Giro555-geld besteed, hulpverlening gaat door
Update: 20 januari 2014
Hoewel de Giro555-gelden zijn besteed, blijven SHO-deelnemers zich – soms via hun
internationale koepel- of zusterorganisatie - inzetten in de regio om nood te leningen. Zij doen dat
met andere fondsen dan geld van Giro555. Hieronder leest u per land welke hulp zij de komende
tijd bieden. Meer informatie over die hulpverlening is ook te vinden op de websites van de
individuele organisaties.

Hulpverlening in Syrië
CARE Nederland
CARE blijft werkzaam in verschillende gebieden met de volgende activiteiten voor mensen in
Syrië:
• De vrouwenafdeling van het ziekenhuis die werd ondersteund met de generator, wordt
verder ondersteund met medische apparatuur en benodigdheden;
• In vooral stedelijke gebieden in verschillende regio’s worden deze winter
voedselpakketten, hygiënepakketten en babypakketten uitgedeeld.
Cordaid Mensen in Nood
Cordaid Mensen in Nood zet haar hulpprogramma voort met een zelfde bedrag uit andere
fondsen. Ook breidt Cordaid Mensen in Nood het programma uit naar andere gebieden via het
Caritas-netwerk.
ICCO en Kerk in Actie
ICCO en Kerk in Actie zullen doorgaan met hulpverlening via de partners van het ACT-netwerk
die operationeel zijn in Syrië en buurlanden. ICCO en Kerk in Actie blijven samenwerken met
plaatselijke kerken die voedsel uitdelen en mensen helpen die zonder de hoogst nodige
voorzieningen in geïmproviseerde schuilplaatsen verblijven. Tegelijkertijd worden Syriërs
betrokken door hen in te huren voor werkzaamheden (cahs-for-workprogramma’s).
Nederlandse Rode Kruis
IFRC en SARC blijven onverminderd werkzaam in Syrië en het Nederlandse Rode Kruis
ondersteunt hen daar ook nu bij met een actieve campagne. Voedselpakketten, dekens en
hygiënepakketten blijven het hardst nodig. Keukengerei, babypakketten en pakketten specifiek
voor vrouwen (met onder andere maandverband, kleding, een zaklamp en fluitje) zijn ook veel
gevraagd.
Oxfam Novib
Met drie grote generatoren levert Oxfam energie aan waterpompen die zo’n 1,2 miljoen mensen
rond Damascus van water voorzien. Daarnaast treft Oxfam voorbereidingen om
watervoorzieningen in Oost-Hama en Idlib te repareren en te verbeteren. Ook zet Oxfam lobby
voor duurzame vrede voort.
Save the Children
De kosten om de bakkerij operationeel te houden worden na september 2013 gedekt door
algemene fondsen van de Save the Children-koepel. Save the Children blijft actief in Syrië. Save
the Children Nederland zoekt naar mogelijkheden om deze hulpverlening ook in de toekomst te
kunnen blijven ondersteunen.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling blijft werkzaam in de regio en richt zich binnen Syrië vooral op projecten
voor schoon drinkwater en sanitatie en het uitdelen van ‘non-food’ items, zoals winter- en
hygiënepakketten. De partner van Stichting Vluchteling gaat met financiering van andere donoren
door met verlenen van medische zorg via mobiele klinieken.
UNICEF Nederland
UNICEF blijft werkzaam in de vijf sectoren water, sanitatie en hygiëne, gezondheidszorg, voeding,
onderwijs en (kinder-)bescherming voor zowel vluchtelingen, ontheemden als voor de
gastgemeenschappen van deze ontheemden. De plannen daarvoor werden ten tijde van het
schrijven van deze rapportage opgesteld.
World Vision
World Vision heeft andere fondsen gevonden om de water- en sanitatieprojecten voort te zetten
en uit te breiden in dezelfde regio. Daarbij zullen projecten in de zorg, het uitdelen van
hygiënepakketten en het zorgen voor schoon drinkwater uitgevoerd worden.

Hulpverlening in Jordanië
CARE Nederland
CARE heeft ook via de UNHCR fondsen ontvangen om de programma’s na opening van het
Azraq kamp te kunnen blijven implementeren. Daarnaast werkt CARE vooral in stedelijke
gebieden in Amman, Jordanië, aan vluchtelingenzorg: CARE helpt Syrische vluchtelingen met
geld om basale zaken als huur, voedsel, kachels voor de koude winter en kleding te kunnen
betalen.
Oxfam Novib
Oxfam zet de steun aan Syrische vluchtelingen voort. Nu de strenge winter zich heeft ingezet is
er een tekort aan onderdak en kleding. Oxfam geeft geld of vouchers aan Syrische vluchtelingen,
Palestijnse vluchtelingen uit Syrië en arme gastfamilies om extra kleding, dekens en gas te kopen
om de winter door te komen.
Nederlandse Rode Kruis
De internationale koepel van het Rode Kruis verleent ook hulp in Jordanië, in de vorm van
opvang en support aan vluchtelingen. Het Rode Kruis biedt onderdak, gezondheidszorg, water en
sanitaire voorzieningen en deelt goederen uit om de winter door te komen.
Save the Children
Save the Children International blijft ondersteuning bieden aan de vluchtelingen uit Syrië die
worden opgevangen in het Za’atari kamp en in gastgemeenschappen binnen Jordanië. De
onderwijs- en beschermingsactiviteiten voor de kinderen in het Za’atari kamp, opgezet met de
Giro555-bijdrage, worden voortgezet met geld van andere donoren. Save the Children Nederland
zoekt naar mogelijkheden om te kunnen blijven bijdragen aan deze hulp. Save the Children blijft
pleiten voor meer aandacht voor deze jonge doelgroep voor wie een veilige plek binnen deze
crisis van zeer groot belang is, zowel op korte termijn als na een terugkeer.
Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling biedt medische zorg aan mannen en jongens boven de 5 jaar die vanuit
Syrië naar het grensgebied in Jordanië zijn gevlucht. Deze groep heeft minder toegang tot
medische zorg omdat veel projecten zich vooral op vrouwen en kinderen richten.

UNICEF Nederland
UNICEF blijft hulp verlenen aan kinderen op het gebied van water en sanitatie, voeding,
gezondheidszorg, onderwijs en kinderbescherming. UNICEF richt zich op de meest kwetsbare
kinderen.
World Vision
World Vision investeert niet verder in het Azraq kamp vanwege de uitgestelde opening. In
Jordanië blijft World Vision zowel vluchtelingen uit Syrië als de kwetsbare Jordanese gezinnen uit
de gastgemeenschappen ondersteunen. Zo helpt World Vision bij het betalen van de huur in twee
steden. Daarbij staan in de planning vooral onderwijsactiviteiten, zoals “remedial classes” voor
vluchtelingen uit Syrië die achterop zijn geraakt in hun studie en het uitrollen van kindvriendelijke
ruimtes in kampen en daarbuiten. In Jordanië ondersteunt World Vision niet alleen vluchtelingen
in kampen, maar ook vluchtelingen die in steden hun toevlucht hebben gezocht.

Hulpverlening in Libanon
CARE Nederland
CARE werkt in Beiroet en andere steden samen met de lokale gemeenten aan het verbeteren
van de watervoorzieningen en sanitaire infrastructuur voor zowel vluchtelingen als
gastgemeenschappen. Ook helpt CARE ruim 3.000 gezinnen de koude winter door met onder
meer contant geld, kachels, brandstofvouchers, dekens en vloermatten.
Cordaid Mensen in Nood
De partnerorganisatie heeft naast Cordaid Mensen in Nood andere donoren, waaronder
Cordaids' zusterorganisatie Caritas Duitsland. In totaal is door andere donoren al meer dan 5
miljoen toegezegd om het project dat Cordaid Mensen in Nood met Giro555-gelden heeft
uitgevoerd ook in 2014 voort te zetten. Cordaid Mensen in Nood steunde dit project in 2013 met
eigen fondsen en blijft dit in 2014 waarschijnlijk ook doen.
ICCO en Kerk in Actie
ICCO en Kerk in Actie zullen doorgaan met hulpverlening via de partners van het ACT-netwerk.
In Libanon bestaat de hulpverlening de komende tijd vooral uit het huisvesten van vluchtelingen,
vooral vluchtelingen die nog maar kortgeleden zijn gevlucht en nog niet als vluchteling zijn
geregistreerd. Deze hulp wordt gegeven in de steden en in armere gebieden in het land, zoals de
Bekaa Vallei en gebieden in het noorden en zuiden, grenzend aan Syrië.
Nederlandse Rode Kruis
De internationale koepel van het Rode Kruis verleent ook hulp in Libanon, in de vorm van opvang
en support aan vluchtelingen. Het Rode Kruis biedt onderdak, gezondheidszorg, water en
sanitaire voorzieningen en delen goederen uit om de winter door te komen.
Oxfam Novib
Oxfam Novib zet de hulp voort en breidt deze uit. In de komende 3 jaar gaat zij door met de
hulpverlening in Libanon via de 2 huidige partnerorganisaties en schaalt Oxfam Novib de hulp op
naar nieuwe gebieden en meer vluchtelingen, mogelijk met nieuwe partnerorganisaties. Oxfam
Novib koppelt de hulp aan lobby en pleitbezorging rond de Syrië-crisis en de gevolgen voor de
slachtoffers. Hiervoor is al € 300.000,- beschikbaar gesteld. Er worden daarnaast nieuwe fondsen
geworven.
Save the Children
Save the Children wil 400.000 vluchtelingen in Libanon helpen met onder meer
onderwijsondersteuning, kindvriendelijke leer- en speelplaatsen, gezondheidszorg,
vakopleidingen en winterbestendige materialen om provisorische onderkomens beter bestand te
maken tegen de kou.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling verleent winterhulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon. De meest
kwetsbare vluchtelingen krijgen een bankpasje met maandelijks 200 dollar en een eenmalige
winterbijdrage van 75 dollar waarmee ze spullen kunnen kopen om de vijf koudste
wintermaanden door te komen.
Terre des Hommes
De internationale federatie van Terre des Hommes blijft hulp verlenen aan Syrische vluchtelingen
in Libanon. Het huidige project wordt voortgezet door de zusterorganisatie uit Italië en betaald uit
andere bronnen, onder andere via ECHO van de Europese Unie. Ook de zusterorganisatie uit
Zwitserland blijft psychosociale steun geven aan vluchtelingen in Libanon.
UNICEF Nederland
De respons van UNICEF in Libanon zal doorgaan en de hulp zal zich blijven richten op de
sectoren water, sanitatie en hygiëne, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en kinderbescherming
van ontheemden, vluchtelingen en de gastgemeenschappen.
World Vision
World Vision helpt mensen in Libanon de winter door te komen met kachels, brandstof en dekens.

Hulpverlening in Irak
Nederlandse Rode Kruis
De internationale koepel van het Rode Kruis verleent ook hulp in Irak, in de vorm van opvang en
support aan vluchtelingen. Het Rode Kruis biedt onderdak, gezondheidszorg, water en sanitaire
voorzieningen en delen goederen uit om de winter door te komen.
Save the Children
Save the Children wil 150.000 vluchtelingen in Irak helpen met onder meer kindvriendelijke leeren speelplaatsen in vluchtelingenkampen, onderwijs (met name door de bouw van tijdelijke
klaslokalen) en water en sanitaire voorzieningen. Daarnaast deelt Save the Children producten
uit om de winter door te komen, waaronder winterkleding en materialen om onderkomens
winterbestendig te maken.
Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling gaat via haar partner door met het bieden van hulp in Irak op het gebied van
water en sanitaire voorzieningen en onderwijs. De gebouwde school wordt voorzien van meubilair.
Verder zijn er plannen gemaakt voor het trainen van leraren, het opzetten van een ouderraad en
het bieden van meer ondersteuning aan de school, onder andere bij het aanbieden van
recreatieve activiteiten.
UNICEF Nederland
In Irak verleent UNICEF hulp aan kinderen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen,
voeding, gezondheidszorg, onderwijs en kinderbescherming. UNICEF richt zich op de meest
kwetsbare kinderen.

	
  

