Hulp ebola West-Afrika
op 3 november 2014

1 CARE Nederland
Publieksvoorlichting ebola, training lokale voorlichters, uitdelen hygiënekits
en hygiëne voorlichting (opsporen en melden van besmette personen)

2 Cordaid Mensen in Nood
Voorlichting hygiëne en verspreiding hygiënekits, leveren beschermingsmateriaal aan
ziekenhuizen, ontwikkelen en uitdelen Ebola serious gaming spel, voorlichting, voedsel
uitdelen in quarantainegebieden, ondersteunen reguliere gezondheidszorg.

3 ICCO Kerk in Actie
Bouw isolatieruimtes ziekenhuis, opvang weeskinderen, ondersteuning Radio bij maken
voorlichtingsprogramma’s, uitdelen voedselpakketten in quarantainegebieden, aanpassen
begrafenisrituelen, psychosociale hulp.

4 Nederlandse Rode Kruis

Organiseren veilige begrafenissen, psychosociale steun, traceren familieleden ebola patiënten,
ontsmetten huizen en gezondheidscentra, trainen vrijwilligers voor voorlichting, voorlichtingscampagnes via radio en sms, vervoer en behandeling patiënten, opzetten behandelcentra.

5 Oxfam Novib
Publieksvoorlichting ebola, training lokale voorlichters, uitdelen hygiënekits en hygiëne voorlichting, opsporen en melden van besmette personen. Bouw van behandelingsklinieken,
ondersteuning van gezondheidszorg, ondersteuning van veilige begrafenissen en
desinfectieteams.

6 Save the Children
Opzetten ebola behandelcentra en lokale zorgcentra, behandelen patiënten, opsporen en
follow-up verzorgen mensen in contact geweest met ebola-patiënten, training gezondheidszorgwerkers, voorlichting, verzorgen vervangend onderwijs, opvang weeskinderen,
ondersteuning bij re-integratie genezen ebola-patiënten.

7 Stichting Vluchteling
Opzetten isolatie-units ziekenhuizen en bouw van behandelingskliniek, ondersteunen
Ministerie van gezondheidszorg in opschalen van preventieprogramma’s, voorlichting,
psychosociale steun, trainen gezondheidszorgpersoneel in behandeling, training vrijwilligers
in opsporen mensen in contact geweest met ebola-patiënten. Leveren van beschermingsmateriaal aan gezondheidswerkers en begraafteams.

8 Terre des Hommes
Voorlichting, trainingen gericht op preventie aan sleutelpersonen zoals gezondheidszorgmedewerkers en vrijwilligers, psychosociale hulp aan (wees-) kinderen.

9 UNICEF
Leveren van medische goederen, beschermingsmateriaal, hygiënekits en medicijnen, voorlichtingscampagnes, ondersteuning reguliere zorginstellingen met medicijnen en materiaal en
verwerking van afval, opvang (wees)kinderen, training maatschappelijk werkers in traumabegeleiding, opzetten lokale zorgcentra voor overloop overvolle ziekenhuizen.

10 World Vision
Faciliteren van vervangende educatie via radio, mediatraining Ministerie van onderwijs,
voedselondersteuning in quarantainegebieden, leveren veiligheidskleding en andere medische
middelen, voorlichting over preventie, training van gezondheidswerkers en vrijwilligers.

