
!!!!!!

!!
 

SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen‘ !1

Van noodhulp naar herstel 
!

DEELNEMENDE ORGANISATIES  F IL IP IJNEN-ACTIE :  CARE Nede r l and  !  Corda id  Mensen  i n  Nood  !  
ICCO en  Ke rk  i n  Ac t i e  !  Neder l andse  Rode  K ru i s  !  Oxfam Nov ib  !  Save  the  Ch i l d ren  !  Ter re  des  
Hommes  !  UNICEF Nede r l and  !  Wor ld  V i s i on  

www.g i ro555 .n l

Foto: Sigrid Spinnox

Publicatiedatum: november 2014 

!
Deel 2: beschrijving hulpresultaten 

Tweede tussenrapportage Giro555-actie 
'Help slachtoffers Filipijnen'

http://www.giro555.nl
http://www.giro555.nl


!!!!
Inhoud !!
 !!!

!
 1!

Voorwoord 3                                                                                                                                                         

Verklaring van de Raad van Toezicht 4                                                                                                              

Samenvatting resultaten 5                                                                                                                                  

1. Inleiding 6                                                                                                                                                         

1.1 De humanitaire ramp - Supertyfoon Haiyan 6                                                                                     
1.2 Nationale actie 7                                                                                                                                 
1.3 Wie is SHO? 7                                                                                                                                    
1.4 Huidige situatie 8                                                                                                                                

2. Resultaten per deelnemer 9                                                                                                                            

2.1 CARE Nederland 9                                                                                                                             
2.2 Cordaid Mensen in Nood 17                                                                                                               
2.3 ICCO en Kerk in Actie 28                                                                                                                    
2.4 Nederlandse Rode Kruis 38                                                                                                                
2.5 Oxfam Novib 48                                                                                                                                  
2.6 Save the Children 57                                                                                                                          
2.7 Terres des Hommes 66                                                                                                                       
2.8 UNICEF Nederland 74                                                                                                                        
2.9 World Vision 83                                                                                                                                   

3. Lijst met afkortingen 88                                                                                                                                 

SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen‘ !2

Leeswijzer:  
Deze tussenrapportage geeft een overzicht van de hulpactiviteiten en behaalde resultaten die de 91 
samenwerkende hulporganisaties hebben gerealiseerd in de periode van 11 november 2013 tot en met 
31 juli 2014 met Giro555-gelden uit de Nationale Actie “Help slachtoffers ramp Filipijnen”.  !
De rapportage start met een inleiding over de ramp, de Nationale Actie en de Samenwerkende 
Hulporganisaties. Vervolgens heeft elke organisatie een paragraaf van hoofdstuk 2 ingebracht, waarin de 
hulpactiviteiten en met Giro555-gelden behaalde resultaten uiteen worden gezet. Ook geeft elke 
organisatie inzicht in uitdagingen en belemmeringen, worden thema’s van hulpverlening in beeld 
gebracht en laat men zien wat er in het komende jaar met de Giro555-gelden wordt gedaan. Elk 
hoofdstuk eindigt met een persoonlijk verhaal van een Filipino die getroffen is door Haiyan en hulp heeft 
ontvangen met Giro555-gelden.  !
Deze rapportage complementeert het financiële rapport met de uitleg over financiële cijfers achter deze 
hulp, welke op hetzelfde moment (november 2014) is verschenen. !
Er is meer informatie te vinden over de Nationale Actie “Help slachtoffers ramp Filipijnen” op de website 
www.giro555.nl. Daarnaast vindt u op de website uitleg over de SHO, hoe er wordt samengewerkt, hoe 
kwaliteit bewaakt wordt, eerdere Nationale Acties enz.

 Care Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Terre des 1

Hommes, UNICEF Nederland, World Vision
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!
!
Voorwoord 
!
!
Beste mensen, 
  
Op 8 november 2013 werden miljoenen mensen in de Filipijnen getroffen door tyfoon Haiyan die over het 
land trok met snelheden van meer dan 300 kilometer per uur. De beelden die wij daarna via het nieuws te 
zien kregen van huilende kinderen en levenloze lichamen, staan nog altijd op mijn netvlies. Tijdens de 
Nationale Actie voor de slachtoffers lieten Nederlanders massaal hun verbondenheid zien met de mensen 
daar en stortten ruim 36 miljoen euro op Giro555.  
  
Nu, een jaar later, zijn mensen in de Filipijnen volop bezig met de wederopbouw van hun land. Hun 
optimisme en wilskracht zijn een inspiratie voor hulporganisaties die hen bijstaan. Dankzij uw gift aan 
Giro555 krijgen bijvoorbeeld duizenden mensen hulp bij de reparatie of de nieuwbouw van huizen, 
tienduizenden mensen hebben toegang tot drinkwater en tientallen hulpprogramma's geven mensen nieuwe 
kansen op een inkomen.  
  
Tot op heden is de helft van het door Nederlanders gegeven geld - 36 miljoen - besteed. Hulporganisaties 
blijven tot eind 2015 met geld van Giro555 helpen om de slachtoffers van de tyfoon een toekomst te bieden.  !
In deze rapportage leest u waaraan uw geld tot nu toe is besteed en wat de plannen zijn voor de komende 
periode. In het financiële rapport dat bij deze rapportage hoort (zie www.giro555.nl) vindt u een uitleg van de 
cijfers achter de hulpverlening. De samenwerkende hulporganisaties (SHO) vinden het van het grootste 
belang helder en zorgvuldig te rapporteren over bestedingen met het geld van Giro555 en over de resultaten 
van de gegeven hulp. Ik ben er van overtuigd dat we met deze rapportage en het financiële rapport een jaar 
na de verschrikkelijke ramp in de Filipijnen volledige openheid betrachten om het in ons gestelde vertrouwen 
waar te maken. Mocht u echter na lezing van deze rapportage nog vragen hebben dan staan wij u graag te 
woord.  !
Namens de mensen in de Filipijnen en de hulpverleners, hartelijk dank voor uw betrokkenheid.  !!
Henri van Eeghen 
Directeur Cordaid en namens Giro555 voorzitter van de actie “Help slachtoffers Filipijnen”.  !!!
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Verklaring van de Raad van Toezicht 
!
Op verzoek van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben wij de tweede tussenrapportage van 
de Giro555-actie ‘Help slachtoffers Filipijnen' beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze rapportage een 
adequaat beeld geeft van de activiteiten die de hulporganisaties die samenwerken binnen SHO het 
afgelopen jaar uitvoerden op de Filipijnen, van de uitdagingen die zij daarbij tegenkwamen en van de 
resultaten die zij boekten. De rapportage geeft het publiek een toegankelijk en gedetailleerd inzicht in de 
effecten van hun gift en in de impact van het werk dat hulporganisaties verrichtten, samen met de lokale 
bevolking. Onze waardering gaat uit naar de wijze waarop hulporganisaties onder complexe 
omstandigheden te werk gaan. !!
Raad van Toezicht,  
Mevr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter) 
Dhr. H. Grootendorst 
Mevr. F. Santing  
Dhr. O.V. van der Harst 
Dhr. M.B.A. Keim



• De Samenwerkende Hulporganisaties startten een Nationale Actie op 11 november 2013 onder de naam 
“Help slachtoffers ramp Filipijnen.” Met medewerking van publieke en commerciële omroepen werd op 18 
november een Nationale Actiedag georganiseerd. Op Giro555 werd in totaal 36,3 miljoen euro 
ingezameld voor de 14 miljoen getroffenen van tyfoon Haiyan. !

• 9 hulporganisaties namen deel aan deze actie. Zij zetten de Giro555-giften direct in om getroffenen te 
helpen bij de eerste levensbehoeften, zoals voeding, medische hulp, onderdak en schoon drinkwater en 
te ondersteunen bij de wederopbouw van het land. !

• In de eerste 9 maanden is 48,5% van de ingezamelde gelden, 17,3 miljoen euro besteed, waarvan het 
merendeel aan noodhulp (87,6%) en een kleiner deel aan wederopbouw (12,4%). De meeste hulp is 
geboden aan water en sanitaire voorzieningen (ruim 4,6 miljoen), onderdak en voedsel (respectievelijk 
3,4 en 2,4 miljoen euro) !

• Direct na de ramp was de logistiek de grootste uitdaging, doordat er beperkte transportcapaciteit was en 
wegen en bruggen onbegaanbaar waren. Ook was er te weinig materiaal beschikbaar en stegen mede 
daardoor prijzen van o.a. bouwmaterialen voor tijdelijke huizen snel. Er was een tekort aan 
gekwalificeerd personeel en de regelmatig slechte weersomstandigheden en nieuwe rampen 
bemoeilijkten de hulpverlening. !

• Op dit moment, een jaar na de ramp, zetten Filipino’s met enorme wilskracht grote stappen naar herstel. 
Veel puin is inmiddels geruimd, de uitbraak van besmettelijke ziektes is voorkomen en dankzij het 
uitdelen van zaden en landbouwwerktuigen kunnen tienduizenden boerenfamilies weer een inkomen 
verdienen. Toch is de ramp nog steeds voelbaar en zichtbaar. Er zijn nog veel mensen die in tijdelijke 
onderkomens wonen en delen van de infrastructuur zijn nog niet herbouwd. De mentale kracht van de 
bevolking is echter een belangrijke aanjager om de wederopbouw verder voort te zetten. !

• Het komende jaar ligt de nadruk  in de hulpverlening met Giro555-geld dan ook op wederopbouw, vooral 
op het gebied van onderdak en levensonderhoud: zorgen dat mensen een woning en inkomen hebben. 
Juist in een land waar tyfonen en andere rampen een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn, werken alle 
organisaties aan duurzame oplossingen en het “Build Back Better” principe. !

• Kerncijfers hulpverlening met Giro555-gelden tot en met 31 juli 2014: ruim 25.000 gezinnen, zo’n 
125.000 mensen, zijn geholpen met (tijdelijk) onderdak, 31.000 voedselpakketten zijn uitgedeeld, 
152.000 hygiënepakketten zijn uitgedeeld, 16.000 mensen ontvingen middelen (zoals zaden en 
landbouwgereed-schap) of geld voor levensonderhoud, 31.000 gezinnen ontvingen basis huishoudelijke 
artikelen, 51.000 kinderen ontvingen schoolmaterialen, 35.000 mensen ontvingen traumahulp of 
psychosociale zorg. Dit is een greep uit het totaal aan hulp met Giro555-gelden; leest u verder… !

Samenvatting resultaten !
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!
1. Inleiding 
!
!
Bijna een jaar geleden raasde supertyfoon Haiyan over de Filipijnen en trof 14 miljoen  mensen. De 2

Nederlandse bevolking liet zoals velen malen eerder zien hoe begaan zij is met het lot van getroffenen toen 
de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) Giro555 openstelde voor het publiek. Er kwam 36,3 miljoen 
euro binnen op de rekening.  !
Deze tweede tussentijdse rapportage over de SHO-actie “Help slachtoffers Filipijnen” geeft inzicht in de 
hulpverlening in de periode van 11 november 2013 tot en met 31 juli 2014, 9 maanden na de ramp. De 
rapportage is een bundeling van de 9 rapportages van de hulporganisaties die hebben deelgenomen aan 
deze actie. Zij laten zien wat zij in de eerste 9 maanden hebben gedaan, welke resultaten zij hebben bereikt 
en wat zij de komende maanden nog zullen gaan doen. Daarnaast publiceren zij een gezamenlijk financieel 
rapport over dezelfde periode op www.giro555.nl. De hulporganisaties verlenen hulp met geld van Giro555 
tot en met 31 december 2015, het einde van de bestedingsperiode. !!
1.1 De humanitaire ramp - Supertyfoon Haiyan !
Op 8 november 2013 werd de Filipijnen getroffen door supertyfoon Haiyan. Het centrale gedeelte van de 
Filipijnen - de oostelijke, centrale en westelijke Visayas - werd het hardst getroffen. De tyfoon ging gepaard 
met hevige regenval en stormvloedgolven, van soms wel 6 meter hoog. Ondanks de waarschuwingen en 
voorbereidingen die getroffen waren, was de impact en de schade van de ramp enorm.  !
Het Filipijnse overheidsorgaan dat zich bezighoudt met het voorkomen en bestrijden van rampen, de 
National disaster risk reduction and management council, rapporteerde op 17 april 2014 dat er 6.300 doden 
en 28.689 gewonden zijn gerapporteerd en 1.061 mensen worden nog altijd vermist . In totaal zijn 14 miljoen 3

mensen getroffen, wat neerkomt op 17% van de totale bevolking van 97 miljoen inwoners. 4,1 miljoen 
mensen raakten ontheemd en 1,1 miljoen huizen raakten beschadigd of werden totaal verwoest. Grote delen 
van de infrastructuur zijn vernield: wegen zijn kapot, bruggen zijn ingestort, ziekenhuizen en scholen zijn 
ernstig beschadigd. Zwaar getroffen gebieden zijn daarbij lange tijd afgesloten van de buitenwereld, doordat 
elektriciteitsaansluitingen en het telefoonnetwerk zijn beschadigd en daarmee uitgevallen.  !
De Filipijnse overheid heeft op 11 november de noodtoestand uitgeroepen in de 7 zwaarst getroffen regio’s 
en heeft direct om internationale hulp gevraagd. Inmiddels is berekend dat de totale schade aan 
infrastructuur, economie en samenleving rond de 1,6 miljard euro is. Zoals bij vele rampen heeft ook tyfoon 
Haiyan vooral de armste en meest kwetsbare mensen het hardst getroffen. Ongeveer 4 van de 10 gezinnen 
leefde al onder het bestaansminimum vóór de ramp. De eerste noodhulp kwam snel van de grond en werd 
tegelijkertijd bemoeilijkt door de zware schade aan de infrastructuur. Deze noodhulp bestond vooral uit het 
verstrekken van voedsel, water, tijdelijk onderdak en het bieden van medische hulp en hulp bij het 
terugvinden van vermisten.  !
Op 4 juli kondigde de Filipijnse regering officieel de wederopbouw fase aan , waarbij alle betrokken partijen 4

hun focus meer en meer verleggen naar de wederopbouw van het land. Volledig herstel zal nog jaren duren 
en grote aantallen mensen wonen nog steeds in tijdelijke onderkomens en zijn afhankelijk van hulp. 
Inmiddels is het nieuwe tyfoon seizoen weer begonnen, terwijl veel mensen daar nog niet op zijn voorbereid. 
Zo toonde een studie van de internationale organisatie voor migratie (IOM) aan dat een half jaar na de ramp 
nog maar 8% van de evacuatie centra in de regio Oost Samar veilig zijn om te gebruiken indien een nieuwe 
tyfoon zich aandient . De Filipijnen krijgen per jaar met gemiddeld 20 tyfonen te maken, waardoor de 5

hulpverlening in eerder getroffen gebieden wordt bemoeilijkt of vertraagd en waardoor de regering en 
hulporganisaties mensen en middelen moeten verdelen. Deze rapportage laat zien welke hulp SHO-
deelnemers tot nu toe hebben geleverd met geld dat zij via Giro555 ontvingen. De hulpverlening van de 
SHO-deelnemers richtte zich in eerste instantie op noodhulp, door voedsel, drinkwater, tenten en 
noodhulpgoederen uit te delen. Vervolgens is zo snel mogelijk de wederopbouw gestart. Daarbij worden 
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bijvoorbeeld huizen en basisvoorzieningen als onderwijs en drinkwatervoorzieningen hersteld. Ook zetten 
hulpverleners zich met de lokale bevolking in om inkomensvoorzieningen te herstellen en de economie weer 
op te bouwen. Volgens de hulporganisaties zal dit herstel echter jaren in beslag nemen.  

!
1.2 Nationale actie !
Op 11 november 2013 startten de Samenwerkende Hulporganisaties de Nationale Actie “Help slachtoffers 
ramp Filipijnen”. Giro555 werd opengesteld en het Nederlandse publiek werd gevraagd actie te voeren of 
geld te doneren voor de getroffenen van de ramp. Onder actievoorzitterschap van Cordaid Mensen in Nood 
werd een actieteam van medewerkers van de deelnemende hulporganisaties ingericht om de Nationale Actie 
te faciliteren. Nederlanders voerden massaal actie en het bedrijfsleven en de media ondersteunden de actie 
met diensten en giften. Op maandag 18 november werd een nationale actiedag georganiseerd onder 
aanvoering van de Nederlandse Publieke Omroep en in samenwerking met NOS, RTL en SBS in het 
Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. !
Op 28 februari 2014 is Giro555 voor deze actie gesloten. De actie leverde een fantastisch bedrag van 
€36.269.182 op. Daarnaast kwam een geoormerkte gift binnen van €100.000 voor de kosten van een 
vrachtvliegtuig voor het Nederlandse Rode Kruis. Omdat de Samenwerkende Hulporganisaties geen 
geoormerkte (of ook wel specifiek toegewezen) donaties accepteert, wordt deze gift niet meegeteld in de 
uiteindelijke opbrengst van de Nationale Actie Filipijnen. Dit bedrag is in de jaarrekening van het 
Nederlandse Rode Kruis verantwoord.  !
In de eerste 3 maanden  tot en met 31 januari 2014 werd reeds €8,6 miljoen (23,8%) besteed voornamelijk 6

aan noodhulp. In deze rapportage wordt weergegeven waaraan de gelden zijn besteed in de eerste 9 
maanden tot en met 31 juli 2014. In het financiële rapport wordt het bijbehorende financiële overzicht 
gegeven. Inmiddels is 17,3 miljoen euro aan hulp besteed, ongeveer 48,5%. De hulporganisaties gaan door 
met besteden tot december 2015. !!
1.3 Wie is SHO? !
De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een samenwerkingsverband van 10 in Nederland 
gevestigde hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft. Het doel van SHO 
is zoveel mogelijk steun en fondsen te werven onder het Nederlandse publiek om hulp te kunnen bieden aan 
slachtoffers van een humanitaire ramp. Dit gebeurt met een Nationale Actie, een landelijke actie waar alle 
aangesloten hulporganisaties aan meedoen en waarvoor één rekeningnummer beschikbaar is: Giro555. 
Tijdens een Nationale Actie werken de Samenwerkende Hulporganisaties samen met mediapartners, zoals 
televisie, radio, kranten en diverse online media om een breed publiek te informeren over de betreffende 
ramp. De Samenwerkende Hulporganisaties leggen gezamenlijk verantwoording af over de besteding van 
de opbrengst via rapportages, persberichten en informatie op de website www.giro555.nl. Deze rapportage 
is een voorbeeld van gezamenlijke verantwoording. !
De SHO wordt geleid door het bestuur, dat wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Het bestuur en 
de Raad van Toezicht worden ondersteund door 3 parttime medewerkers die werkzaam zijn op het bureau 
van de SHO. Het SHO-bestuur bestaat uit de directeuren van de deelnemende organisaties en bepaalt het 
beleid en de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaande uit vijf externe personen houdt 
toezicht op beleid en kwaliteit en adviseert het bestuur. Het bureau draagt zorg voor de dagelijkse gang van 
zaken, zorgen voor continuïteit en (externe) communicatie tussen de actieperiodes door en verzorgen de 
verantwoording over de gelden via rapportages, persuitingen en overige berichtgeving.  !
De SHO bestaat uit: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode 
Kruis, Oxfam Novib, Terre des Hommes, Save the Children, Stichting Vluchteling, UNICEF Nederland en 
World Vision. Stichting Vluchteling verleent geen hulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan, omdat dit 
niet binnen haar mandaat past. Zij hebben daarom gekozen niet mee te doen aan deze Nationale Actie. !!!!!!
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1.4 Huidige situatie !
Nog geen jaar na de ramp, zetten Filipino’s grote stappen op weg naar herstel. De wilskracht van de 
Filipijnse bevolking wordt alom geroemd en velen noemen deze mentale kracht als een van de belangrijkste 
aanjagers van de wederopbouw van het land. Toch leven nog veel mensen in tijdelijke onderkomens en zijn 
grote delen van de infrastructuur nog niet herbouwd. De bevolking heeft kritiek op de Filipijnse overheid die 
niet snel genoeg zou zijn bij het opstellen van een wederopbouwplan, waardoor vele herstelwerkzaamheden 
pas na ruim een half jaar konden worden gestart. Ook vinden ze dat de Filipijnse overheid niet genoeg 
luistert naar hun noden en wensen. !
Toch zijn er ook veel successen te benoemen. Zo is de uitbraak van besmettelijke ziekten voorkomen door 
snelle en goed gecoördineerde hulp op het gebied van zorg en hygiëne, zoals inentingscampagnes en 
herstel van watersystemen . Dankzij het uitdelen van zaden, kunstmest en landbouwwerktuigen hebben 7

80.000 boerenfamilies genoeg rijst geoogst om 1,3 miljoen mensen een jaar van voedsel te voorzien. Door 
een deel van de oogst te verkopen, verdienen de families een inkomen en zijn daarmee minimaal een jaar 
lang niet afhankelijk van voedselhulp. !
Een grootscheepse actie om puin te ruimen heeft wegen snel vrijgemaakt om hulpgoederen aan te voeren. 
Ook veel (landbouw-)grond is vrij gemaakt om op te herbouwen. In het zwaar getroffen Tacloban is de 
luchthaven weer geopend, hoewel nog steeds met beperkte capaciteit. In dezelfde stad is ongeveer 40% 
van de bedrijven die getroffen waren door tyfoon Haiyan weer open en is het eerste economische herstel 
zichtbaar.  !
De gevolgen van de enorme ramp zijn nog steeds voelbaar en zichtbaar. Huidige uitdagingen liggen vooral 
op het gebied van onderdak en levensonderhoud, waar veel hulporganisaties zich dan ook op focussen. Zo 
heeft onderzoek uitgewezen dat er niet voldoende geld beschikbaar is om te zorgen dat mensen in de regio 
westelijke Visayas nieuw onderdak krijgen . Mensen voelen zich mede daarom nog kwetsbaar, zeker nu het 8

volgende regen- en tyfoonseizoen begonnen is. Hetzelfde geldt voor het vinden van nieuw werk of andere 
inkomensgenererende activiteiten. Vooral met het verlies van 33 miljoen kokospalmen, een van de grootste 
bronnen van inkomsten, is de zorg voor alternatieve manieren om geld te verdienen groot. !
Een andere dringende kwestie die de huizenbouw raakt, is het “No Build Zone” beleid van de Filippijnse 
regering. De regering heeft voorgesteld om mensen te verbieden om te wonen in de eerste 40 meter van de 
kustlijn, omdat dit gebied bij hoge vloedgolven niet veilig zou zijn. Gezinnen worden nu gedwongen te kiezen 
tussen verhuizen naar een goedgekeurde veilige plek of het wonen op hun oude vertrouwde maar niet 
veilige plek zonder te weten wat de toekomst brengt. Nieuwe huizen mogen in ieder geval niet in dat gebied 
worden gebouwd. Voor bijvoorbeeld vissers, die vanwege de kostwinning zo dicht mogelijk bij zee willen 
wonen, is gedwongen verhuizing een minder goede optie.  !!!!!!!!!!!!
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2. Resulaten per deelnemer 

 
 

 
Over ons  
 
CARE Nederland maakt sinds 2001 onderdeel uit van de internationale hulporganisatie CARE 
International. CARE is wereldwijd uitgegroeid tot één van de grootste hulporganisaties en 
richt zich op de bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan. Binnen het internationale 
netwerk, helpt CARE Nederland de weerbaarheid van leefgemeenschappen te verhogen, die 
kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewelddadige conflicten, door het voorzien in 
noodzakelijke levensbehoeften en het bijdragen aan duurzame oplossingen om het risico op 
toekomstige rampen te verkleinen. 
  
 
Historie in het gebied  
 
CARE is al sinds 1949 werkzaam in de Filipijnen. Aanvankelijk begon haar hulp met 
voedselprogramma’s maar later verlegde CARE haar hulp meer naar ramppreventie, 
noodhulp en wederopbouw. Het door SHO gefinancierde programma wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de plaatselijke partnerorganisatie Assistance and Cooperation for 
Community Resilience and Development (ACCORD). CARE en ACCORD werken al sinds 
2009 samen aan voedselzekerheid, programma's voor rampenpreventie en aan hulpverlening 
en zijn eerder in actie gekomen bij grote natuurrampen op de Filipijnen, zoals ten tijde van 
eerdere tyfonen Washi, Ketsana en Bopha. Zo’n 500.000 mensen hebben sindsdien 
geprofiteerd van hulp op het gebied van voedselzekerheid, levensonderhoud, onderdak, 
water & sanitatie en ramppreventie. CARE heeft sindsdien samen met de lokale partners 
technische expertise ontwikkeld om risico’s op rampen te verlagen. Dit is ook in dit project 
een belangrijk onderdeel en het draagt bij aan het leveren van humanitaire hulpverlening van 
hogere kwaliteit. Voor haar hulpverlening na tyfoon Haiyan, heeft CARE op grote schaal 
noodhulp verleend. Hiermee zijn al 54.000 mensen bereikt door o.a. de levering van 
voedselhulp en nieuw onderdak. Met de opbrengsten van Giro555 actie, gaat CARE 
noodhulp- en wederopbouwactiviteiten opzetten in de zwaar getroffen provincies Leyte en 
Iloilo, op het gebied van onderdak en levensonderhoud. CARE’s interventie moet ertoe leiden 
dat de weerbaarheid van 9.180 getroffen gezinnen toeneemt, zodat zij beter bestand zullen 
zijn tegen nieuwe tyfonen of ander natuurgeweld. De meest kwetsbare families krijgen 
prioriteit in de hulpacties van CARE en worden daartoe zorgvuldig geselecteerd. In totaal 
zullen ruim 45.000 mensen worden bereikt met de middelen afkomstig van de Giro555 actie. 
 
 
 
 

2.1 CARE Nederland 
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Totaal ontvangen van Giro555:   € 2.622.004 

Totaal besteed tot 31 Juli 2014:  € 408.0861  

      16 % van het totaal te besteden bedrag  

 
 
 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555  
 

 
 
 

 
 
CARE’s doelstelling voor de hulpverlening op het gebied van onderdak is om de meest 
kwetsbare getroffen gezinnen toegang te geven tot adequate hulp bij herstel van onderdak en 
tot verbeterde kennisopbouw om onderdak veiliger en steviger te herbouwen. CARE gaat 
totaal 1.280 gezinnen (6.400 mensen) helpen bij het zelf herstellen van onderdak door 
pakketten te verstrekken met materiaal voor herstel van huizen. Het totale pakket (Shelter 
Repair Kit) heeft een waarde €181 en is samengesteld uit bouwmaterialen en 
handgereedschappen, een financiële toelage, en voorlichtingsmateriaal om veiliger te 
herbouwen (Building Back Safer). Ook vindt er technische controle plaats en wordt steun 
gegeven over de toepassing van stevige herbouw tijdens de herstelfase. Aan het einde van 
de rapportageperiode hebben ruim 5000 mensen hulp ontvangen op het gebied van 
onderdak, waarvan 736 huishoudens in de vorm van het herstelpakket voor nieuwe, betere 
huizen. Alle mensen hebben van kennisopbouw activiteiten geprofiteerd door trainingen te 
volgen hoe men veiligere en betere huizen kunnen bouwen. De begunstigden komen uit 15 
gemeenschappen in twee gemeenten: La Paz en Dagami in de provincie Leyte.  
 

                                                        
1 CARE heeft tussen november 2013 en juli 2014 op grote schaal noodhulp verleend. Deze hulp is voor het grootste 
deel bekostigd met andere kortlopende financieringen van andere donoren.  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Selecteren van gemeenschappen en het verzekeren van 

samenwerking van lokale belanghebbenden en leiders.  
• Selectie van begunstigden. 
• Verwerving van materialen voor het onderdakherstelpakket. 
• Samenstellen van mobiele bouwteams en opleiden teams met 

technieken voor veiliger herbouw.  
• Voorlichting en opleiding van begunstigden over hulpverlening bij 

onderdak.  
• Verdeling van de onderdakherstelpakketten en de financiële 

toelage. 
• De reparatie en herstel van onderdak door begunstigden 
• Het toezicht op reparaties en technische ondersteuning door 

mobiele bouwteams. 
• Begeleiding van de leiders van de mobiele bouwteams en de 

groepsleiders door CARE en haar partner ACCORD. 
• Monitoring na verdeling van de financiële toelage door CARE. 
• Coördinatiebijeenkomsten houden met lokale leiders en andere 

belanghebbenden. 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Totaal 15 gemeenschappen zijn geïdentificeerd en beoordeeld voor 
hulpverlening bij onderdak: La Paz en Dagami in de provincie Leyte. 

• 736 gezinnen (3.680 mensen) hebben onderdakherstelpakketten 
gekregen met bouwmaterialen en handgereedschappen, een 

Onderdak 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  11 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden.  
 
 

 
 
 
 

CARE richt zich op het gebied van levensonderhoud op 9.180 kwetsbare gezinnen (45.000 
mensen) door verstrekking van een hulppakket voor levensonderhoud. Van dit aantal 
ontvangen 6.220 gezinnen financiële ondersteuning in de vorm van contant geld. 
Ondersteuning van CARE omvat het bieden van financiële hulp in twee termijnen aan 
aangewezen huishoudens; relevante oriëntatie die erop gericht is om te kunnen voorzien in 
eigen levensonderhoud zoals een training om andere gewassen te verbouwen zoals rijst, 
cassave en bonen; technische ondersteuning; en het aanbieden van startkapitaal voor 
geschikte collectieve ondernemingen. Het levensonderhoudscomponent van het programma 
is nauw verbonden met dat van onderdak: zo kunnen inkomsten afkomstig uit activiteiten rond 
broodwinning bijdragen aan verder herstel van het onderdak van de geselecteerde 
begunstigden. Aan het einde van de gerapporteerde periode zijn zo'n 4.155 gezinnen in zes 
gemeenten ondersteund met een gedeeltelijk of volledig pakket gericht op herstel van eigen 
levensonderhoud, bestaand uit geld, training, voorlichting en technische ondersteuning. Het 
eerste deel aan financiële hulp, een bedrag van €52 is bedoeld om te helpen bij het beginnen 
of hervatten van traditionele manieren van levensonderhoud, zoals het houden van kippen en 
varkens. Om de duurzaamheid te vergroten heeft CARE in verschillende dorpen trainingen 
gegeven op het gebied van ramppreventie. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de 
begunstigden beter toegerust zijn om zich voor te bereiden, te reageren op en zich te 
herstellen van toekomstige rampen (zie afbeelding 2). 
 
 

financiële toelage, voorlichting om veiliger te herbouwen (Building 
Back Safer), en technische controle, steun en advies over de 
toepassing van stevige herbouw tijdens de herstelfase. 

• 5.248 mensen uit 15 gemeenschappen zijn getraind en hebben 
daardoor een grotere bekendheid met de principes en technieken 
van veiliger herbouwen. 

• 15 mobiele shelter teams werden opgeleid en verleenden 
technische ondersteuning aan begunstigden. Deze teams worden in 
meeste gevallen geleid door een vrouw en bevatten twee opgeleide 
timmerlieden. 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 196.884,39  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Selecteren van 14 gemeenten + 1 stad die zwaar getroffen zijn door 

Tyfoon. 
• Selectie van begunstigden: 9.180 kwetsbare gezinnen (45.900 

individuen). 
• Voorlichting levensonderhoud en planning voor inkomen genererende 

activiteiten maken.  
• Verdeling van financiële hulp. 
• Ondersteuning omvat het bieden van financiële hulp in twee 

termijnen aan aangewezen huishoudens; relevante training gericht op 
het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud; technische 
ondersteuning; en het aanbieden van startkapitaal voor geschikte 
collectieve ondernemingen. 

• Monitoring na verdeling van de financiële toelage. 
• Bijeenkomsten voor coördinatie met lokale leiders en andere 

belanghebbenden. 
• Ramppreventie trainingen organiseren om bewoners bewust te 

Levensonderhoud 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden.  
 
 
 

 
 
 

 
Het Giro555 project wordt geleid door CARE Nederland en lokaal uitgevoerd door het CARE 
veldkantoor met partner ACCORD. ACCORD heeft twee veldteams ter plekke die direct 
gemeenschappen mobiliseren om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Een operationeel 
CARE kantoor in Tacloban houdt het projectoverzicht en levert steun ter plekke op gebied 
van logistiek, administratie en financiën. Veldcoördinatoren van CARE leveren steun aan 
partner ACCORD in het veld, en coördineren hulpactiviteiten met regerings-
vertegenwoordigers. CARE heeft daarnaast nog specialisten in dienst op het gebied van 
onderdak, voedselzekerheid & levensonderhoud, en ramppreventie die technische 
ondersteuning geven aan het ontplooien van de activiteiten in Leyte en Iloilo (Panay). De 
kosten op het gebied van programma-ondersteuning bestaan met name uit salarissen van 
technisch personeel, administratie personeel, en kosten voor uitvoering zoals communicatie, 
kantoorruimte, en vervoer. 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

maken van verhoogde risico’s op natuurgeweld. 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• 4.155 huishoudens (20.775 mensen) zijn geïdentificeerd en 
geselecteerd. 

• 4.155 huishoudens hebben voltooide plannen gemaakt voor 
inkomen genererende activiteiten. 

• 649 huishoudens (3.245 mensen) ontvingen onder voorwaarden het 
eerste deel van de financiële hulp en gebruikten dit om activiteiten 
gericht op levensonderhoud te hervatten. 

• 649 huishoudens hadden toegang tot productiemiddelen door de 
financiële toelagen. 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 98.757,27 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 112.444,12 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
1. Verschuiving van brede naar gerichtere hulp  

De barangays (dorpen) die worden geholpen bij het zelfstandig herstellen van hun onderdak 
en broodwinning ontvingen voedselpakketten tijdens de noodhulpfase. CARE voerde een 
brede voedseldistributie uit in geselecteerde barangays die zwaar waren getroffen door de 
tyfoon. Aangezien er gezinnen waren die zich snel herstelden met de hulp van anderen, is in 
de vervolgfase van de hulpverlening voor onderdak en levensonderhoud meer rekening 
gehouden met meer geografisch geïsoleerde en achtergebleven gebieden en gebieden met 
gebrekkige voorzieningen en hogere aantallen kwetsbare gezinnen. Het veldpersoneel van 
partner ACCORD die bij de voedseldistributie was betrokken werd voorgelicht om zorgvuldig 
een door de gemeenschap zelf geleid selectieproces uit te voeren om begunstigden te 
selecteren, en er zeker van te zijn dat dit proces ook door de bevolking werd gedragen. Dit 
om geen schade aan de verhoudingen aan te richten en afgunst te vermijden tussen 
inwoners die in het begin allemaal voedselhulp ontvingen.  

Hoewel monitoring en voorlichting m.b.t. levensonderhoud waren uitgevoerd, was er een 
vertraging in de verdeling van de financiële hulp ten behoeve van snel resultaat gevende 
middelen van bestaan. CARE’s partnerorganisatie heeft tijd nodig gehad om de geschiktheid 
te bepalen van de financiële dienstverlener en om deze te betrekken bij de uitvoering. 
Desondanks is reeds begonnen met het verdelen van de financiële hulp en kan deze nu 
relatief sneller verdeeld worden. Het proces heeft langer geduurd dan verwacht; de tijd en de 
inspanningen die door de partner worden geïnvesteerd liggen in lijn met de verplichting van 
CARE om verantwoording af te leggen in alle fasen van het hulpprogramma. Deze actie om 
kwaliteit te borgen leidde tot het uit de pas lopen ten opzichte van de aanvankelijk 
voorgestelde periode van implementatie.  

 

Beeld: CARE (2014) 
 

Afbeelding 1: Buren helpen elkaar om huizen te repareren in Barangay 
Mag-aso in La Paz. Via de inheemse gewoonte Bayanihan,een lokaal 
hulpmechanisme, helpen dorpsgenoten gezamenlijk aan herstel. 

Beeld: CARE (2014) 
 

Afbeelding 2: Een dorpsbewoner presenteert een Community Risk 
Assessment tijdens een ramppreventietraining in San Pablo, Tabon-Tabon 
op Leyte. 
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2. De coördinatie in het veld  

Nauwe samenwerking met de overheid en de humanitaire spelers vond plaats gedurende de 
actie. Het bleek echter moeilijk om toegang te krijgen tot geschikte en accurate informatie. 
Om dit op te lossen heeft CARE bilaterale besprekingen met andere humanitaire organisaties 
en de overheid opgezet, zodat er continue afstemming van elkaars activiteiten plaatsvond. De 
besprekingen dienden als middel om een beter begrip van de context te krijgen en kwesties 
die tijdens de uitvoering naar voren kwamen onmiddellijk op te lossen. Dit heeft geleid tot 
betere en efficiëntere hulpverlening.  
 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
CARE zet zich in om alle fasen van de Haiyan hulpverlening te kunnen verantwoorden. CARE 
zorgt ervoor dat het zich voortdurend houdt aan haar eigen interne controle mechanismen. 
CARE verzekert de kwaliteit van zijn hulpverlening door het hebben van deskundig technisch 
personeel om toezicht te houden op de hulpverlening. CARE betrekt de gemeenschappen bij 
alle aspecten van het programma en zorgt voor zinvolle participatie van mannen en vrouwen 
en het bereiken van de armste en de meeste kwetsbare groepen. De gemeenschappen 
worden geraadpleegd tijdens de selectie en verificatie van begunstigden, het verzamelen van 
gegevens over geslacht, leeftijd en kwetsbaarheid, planning van distributieactiviteiten, en het 
uitvoeren van controleactiviteiten. Zo worden Barangay selectiecommissies samengesteld uit 
streekleiders en sectorvertegenwoordigers om de selectie van begunstigden voor 
hulpverlening bij behuizing te vergemakkelijken. De selectiecriteria volgen een aantal criteria 
van de kwetsbaarste bevolking; dit zorgt ervoor dat zwangere en zogende vrouwen, 
gehandicapte personen, gezinnen met één gezinshoofd, bejaarden etc. voorrang krijgen in de 
hulpactiviteiten. Lijsten van geselecteerde begunstigden worden opgehangen op openbare 
plaatsen zodat de gemeenschappen zelf op de hoogte worden gehouden. CARE verwelkomt 
suggesties en klachten, die worden behandeld aan de hand van onderzoek en de 
aanbevelingen van de leden van de gemeenschap zelf. De definitieve lijst van begunstigden 
wordt vastgesteld, voltooid en opgehangen tijdens een algemene dorpsvergadering. 
 

 
 
 

CARE heeft een systeem van toezicht opgezet dat de levering en de kwaliteit van de 
hulpverlening bewaakt. Het toezicht wordt uitgevoerd door CARE en de werknemers van de 
partner, inclusief de technische teams voor onderdak en levensonderhoud om kwaliteit en 
geschiktheid van de hulp te verzekeren. Werknemers van de partnerorganisatie ACCORD 
verzamelen geregeld rapportages met betrekking tot voortgang van de distributie op 
gemeentelijk niveau. Gegevens over de technische kwaliteit en de voltooiing van de 
activiteiten worden verkregen van de coördinatoren levensonderhoud en technische 
coördinatoren onderdak. CARE voert na de distributie monitoring uit die de benutting van de 
hulpverlening en de tevredenheid van de begunstigden onderzoekt. Het resultaat van deze 
onderzoeken, samen met de geregelde informatie uit technisch toezicht en de technische 
evaluatie van andere donors, draagt bij tot het verbeteren van de technische normen en 
benadering. Voor hulp bij levensonderhoud heeft CARE een benadering ontwikkeld met 
hulpmiddelen voor het verzamelen van detailgegevens en planning, die ook dienen om 
toezicht te houden op het programma voor financiële hulp. Het monitoren van de benutting 
van het financiële deel van de hulp voor levensonderhoud wordt gepland binnen een maand 
na de distributie. Tenslotte wordt er een langer lopend onderzoek uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in het effect van de Haiyan hulpverlening op specifieke gezinnen. 
 
 
 
 

Verantwoording 

Monitoring en evaluatie 
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De geografisch geïsoleerde en achtergebleven gebieden krijgen voorrang bij de selectie van 
gemeenschappen waar de hulp voor bedoeld is. Door het gericht selecteren van 
begunstigden wordt voortdurend gezorgd dat vrouwen en meisjes actief en zinvol participeren 
op gemeenschapsniveau en er aandacht is voor de verschillende behoeften van vrouwen, 
mannen, jongens en meisjes. De dorpscomités zorgen voor de vertegenwoordiging en 
participatie van vrouwelijke deelnemers in het proces van uitzoeken en selecteren van 
begunstigden. Er wordt met name gelet op kwesties zoals emancipatie en bescherming, zoals 
de kwetsbaarheid van meisjes, gezinnen met één of een vrouwelijk gezinshoofd, 
gehandicapten, zwangere en zogende vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar.  
In het levensonderhoud programma hebben CARE en ACCORD onderzocht in hoeverre 
vrouwen beslissingsbevoegd zijn in huishoudens. Ze hebben het belang hiervan en de positie 
van vrouwen en meisjes binnen het programma centraal gesteld in het verlenen van 
financiële hulp aan de getroffen gezinnen. Resultaat hiervan zover is dat vrouwen een gelijk 
aandeel hebben in het besluiten welke inkomen genererende activiteiten ze willen opzetten 
en hoe deze worden uitgevoerd. CARE heeft daarnaast in haar onderdakprogramma ervoor 
gezorgd dat vrouwen op gelijke basis vertegenwoordigd waren in het selecteren van 
uiteindelijke begunstigden. Bijzondere aandacht ging ook uit naar bescherming van zwangere 
en zogende vrouwen in projectactiviteiten.  
 

 
CARE coördineert met zowel de lokale als nationale overheidsinstanties hoe de uitvoer van 
haar programma op het gebied van onderdak en levensonderhoud beter gestroomlijnd kan 
worden met overheidsinitiatieven. Om de hulplevering verder te verbeteren, heeft CARE de 
volgende maatregelen genomen op het gebied van pleitbezorging en lobby: 

• CARE wil bevorderen dat de gemeentelijke overheden de leiding nemen in het 
versterken van lokale wegen die van landbouwgebieden lopen naar lokale markten, 
om zo de voedselzekerheid verder te stimuleren in de regio. 

• CARE zal input leveren op gemeentelijke herstelplannen na tyfoon Haiyan, zodat er 
genoeg aandacht is van de overheid voor meest kwetsbare gezinnen, die ver van de 
stad wonen. 

• CARE pleit ervoor dat de lokale overheden zorg dragen dat ramppreventie een 
integraal onderdeel wordt in beleidsplannen op Barangay (dorps)niveau voor de 
komende jaren. 

 
 
Toekomst hulpverlening  
 
CARE en haar partnerorganisatie ACCORD zetten de uitvoering van kernactiviteiten zoals 
beschreven in eerdere secties voort, in het bijzonder van de onderdelen onderdak, en 
levensonderhoud. De aandacht ligt de komende maanden op:  
• Voorlichting gericht op levensonderhoud, planning van inkomen genererende activiteiten, 

en de verdeling van financiële hulp aan 3.421 huishoudens in 23 barangays wordt 
voorgezet om het doel van 6.220 huishoudens te voltooien.  

• Verdeling van de tweede ronde van financiële hulp met voltooiing in november 2014. 
• Toezicht en beoordeling op de uitvoering van inkomen genererende activiteiten door 

begunstigden.  
• Identificatie van, en steunverlening aan gezamenlijke en gemeenschappelijke 

ondernemingen.  
• Doorlopende bijeenkomsten voor coördinatie met lokale leiders en andere 

belanghebbenden. 
• Distributie van herstelpakketten voor huizen aan de resterende huishoudens.  
• Toezicht en verlening van technische steun op herstelwerk van onderdak door mobiele 

bouwteams. 

Kwetsbare groepen 

Pleitbezorging en lobby 
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Rogie Dagami, bij het bereiden van eten voor zijn moeder en zichzelf, en lid van het Bayanihan team dat onderdak bouwt in 
Tabontabon, Leyte 

1. We zullen er bovenop komen – Portret van Rogie Dagami 

De 28-jarige Rogie Dagami kreeg polio toen hij als baby drie maanden oud was. Rogie woont samen 
met zijn 55 jaar oude moeder Imelda in Tabontabon, een landelijk dorp ver van de stad Tacloban. Hij 
werkt als kleermaker aan het herstellen van jeans en overhemden. Imelda werkt als landarbeider. 
Gezamenlijk verdienen ze 2 euro op een goede dag. Een zwaar leven, dat nog verslechterd is door 
de komst van Haiyan.  
Tijdens de supertyfoon viel er een boom op hun huis, dat helemaal werd vernietigd en waarbij de 
kostwinner van het gezin, Rogie's vader Alfredo, om het leven kwam. Ondanks dit alles is Rogie 
vastbesloten: "Makakabangon din kami, wat betekent: Wij zullen er bovenop komen.“ Hij werd 
geselecteerd als één van de projectdeelnemers en sloot zich aan bij een Bayanihan groep. Dat is een 
inheems gebruik waarbij wederzijdse hulp wordt gegeven in een dorp Met Bayanihan wordt de bouw 
en het herstel van huizen versneld omdat dorpelingen wordt gevraagd om in een groep met elkaar 
samen te werken (zie ook afbeelding 1). 
Rogie: "Met mijn groep heb ik mijn buren geholpen hun huizen opnieuw op te bouwen,“ vertelt hij erbij 
en voegt eraan toe dat hij heeft geholpen met het zagen van timmerhout voor reparaties en zelfs op 
huizen is geklommen om daken te installeren. De groep past het Bayanihan-principe ook toe op hun 
inspanningen om hun bestaansmiddelen op te bouwen. Zo is ervoor gekozen om in cassave-
zaailingen te investeren. Andere groepsleden kochten ook vee, zoals varkens, om daarmee hun 
mogelijkheden te spreiden. Alleen al de afgelopen maand hebben ze al zo'n 6.000 zaailingen geplant, 
vertelt Rogie. "Wij wachtten tot iedereen klaar was met zijn eigen taken. Het was gemakkelijker om de 
percelen te bewerken en de zaailingen te planten wanneer iedereen meehelpt”. Over negen maanden 
zal de cassave klaar zijn om te oogsten. Ze zullen overstromingen en droogte resistent zijn. De 
gemeenschap zal een buffervoorraad aan voedsel hebben voor de magere maanden wanneer de rijst 
nog wordt aangeplant." Rogie voegt daaraan toe "Wij zullen na de eerste oogst een deel van de 
zaailingen voor de volgende aanplant gebruiken. En als we geluk hebben, kunnen wij er misschien 
zelfs wat van verkopen." Rogie’s droom is om uiteindelijk een eigen kredietbureau te hebben. "Ik wil 
onafhankelijk zijn. Wij waarderen werkelijk alle hulp die wij hebben ontvangen, maar wij moeten 
uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.“ 

 

Beeld: CARE (2014) 
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2.2 Cordaid Mensen in Nood  

 
Over ons 
 
Cordaid Mensen in Nood is lid van het internationale Caritas-netwerk. Tijdens de 
noodhulpfase, de eerste 5 maanden na de tyfoon, steunde Cordaid Mensen in Nood het 
noodhulpprogramma van haar nationale zusterorganisatie Caritas Filipijnen, samen met 
andere Caritas-leden. Caritas Filipijnen verstrekte hulp in alle 9 getroffen bisdommen in de 
Visayas, de eilandengroep in het centrale deel van de Filipijnen. Alle Caritas-leden die actief 
zijn in de Filipijnen, hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van het 
wederopbouwprogramma van Caritas Filipijnen, dat 1 april van start is gegaan. Naast steun 
aan dit programma, is Cordaid Mensen in Nood per 1 februari gestart met een programma in 
eigen beheer in twee gemeentes: Guiuan (Oost-Samar provincie) en Coron (Palawan 
provincie). Het programma is gericht op het bouwen van ‘Resilient Communities’, waarbij de 
essentie is dat de bewoners zelf een stem hebben in de wederopbouw van hun omgeving. De 
gemeenschappen brengen zelf hun dorp of wijk in kaart met de situatie voor en na de tyfoon, 
en bepalen de prioriteiten die aangepakt worden, en op welke wijze.  
 
 
Historie in het gebied 
 
In de Filipijnen is Cordaid Mensen in Nood al tientallen jaren actief, tegenwoordig vooral in 
Mindanao en de Visayas. Cordaid Mensen in Nood voert momenteel programma’s uit voor 
wederopbouw (in eigen beheer en via Caritas Filipijnen), microfinanciering en educatie. In de 
Visayas, het door tyfoon Haiyan getroffen gebied, verstrekte Cordaid Mensen in Nood voor de 
ramp leningen en technische assistentie aan microkredietinstellingen en zorgde voor 
capaciteitsversterking van de Filipijnse koepelorganisatie Microfinance Council of the 
Philippines. Ook investeerde Cordaid Mensen in Nood in een fonds voor kleine sociale 
ondernemingen. Dit fonds, dat beheerd wordt door de Peace and Equity Foundation, 
biedt leningen en technische assistentie aan deze bedrijfjes, veelal actief in de 
landbouwsector. 
 
 
 
 
Totaal ontvangen van Giro555:   € 6.731.594,00 

Totaal besteed tot 31 July 2014:  € 1.463.322,00  
     21,7 % van het totaal te besteden bedrag  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 
 

 
 
 

 
In de eerste 5 maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen aan 5.112 
families onderdak-pakketen (tentzeilen, spijkers, touw en gereedschap) verstrekt.  
 
In februari is Cordaid Mensen in Nood begonnen met een programma voor permanente 
huisvesting. In Coron in 5 barangays (wijk of dorp), elk met een bevolking van tussen de 150 
en 300 huishoudens. In Guiuan in 2 grote barangays (1 in een stedelijk gebied, 1 in een 
plattelandsgebied) met in totaal 1250 huishoudens. Onlangs zijn in overleg met de 
burgemeester van Guiuan nog eens 4 kleine, stedelijke barangays in het programma 
opgenomen. De aanpak van Cordaid Mensen in Nood is gericht op weerbaarheid, veerkracht 
en duurzaam herstel. 
 
In de twee gemeentes zijn eerst 15 proefwoningen gebouwd, die bestand zijn tegen zware 
stormen en aardbevingen. Inmiddels zijn de proefwoningen bewoond en waren eind juli 40 
huizen in aanbouw. Bewoners zijn vrij hun huis naar eigen inzicht te ontwerpen op basis van 
een aantal bouwkundige en technische uitgangspunten en een financieel plafond van 1500 
tot 2000 Euro. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor aanschaf van bouwmaterialen en 
inhuren van timmerlieden en arbeid. Kwaliteit en tijdige oplevering worden door Cordaid 
Mensen in Nood begeleid, gecontroleerd en gedocumenteerd. 
  
In het stedelijke gebied in Guiuan is door de hoge bevolkingsdichtheid de bouw van houten 
huizen minder geschikt vanwege het brandgevaar. De bouw van het eerste proefhuis van 
beton is eind juli van start gegaan. 
 
In Guiuan werd een training georganiseerd voor 73 timmerlieden in samenwerking met 
TESDA (nationaal orgaan voor beroepsopleidingen). Allen hebben een certificaat ontvangen. 
 
Diverse gemeenschapsvoorzieningen zijn gebouwd of gerepareerd: een buurtcentrum in 
Coron, een buurtcentrum en een gezondheidscentrum in Guiuan. Buurtcentra hebben een 
belangrijke functie voor de gemeenschap; hier worden dorps- of wijkvergaderingen 
gehouden, en komen mensen bijeen tijdens feesten en bijzondere gelegenheden. 
 

 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 4.500 shelter kits (onderdak-pakketten). 

• Alle 2.535 huizen zijn veiliger en kunnen hoge windsnelheden en 
aardbevingen beter weerstaan.  

• Meer bewustzijn van veilige bouwtechnieken door training van 40 
timmerleiden en het informeren van alle volwassenen. 

 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Er zijn 5.112 shelter kits verstrekt. 
• De basisgegevens van alle huishoudens zijn vastgelegd. 
• Technische beoordeling van beschadigde en vernietigde woningen: 

955; in het stedelijk gebied is de beoordeling nog niet voltooid. 
• Aantal voltooide proefwoningen: 15 
• Aantal ondertekende huisvestingscontracten en huizen in aanbouw: 

40 
• Timmerlieden geschoold in veilige bouwtechnieken: 73 

 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 550.353 

Onderdak 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Toen Cordaid Mensen in Nood in Coron en Guiuan startte, was het moeilijk voldoende en 
goed gekwalificeerde staf te vinden. Daardoor loopt de uitvoering van de programma’s voor 
huisvesting en andere sectoren vertraging op. Daarnaast moesten eerst het schadeniveau 
van de huizen worden bepaald, timmerlieden worden geschoold en het bouwproces met de 
bewoners worden vastgesteld, voordat met het feitelijke bouwen kon worden begonnen. 
 
 

 
 
 
 

In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen 12.001 
voedsel- en huishoudpakketten gedistribueerd. Het voedsel bestond uit 10-15 kilo rijst en 1 
kilo linzen. Een familie van 5 personen doet een maand met 15 kilo rijst. Het voedsel is 
voornamelijk lokaal ingekocht en aangevoerd vanuit andere, niet getroffen gebieden in de 
Filipijnen. Een huishoudpakket bevatte een jerrycan, kookgerei (pannen, borden, bestek, 
bekers), lucifers, dekens, klamboes en slaapmatjes.  
 

 
 

 
 
 
 

In de eerste 5 maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filippijnen aan 12.395 
families hygiënepakketten (badzeep, wasmiddel, tandpasta, tandenborstel, nagelknipper, 
katoenen doek, handdoek, maandverband, emmer en plastic kom) verstrekt. 
 
Bij elk huis zal een latrine (in de Filipijnen een ‘comfort room’ genoemd) worden aangelegd. 
Tijdens tyfoon Haiyan werden deze latrines vaak gebruikt als schuilplaats. Op basis van deze 
kennis worden de latrines van Cordaid Mensen in Nood groter en bouwtechnisch versterkt, 
zodat ze kunnen worden gebruikt als veilige plek of evacuatieruimte bij gevaar.  
 
Bij het bouwen van latrines wordt rekening gehouden met voldoende afstand tot 
(drink)waterbronnen, het grondwaterpeil, bodemtype en de bevolkingsdichtheid. Op basis van 
deze gegevens wordt een bepaald type afvoersysteem gekozen: een wegzakput, dubbele 
smalle putten of een beerput met afvoeroppervlak.  
 
Er zijn inmiddels twee grotere, openbare latrines aangelegd en een latrine met een beerput. 
Vanaf september wordt bouw van latrines opgeschaald. Ook begint Cordaid Mensen in Nood 
dan met reparatiewerkzaamheden van waterleidingen en drinkwatervoorzieningen met de 
hulp van plaatselijke technici. 
 
Daarnaast zijn gesprekken gestart met het Ministerie van Gezondheid voor steun aan 
programma's voor een betere gezondheid en hygiëne in gemeenschappen.  
 
 
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van voedsel (11.925 huishoudens) en huishoudpakketten 

(12.375)  
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

Er zijn 12.001 voedselpakketten en 12.001 huishoudpakketten verstrekt.  

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 139.996 
 

Water en sanitaire voorzieningen 

Voedsel 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Huisvesting heeft prioriteit voor de gemeenschappen. Daarom is eerst met bouw van huizen 
begonnen. Vanaf september wordt het sanitatieprogramma opgeschaald. 
 
 

 
 
 

 
In de eerste 5 maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filippijnen het volgende 
verstrekt: 21 boten (in gebruik door 74 families), 225 keer plantgoed voor zeewierproductie en 
4.747 keer middelen voor starten van een moestuin (groentezaden en gereedschap) of 
houden van pluimvee. 
 
In Coron zijn workshops georganiseerd, waarbij elke gemeenschap leert hoe ze op een 
verantwoorde manier grootschalige gemeenschapsprojecten kunnen beheren en uitvoeren, 
zodat ze nu en in de toekomst zelf als partner fungeren voor de gemeente en andere 
organisaties. Er is al geïnvesteerd in de bouw van bruggen, versterking van dammen, 
buurtcentra en dergelijke (zie ook sector Disaster Mangement). 
 
In Guiuan stimuleert Cordaid Mensen in Nood bouw door de huiseigenaar. Dit geeft de 
bouwsector op wijk-, gemeente- en provincieniveau een stimulans, omdat alles lokaal wordt 
aangeschaft.  
 
Eind augustus bedroeg de totale contractwaarde van gemeenschapsprojecten en 
huizenbouw bijna 150.000 euro. Dit bedrag is uitgekeerd aan gemeenschapsteams of 
huiseigenaren. Ongeveer 400 timmerlieden en arbeiders hebben hierdoor werk in de bouw. 
Vervolgens besteden deze mensen weer een groot deel van hun loon in plaatselijke winkels 
en aan lokale producten, waardoor de lokale economie verder wordt gestimuleerd. 
 
In Guiuan heeft Cordaid Mensen in Nood gezorgd voor een erkende training aan 73 
plaatselijke timmerlieden, die allen een certificaat hebben behaald. De meesten van hen 
hebben nu werk en werken zowel in het programma van Cordaid als elders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 12.375 hygiënepakketten. 

• 80% van de huishoudens hebben toegang tot een veilige latrine. 
• 100% van de bevolking heeft toegang tot (leiding)water. 
• 80% van de volwassenen is geïnformeerd via een programma ter 

bevordering van de gezondheid en hygiëne. 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Er zijn 12.395 hygiënepakketten verstrekt. 
• De ontwerpen voor veilige latrines zijn klaar. 
• Aantal voltooide proeflatrines: 3  
• Aantal voltooide proefafvoersystemen: 1 

 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 268.076  
 

Levensonderhoud 
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Via de georganiseerde workshops en volgens de prioriteiten van de gemeenschap zijn in 
meerdere barangays van Coron diverse klaslokalen en kinderdagverblijven geïdentificeerd 
voor herstel en verbetering. Er zijn overeenkomsten getekend met het Ministerie van 
Onderwijs voor de bouw van elk van deze projecten. 
 
In Guiuan is ook een Memorandum van Overeenstemming getekend met het Ministerie van 
Onderwijs voor de bouw van zeven klaslokalen en de ontwikkeling van een masterplan voor 
een basisschool en middelbare school. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In de Filipijnen zijn de overheid en diverse internationale organisaties actief bij het herstellen 
van schoolgebouwen. Dat geldt ook voor Coron en Guiuan. Cordaid Mensen in Nood zal 
daarom slechts 5 onderwijsfaciliteiten bouwen of herstellen. Dit is de uitkomst van overleg 
met het Ministerie van Onderwijs voor welke scholen de steun van Cordaid Mensen in Nood 
het meest nodig is.  
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 3.769 keer middelen voor levensonderhoud 

• Het levensonderhoud van 80% van de bevolking is hersteld naar het 
niveau van voor Haiyan (visserij, zeewierverbouw, landbouw). 

• 30% van de vrouwen zijn betrokken bij activiteiten die inkomsten 
genereren. 

• 500 huishoudens hebben extra inkomsten uit korte-termijnwerk in de 
bouw (timmerwerk, metselen, kokospalmen kappen). 

• 300 huishoudens hebben een meer gevarieerd inkomen in 
vergelijking met de situatie vóór de tyfoon. 

• 300 huishoudens hebben toegang tot spaar- en kredietregelingen. 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Er zijn 21 boten en 4.969 keer middelen voor levensonderhoud 
verstrekt. 

• Aantal leden van de gemeenschap met verbeterde vaardigheden om 
gemeenschapsprojecten te managen: 157 

• Aantal mensen met verbeterde technische vaardigheden: 73 
• Aantal mensen met meer inkomsten: meer dan 400 (in 

gemeenschapsprojecten en de huizenbouw).  
• Bedrag dat is geïnjecteerd in de plaatselijke economie (plaatselijke 

inkoop van bouwmateriaal): 150.000 Euro 
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 59.834  
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Alle schoolkinderen in de gemeentes Coron en Guiuan hebben een 

dak boven hun hoofd (scholen en kinderdagopvang). 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• MvO's met het Ministerie van Onderwijs in Coron en Guiuan zijn 
ondertekend. 

• Gepland: 3 scholen en 2 kinderdagverblijven 
• De officiële schoolbouwplannen zijn ontvangen van het Ministerie 

van Onderwijs 
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 0  
 

Onderwijs 
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In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen 35 vrijwilligers 
getraind in verlenen van eerste hulp in het verwerken van de traumatische ervaringen van de 
ramp. Ook heeft Caritas Filipijnen, naar lokaal gebruik, speciale concerten georganiseerd, 
waar mensen gelegenheid kregen hun ervaringen en verlies een plek te geven. Hiermee zijn 
2.850 mensen bereikt. 
 
De meeste gemeenschappen in Coron bestaan uit een mix van inheemse bewoners en 
migranten. Ze wonen allemaal op voorouderlijke grond, die beheerd wordt door de inheemse 
bevolking. Dat betekent dat de inheemse bewoners de landgebruiksrechten beheren en 
kunnen toekennen aan migranten. 
 
De bevolking van het eiland Delian bestaat voor 95% uit migranten. Deze groep is zwaar 
getroffen door tyfoon Hayian. De inheemse bewoners waren aanvankelijk tegen het idee van 
humanitaire hulp aan migranten. Met de steun van de priester-directeur van Caritas Coron, de 
plaatselijke partner van Cordaid Mensen in Nood, is het Cordaid Mensen in Nood gelukt om 
diverse bijeenkomsten te organiseren, waarbij alle partijen aanwezig waren. Via deze 
bijeenkomsten is een besluit genomen, dat Cordaid Mensen in Nood in staat stelt om voor 
meer dan 100 huishoudens met de eerste werkzaamheden op het eiland te beginnen. 
Wanneer het nodig is, is Cordaid Mensen in Nood verantwoordelijk voor het organiseren van 
bijeenkomsten met alle betrokken partijen om conflicten op te lossen.  
 
In Guiuan werkt Cordaid Mensen in Nood met een notaris om begunstigden te helpen 
landrechtendocumenten te krijgen. Als de begunstigden geen eigenaar zijn van het perceel, 
worden alternatieven voorgesteld met de garantie dat ze in de nieuwgebouwde woningen 
kunnen blijven wonen (over het algemeen voor ten minste 20 jaar). Eind juli hadden 53 
families hun landrechtendocumenten in bezit. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In Coron heeft Cordaid Mensen in Nood te maken met landkwesties met betrekking tot 
voorouderlijke rechten van inheemse bevolkingsgroepen (ancestral domain) en in Guiuan met 
achterstallige of foute gegevens in het kadaster, waardoor eigendom of gebruiksrechten van 
grond niet direct vast te stellen zijn. Daardoor zijn landkwesties een integraal onderdeel van 
de huizenbouw en infrastructurele werken van Cordaid Mensen in Nood. In de bijstelling van 
het programma van Cordaid Mensen in Nood zullen aanpassingen in planning en verwachte 
resultaten worden doorgevoerd. 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • training van vrijwilligers in psycho-sociale eerste hulp en organiseren 

van psycho-sociale eerste hulp evenementen voor getroffenen 
• N.B. bij de start van het programma waren geen doelen opgesteld 

met betrekking tot landkwesties 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

- 35 vrijwilligers getraind in psycho-sociale eerste hulp en 2.850 mensen 
bereikt met speciale evenementen 
 
Coron:  

• Cordaid Mensen in Nood programma heeft toegang tot eiland 
met 289 huishoudens van migranten. 

• Voortdurende bemiddeling bij conflicten tussen inheemse 
bewoners en migranten in alle gemeenschappen. 

Guiuan: 
• Aantal huishoudens met vastgelegde landrechten: 53 
• De gemeenschap heeft de locatie van alle woningen vastgelegd 

op overzichtskaarten. 
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 14.213  
 

Bescherming 
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Via Caritas Filippijnen heeft Cordaid Mensen in Nood in de eerste 5 maanden bijgedragen 
aan het trainen van 40 medewerkers op het gebied van rampenmanagement en PDRA 
(Participatory Disaster Risk Assessment). Het doel is kwetsbare gemeenschappen, getroffen 
door tyfoon Haiyan, bij te staan en zelf een stem te geven in wederopbouw en preventie, 
zodat ze beter bestand zijn tegen rampen in de toekomst.  
 
In juni zijn in Coron en Guiuan trainingen en workshops georganiseerd voor het verminderen 
van risico’s op rampen en opbouwen van de weerbaarheid en veerkracht van de 
gemeenschap. De gemeenschappen brengen zelf hun dorp of wijk in kaart en bepalen zelf 
wat er nodig is.  
 
In Coron hebben deze workshops geleid tot plannen voor een groot aantal grootschalige 
gemeenschapsprojecten. Er is al geïnvesteerd in de bouw van bruggen, evacuatieroutes, 
versterking van dammen, buurtcentra en dergelijke.  
 
In Coron heeft Cordaid Mensen in Nood ook een plan om alle dorpen en wijken in de 
gemeente beter op rampen voor te bereiden: het opwaarderen en vergroten van het bereik 
van het plaatselijke radiostation 'Radio Kasimanwa'. Het is een publiek station zonder 
winstoogmerk. Daarmee is het een perfect platform voor een waarschuwingssysteem voor 
tyfoons voor afgelegen gebieden en een manier om rampeninformatie door te geven aan 
mensen die risico lopen of getroffen zijn.  
 

 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Waarschuwingssysteem opgezet en operationeel (Coron). 

• Rampenoefeningen worden twee keer per jaar uitgevoerd. 
• Lokale bevolking is zich bewust van veilige bouwmethoden. 
• Rampenplannen zijn aanwezig: de gemeenschappen hebben hun 

eigen 'Resilient Community' actieplannen opgesteld, waarin de 
plannen voor het verlagen van risico's bij rampen (Disaster Risk 
Reduction) staan, inclusief versterking van eigen capaciteiten en 
bescherming van de omgeving en bezittingen. 

• De aanleg van bouwwerken met hoge prioriteit, zoals dammen, 
mangroveaanplant, drainage, ontsnappingsroutes en 
verzamelpunten; opbouw van capaciteiten, zoals technische 
vaardigheden, toezicht en verantwoordelijkheid. 

 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Aantal medewerkers getraind in rampenmanagement en de 'Resilient 
Recovery' aanpak: 40 (Caritas Filippijnen) en 33 (Cordaid Mensen in 
Nood teams) 

• Aantal uitgevoerde workshops over de 'Resilient Recovery' aanpak: 
60 

• Aantal leden van de gemeenschap dat is betrokken bij deze aanpak: 
3051 (aantal huishoudens in het projectgebied) 

• Uitgewerkte voorstellen voor gemeenschapsprojecten: 91 
• Van de uitgewerkte voorstellen zijn 21 goedgekeurd en ondertekend 
• Gemeenschapsprojecten in uitvoering: 3 
• Voltooide gemeenschapsprojecten: 18 (bruggen, versterking 

dammen, bouw kinderdagverblijf en dergelijke) 
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 117.209  
 

Rampen-management 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Bij de 'Resilient Recovery' aanpak zijn de gemeenschappen zelf aan zet. Ze worden hierbij 
begeleid en ondersteund door medewerkers en deskundigen van Cordaid Mensen in Nood. 
Om deze reden moeten de doelen en geplande activiteiten en verwachte resultaten periodiek 
worden geëvalueerd en worden bijgesteld. 
Het radio-project verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. Voor de versterking en groter 
bereik van het radiostation is een andere licentie nodig. Het bestuur van het station heeft de 
licentiehouder, een nationale overheidsinstantie, geïnformeerd en wacht op antwoord.  
 

 
 

 
 
 

De eerste maanden verleende Cordaid Mensen in Nood steun aan Caritas Filipijnen, zowel 
financieel als inzet van twee eigen medewerkers.  
 
Sinds februari bestaat de managementstructuur van de Cordaid Mensen in Nood uit drie 
kleine kantoren in de Filipijnen. Het ondersteuningskantoor (centrale locatie in Cebu) heeft 
een nationale programmamanager (taken: algemeen beheer, coördinatie en contacten met 
partners) en een Filipijnse medewerker (programma-assistent). 
 
Op projectniveau: in het Coron projectkantoor (provincie Palawan) is de projectcoördinator 
verantwoordelijk voor het projectmanagement en verslaglegging aan de nationale 
programmamanager. Binnen de project- en administratiestructuur werken 14 Filipijnse 
medewerkers. 
 
Het andere projectkantoor bevindt zich in de provincie Oost-Samar in Guiuan. De 
managementstructuur is hetzelfde als in Coron en er werken 19 Filipijnse medewerkers.  
 
Het programma wordt ondersteund door een aantal technische experts; zoals financieel 
advies, huisvesting en infrastructuur, DRR en het organiseren van gemeenschappen.  
 
De financiële adviseur ondersteunt Caritas Filippines en de 9 getroffen bisdommen (80% van 
zijn tijd) evenals het Cordaid Mensen in Nood programma (20%). 
 
Het hele programma wordt ondersteund vanuit het Cordaid Mensen in Nood hoofdkantoor 
door een programmamanager en een financieel deskundige.  
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 313.641 
 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
1. Aantrekken van nationale staf: Cordaid Mensen in Nood vond het lastig nationale staf 
voor haar programma aan te trekken. De gebruikelijke methode via advertenties in de 
nationale pers leverden slechts enkele geschikte kandidaten op. Door de grote vraag van alle 
hulpverlenende organisaties, is competitie één van de factoren. Ook lijkt het dat de expertise, 
nodig voor noodhulp en rampenpreventie, niet in voldoende mate in het land aanwezig is. Als 
gevolg daarvan moest Cordaid Mensen in Nood op zoek naar creatieve oplossingen, zoals 
partnerschappen met de private sector. Lokale bedrijven, zoals architectenbureaus, leveren 
ervaren staf op basis van service-contracten met Cordaid Mensen in Nood. Andere wegen 
waren contacten via VSO Philippines met vrijwilligers die in het buitenland hebben gewerkt, 
en via universiteiten met pas afgestudeerden. Cordaid Mensen in Nood heeft een aantal 
mensen aangesteld die nog weinig ervaring hebben, maar met on-the-job training uitstekend 
werk verrichten. 
 
2. Kokospalm timmerhout: op het platteland is dit de belangrijkste bron voor 
huizenbouw. Het is goedkoop en in ruime mate voorhanden. Men heeft liever hardhout, maar 
dat is duur en door strenge natuurbeschermingswetten amper verkrijgbaar. Cordaid Mensen 
in Nood’s visie in dit Resilient Communities programma is, dat oplossingen zoveel mogelijk 
gevonden moeten worden in wat mensen zelf kunnen aanpakken, wat ze zich kunnen 
veroorloven en wat lokaal voorradig is. Een probleem van kokoshout is dat het eigenlijk geen 
hout is, en dat het heel andere eigenschappen heeft dan normaal hout. Er zijn geen 
standaarden die bouwkundigen kunnen gebruiken in het verantwoord en rampenbestendig 
bouwen met kokoshout. Daarom heeft Cordaid Mensen in Nood samen met een universiteit in 
Manila eigenschappen van kokoshout en normaal hout vergeleken middels testen. De 
uitkomsten zullen worden vastgelegd in een handleiding, die ook door andere partijen, zoals 
INGOs en overheidsorganen, gebruikt kan worden.  
 
 
 

De gemeenschap brengt eigen dorp in kaart: voor en na de 
tyfoon – barangay Sulangan  

 

 

Huis in aanbouw - barangay Ngolos 

Beelden: Juan Miguel Torres  
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Thema’s in de hulpverlening 
 
 
     Samenwerking & coördinatie  
 
Cordaid Mensen in Nood is een actieve deelnemer in coördinatiebijeenkomsten en VN 
Cluster vergaderingen in Eastern Samar en Coron. Omdat in Coron geen VN 
vertegenwoordiging is, heeft Cordaid Mensen in Nood het voortouw genomen in de 
coördineren van vergaderingen met alle aanwezige lokale en internationale NGO’s en 
overheid. In deze bijeenkomsten wordt informatie verzameld en uitgewisseld over wie wat 
doet in de wederopbouw, zodat er geen overlap is en zoveel mogelijk dorpen worden bereikt. 
 
Daarnaast is Cordaid Mensen in Nood lid van het internationale Caritas-netwerk. In het 
netwerk organiseert Cordaid Mensen in Nood workshops over Disaster Risk Reduction, terwijl 
andere Caritas-leden hun expertise op bijvoorbeeld het terrein van Water & Sanitatie en 
Middelen van Bestaan delen. Deze kennis komt de kwaliteit van het wederopbouwprogramma 
ten goede.  
 
In Cordaid Mensen in Nood’s benadering van Community Driven Resilient Recovery vormt de 
lokale overheid één van de belangrijkste actoren in de ontwikkeling van weerbare, 
veerkrachtige gemeenschappen. Zonder samenwerking en afspraken met de overheid is het 
niet mogelijk om in de barangays te werken. 
 
Er is geen directe samenwerking met andere SHO participanten. 
 

     Verantwoording 
 
De totale aanpak van het 'Resilient Communities' programma is gebaseerd op behoeften en 
wensen vanuit de gemeenschap, waarbij mensen participeren in het herstel van de eigen 
gemeenschap en waarbij ze in de toekomst weerbaarder en veerkrachtiger ('resilient') zullen 
zijn. Ter illustratie: de mensen ontwerpen hun eigen huis met technisch advies en berekenen 
samen met een bouwkundige of architect de kosten van materialen en arbeid. In Guiuan 
vergoedt Cordaid Mensen in Nood maximaal 1500 Euro voor een huis. In een contract met de 
familie van het nieuwe huis wordt vastgelegd dat het vastgestelde bedrag in drie termijnen 
aan de familie wordt uitbetaald, op basis van hun aankoop van materialen, hun vorderingen in 
de bouw en tussentijdse kwaliteitscontroles door Cordiad Mensen en Nood. Op deze wijze is 
het bouwproces heel transparant en weten de bewoners precies hoe het geld wordt besteed. 
 
 
     Capaciteitsopbouw 
 
In juni zijn in Coron en Guiuan trainingen en workshops georganiseerd voor het verminderen 
van risico’s op rampen en opbouwen van de weerbaarheid en veerkracht van de 
gemeenschap. In Coron leerden de gemeenschappen bijvoorbeeld hoe ze op een 
verantwoorde manier grootschalige gemeenschapsprojecten kunnen beheren en uitvoeren, 
zodat ze nu en in de toekomst zelf als partner fungeren voor de gemeente en andere 
organisaties. Inmiddels hebben ze zo al een aantal dammen, bruggen en ontsnappingswegen 
gebouwd. 
Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van twee Cordaid Mensen in Nood experts in het 
land: een DRR-expert en een financieel adviseur die personeel van Caritas Filippijnen, de 9 
bisdommen en het Cordaid Mensen in Nood team coachen en trainen in hun respectievelijke 
vakgebied. 
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Toekomst hulpverlening 
 
De prioriteiten van de bevolking liggen bij huisvesting, water en sanitatie, inkomstenbronnen, 
bescherming van landrechten en grondgebruik, en rampenpreventie. Cordaid Mensen in 
Nood verwacht de doelstellingen die vermeld worden onder de betreffende thema’s te 
bereiken voor het einde van 2015. Het huizenbouwprogramma en de aanleg van bouwwerken 
die de gemeenschappen helpen te beschermen tegen rampen (bruggen, buurtcentra, 
dammen en dergelijke) worden na de startfase nu snel opgeschaald. Ook de bouw van 
latrines en het herstel van drinkwatersystemen is in september van start gegaan. Hoewel 
bouw en herstelwerkzaamheden een inkomen opleveren voor honderden families en velen 
hun oude bestaan in de visserij weer hebben opgepakt, is dit niet voldoende voor een 
duurzame verbetering van het inkomen. Mensen hebben alternatieve bronnen van bestaan 
en werkgelegenheid nodig om tegenslag bij een volgende tyfoon sneller en beter te boven te 
komen. Onderzoek naar alternatieve middelen van bestaan, verbetering van toegang tot 
markten en financiële middelen is begonnen in september, evenals afspraken maken met 
verschillende instanties op het gebied van landbouw, visserij, handel en industrie.  
Cordaid Mensen in Nood’s ondersteuning aan Caritas Filipijnen gaat onverminderd door, m.n. 
op het gebied van training en begeleiding van de rampenpreventieaanpak (Resilient 
Communities en Community Managed Disaster Risk Reduction), waaraan alle negen 
getroffen bisdommen deelnemen. Op deze manier worden op de lange termijn 
honderdduizenden mensen bereikt en hun weerbaarheid vergroot.  
 
 

Je dromen waarmaken 
 
Jovie Alamodin had een droom. Ze wilde een 
huis, met een mooie keuken en een kleine tuin. 
Een huis groot genoeg voor haar zelf, haar 
moeder en drie jonge dochters. Jovie is een 
alleenstaande moeder. Om de kost te verdienen 
runt Jovie een kleine sari-sari winkel in haar huis. 
Dit levert net genoeg op om ervoor te zorgen dat 
haar dochters naar school kunnen en met het 
beetje dat ze overhoudt probeert ze haar huis op 
te knappen. Al sinds Jovie zich kan herinneren 
deed ze het op deze manier. Tot die ene dag, die 
alles veranderde. “Mijn huis was weg. We 
hebben niets kunnen redden. Alles was weg.” 
 
Cordaid Mensen in Nood besloot begin juli om de 
inwoners van barangay Ngolos financiële en 
professionele hulp te geven om hun huizen te 
herbouwen, volgens eigen design. Jovie was één 
van hen. De architecten van Cordaid Mensen in 
Nood spraken met Jovie en de andere inwoners 
om in hun wensen te voorzien. “Een kamer waar 
wij met zijn allen samen kunnen zijn, amakan 
muren en dak, en mijn droomkeuken”. Voor Jovie 
was het onderdak-project van Cordaid Mensen in 
Nood meer dan alleen een tyfoon-veilig huis 
waar zij en haar familie kunnen wonen. Het 
betekent ook het uitkomen van de droom die ze 
al zo lang koesterde. 

 

Jovie in haar nieuwe sari sari winkel. 
Beeld: Juan Miguel Torres 
 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  28 

 

ICCO en Kerk in Actie 

 
 
 

     
 

Member of  
 
 
 
Over ons 
 
ICCO en Kerk in Actie geven noodhulp en wederopbouw in vier steden en acht districten in 
zeven provincies die getroffen werden door de tyfoon "Haiyan" (lokale naam "Yolanda"). Deze 
hulp wordt verleend via 12 lokale Filipijnse organisaties, waarmee al tientallen jaren wordt 
samengewerkt. ICCO en Kerk in Actie maken deel uit van het internationale netwerk ACT 
Alliance, deze coördineert de activiteiten in overleg met diverse UN-organisaties. Op lokaal 
niveau wordt nauw samengewerkt met lokale overheden, die de hulp coördineren. 
 
 
Historie in het gebied 
 
ICCO en Kerk in Actie zijn al meer dan veertig jaar actief in de Filippijnen en hebben een 
uitgebreid netwerk van lokale partnerorganisaties. De focus ligt vooral op sociale 
gerechtigheid en duurzame bestaanszekerheid. Partnerorganisaties steunen minderheden in 
hun recht op grond, maar helpen bijvoorbeeld ook boeren met het oprichten van coöperaties, 
het gebruik van duurzame landbouwmethodes en toegang tot markten. Vrijwel direct na de 
ramp begonnen deze partnerorganisaties met het verstrekken van noodhulp. 
Voedselpakketten werden uitgedeeld, evenals dakplaten, hamers en spijkers. In de 
gesprekken met de getroffenen kwam naar voren dat zij zelf zo snel mogelijk weer aan het 
werk wilden om hun eigen inkomen te verdienen. Opbouw van bestaanszekerheid staat dan 
ook centraal in de wederopbouwfase, met daarnaast extra aandacht voor rechten kwesties. 
ICCO en Kerk in Actie ondersteunen deze activiteiten vanuit het kantoor in Manilla. Vanuit 
deze aanpak wordt het noodhulp en wederopbouw werk ook uitgebreid naar nieuwe 
gebieden. 
 
 
 
 
Totaal ontvangen van Giro555:   € 3.677.940 
Totaal besteed tot 31-07-2014:  1.260.015,00 

     34 % van het totaal te besteden bedrag  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 
 

 
Door de tyfoon werden veel huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. Vier partnerorganisaties 
deelden materiaal voor daken en gereedschap uit, zodat families hun –gedeeltelijk- 
beschadigde huizen zelf konden repareren.  
 
De focus in de eerste weken lag bij families die dakloos waren geraakt door de ramp. Extra 
aandacht gaat uit naar arme gezinnen, alleenstaande moeders en mensen met een 
beperking. In de dorpen werden selectiecommissies ingesteld, bestaande uit ambtenaren en 
dorpsbewoners, die er op moesten toezien of procedures eerlijk verliepen. De bouw werd 
georganiseerd via lokale gemeenschappen (“bayanihan”). Soms gaf een lokale gemeente of 
een externe persoon advies bij nieuwbouw. 
 
De wensen van de betrokken families waren altijd leidend. Zo besloten veel mensen in het 
dorp Madalag zelf een huis te ontwerpen, omdat het algemene ontwerp niet voldeed aan hun 
smaak of behoeften. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Het voorkomen van uitbraak van ziektes en het verlenen van psychosociale zorg waren de 
belangrijkste aandachtspunten van ICCO en Kerk in Actie in de noodhulpfase.  
 
Vier partner organisaties hielden zich bezig met psychosociale zorg voor de 
gemeenschappen in Tacloban, Cebu, Biliran, Basey Samar, Roxas City en Panay, die 
getroffen waren door de typhoon. In Cebu werd vooral gewerkt met mensen met een 
handicap. 
 
Twee partners in Negros en in Panay distribueerden medische kits, gaven 
gezondheidsvoorlichting, trainden gezondheid-gemeenschapswerkers en bemensten mobiele 
medische teams.  
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Vergadering met gemeenschap om ontvangers van hulp te bepalen 

• Inventarisatie van noden en bestelling van materialen 
• Distributie van de materialen 
• Feitelijke reparatie of nieuwbouw van huizen 
• Monitoren van het gedane werken om kwaliteit te beoordelen 
• Een getekende overeenkomst tussen organisatie en de nieuwe 

huiseigenaar, waarin staat dat het huis goed gebruikt zal worden. 
Resultaat tot 31-
12-2014 

• 2.493 families of 12.465 mensen kregen steun bij onderdak. 300 
startwoningen werden gebouwd op Molocaboc eiland in Negros 
Occidental. 2.193 families ontvingen bouwpakketten in Madalag, 
Aklan, Toboso, Manapla en Sagay stad. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 307.130 

Onderdak 

Gezondheidszorg 
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Een paar dagen na de ramp werden de eerste voedselpakketten uitgedeeld, door 
partnerorganisaties van ICCO en Kerk in Actie. Dit om te voorkomen dat mensen die door de 
tyfoon alles waren kwijtgeraakt honger zouden lijden of ziek zouden worden door gebrek aan 
–gezond- eten. Hoofdactiviteit was de distributie van voedselpakketten aan mensen in Batad, 
Toboso, Carles, Iloilo, Sagay, Caiz, Cadiz, Estancia, San Dionesio, Negros Occidental, Biliran 
and Basey Samar. Het betrof verstrekken van aanvullende voeding, voedsel in het algemeen 
en voorlichting over goede voeding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Debriefing  

• Distributie van medische kits. 
• Training over preventie en genezing van overdraagbare ziektes die 

na de tyfoon de kop kunnen opsteken. 
• Mobiele medische teams op district ("municipality") en wijk-niveau. 
• monitoring  

Resultaat tot 31-
07-2014 

• 4.972 huishoudens kregen psychologische assistentie in Tacloban 
stad, Toboso in Negros Occidental, Bantayan en Daan Bantayan in 
Cebu en in Roxas City in Panay. 

• 5.300 mensen ontvingen zorg van mobiele teams in Banate, Carles, 
Iloilo en Roxas stad. Zij kregen medische kits en informatie over het 
verwerken van stress. De medische teams bestonden uit sociale 
werkers van de gemeente, ondersteund door artsen en verplegend 
personeel. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 114.989 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van noodhulp (voedselpakken) zodat 

honger/voedselonveiligheid gereduceerd wordt.  
• Distributie van aanvullende voeding en daardoor verbeteren van 

voedselveiligheid van borstvoeding gevende moeders, zwangere 
vrouwen, ouderen en ondervoede kinderen. 

Resultaat tot 31-
07-2014 

• 1.300 mensen ontvingen aanvullende voeding (262 borstvoeding 
gevende moeders, 260 ouderen; 78 ondervoeden, 700 
schoolgaande kinderen) 

• 10.388 families of naar schatting 52.000 individuen ontvingen 
voedselnoodhulp. Deze bestaan uit rijst, noedels, drinkwater, blikken 
sardines, gedroogde vis, olie, zout, suiker, melk, zeep, paracetamol, 
vitaminepillen, tandenborstel en tandpasta.  

• Training aan dorps-gezondheids-werkers die ook regelmatige 
ondervoedingschecks uitvoeren. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 
 

€ 167.112 

Voedsel 
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Naast voedselpakketten, ontvingen gezinnen ook hygiëne pakketten, bestaand uit schoon 
drinkwater, desinfecterende zeep en maandverband. Belangrijke items om er voor te zorgen 
dat de getroffen mensen gezond blijven. 
 

 
 

 
 
 
 

Tyfoon Haiyan vernielde niet alleen huizen, maar ook akkers en vissersboten. Veel mensen 
raakten daardoor in een klap hun inkomen kwijt. De partnerorganisaties van ICCO en Kerk in 
Actie richtten zich al jaren op structurele ondersteuning van economische activiteiten. Het 
leveren van landbouwmaterialen en boten stond na de ramp, dan ook hoog op hun prioriteiten 
lijst. Door landbouwzaden en gereedschap te geven aan boeren en vissers van boten en 
netten te voorzien, konden mensen weer werk maken van hun eigen toekomst. Extra 
aandacht werd gegeven aan het gebruik van duurzame, groene, landbouwmethodes. 
 

 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van hygiëne kits en water. 
Resultaat tot 31-
07-2014 

• 949 families of 4.745 mensen ontvingen deze kits in Toboso, Negro 
Occidental, en 3.750 families of 18.750 mensen in Carles en 
Estancia (Iloilo) ontvingen pakketten. 

• Na overleg met regionale coördinatoren, werd afgezien van de 
aanleg van waterfilters, latrines en putten. Andere organisaties 
namen dit voor hun rekening. In de wederopbouwfase maken water 
en sanitaire voorzieningen wel deel uit van ons werk, zoals het 
gebruik van regenwater en de aanleg van wc’s. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 8.503 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van (motor)boten en visgerei (inclusief licht om te vissen 

en apparatuur om vis te roken). 
• Betaald (in geld of voedsel) werk om mensen een inkomen te geven 

en nuttig werk voor de gemeenschap te verrichten. 
• Distributie van zaden aan boeren. 
• Uitdelen van (klein-) vee. 
• Training van landbouwvoorlichters. 
• Herstel van een biologische wormen-compost productie-eenheid. 

Distributie van wormen voor de productie van duurzame compost. 
• Herstel van 200 ha rijstvelden. 
• Distributie van landbouwgerei/-apparatuur. 

Resultaat tot 31-
7-2014 

• 286 boeren getraind in biologische landbouw. 
• 134 enquêteurs getraind om uit te vinden wat de problemen zijn 
• 350 boeren profiteerden van het herstel van 200 ha rijstvelden. 
• 4.762 boerenfamilies en vissers-families ontvingen zaden, 

biologische compost en landbouwgerei of vissersboten, Van de 
laatste werden er 120 gedistribueerd in Batad (Iloilo) en Sicogon 
eiland in Carres, Iloilo. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 
 

€ 409.217 

Water en sanitaire voorzieningen 

Levensonderhoud 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Vanwege slechte weersomstandigheden liep het landbouw-programma in een aantal 
gebieden vertraging op. Boeren moesten soms het werk neerleggen vanwege een nieuwe 
tyfoon, om direct daarna weer aan de slag te gaan. Om aan de noodzaak van voeding te 
voldoen werden ook groentezaden gedistribueerd die vroeg in juli geplant werden. In dezelfde 
tijd begon men het land te bewerken voor mais- en rijstproductie.  
 
 

 
 
 

 
Voor kinderen tussen de 9 en 18 jaar oud, biedt een lokale partner van ICCO en Kerk in Actie 
trainingen, gericht op algemene- en beroepsvaardigheden. De partnerorganisatie wil daarmee 
kinderen uit arme gezinnen opvangen, die na de tyfoon, niet meer de mogelijkheid hebben 
om gewoon naar school te gaan. Naast de cursussen lobbyen ICCO en Kerk in Actie voor 
toegang tot onderwijs voor alle kinderen.  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De leer-activiteiten zijn pas in juni begonnen, zodat ze parallel lopen aan het schooljaar. Het 
programma zal een jaar duren. 
 

 
 

 
 
 

Veel mensen verloren belangrijke identiteitspapieren door de tyfoon. Daarom ‘bestonden’ ze 
eigenlijk niet meer op papier. Een lokale partner stond mensen bij met het verkrijgen van 
nieuwe documenten, zoals een ID-kaart, geboorteacte of trouwpapieren. Met deze 
identiteitsbewijzen kunnen mensen aantonen dat zij recht hebben op uitbetaling van een 
verzekering, of dat zij de rechtmatige eigenaar zijn van een stuk grond.  
 

 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Training van gemeenschapsvrijwilligers 

• Opnemen van schoolverlaters en kind-arbeiders. 
Resultaat tot 31-
07-2014 

• Training van vrijwilligers 
• In kaart brengen wat er aan middelen is/nodig is 
• Curricula ontwikkelen 
• Per juni kinderen aangenomen in het onderwijs 
• Monitoren van vorderingen van kinderen 
• In totaal participeerden 200 kinderen en volwassenen in Toboso 

(Negros Occidental).  
Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 1.935 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Huren van assistent juristen en werven van vrijwilligers. 

• Een enquête gehouden om noden in kaart te brengen. 
• Assistentie bieden in het verkrijgen van documenten. 

Resultaat tot 31-
07-2014 
 

• 2.575 mensen geïnterviewd aan het begin om problematiek in kaart 
te brengen. 

• Uiteindelijk 16.000 mensen (ongeveer 3.200 families) geholpen. De 
meesten kwamen “gewoon binnenlopen” bij de lokale partner in 
Tacloban, Palo, Tanauan en in Tolosa Leyte. 

• De eerst 30 vrijwilligers werden later bijgestaan door nog eens 150 
getrainde vrijwilligers.  

 € 41.000 

Bescherming 

Onderwijs 
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Om de impact van natuurgeweld in de toekomst te beperken is het goed om aan rampen-
management te doen. Daarbij breng je eerst in kaart welke rampen een gebied kan treffen, 
om vervolgens te kijken hoe je de gevolgen kan beperken. Het is belangrijk dat 
rampenmanagement vanuit de gemeenschappen wordt opgepakt en dat er extra aandacht is 
voor de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en gehandicapten (zie ook kwetsbare 
groepen). 
 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In Toboso liepen deze activiteiten vertragingen op door slecht weer. 
 

 
 

 
 
 

ICCO heeft een landenkantoor in Manila. Na tyfoon Haiyan is een projectmanagement team 
van vijf personen ondergebracht in dit kantoor. Het team bestaat uit drie fulltimers en twee 
deeltijd werkers.  
Het team van ICCO en Kerk in Actie besteedt veel tijd aan het ondersteunen, adviseren en 
verder ontwikkelen van de Filipijnse lokale partnerorganisaties. Minstens één keer per twee 
maanden worden projecten bezocht en zijn er ontmoetingen met lokale partnerorganisaties. 
 
  

 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Interactieve planning van het werk van voorkomen en verminderen 

van impact van rampen 
• Het houden van de feitelijke inventarisatie op dit gebied. 

Resultaat tot 31-
07-2014 

• 1406 leden van gemeenschappen werden getraind. In Biliran, Basey 
Samar, Molocaboc Island in Sagay Negros en in Toboso. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 
 

€ 144.972 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
  
Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 
 

€ 65.157 

Rampen-management 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
Gedurende de rapportage-periode waren de grote uitdagingen: beperkte toegang tot bouw-
materialen (voor huizen en boten) en de weersomstandigheden. Prijzen van bouwmaterialen 
stegen snel, waardoor sommige partnerorganisaties hun plannen moesten bijstellen en 
bijvoorbeeld op een andere locatie materialen moesten kopen. Transport van materialen was 
soms tijdrovend of kostbaar, omdat de Filippijnen uit een groot aantal eilanden bestaat. Door 
slecht weer, veelal hevige regenval of juist te weinig regen, liepen trainingen vertraging op of 
was het lastig om akkers te verbouwen. 
 
De uitdagingen in termen van slecht weer en hoge prijzen van bouwmaterialen worden op de 
volgende manieren aangepakt, vaak in samenwerking met de lokale regering: 
• Gebruik middelen (bijv. kettingzagen) van gemeenten om gevallen bomen in stukken te 

zagen, zodat ze als bouwmateriaal gebruikt kunnen worden. Dakplaten worden lokaal 
ingekocht om transportproblemen te voorkomen. 

• Overbelaste werknemers van partnerorganisaties werden bijgestaan door veel vrijwilligers. 
Ambtenaren hielpen ook. 

• Soms was het moeilijk om materiaal uit de stad te krijgen. Dan leverde onverwacht een 
lokale firma uitkomst.  

• In sommige gebieden leverde onveilige omstandigheden (gewapende rebellie) vertraging 
op. De lokale partnerorganisatie trainde mensen in conflictpreventie, om de situatie te 
verbeteren. 

 
 
Thema’s in de hulpverlening 
 
De noodhulp en wederopbouw activiteiten van ICCO en Kerk in Actie op de Filipijnen richten 
zich op sociale gerechtigheid en duurzame bestaanszekerheid. De meeste 
partnerorganisaties zijn actief in rurale gebieden. Veel steun wordt gegeven aan boeren en 
vissers door het herstel van akkers en vismaterialen.        
Volgens het ‘building back better’ principe, zijn er ook projecten waarbij de landbouw 
verduurzaamd wordt, door het gebruik van natuurlijke bemesting met wormen in plaats van 
chemische mest. Ook leren boeren welke gewassen het best gedijen tijdens het droge en het 
natte seizoen. 

ICCO en Kerk in Actie 
 

Nieuwe huizen 

 

ICCO en Kerk in Actie 
 

Nieuwe vissersboten 
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Met ACT Alliance zetten ICCO en Kerk in Actie zich in voor het recht op wederopbouw. De 
Filipijnse overheid heeft om veiligheidsredenen een 40 meter no-building zone ingericht. De 
eerste veertig meter vanaf de kust mogen geen woonhuizen staan. Dit brengt veel 
onduidelijkheid met zich mee over de plek waar mensen nu hun huis mogen neerzetten en 
hun leven kunnen opbouwen.  
 
 

 
ICCO en Kerk in Actie werken samen met ACT Alliance. Er is een lokaal ACT-Fillippijnen-
forum waar de ACT-partners elkaar treffen voor overleg en goede afstemming. In het 
algemeen werken lokale partners goed met lokale overheden. Deze overheden hebben een 
duidelijk overzicht wie, waar hulp zou moeten krijgen. Soms geeft de lokale regering steun in 
de vorm van transportmiddelen en personeel om ons werk te ondersteunen. 
Via ACT wordt ons werk gecoordineerd met de relevante “UN-clusters” waar per sector op 
grote lijnen afspraken over hulp worden gemaakt. 
Lokele partner-organisaties wonen vergaderingen met de UN bij en hebben meetings met de 
nationale maatschappelijke middenveld-organisaties/-koepels. 
 
 

 
ICCO en Kerk in Actie werken met lokale partnerorganisaties. Uitgangspunt bij al het 
noodhulp en wederopbouwwerk zijn de behoeften van de getroffenen zelf. De 
partnerorganisaties kregen een training in kwaliteitsstandaarden volgens het SPHERE 
systeem. Werken vanuit de SPHERE normen betekent dat je vindt dat elk mens recht heeft 
op hulp na een ramp en dat menselijke waardigheid daarin centraal staat. Hulp moet voldoen 
aan minimale eisen op het gebied van water en voedsel, onderdak, gezondheid en hygiëne.  
 

• Toen een lokale partnerorganisatie op een eiland, waar meer dan 100 huizen waren 
vernietigd, bij de herbouw van huizen wilde assisteren, praatte ze eerst met de 
bewoners over hun wensen. De lokale partnerorganisatie leverde de bouwmaterialen, 
waarna mensen uit het dorp zelf de huizen bouwden. 

• Een andere partner zorgde voor goede participatie van ontvangers van hulp, óók in 
het monitoren van wat er gebeurt. De mensen moesten zelf bepalen hoe ze het 
succes van wederopbouw wilden meten. 

• Gedurende een gezamenlijk bezoek van de ACT Alliance werd bediscussieerd hoe 
de verschillende ACT-leden de SPHERE standaarden konden gebruiken om een 
hoge kwaliteit te verkrijgen. 

 
 
   Verantwoording 
 
Vooraf werden dorpsleiders en bewoners geconsulteerd over welke hulp het meest nodig was 
in een gemeente. Vervolgens werden borden in dorpen geplaatst zodat mensen 
wederopbouwplannen konden zien. Ontvangers van hulp en lokale overheidsfunctionarissen 
vormden een commissie die de uitvoering van het werk volgt. In sommige gevallen hielden ze 
zelfs wekelijkse vergaderingen om klachten te horen.  
 
 

 
 
 

Project monitoring wordt gedaan door bezoeken aan de projecten; minstens een keer per 
twee maanden. De resultaten van de bezoeken worden met lokale partner-organisaties 
besproken. Lokale organisaties wordt gevraagd iedere drie maanden schriftelijk te 
rapporteren over de voortgang.  

Samenwerking & coördinatie 

Werkprincipes en standaarden 

Monitoring en evaluatie 
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Zo kunnen ICCO en Kerk in Actie bijsturen als blijkt dat partnerorganisaties niet duidelijk 
communiceren met de lokale bevolking, of als er geen goede monitoring is van de voortgang.  
 
 

 
Een van de partners heeft een speciaal programma voor mensen met een handicap. Er werd 
een enquete gehouden onder 1169 gehandicapten in 8 gemeenten. De uitkomsten hiervan 
werden gebruikt in het werk van voorkomen van en vermindering van impact van rampen. 
Ook hebben gehandicapten een plek in lokale rampen raden( Locale Disaster Risk 
Reducation and Management Councils: LDRRMC).  
 
 
Een plattelandsvrouwen-organisatie besprak met vrouwen wat zij kunnen doen om er voor te 
zorgen dat zij met hun gezin een noodsituatie beter kunnen doorstaan. In 10 wijken werd een 
speciaal op vrouwen gerichte inventarisatie van wat te doen om effecten van rampen te 
verminderen gehouden. Deze plannen werden door de provincie van Cebu geintegreerd in 
hun overall-ontwikkelings-plan.  
 
Partnerorganisatie PKKK (een nationaal samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties) 
gaf rampen reductie trainingen aan vrouwen. Daarin extra aandacht voor de situatie van 
vrouwen tijdens rampen, hun kwetsbaarheden en hun kracht. Ook werden vrouwen ruim 
1.000 vrouwen getraind in het omgaan met trauma.  
 
 

 
Met ACT Alliance komen ICCO en Kerk in Actie op voor de rechten van de mensen die voor 
Haiyan woonden in de eerste 40 meter strook vanaf de kust, de zone waarvan de overheid nu 
niet meer wil dat er gebouwd wordt. ACT Alliance wil duidelijkheid over de invoering van deze 
no-build zone. Maar vooral wil ACT weten waar deze mensen een nieuw bestaan kunnen 
opbouwen. 
 
Via lokale partnerorganisaties komen ICCO en Kerk in Actie op voor de rechten van 
getroffenen. Zoals voor de boeren- en visserfamilies op een klein eiland, Sicogon. Een grote 
ondernemer vindt dat zij moeten wijken voor een nieuw te bouwen toeristenresort. ICCO en 
Kerk in Actie steunen de bewoners in hun strijd om op het eiland te kunnen blijven en praat 
met alle betrokkenen over oplossingen.  
 
Onze lokale partnerorganisatie die zich bezighoudt met het helpen van mensen aan de 
nodige documentatie (eigendomspapieren, ID-kaarten etc), heeft een voorstel aan de 
regering gedaan om in de toekomst dit soort zaken na een ramp gemakkelijker af te 
handelen. 
 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Het belangrijkste is dat mensen bestaanszekerheid verwerven met als onderdelen daarvan 
herstel van economische activiteiten en toegang tot gemeenschaps- en 
regeringsvoorzieningen. In al deze aspecten zijn de lokale partners actief en zullen ze actief 
blijven.  
Zodoende zullen projecten zich blijvend richten op steun voor herstel van eten/inkomen van 
families, monitoring van hun situatie en pleitbezorging en lobby voor het welzijn van de 
overlevenden van de ramp. 
 
 

Kwetsbare groepen 

Lobby en rechten 
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Bienvenido Bellarde (52) heeft een vrouw en vijf 
kinderen en woont in Carles, Noord Iloilo. Hij is 
dankbaar dat zijn kinderen niet gewond zijn geraakt 
door tyfoon Haiyan. Wel raakte het dak van zijn huis 
zwaar beschadigd en vernielde de tyfoon zijn oogst. 
Bellarde verbouwt watermeloen, guave en radijs. 
  
Kort na de ramp repareerde Bellarde zelf het dak 
van zijn huis. Maar voor het herstel van zijn akkers 
kreeg hij hulp van ICCO en Kerk in Actie’s 
partnerorganisatie Progresso. Deze organisatie richt 
hij zich op het bevorderen van organische landbouw.  
 
Van Progresso kreeg Bellarde één kilo wormen, 
waarmee hij zelf verder is gaan kweken. Vermicast 
heet het vruchtbare product dat door de wormen 
ontstaat. Inmiddels heeft Bellarde ruim 40 kilo 
wormen die hij gebruikt voor organische bemesting 
van zijn grond en die hij per kilo verkoopt aan boeren 
in zijn omgeving. Organische bemesting is 
goedkoper, duurzamer en levert betere kwaliteit op 
dan chemische middelen. Bellarde werkt op het land, 
zijn vrouw verkooopt de oogst in een stalletje bij 
huis. Zo werken ze samen aan de toekomst van hun 
kinderen. 
 

Wormen voor mest 

Beeld: Benno Neeleman 

Over vissen en rechten 

Beeld: Evert van Bodegom, ICCO en Kerk in Actie  

Angie woont met haar gezin op het eiland Sicogon. Door tyfoon Haiyan verloren zij hun boot; hun bron van 
inkomsten. Angie ontving een van de motorboten die ICCO en Kerk in Actie financierde met het geld van 
Giro 555. “Dankzij deze boot, heeft mijn gezin geen honger. Ik ga nu vaak mee met mijn man vissen, soms 
ga ik ook alleen aan het werk. We verkopen onze vangst op de markt. Met het geld dat we verdienen kopen 
we rijst en andere boodschappen.” Voordat Haiyan toesloeg had haar man een assistent die hielp bij het 
vissen, maar dat kan het gezin zich nu niet meer veroorloven. Het geld dat ze nu besparen, omdat Angie 
meegaat, wordt gebruikt voor de scholing van hun kinderen. ICCO steunt het werk van RIGHTS, dat opkomt 
voor de rechten van de mensen op Sicogon Island. RIGHTS ondersteunt de federatie voor Sicogon eiland 
boeren en vissers (FESIFFA). Grote commerciële vissers mogen niet vissen in de eerste tien kilometer vanaf 
de kust. De federatie ziet hierop toe en organiseerde een kustwacht ter bescherming van de vissers uit de 
dorpen. De boten van ICCO en Kerk in Actie worden ook ingezet voor de patrouilles. 
 
Ook steunt RIGHTS de vissers en boeren op Sicogon in hun strijd om op het eiland te blijven wonen. Een 
groot bedrijf wil de oorspronkelijke bewoners van het eiland verjagen, om het eiland te veranderen in een 
toeristenresort. De rechten van de mensen die hier al generaties lang wonen worden daarbij geschonden. 
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2.4 Nederlandse Rode Kruis 

 

Over ons 
 
Het Rode Kruis is bijna in elk land ter wereld vertegenwoordigd door een nationale Rode 
Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) werkt in de 
Filipijnen zowel samen met het Filipijnse Rode Kruis (PRC), een zusterorganisatie, als met de 
internationale koepel van het Rode Kruis. In de context van Haiyan is de samenwerking 
duidelijk vastgelegd in een document1. Door deze coördinatie van hulpverlening kan de Rode 
Kruis-beweging veel mensen bereiken. 
 
Het Internationale Rode Kruis heeft samen met de Filipijnse zusterorganisatie tot nu toe ruim 
een miljoen mensen2 kunnen bereiken met hulpgoederen, subsidies, drinkwater en sanitaire 
voorzieningen, gezondheidszorg en medicijnen, psychosociale steun en hulp bij 
familiehereniging. Via SHO-financiering heeft het Rode Kruis geholpen bij ruim een kwart van 
de noodonderdakvoorzieningen in het getroffen gebied. Deze hulp kwam mede tot stand via 
de inzet van ruim 8.000 vrijwilligers.  
 
 
Historie in het gebied 
 
Het Filipijnse Rode Kruis was al eerder actief in het gehele rampgebied. Landelijk heeft PRC 
een stevige structuur: met 100 (regionale) Rode Kruis-afdelingen, ruim duizend werknemers 
en meer dan 200.000 vrijwilligers. Het land wordt jaarlijks geteisterd door een reeks rampen 
(tyfoons, aardbevingen, etc.). In sommige door Haiyan getroffen gebieden heeft het Rode 
Kruis al eerder noodhulp verleend. Ook werkt het Rode Kruis aan langdurigere steun. Het 
NRK werkt sinds 2011 rechtstreeks samen met PRC aan rampenvoorbereiding- en 
gezondheidsprojecten. Deze samenwerking vindt onder andere plaats in Eastern Samar, 
Surigao del Norte, Agusan del Sur en Metro Manila. In deze gebieden heeft het NRK extra 
snel hulp kunnen bieden, met voedselhulp en hulpgoederen.  
 
Totaal ontvangen van Giro555:    € 7.213.187 

Totaal besteed tot 31/07/2014:  € 3.591.992  

     50% van het totaal te besteden bedrag 

                                                        
1 Het Movement Wide Operational Framework (MWOF) 
2 Bron van data genoemd over het Internationale Rode Kruis: Haiyan 6 month Movement factsheet final (FedNet) 
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de zekerstelling van veilig – en 
menswaardig onderdak voor de getroffenen door tyfoon Haiyan.  
 

1. Directe steun via het Filipijnse Rode Kruis 
 

Tijdens de noodhulpfase, die voor het NRK duurde tot 31 maart 2014, steunde het NRK 7.950 
families met de volgende hulpgoederen: een NFI-set (non-food items), onder andere 
bestaande uit plastic matten en muggennetten, welke gekocht zijn van Giro555 gelden.3 Het 
NRK steunde 1.950 families met jerrycans, en circa 460 families met plastic zeilen voor 
tijdelijk onderdak. Ook zijn er 5.000 zogeheten Waka Waka lampen op zonne-energie 
uitgedeeld (Waka Waka betekent ‘helder licht’ in het Swahili). Daarmee zijn mensen 16 uur 
per dag verzekerd van licht. Deze steun is verleend in 12 gemeenschappen (municipalities) in 
Eastern Samar, Leyte en Surigao del Norte. 
 
Momenteel werkt het NRK aan een geïntegreerd project in twee gemeenschappen 
(municipalities), en heel specifiek in 20 dorpen (Barangays) in Leyte. In deze dorpen is 
gekeken naar de behoefte aan onderdak. Op basis daarvan is alvast een plan van aanpak 
gemaakt voor zo’n 1.062 families, waarvan 219 zijn geselecteerd voor nieuwe huizen. Het 
Rode Kruis maakt zich sterk voor het bouwen van huizen waarbij bewoners minder risico 
lopen, volgens het idee van ‘building back better’. Er wordt volgens de PASSA-methode 
gewerkt in de 20 geselecteerde dorpen. PASSA staat voor de Participatory Approach to Safe 
Shelter Awareness, met als doel om samen met de gemeenschappen veilige en 
rampenbestendige huizen te bouwen. In 7 dorpen zijn PASSA-groepen gevormd, en zijn alle 
stappen binnen deze aanpak inmiddels doorlopen. In dit proces zijn 20 timmermannen, en 14 
PASSA-facilitatoren getraind. Het eerste huis is inmiddels gebouwd (zie ook het persoonlijke 
verhaal van Susan Arellani Tampos aan het einde van dit rapport). 
 

2. Hulpgoederen via internationale koepel 
 
Het NRK heeft via haar internationale koepel de volgende hulpgoederen aangeschaft die 
inmiddels zijn gedistribueerd: 1.209 familietenten, 5.980 plastic zeilen, 4.580 bouwpakketten, 
1.597 keukensets, 50.000 hygiënekits, 25.800 jerrycans en 3.1954 golfplaten, met bijkomende 
subsidie voor 250 mensen, om zelf hun huis mee op te knappen. Het NRK schat hiermee zo’n 
28.500 5  mensen te hebben bereikt. Deze hulpgoederen maken onderdeel uit van een 
grootschalig project van het Internationale Rode Kruis. Binnen dit project zijn de 
hulpgoederen (non food items), zoals hierboven beschreven uitgedeeld in: Aklan, Antique, 
Capiz, Cebu, IloIlo, Leyte, Leyte (Biliran), Ormoc en Palawan. De golfplaten zijn specifiek 
uitgedeeld in: Samar.  
                                                        
3 Andere items in deze sets, inclusief, dekens, een jerrycan en een hygiëne kit zijn (gedeeltelijk) bij een andere donor 
ondergebracht.  
4  Berekening bijdragen via verschillende koepelorganisaties binnen het Internationale Rode Kruis: Voor IFRC 
gedeelte: 750 mensen geselecteerd voor “shelter assistance”. Looptijd nog niet afgerond, volgens laatste rapport 
33% afgerond. Een volledige kit bestaat uit: 10 golfplaten en een subsidie (cash grant) – dus: ca. 2.500 golfplaten. 
Voor ICRC gedeelte: Deze golfplaten zijn onderdeel van steun die het NRK via de ICRC heeft uitgezet. Looptijd voor 
deze steun is: januari – oktober 2014 (10 maanden). Totaal aantal golfplaten gepland was: 1.398. Voor deze 
rapportage rekenen wij 50% (ivm looptijd) van de 1.398, oftewel 695 golfplaten. De optelsom van: 2.500 (IFRC) en 
695 (ICRC) brengt het totaal aantal golfplaten op: 3.195 die met SHO gelden zijn aangeschaft. De overige aantallen 
zullen tijdens de volgende rapportage aangevuld worden.  
5 Berekening bijdragen wederom via verschillende koepelorganisaties binnen het Internationale Rode Kruis: Voor 
bijdrage aan IFRC: De totale NRK bijdrage van hulpgoederen aan het grootschalige Internationale Rode Kruis project 
bedraagt 1.94 miljoen CHF, van het totale: 76.8 miljoen CHF. Omgerekend heeft het NRK zo’n 2.5% van dit project 
bekostigd. Proportioneel schat het NRK daar 2.5% van de geplande 500.000 mensen, oftewel 12.600 mensen mee 
te hebben bereikt. Ervan uitgaande dat een familie uit 5 mensen bestaat, zijn er daarnaast zo’n 5 maal 3.195, 
oftewel15.975 mensen bereikt met onderdaksteun. De optelsom van 12.600 (IFRC) en 15.975 (onderdak) brengt het 
totaal aantal mensen op: 28.575. Afgerond op: 28.500, die met SHO gelden zijn bereikt.  

Onderdak 
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1. Noodhulpexperts via internationale koepel 
 
Het NRK heeft 3 noodhulpexperts gestuurd. Het NRK erkent het belang van goede 
coördinatie van de hulpverlening na een ramp. Daar zijn zowel binnen het Rode Kruis, als 
met andere organisaties goede afspraken over gemaakt. Het Internationale Rode Kruis is 
leidend in het Cluster van Shelter, een samenwerkingsverband op het gebied van onderdak 
waaraan ook het NRK een bijdrage heeft geleverd.  
 

* NB: plannen zijn inmiddels duidelijker verwoord, maar nog niet officieel goedgekeurd. Voor volgende rapportage 
worden aangepaste, meetbaardere plannen genoemd.  
                                                        
6 Berekening: in het voorstel gaan we uit van 400 huizen. SHO gedeelte budget bedraagt ca. 70%. 70% van 400 is 
280.  
7 Berekening: 5 mensen in een familie 
8 Andere items in deze sets, inclusief, dekens, een jerrycan en een hygiëne kit zijn (gedeeltelijk) bij een andere donor 
ondergebracht.  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Noodhulp periode (t/m 31/3/2014) 
• Verstrekken van hulpgoederen (NFI’s) aan 8.000 families (bestaande 

uit o.a. 2 plastic matten), 2.000 mama-kits, met hygiënische 
producten voor moeders met jonge baby’s en 1.142 plastic zeilen) 

Wederopbouw periode (in 20 dorpen in Leyte)* 
• Materiaal / geld beschikbaar voor 280 huizen6 
• Subsidies (cash grants) of materiaal uitgedeeld aan 1.820 mensen 
• Mensen getraind in goede bouwtechnieken 
• Assessment, ontwerp, en uitrusting voor publieke gebouwen 

 
Hulpgoederen via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen.  
 
Noodhulpexperts via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met noodhulpexperts, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen.  
Resultaat tot 
31/07/2014 

• Het NRK heeft ca. 7.650 families, dus ca. 33.750 mensen7 geholpen 
met tijdelijke huisvesting. Het NRK heeft 1.209 familietenten 
gestuurd, en ca. 6.440 plastic zeilen.  

• Het NRK heeft ca. 7.775 families, dus ca. 38.875 personen gesteund 
met transitionele huisvesting. Het NRK heeft 4.580 bouwpakketten, 
ca. 3.195. golfplaten gedistribueerd, en voor 250 families subsidies 
voor onderdakreparatie verstrekt. Eén huis is inmiddels gebouwd.  

• Het NRK heeft getroffen families ondersteund met NFI’s (non-food 
items). Hieronder vallen: 50.000 hygiënekits, 2.000 mamakits met 
hygiëneproducten voor zwangere - en lacterende vrouwen, 1.597 
kitchen sets, 27.750 jerrycans en 7.950 NFI sets onder andere 
bestaande uit plastic matten en muggennetten, welke gekocht zijn 
van Giro555 gelden.8 

• Het NRK heeft 6 grote transporten verzorgd (o.a. chartervluchten, en 
verscheping) van tenten, shelter tool kits, hygiëne kits, etc. 

• Het NRK heeft 3 noodhulp experts gestuurd voor het internationale 
Rode Kruis, o.a. voor de ondersteuning van de shelter cluster (een 
coördinatie mechanisme), waar het Internationale Rode Kruis leidend 
is.  

• Het NRK heeft een assessment uitgevoerd voor 4.822 huizen, in 7 
dorpen. Van 1.062 huizen, voor zo’n 5.210 mensen, is op basis van 
de gebreken de hulpverlening vastgesteld. Daarvoor zijn 20 
timmermannen en 14 vrijwilligers getraind en in de 7 dorpen zijn 
dorpsgroepen voor onderdak gevormd.  

 € 1.663.183 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  41 

 
 
 
 

Onderstaande activiteiten zijn gericht op basisgezondheidszorg en beschikbaarheid van 
noodzakelijke medicijnen en medische apparatuur. 
 

1. Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 
 

Als onderdeel van het wederopbouw plan, werkt het NRK aan een geïntegreerd project in 2 
gemeenschappen (municipalities), en heel specifiek in 20 dorpen (Barangays) in Leyte. In 
deze dorpen zijn er plannen om de Barangay Health Units, oftewel de dorps-
gezondheidscentra, op te knappen. Deze activiteiten vinden ook in andere (niet-Haiyan 
gerelateerde) door het NRK gesteunde projecten plaats, waar lering uit getrokken wordt. 
Hoewel sommige lokale overheden wat geld beschikbaar hebben gesteld voor de 
gezondheidscentra, is vastgesteld dat dit onvoldoende is. Het NRK heeft inmiddels in 10 
dorpen een assessment uitgevoerd, en verwacht binnen deze selectie tenminste 3 
gezondheidscentra opnieuw te zullen opbouwen en er 7 te repareren. Met deze hulp 
ondersteunt het NRK de infrastructuur van de basisgezondheidszorg.  
 

2. Hulpgoederen via internationale koepel 
 
Het NRK heeft de volgende hulpgoederen aangeschaft: 7 Inter-Agency Emergency Health 
Kits (IEHK). Dit is een standaard kit met medicijnen en medische apparatuur voor 10.000 
mensen voor ongeveer 3 maanden. Ook heeft het NRK een chartervlucht verzorgd die IEHK’s 
naar de Filippijnen heeft vervoerd. Twee van de kits zijn vervoerd in een vlucht van defensie, 
georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het NRK schat hiermee zo’n 
70.000 mensen te hebben bereikt. Deze hulpgoederen maken onderdeel uit van een 
grootschalig noodhulpproject van het Internationale Rode Kruis, en zijn niet aan een 
specifieke regio te koppelen.  
 

* NB: plannen zijn inmiddels duidelijker verwoord, maar nog niet officieel goedgekeurd. Voor volgende rapportage 
worden aangepaste, meetbaardere plannen genoemd.  
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Noodhulp periode (t/m 31/3/2014) 
 
Wederopbouw periode (in 20 dorpen in Leyte)* 
• Basis gezondheidsdiensten hersteld door: training van vrijwilligers in 

Community Based First Aid and Health en gezondheidsactiviteiten in 
de gemeenten 

• Assessment van gezondheidscentra en daaruitvolgende herstel 
activiteiten 
 

Hulpgoederen via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen.  
Resultaat tot 
31/7/2014 

• Het NRK heeft een assessment gedaan van 10 gezondheidscentra 
in 10 dorpen (barangays). Waarschijnlijk worden er 3 volledig 
opnieuw opgebouwd, en 7 gerepareerd.  

• Het NRK heeft 7 Inter Agency Health Kits (IEHK) aangekocht, en 
heeft IEHK’s verscheept door middel van een chartervlucht. De IEHK 
is een standaardkit met medicijnen en medische apparatuur voor 
10.000 mensen voor ongeveer 3 maanden.  

Besteed bedrag 
tot 31/7/2014 

€ 183.405 
 

Gezondheidszorg 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
 
Op het huidige plan hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. In de voorgaande SHO-
rapportage is vermeld dat het NRK met SHO gelden heeft bijgedragen aan noodhospitalen, 
aan voorlichting over ziektes als diarree en dengue, en aan psychosociale zorg. Gedurende 
het proces van hulpverlening en internationale coördinatie bleek er echter onvoldoende 
absorptiecapaciteit om snel en efficiënt deze SHO-gelden hieraan te besteden. In goed 
overleg met de Internationale Koepel is toen besloten om dit bedrag te heralloceren, met als 
doel de slagvaardigheid van de SHO gelden te vergroten. Verantwoording over deze gelden 
is te vinden onder het hoofdstuk ‘Voedsel’. 
 

 
 

 
 
 

* NB: plannen zijn inmiddels duidelijker verwoord, maar nog niet officieel goedgekeurd. Voor volgende rapportage 
worden aangepaste, meetbaardere plannen genoemd.  
** Zodra meetbaardere plannen genoemd worden zal ook het SHO gedeelte weergegeven worden.  
 
 

 
 
 
 

* NB: plannen zijn inmiddels duidelijker verwoord, maar nog niet officieel goedgekeurd. Voor volgende rapportage 
worden aangepaste, meetbaardere plannen genoemd.  
** Zodra meetbaardere plannen genoemd worden zal ook het SHO gedeelte weergegeven worden.  
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Wederopbouwperiode (in 20 dorpen in Leyte)* 
• Een schoon en gezonde leefomgeving door:  
• Constructie van latrines 
• Reparatie en/of constructie van waterpunten 
• Uitvoeren van participatieve hygiëne- en sanitaire activiteiten samen 

met lokale vrijwilligers 
 
Bovenstaande plannen zullen in 2015 van start gaan, en gedeeltelijk 
met SHO gelden worden bekostigd.**  

Resultaat tot 
31/7/2014 

 

Besteed bedrag 
tot 31/7/2014 

€ 0 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Wederopbouwperiode (in 20 dorpen in Leyte)* 
• Competentietrainingen, onder andere voor timmermannen 
• “Cash for work” activiteiten, waarbij mensen worden betaald voor het 

bouwen van huizen 
• Opzetten van leningen en spaarregelingen 
Bovenstaande plannen zullen eind 2014 van start gaan, en gedeeltelijk 
met SHO gelden worden bekostigd.**  

Resultaat tot 
31/7/2014 

 

Besteed bedrag 
tot 31/7/2014 

€ 0 

Water en sanitaire voorzieningen 

Levensonderhoud 
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Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het voorkomen van ondervoeding, en aan 
het verbeteren en beschermen van de voedselzekerheid van huishoudens door het 
overhandigen van contant geld. 
 

1. Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 
 

Tijdens de noodhulpfase bereikte het NRK 4.450 mensen met voedselsteun in Surigao del 
Norte en Eastern Samar. Op deze locaties ondersteunde het NRK het Filipijnse Rode Kruis al 
voor Haiyan. Onderstaande activiteiten hadden tot doel om in de directe voedselbehoefte te 
voorzien en de voedselvoorziening op lange termijn te verbeteren en te beschermen. 
 
In Leyte heeft het NRK 3.999 families ondersteund met subsidies (zogeheten cash grants), 
om zelf voedsel te kopen. Met deze subsidies konden de families zelf producten kopen die zij 
nodig hadden. De reden voor deze verschillende aanpak is dat de markt in Leyte 
functioneerde, en dat daar voedsel aanwezig was. Deze activiteit heeft bijgedragen aan het 
verbeteren en beschermen van de voedselzekerheid van huishoudens door het overhandigen 
van contant geld.  
 

2. Hulpgoederen via internationale koepel 
 
Het NRK heeft via het Internationale Rode Kruis nog eens 27.0009 families, oftewel zo’n 
135.000 mensen bereikt met bovengenoemde subsidies (cash grants) om zelf voedsel te 
kopen. De subsidies zijn verstrekt in 13 gemeentes (municipalities), in 2 provincies, namelijk 
Samar en Eastern Samar. Het Internationale Rode Kruis ondersteunde 3 rondes van 
voedselvoorraden tijdens de overgangsfase van noodhulp naar wederopbouw. In maart 
hebben ca. 27.000 meest kwetsbare families deze subsidies ontvangen in plaats van een 
vierde ronde voedsel. Deze activiteit heeft ook bijgedragen aan de verbetering en 
bescherming van de voedselzekerheid van huishoudens.  
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het NRK heeft ervoor gekozen de resultaten in bovenstaande tabel geclusterd weer te geven, 
om zo een duidelijker beeld te schetsen van wat er is bereikt. Minimale afwijkingen alsvolgt: 
Als directe steun via het Filipijnse Rode Kruis zijn er in plaats van de genoemde 5.000 
families voor de voedselpakketten 4.450 bereikt. Voor de geplande 5.000 families voor de 

                                                        
9 Planning was voor 30.000 families (in maart). Deze getallen zijn nog niet definitief bevestigd, dus we houden met 
90% van 30.000 families, oftewel 27.000 families een slag om de arm. Dit is volledig met SHO geld betaald.  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

Noodhulp periode (t/m 31/3/2014) 
• Verstrekken van voedselpakketten aan 4.500 mensen in Eastern 

Samar en Surigao del Norte 
• Verstrekken van subsidies (cash grants) aan 5.000 families in Leyte 
 
Hulpgoederen via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen.  
Resultaat tot 
31/7/2014 

• Het NRK heeft voedselpakketten verstrekt aan 4.450 mensen in 
Eastern Samar en Surigao del Norte  

• Het NRK heeft subsidies (cash grants) verstrekt aan 31.000 families 
in Leyte, Samar en Eastern Samar 

Besteed bedrag 
tot 31/7/2014 

€ 1.609.366 

Voedsel 
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subsidies (cash grants) zijn er zo’n 4.000 bereikt. Dit verschil is uit te leggen doordat de 
situatie snel verandert in de Filipijnen, en met de 4.000 subsidies voldoende mensen bereikt 
waren in de gebieden die het NRK steunt. 
 

  
 

 
 
 

 
Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het gecoördineerde rampen- 
management. 
 

1. Noodhulpexperts via internationale koepel 
 
Het NRK heeft 6 uitzendingen ondersteund binnen haar internationale koepel. Het 
Internationale Rode Kruis is er op ingericht om kort na een ramp snel experts en middelen in 
te kunnen zetten.  
 
Een van de methodes die worden gebruikt om mensen uit te zenden is de inzet van 
rampenbestrijdingseenheden (Emergency Response Units, ERU’s). Dit zijn teams van 
getrainde technisch specialisten die op zeer korte termijn kunnen worden ingezet. Het NRK 
heeft bijgedragen aan 6 uitzendingen van specialisten in Benelux-verband. Het gaat om een 
totaal van 5 verschillende experts, één van de experts is tweemaal uitgezonden. Deze 
experts hebben onder andere geholpen met een efficiënte distributie van hulpgoederen 
tijdens de eerste vier maanden van de noodhulpfase. 
 

* NB: plannen zijn inmiddels duidelijker verwoord, maar nog niet officieel goedgekeurd. Voor volgende rapportage 
worden aangepaste, meetbaardere plannen genoemd.  
 

 
 
 
 

 
Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de effectieve coördinatie van de 
noodhulporganisatie, en aan de ondersteuning van de hulpverleners bij logistieke diensten, 
ondersteunend materiaal, faciliteiten, infrastructuur, etc.  
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

Wederopbouw periode (in 20 dorpen in Leyte)* 
• De lokale Rode Kruis afdeling, en de lokale bevolking is beter 

bestand tegen toekomstige rampen, door: 
• Trainen van vrijwilligers, maken van rampenplannen, uitvoering van 

rampenoefeningen 
• Zorgen voor voldoende voorraden van hulpgoederen 
 
Noodhulpexperts via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met noodhulpexperts, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen. 
Resultaat tot 
31/7/2014 

• Het NRK heeft 6 uitzendingen ondersteund van noodhulpexperts die 
ingezet zijn bij rampenbestrijdingseenheden (Emergency Response 
Units) 

Besteed bedrag 
tot 31/7/2014 

€ 91.585 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31/7/2014 

€ 44.454 
 

Rampen-management 

Programma-management 
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Voor deze rapportage rekent het NRK de transportkosten, de kosten van de programma 
management gedelegeerde en overige kosten die betrekking hebben op het openen van een 
project kantoor. Sinds 1 april worden er twee auto’s in het project gebied geleased. Voorheen 
werd er een auto gehuurd, en in eerste instantie heeft het NRK een auto geleend van een 
ander project. Indien nodig wordt er verder een extra voertuig lokaal gehuurd. De programma 
management gedelegeerde ondersteunt de werkzaamheden van PRC sinds eind 2013.  
 
 

 
 
Uitdagingen en beperkingen 
 
In de eerste weken na de ramp werd de toegang tot de getroffen gebieden ernstig belemmerd 
door beschadigde wegen, bruggen en communicatie-infrastructuur. Dit maakte de toevoer 
van hulpgoederen en het delen van informatie moeilijk. Daarnaast is deze tyfoon niet de 
enige ramp die de Filipijnen in dezelfde periode trof (een aardbeving een maand ervoor en 
een tweede storm een week later). Dit heeft ervoor gezorgd dat de aandacht, mensen en 
middelen van het Rode Kruis verdeeld moesten worden. Het Rode Kruis heeft hier wederom 
geleerd hoe belangrijk het is dat er vanaf het begin van een grote ramp duidelijk wordt 
gemaakt aan het grote publiek onder welke ingewikkelde omstandigheden er geopereerd 
wordt. Daarmee kunnen verwachtingen realistisch blijven.  
 
Zoals bij iedere grote ramp is de coördinatie niet onder alle partijen even vanzelfsprekend. 
Het Rode Kruis zet zich in om zowel met lokale overheden, als met andere hulporganisaties 
af te stemmen, om de best mogelijke hulp te verlenen. Aan de andere kant moet worden 
erkend dat mensen niet kunnen wachten tot er gecoördineerd hulp wordt verleend. Zeker in 
de Filipijnen blijkt dat mensen zelf aan de slag gaan. In de werkelijkheid betekent dit een 
constant veranderend hulplandschap, wat lastig kan zijn in de planning.  
 
Na een grote ramp, zoals Haiyan, is er onder organisaties en instellingen een enorme vraag 
naar gekwalificeerd personeel. Hoewel onbedoeld veroorzaakt dit competitie om bekwame 
hulpverleners en ondersteunend personeel. Aangezien het Rode Kruis met vrijwilligers werkt, 
is het soms lastig om goede mensen vast te houden, wanneer zij via andere organisaties 
betaald werk kunnen krijgen. 

Beeld: Bryan I Villanueva (PRC) 

Uitdelen van 
hulpgoederen. Mensen 
luisteren aandachtig naar 
de uitleg.  

 

Beeld: Bryan I Villanueva (PRC) 

Het eerste huis is 
gebouwd in het dorp 
Puting Bato, in Leyte. 
Velen zullen volgen.  
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Voordat er een huis kan worden gebouwd op een bepaald stuk land is het belangrijk dat het 
duidelijk is dat mensen kunnen aantonen dat zij het recht hebben daar te wonen. In een 
gebied waar documentatie veelal op papier was, maar alle documenten vergaan of 
verdwenen zijn, is dit een ingewikkelde kwestie. Het Rode Kruis vraagt ook wel om 
documentatie van landeigenaren waarin is vastgelegd dat de beoogde nieuwe bewoners 
tenminste 10 jaar op een bepaald stuk land mogen wonen. Er zijn gevallen waar de 
landeigenaren dit weigeren. Het Filipijnse Rode Kruis is actief betrokken bij de bemiddeling, 
om ervoor te zorgen dat mensen deze toestemming krijgen.   
 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Vanaf het begin van de Haiyan-operatie zijn er binnen de Rode Kruisbeweging op de 
Filipijnen duidelijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een operationeel kader. De 
beide afspraken die hebben bijgedragen aan een goede coordinatie zijn: 1) Het Filipijnse 
Rode Kruis is leidend als organisatie; 2) alle zusterverenigingen waaronder het NRK hebben 
geografische verantwoordelijkheid toebedeeld gekregen. Deze afspraken zijn gebaseerd op 
lessen van andere grote rampen, en hebben het gecoördineerde werk van het Rode Kruis 
sterk bevorderd.  
 

 
Het Nederlandse Rode Kruis en haar partners werken op basis van de internationale 
gedragscode rond rampenhulpverlening, de Code of Conduct. Een voorbeeld hiervan is dat er 
is afgesproken dat de humanitaire noden van de getroffen mensen voorop staan. Zodra aan 
de eerste basisbehoeften is voldaan (voedsel, water, noodonderdak) werkt het NRK zoveel 
mogelijk samen met de getroffen bevolking aan de wederopbouw, bijvoorbeeld in het bouwen 
van veiliger, rampbestendige huizen. De lokale Rode Kruisorganisatie, het Filipijnse Rode 
Kruis, is leidend en bepalend voor de noodhulpoperatie. 
 

 
PRC was al op dorpsniveau aanwezig in het rampgebied vóór Haiyan. In assessments om de 
noodhulpbehoeften te bepalen wordt de lokale bevolking zoveel mogelijk betrokken. Dit geldt 
ook voor de meer langetermijnplannen en –methoden, waar gebruik wordt gemaakt van 
participatieve tools. De verificatie van de selectie van mensen binnen de hulpverlening 
gebeurt via dorpscommittées.  
 

 
 
 

 
Het NRK houdt zich via verschillende kanalen bezig met hulpverlening. In ons directe werk 
met het Filipijnse Rode Kruis is het NRK rechtstreeks betrokken bij de monitoring en 
evaluatie. Hieronder een aantal voorbeelden van hoe dat in zijn werk gaat.  
 
Over het algemeen gebeurt de monitoring met behulp van vrijwilligers. In totaal hebben 40 
kernvrijwilligers een training ontvangen in de werking van het Rode Kruis. Deze vrijwilligers 
worden nu actief ingezet. Waar mogelijk zet het Rode Kruis de ontvangers van hulp in om de 
lopende activiteiten te monitoren. Dit is bijvoorbeeld het geval in de genoemde PASSA-
methode (zie ook: onderdak). Deze mensen maken onder begeleiding van speciaal getrainde 
facilitatoren hun eigen plannen en monitoren ook de resultaten van deze plannen.  
 
Na de verstrekking van de subsidies (cash grants) in Leyte heeft het NRK een exit-monitoring 
gedaan. Een maand later is een representatieve steekproef uitgevoerd door middel van 
interviews. De interviews wezen uit dat de mensen in de bereikte dorpen tevreden waren met 

Samenwerking & coördinatie 

Werkprincipes en standaarden 

Verantwoording 

Monitoring en evaluatie 
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de selectieprocedure en de organisatie van de subsidieverstrekking. Ook werd duidelijk 
waaraan het geld is besteed bij deze distributie – 46% aan onderdak; 37% aan voedsel; 7% 
medisch; en 10% overige. Deze inzichten helpen bij het plannen van een volgende 
noodhulpoperatie.  
 
 
Toekomst hulpverlening 
 
De komende 18 maanden zal het Rode Kruis zich richten op geïntegreerde 
wederopbouwactiviteiten in 20 dorpen in 2 gemeenschappen in Leyte. Het NRK steunt 
hiermee rechtstreeks het Filipijnse Rode Kruis in toegewezen gebieden. In 3 van de 20 
dorpen zijn ook andere organisaties actief en zorgt het NRK er samen met deze organisaties 
voor dat de steun complementair is.  
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Links: Susan voor haar tijdelijk gebouwde huis, nadat haar verteld is er een huis voor haar gebouwd wordt. Rechts: Susan en met haar kinderen en 

kleinkinderen voor hun nieuwe huis. Van links naar rechts:Susan ArellaniTampos (48), AlfiemaeTampos (1), GenelinTampos (22),KyleTampos (4)en 
TrishaTampos (7). Dochter Jennifer Tampos (18) staat niet op de foto. Beeld: Bryan I Villanueva (PRC) 

 
 

Tranen van geluk. De eerste spreekwoordelijke steen gelegd, in Witte Steen 
 
Het dorpje Putting Bato, ‘Witte Steen’, is één van de dorpen waar de plaatselijke bouwvakkers na een 15-daagse 
bouwvakkerstraining zijn begonnen met het bouwen van huizen. Na bijna een uur rijden in de bergen over hobbelige 
zandwegen bereiken we het dorp waar de tyfoon zichtbaar haar sporen heeft achtergelaten. Veel groen is dor: vooral de 
kokosnootbomen zijn zichtbaar beschadigd. Het huis van Susan Arellani Tampos (48) is het eerste huis van de vele 
huizen die met behulp van het Rode Kruis gebouwd gaan worden. Het huis is nog maar een paar dagen klaar, maar als 
we Susan bezoeken zien we dat het huis al is ingericht. 
 
Voor Susan en haar gezin was de situatie voor de tyfoon al moeilijk. “Nog niet eens een jaar voor de tyfoon heb ik mijn 
man wegens ziekte verloren. Sindsdien zijn mijn dochter en ik de kostwinners voor het gezin”, vertelt Susan. Na de 
Tyfoon werd hun situatie nog lastiger. Hun huis was totaal vernietigd. Ze werden geëvacueerd naar het 
dagopvangcentrum dat tijdelijk als evacuatiecentrum in gebruik was genomen. Hier verbleven ze een maand, totdat hun 
tijdelijk gebouwde onderkomen klaar was. Susan staart peinzend voor haar uit terwijl ze terug denkt aan die tijd. “Ik had 
gewoon zelfmedelijden”, zegt ze. “Na de tyfoon zag ik mijn buren samen met hun man het huis repareren. Ik had mijn 
man niet aan mijn zijde, geen geld om bouwmateriaal te kopen of de bouwvakkers te betalen. Het was zo moeilijk, want 
mijn man was een goede bouwvakker. Hij had ons huis kunnen herbouwen.” Met een knik in haar stem vervolgt ze: 
“Elke avond als de kinderen en kleinkinderen sliepen huilde ik, terwijl ik bad om een manier te vinden om ons huis te 
repareren.” 
 
Toen het Rode Kruis team kwam en vertelde dat er een huis voor Susan gebouwd zou worden, werd ze zo opgewonden 
en emotioneel dat ze spontaan alle teamleden omhelsde. Toen de constructie van het huis was gestart, hielp Susan 
mee waar ze kon. Nu is het huis klaar. “En weet je”, zegt ze met een lach, ”Ik heb meer gekregen dan waar ik om 
gebeden heb. Ik had gevraagd om mij te helpen een manier te vinden om mijn huis te repareren. Maar nu heb ik een 
nieuw, ruimer en veiliger huis. Het is minder warm binnen en gebouwd op stevige betonnen palen.” 
 
Nu kan Susan denken aan een manier om meer geld te verdienen om haar gezin te onderhouden. “Ik wil graag tomaten 
en andere groenten verbouwen. In sommige gedeelten van het dorp is goede vruchtbare grond die ik kan gebruiken”.  
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2.5 Oxfam Novib 
 
 
 

 
 
 
 
 
Over ons 
 
Een op de drie mensen op de wereld leeft in armoede. Oxfam Novib is vastbesloten om dit te 
veranderen door de kracht van mensen te bundelen tegen armoede. Wereldwijd werken we 
aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de 
armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen. 
Bij een ramp of conflict redden we levens en helpen we mensen om weer in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. En we voeren campagne zodat arme mensen invloed 
krijgen op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden. 
 
Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam, een internationale confederatie van 17 
ontwikkelingsorganisaties. Samenwerking is het hart van ons werk. Want niemand lost 
armoede en onrecht alleen op. Wij werken samen met lokale partnerorganisaties in 
ontwikkelingslanden, overheden en bedrijven en met het Nederlandse publiek. Samen 
werken we in meer dan 90 landen. In 2012 bereikten we 15 miljoen mensen. 
 
 
Historie in het gebied 
 
Oxfam werkt al zo’n 25 jaar op de Filippijnen en heeft in die periode naast vele noodhulp- en 
rampenbestrijdingsprogramma’s een scala aan langere termijn ontwikkelingsprogramma’s 
uitgevoerd op het gebied van bijvoorbeeld reproductieve gezondheidszorg, goed bestuur, 
vergroten van de weerbaarheid van mensen om tegenslagen zoals mislukte oogsten en 
rampen op te vangen en conflicttransformatie. Daarnaast pleit Oxfam actief bij lokale en 
regionale beleidsmakers voor een adequaat armoedebestrijdingbeleid en voor het effectief 
toekennen en inzetten van leningen verstrekt door onder andere de Wereldbank, de 
Aziatische Ontwikkelingsbank en de ASEAN (Associatie van Zuid-Oost Aziatische landen) 
 
 
 
 
 
Totaal ontvangen van Giro 555:    € 5.871.862,-  

Totaal besteed tot 31 juli 2014:  € 3.457.804,-  

     59 % van het totaal te besteden bedrag  
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Oxfam voert het WASH (Water, Sanitatie, Hygiëne) programma uit in vier geografische 
gebieden en richt zich op watervoorziening, sanitaire voorzieningen en voorlichting over het 
belang van goede hygiëne. Lokale overheden, lokale gemeenschappen en scholen helpen 
we om hun capaciteit te versterken en wij geven technische ondersteuning. Op dorpsniveau 
heeft Oxfam geholpen WASH comités op te zetten en blijft het actief voor ondersteuning bij 
reparaties of problemen. De comités bestaan uit dorpsbewoners, die zelf letten op de kwaliteit 
van de water- en sanitairvoorziening in hun dorpen en die het onderhoud verzorgen. Oxfam 
controleert voortdurend of de waterkwaliteit van voldoende kwaliteit is en geen 
gezondheidsrisico’s vormt. Er wordt speciale aandacht gegeven aan schoon drinkwater en 
goede hygiëne voor kinderen en baby’s. 
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Plan resultaat 1: 150.000 vrouwen, mannen, meisjes en jongens hebben 

verbeterde toegang tot schoon drinkwater. 
• Distributie van grote containers voor opvang en opslag van water 
• Distributie van waterzuiveringstabletten of hydrosol om water 

drinkbaar te maken, inclusief promotie voor het gebruik en duidelijke 
gebruiksaanwijzing 

• Distributie van tegoedbonnen voor kwetsbare gezinnen waarmee zij 
water kunnen kopen  

• Reparatie van 44 beschadigde water netwerksystemen en installatie 
van 40 waterzuiveringsunits voor gezinnen 

• Desinfecteren, reparatie/bruikbaar maken van 112 waterreservoirs, 
45 drinkwaterbronnen en 40 water handpompen 

• Aanleg watervoorziening voor twee barakken (tijdelijke huisvesting 
voor groot aantal gezinnen) 

 
Plan resultaat 2: 30.000 geselecteerde gezinnen zijn binnen zes 
maanden in staat de juiste hygiënemaatregelen toe te passen in een 
veilige en in hun cultuur passende omgeving. 
• Distributie van: 

-sets voor gezinshygiëne die ook voorzien in specifieke behoeftes 
 van vrouwen  
-speciale hygiënesets voor moeders en baby’s 
-sets voor kinderen voor de campagne “Handen wassen en tanden 
 poetsen”  
-schoonmaaksets voor toiletten voor gemeenschappelijk gebruik en 
 individuele toiletten 

• Doelgerichte campagnes om hygiëne te promoten en opleiden van 
kinderen en jongeren tot hygiënepromotors  

• Training van lokale overheden over het belang van rampen 
voorbereidingsplannen 

 
Plan resultaat 3: Gezinnen in de geselecteerde gebieden hebben 
toegang tot en maken gebruik van sanitaire voorzieningen 
• Herstel van toiletten/distributie van toiletten 
• Distributie van ‘doe het zelf’ toilet constructiepakketten aan 1.100 

gezinnen zonder toilet 
• Aanleg en reparatie in scholen van 150 toiletten en faciliteiten om 

handen te wassen 
• Mobiliseren en ondersteunen van gemeenten en gemeenschappen 

bij schoonmaakcampagnes van de directe leefomgeving 
• Ondersteunen van het stadsbestuur met materiaal en technische 

kennis om afvalwater af te voeren 
• Aandacht vragen voor algemene gezondheid via het  

‘Community-Led Total Sanitation’ programma 

Water en sanitaire voorzieningen 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Te late uitvoering van activiteiten werd vooral veroorzaakt door onvoorziene vertraging bij de 
inkoop van goederen en omdat bepaalde behoeften inmiddels niet langer relevant waren, 
zoals bijvoorbeeld de geboortesets voor pas bevallen moeders. Andere activiteiten zijn 
verschoven naar de overgangsfase, zoals de training van schoolhoofden en onderwijzers. Het 
Ministerie van Onderwijs verzocht dit te verschuiven naar oktober om overlap met 
programma’s aan het begin van het schooljaar te vermijden. 
In sommige gevallen zijn er minder reparaties uitgevoerd dan gepland, omdat de planning, 
deelname van en coördinatie met getroffen mensen en de autoriteiten meer tijd nodig heeft. 
Zulke processen verlopen langzaam, maar zijn essentieel om te zorgen voor zeggenschap 
voor families, gemeenschappen en scholen, alsook eigenaarschap te bevorderen.  
 

 
 

 
 

Het voedselzekerheid- en levensonderhoudprogramma begon in februari 2014 met als doel 
35.686 families uit de meest kwetsbare groepen in de vier programmagebieden te helpen. 
Daarvan hebben intussen een kleine 10.000 gezinnen met behulp van SHO fondsen gebruik 
kunnen maken.  
De belangrijkste activiteiten waren het organiseren van ‘cash for work’ en het distribueren van 
kleine geldbedragen aan getroffen gezinnen om voedsel en basisbehoeften aan te schaffen. 
Zij kochten voornamelijk voedsel, medicijnen en gereedschappen, zoals visnetten. Oxfam 
koos voor deze benadering omdat de gezinssituatie en behoeften van mensen onderling 
verschilt. Met het geldbedrag bepalen zij zelf wat ze het meest nodig hebben. Deze manier 
van werken is efficiënt en leidt tot grote tevredenheid onder de getroffen bevolking. Na enige 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

Resultaat 1: 
• 34.514 gezinnen (een gezin bestaat gemiddeld uit 5 personen) zijn 

voorzien van waterzuiveringssets en hyposol om water te zuiveren 
• Gebruik van hyposol is gedemonstreerd tijdens distributies en 

bezoeken van gemeenschapsgezondheidswerkers 
• 137 nieuwe kraanvoorzieningen aangelegd en gebruiksklaar gemaakt 
• Totaal van zeven waterreservoirs gerepareerd/aangelegd 
• 21 gemeenschappelijke water, sanitatie en hygiëne voorzieningen 

aangelegd. 
• 7 handpompen gerepareerd 
• Watervoorzieningmaterialen verschaft aan barakken (tijdelijke 

onderkomens) 
!

Resultaat 2: 
• 36.626 gezinnen zijn voorzien van hygiënesets  
• 96 WASH comités zijn opgezet. Zij verzorgen wekelijkse hygiëne en 

gezondheid promotiebijeenkomsten 
• 2.139 leden van WASH comités (924 mannen en 1.198 vrouwen) zijn 

getraind in promotie van hygiëne en gezondheid 
• 6.081 gezinnen zijn voorzien van geïmpregneerde muskietennetten  
• 2.368 mannen, 3. 973 vrouwen, 706 jongens en 949 meisjes zijn 

getraind en kunnen demonstraties geven van goed hygiënisch 
handenwassen 
 

Resultaat 3: 
• 55 gezinstoiletten aangelegd 
• Er is één nieuw schooltoilet aangelegd met vier voorzieningen om 

handen te wassen 
• In vijf scholen zijn demonstraties gegeven van goed handen wassen 

(70 jongens en 286 meisjes namen deel) 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 2.236.412,- 
 

Levensonderhoud 
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tijd gaat Oxfam met de ontvangers in gesprek om te kijken hoe het bedrag is besteed en hoe 
dit heeft bijgedragen aan een verbetering van hun situatie. Oxfam heeft ook groentetuinen 
opgezet om het inkomen van kleine boeren en arbeiders te verbeteren. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
 Niet van toepassing 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Plan resultaat 1:  

10.000 kwetsbare families hebben toegang tot voldoende voedsel en 
andere basisbehoeften gekregen waardoor zij in staat zijn gesteld weer 
zelf in hun levensonderhoud te voorzien: 
• verstrekken van kleine geldbedragen ($80,-) aan gezinnen om in hun 

basisbehoeften te voorzien 
• getroffen mensen tijdelijk betaald werk bieden in ‘cash for work’ 

activiteiten (onder andere puin opruimen, reparaties verrichten aan 
huizen, plantages, watervoorzieningen en toiletten) 

• organiseren van kinderopvang zodat vrouwen op gelijkwaardige wijze 
mee kunnen doen in de ‘cash/food for work’ activiteiten 

• identificeren en ondersteunen van kwetsbare alleenstaande moeders  
• verstrekken van kleine contante bedragen en andere inputs aan 

gezinnen waarmee zij hun inkomensgenererende activiteiten weer 
kunnen oppakken of versterken. Vissers kunnen bijvoorbeeld met dit 
geld hun beschadigde boot repareren en visnetten kopen 

 
Plan resultaat 2:  
Markten voor voedsel en eerste levensbenodigdheden functioneren weer 
na input van contant geld en goederen. !
• marktanalyses maken van de belangrijkste voedselproducten en 

gereedschappen nodig om middelen van bestaan op te pakken zoals 
rijstzaden en visnetten 

• verstrekken van goederen en of geldbedragen aan handelaren om 
hen te helpen hun handel weer vlot te trekken 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

Resultaat 1: 
9.929 kwetsbare gezinnen hebben hulp gekregen om voedsel en eerste 
levensbenodigdheden te kunnen kopen en een begin te maken met het 
herstel van hun middelen van bestaan 
• 2.186 gezinnen hebben een contant geldbedrag ontvangen (573 

kokosboeren, 138 vissers, 838 arbeiders van suikerplantages, 637 
werkloze gezinnen) 

• 4.000 gezinnen namen deel aan ‘cash for work’ activiteiten 
(bijvoorbeeld puin ruimen en herbeplanten kokosplantages en 
schoonmaak van mangrovebossen) 

• 1.982 kwetsbare rijstboeren ontvingen een contante subsidie om 
loonkosten van hun arbeiders te bekostigen 

• 558 kwetsbare gezinnen ontvingen een geldbedrag om hun 
economische activiteiten te activeren in de landbouw, veeteelt en 
kleine bedrijfjes 

• 903 kleine kokosboeren profiteerden van het opruimen van puin in hun 
kokosnootplantages 

• 300 vissers ontvingen visserijbenodigdheden 
• drie mangrovekwekerijtjes werden er opgezet en vijf hectare mangrove 

herbeplant 
 
Resultaat 2: 
Herstel van werkgelegenheid en marketing activiteiten is volgens plan pas 
recentelijk begonnen en daarom zijn er nog geen resultaten bekend.  

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 944.147,- 
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Het noodhulpprogramma is georganiseerd in thematische teams: a) Water,Sanitatie en 
Hygiëne; b) Levensonderhoud c) Gender en Monitoring Evaluatie en Leren; d) ondersteunend 
team voor Logistiek, Personeelszaken, Financiën en management.  
De teams WASH en Levensonderhoud hebben teamleiders, medewerkers en assistenten.  
De Gender en MEAL teams hebben medewerkers en assistenten.  
Logistiek, Personeelszaken en Financiën hebben managers die worden ondersteund door 
medewerkers en assistenten.  
De noodhulp operatie wordt geleid door een Programma Manager.  
Kantoor en salariskosten worden mede met SHO fondsen betaald. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
 Niet van toepassing 
 
 
 

 
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan  
Resultaat tot 31 
juli 2014 

Zie resultaten per programma. 
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 277.245,- 

Programma-management 

Beelden: Caroline Gluck/ Oxfam 
 

Weer aan het vissen na Tyfoon Haiyang: Chanley 
en haar vader, Gergorio, zijn blij met hun 
gerepareerde boot. Nu hoeven ze niet langer een 
boot van buren te huren, want dat ging ten koste 
van hun bescheiden verdiensten. Ze zijn nu erg 
tevreden en zorgen weer voor hun eigen inkomsten. 

Mevrouw Herald Postero, 85 jaar oud, verloor alles in de 
tyfoon. Haar kleindochter Marietta l Postero hielp haar 
met het afhalen van een Oxfam hygiëne en 
waterzuiveringspakket met daar in onder andere een 
tandenborstel, tandpasta, lakens, een slaapmatje en 
muskietennet. 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
De grootste uitdagingen waren:  

a) Logistiek. Nogal wat leveranciers van goederen hebben onvoldoende capaciteit om 
op tijd grote hoeveelheden goederen te leveren 

b) Bij monitoring en evaluatie moet meer aandacht komen voor het leren van ervaringen 
en het beter delen van informatie.  

 
Geleerde lessen omtrent de samenwerking met lokale partnerorganisaties en internationale 
netwerken: 
! Met betere deelname van internationale hulporganisaties en lokale overheden hadden de 

clusters beter kunnen presteren. De Gender en Beschermingscluster kwam met hele 
goede initiatieven voor relevante activiteiten. 

! De capaciteit van lokale partners is soms te beperkt om grootschalige hulp te leveren. 
Ondersteuning blijft nodig om kwaliteit te garanderen. 

 
Het verstrekken van goederen, anders dan voedsel (bijvoorbeeld muskietennetten en 
hygiënesets), is vooral een korte termijninterventie. In de fase hierna verschuift de interventie 
naar herstelactiviteiten. De uitdaging is om het verstrekken van goederen te blijven baseren 
op concrete en vastgestelde behoeften. Zo bleek uit de ervaring met het verstrekken van 
‘dignity kits’ voor pas bevallen moeders, die na grondige analyse niet meer nodig bleken.  
 
Geleerde lessen op het niveau van het hoofdkantoor: 
Het blijft een uitdaging om bij een plotselinge ramp snel de logistiek en de personele 
bezetting van een groot noodhulpprogramma op orde te krijgen en tekortkomingen op te 
lossen. Er moet meer tijd worden besteed aan monitoring, evaluatie en kennismanagement.  
 
Ervaringen en geleerde lessen zullen in toekomstige Oxfam rampenbestrijdingsplannen 
specifiek aandacht krijgen. 
 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Oxfam heeft verschillende mechanismen opgezet om communicatie tussen programmateams 
en gemeenschappen tot stand te brengen. 
! Hotline telefoonnummers om vertrouwelijk feedback te kunnen geven. 
! Klachtenbureau en exit interviews. Uitkomsten worden gebruikt om verbetering in het 

programma door te voeren. 
! Regelmatige bijeenkomsten met gemeenschappen en delen van informatie zoals 

projectplannen. 
! Werven en opleiden gezondheidsvrijwilligers en Comités voor Levensonderhoud in de 

gemeenschappen. 
 
 

 
 

Monitoring en Evaluatie is gebaseerd op inventarisatie en analyse van behoeften, begin en 
eindstudies, onderzoek of goederen goed terecht zijn gekomen en het beoogde effect hebben 
gehad, feedback van gemeenschappen, reflectiesessies en evaluaties. Ook zijn 
gespecialiseerde Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) medewerkers in de vier 
programma gebieden aangesteld. 

• Interviews met doelgroepen na distributie van goederen scoorde voor 98% 
bevredigend. Uit dit onderzoek bleek de behoefte aan bouwmaterialen in sommige 
gemeenschappen nog steeds heel hoog. 

• Interviews toonden aan dat de bijdragen in contant geld vooral werden besteed aan 
voedsel, huizenreparatie en hygiëne. Sommige mensen hadden de selectiecriteria 
niet goed begrepen. Oxfam heeft daarom bij latere activiteiten meer aandacht 
besteed aan uitleg van criteria en het selectieproces. 

 
Verantwoording 

Monitoring en evaluatie 
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• Veel ongevraagde positieve feedback over Oxfam’s werk was vooral te horen in 
lokale radio praatprogramma’s.  

• Verbeteringen zijn nodig in het systematisch verzamelen en bewaren van gegevens.  
 

 
Oxfam is in het hele noodhulpprogramma partnerschappen aangegaan met lokale 
organisaties en gemeenschappen en heeft gewerkt aan het versterken van hun capaciteit. 
Filippijnse burgers en organisaties kennen hun gemeenschappen als geen ander en zijn zeer 
gemotiveerd zelf hard aan de wederopbouw te werken. Oxfam heeft een ondersteunende rol 
bij het organiseren en uitvoeren van dit proces zonder het uit hun handen te nemen, Zij 
hebben de regie over hun eigen wederopbouwproces.  
! Er zijn 500 leden van getroffen gemeenschappen aangesteld en getraind als 

medewerkers en vrijwilligers. 
! Kennis en capaciteit van lokale overheidsdiensten en gemeentebesturen zijn versterkt. 
! Training van ‘Community Health’ Vrijwilligers is instrumenteel gebleken voor de uitvoering 

van publieke gezondheidszorg in de tijdelijke huisvestingslocaties en tentendorpen  
! Partnerschappen zijn ook aangegaan met boerencoöperaties and vrouwenorganisaties. 
 
 
     Kwetsbare groepen 
 
Gender en vrouwen vormen de kern van alles wat Oxfam doet. 
• De genderstrategie tracht alle kwetsbare mensen in de gemeenschappen te bereiken en 

te betrekken in de noodhulp. 
• Oxfam heeft een programma voor reproductieve gezondheidszorg. Er valt veel te leren 

van de kennis en ervaring opgedaan in dit programma. Dit zal worden opgepakt bij het 
ontwikkelen van nieuwe programma’s. 

• Er moeten meer discussies met gemeenschappen plaatsvinden om te zorgen voor de 
juiste hulp. 

• Linken van vrouwengroepen met services zoals de ‘Gender Based Violence’ sub-cluster 
wordt beschouwd als iets wat heel goed werkt. 

 
 
     Pleitbezorging en lobby 
 
Oxfam werd al vanaf dag één na de ramp actief benaderd door internationale en lokale media 
en begon zelf direct met lobbywerk. Vooral ondersteuning en bescherming van kwetsbare 
slachtoffers en het versterken van hun weerbaarheid kreeg daarbij aandacht.  
Voorbeelden van lobby activiteiten: 

! Met regelmaat publiceren van ‘Briefing Papers’: lobbydocumenten over de noodhulp 
en het herstelproces zoals het paper over herhuisvesting ‘The Right Move?’. Oxfam 
bepleit hierin om bij het herbouwen van woningen, die beter en sterker worden dan 
voor de ramp, de bevolking actief bij de planning te betrekken en hun juridische 
rechten op het gebruik van land goed en eerlijk te regelen. 

! Organiseren van consultatiebijeenkomsten met gemeenschappen die zullen worden 
geherhuisvest in een andere woonomgeving. 

! Aandringen op adequate bescherming voor bewoners in de tijdelijke onderkomens 
zoals tentendorpen en barakken. 

! Samenwerking met stakeholders bij de overheid, VN organisaties en het 
clustersysteem. 

! Monitoring van de verkoop van land dat eerder informeel werd bewoond.  
! Veel mediawerk zoals het geven van interviews en bedienen van sociale media. 

Voorbeelden en link naar Oxfam’s ‘Policy Briefs’: 
! Beyond Safe Land: Why security of land tenure is crucial for the Philippines’ post-

Haiyan recovery (Link at http://goo.gl/x5IB2V). 
! Haiyan: The Right Move? : Ensuring durable relocation after Typhoon Haiyan (Link: 

http://goo.gl/2ze3dZ). 

Capaciteitsopbouw 
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! Hot and Hungry: How to stop climate change derailing the fight against hunger (Link: 
http://goo.gl/YCyxvf). 

! Building Inclusive Coconut-Based Livelihoods in Post-Haiyan Reconstruction in the 
Philippines (Link: http://goo.gl/IY9S0D). 

! Rebuilding Fishing Communities and Fisheries: Post-Haiyan Reconstruction in the 
Philippines (Link: http://goo.gl/bSpwQW.) 

 
 
Toekomst hulpverlening 
 
• De kantoren van Oxfam op Noord Cebu en Ormoc zullen tegen het einde van dit jaar 

geleidelijk zijn afgebouwd. Tacloban blijft als het belangrijkste kantoor in de Visayas 
regio. Vandaaruit blijft Oxfam noodhulp geven en indien nodig extra capaciteit leveren 
aan de programma’s in Oost Samar en West en Noord Leyte. 

• Voedselveiligheidsactiviteiten zijn gestopt per juli 2014 en vervangen door een 
herstelprogramma voor de langere termijn in de sectoren Levensonderhoud en WASH 
(Water Sanitatie en Hygiëne). 

• In Noord Cebu, Leyte en Samar, worden nu de bestuurlijke WASH-activiteiten voor 
herstel en het versterken van weerbaarheid uitgevoerd door de lokale autoriteiten, onder 
andere. door het organiseren van WASH Festivals, regelen van afvalverwerking en 
verbeteren van watervoorzieningen. Dit werk draagt bij aan het nationale initiatief 
‘Community Led Total Sanitation (CLTS) en ‘Sanitation Marketing methodology’. 

• In de voedselveiligheidssector zullen overgangsactiviteiten zich richten op: 1) 
geïntegreerde landbouwsystemen 2) ondersteunen van alternatieve vormen van 
levensonderhoud voor gemeenschappen in de kustgebieden. 3) ondersteunen van het 
herstel van de rijstsector. 
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Na Haiyan oogsten we nu hoop 

 

 
 
Het echtpaar Estardo verwachtte de tyfoon maar kon zich niet voorstellen wat een 
verwoesting hij zou aanrichten. Behalve wat kleding, een radio en een oude tv bleef er 
niets van hun huis en bezittingen over. Gelukkig konden ze schuilen in een kerk. 
Naast hun werk als gemeenteambtenaar en bus conducteur, hadden ze een klein 
winkeltje als aanvulling op hun salaris om voedsel en medicijnen voor hun gezin te 
kopen en de kosten van hun schoolgaande kinderen te betalen. Na de ramp was het 
gezin afhankelijk van familie. Tot overmaat van ramp werd het busbedrijf waar 
Visitacion Estarda werkte opgeheven en was ze haar werk kwijt. In april 2014 startte 
Oxfam een project met moestuintjes, waar het echtpaar aan meedeed. In 
groepstraining leerden ze een tuintje aanleggen, zaaien en groenten verzorgen. Zij 
kregen, net als andere deelnemers, een klein geldbedrag, wat gereedschap en zaden. 
Met het geld kochten ze extra zaden en kunstmest.. De eerste oogst was er na 15 
dagen:15 kilo bladgroenten gevolgd door nog eens 20 kilo twee weken later. Daarna 
werd okra (soort bonen) geoogst, die goed verkocht werden. De buren kregen een 
flinke korting. ‘Van de winst hebben we nieuwe zaden kunnen kopen. We blijven dit 
doen want hiermee kunnen we in ons levensonderhoud voorzien. De groenten 
verkopen we in ons winkeltje en dat levert zo’n 230 dollar per maand op. Dit heeft mijn 
gezin echt geholpen,’ zegt Manuel Estardo. 

 

 

Het echtpaar Estardo in hun kleine winkeltje waar vers geoogste groenten uit hun 
eigen moestuintje worden verkocht. Credits : Genevive Estacaan  
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2.6 Save the Children 
 
 

 

 
 
Over ons 
 
Save the Children Nederland werkt samen met Save the Children International in Manilla 
(Filipijnen). Na het toeslaan van tyfoon Haiyan in november 2013 is de uitvoeringscapaciteit 
flink uitgebreid met internationale medewerkers. In nauwe samenwerking met lokale partners 
en de overheid, voeren we noodhulp en wederopbouw activiteiten uit, zoals het verstrekken 
van noodhulpgoederen; bieden van gezondheidszorg; ondersteunen van kostwinners; 
voedselvoorziening voor de getroffen bevolking met speciale aandacht voor baby’s en 
zwangere vrouwen; inrichten van tijdelijke scholen, nood-onderkomens en Child Friendly 
Spaces (plaatsen waar kinderen veilig kunnen spelen en leren); water en sanitaire 
voorzieningen en herstel van woningen. Bij het opzetten van de programma’s zijn participatie 
van de getroffen bevolking en partnerorganisaties en training van partners belangrijke 
onderdelen. 
 
In januari 2014 is gestart met de wederopbouw, waaronder de reparatie van klaslokalen en 
training van leerkrachten op het gebied van psychosociale hulp. Veel kinderen zijn 
getraumatiseerd. Door sport, spel en tekenen stellen zij zich open en kunnen ze 
spelenderwijs om leren gaan met deze ervaringen.  
 
 
Historie in het gebied 
 
Save the Children is sinds 1981 actief op de Filipijnen en heeft sinds die tijd hulp geboden bij 
tientallen grote en kleine rampen en crisissen als gevolg van overstromingen, aardbevingen 
en conflicten. Behalve noodhulpactiviteiten wordt ook aandacht besteed aan het 
ondersteunen van gemeenschappen bij het invoeren van maatregelen om de effecten van 
natuurgeweld te verminderen. Daarnaast besteden we aandacht aan de rechten van 
kinderen. Door de aanwezige structuur op de Filipijnen, heeft Save the Children snel en 
adequaat kunnen reageren op de verwoesting aangericht door de tyfoon Haiyan. Met het geld 
van Giro 555 werkt Save the Children specifiek op het eiland Panay in de provincie Iloilo. 
 
 
 
Totaal ontvangen van Giro555:    € 2.090.469 

Totaal besteed tot 31-07-2014:  € 1.191.100 

     57% van het totaal te besteden bedrag  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Als onderdeel van een grootscheepse activiteit van Save the Children op het verstrekken van 
onderdak in alle SC gebieden (tijdelijke onderdak, wederopbouw), zijn de getroffen families 
direct na de ramp van tijdelijk onderdak voorzien. Dit gebeurde door het beschikbaar stellen 
van tentzeil en touw, zodat deze families beschermd werden tegen wind en regen. Hierdoor 
konden de families tijd steken in de reparatie van hun huizen en hun bezittingen veilig stellen. 
Tijdens de inzamelingsactie van Giro555 zijn, door Waka Waka gedoneerde, Solar lampen 
uitgedeeld aan kinderen en hun gezinnen. Hierdoor konden de kinderen weer huiswerk 
maken of studeren.  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Meer families dan gepland hebben noodhulppakketten zoals tentzeil en touw ontvangen. Dit 
was mogelijk door coördinatie en afstemming, waardoor een verdubbeling van hulp is 
voorkomen, en door goede aanbesteding van noodhulpgoederen.  
 

 
 

 
 

In april 2014 is geïnventariseerd in welke noden van de families in de getroffen gebieden we 
zouden kunnen voorzien. Het is toen duidelijk geworden dat een aantal arme families nog 
onvoldoende in hun dagelijkse voedingsbehoefte kon voorzien. Families in de stedelijke 
gebieden in Estancia, Conception en Batad hebben daarom voor een maand een extra 
voedselpakket gekregen. Zij ontvingen tweemaal een cash voucher van om in hun dagelijkse 
voedselvoorziening te voorzien met bijvoorbeeld voedingsmiddelen zoals rijst, groenten en 
vis. Met deze geldinjectie hebben uiteindelijk 2,252 families een hoger bedrag ontvangen, en 
konden behalve ontbrekende voedingsmiddelen ook andere kosten worden gedekt, zoals 
school contributie en transport.  
 

 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 1.333 families (6.665 mensen waarvan 4.000 kinderen) voorzien 

tentzeilen touw  
• Solar lampen (Waka Waka) beschikbaar maken voor die families die 

geheel verstoken waren van elektriciteit of een lichtbron. 
Resultaat tot  
31-07-2014 

• 4143 families (bestaande uit minimaal 5 personen) hebben tentzeilen 
ontvangen, wat tijdelijke onderdak bood aan kinderen en hun ouders.  

• 357 Solar lampen zijn verdeeld aan kinderen en hun gezinnen,  
Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 81.380 
De Solar lampen waren een donatie dus worden niet als kostenpost 
meegerekend.  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 1.000 arme families (5.000 personen, waarvan 3.000 kinderen) 

ontvangen 2x cash vouchers (PHP 4.100) om hun dagelijkse 
voedingsbehoefte te complementeren. 

Resultaat tot  
31-07-2014 

• 2.252 families (11.260 personen) hebben een eenmalig cash 
voucher ontvangen van (PHP 4600=75 EUR) om hun dagelijkse 
voedingsbehoefte compleet te maken (food basket) en ook 
gedeeltelijke schoolkosten. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 168.900 
 

Onderdak 

Voedsel 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De totale geldsom per familie voor de aanvulling van het voedselpakket moest worden 
verhoogd voor de start van de cash transfer vanwege een stijging in de voedselprijzen. Echter 
door de snel verbeterende voedselsituatie vlak na de 1ste cash transfer, werd afgezien van 
een 2de cash transfer. Zodoende konden in plaats van 1.000 families, 2.252 families de cash 
voucher ontvangen. Sommige families ontvingen voedselbijdragen vanuit de 
gemeenschappen zoals groenten en vis. Daardoor besloten zij om het geld te gebruiken om 
hun kinderen naar school te laten gaan door de schoolcontributie te betalen of het 
schooltransport met bus of taxi.  
 
 

 
 
 

 
 In de eerste weken na de ramp bestond de directe noodzakelijke noodhulp uit het uitdelen 
van de noodhulppakketten om in de eerste basisbehoeftes te voorzien. De 
noodhulppakketten bestonden uit zeep, emmers, waterzuiveringstabletten, jerrycans, pannen, 
handdoeken, matten en dekens. Hierdoor konden de families weer koken, wassen en slapen. 
In de daaropvolgende maanden is er een nadere analyse gemaakt van de noden, met daarin 
ook specifiek aandacht voor hygiëne. Voor een groot aantal families zal er een nieuw toilet 
worden gebouwd, gebaseerd op het principe “Building Back Better”. Hierbij wordt bij de bouw 
rekening gehouden met natuurrampen, met een steviger fundament en constructie van de 
toiletten, die dan ook na de ramp goed kunnen functioneren.  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Meer mensen konden noodhulppakketen ontvangen omdat de prijzen van de pakketten in 
eerste instantie te hoog waren gebudgetteerd Hierdoor konden 3x zoveel families worden 
geholpen.  
 
 

 
 
 
 

Save the Children heeft gezinnen in gemeenschappen in Carles in de provincie Iloilo op 
Panay ondersteund bij het opnieuw opstarten van hun bedrijfjes (merendeel vissers) door het 
verlenen van financiële steun (cash vouchers). Deze konden worden gebruikt voor de 
reparatie en aanschaf van boten, netten en ander materiaal. Hiermee kon een nieuwe boot 
worden aangeschaft en boten worden gerepareerd of worden voorzien van een motor en/of 
netten. Ook kregen deze vissers een training over eco-vriendelijk vissen en visserij regels. 
Daarnaast zet Save the Children specifiek in op alternatieve vormen van werkgelegenheid in 
Carles, zoals de oester-en zeewierteelt. De deelnemende families zijn verenigd in coöperaties 
en worden getraind in financieel beheer, vis- en oesterteelt, weerbaarheid en natuurbehoud. 
De activiteiten voor vis- en oesterteelt starten op 1 november 2014. Daarnaast worden 
alternatieve en duurzame visserij methodes geïntroduceerd bij de vissers. 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 1.333 families voorzien van noodhulppakketten  

• Nieuwe latrines volgens het principe “Building Back Better” voor 
1.300 families.  

Resultaat tot  
31-07-2014 

• 4143 families hebben noodhulppakketten ontvangen binnen de 
eerste 4 weken na de ramp, waarvan 4143 families met zogenaamde 
huishoudelijke producten en daarvan 2250 families met hygiëne 
producten .  

• De 1.300 families die nieuwe latrines zullen ontvangen zijn 
geïdentificeerd en met de bouw hiervan wordt half september 
gestart.  

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 181.544 
 

Water en sanitaire voorzieningen 

Levensonderhoud 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Doordat de kosten voor de aanleg van oesterteelt en zeewierteelt lager uitvielen dan 
oorspronkelijk begroot, konden veel meer families worden bereikt: 200 families in plaats van 
de oorspronkelijk geplande 100 families.  
 
  

 
 
 

 
In de provincie Capiz, Iloilo was het ons doel om de kinderen weer zo snel mogelijk naar 
school te kunnen laten gaan. Binnen het grotere onderwijsprogramma van Save the Children 
heeft Save the Children Nederland daaraan bijgedragen door de distributie van rugzakken 
aan schoolkinderen met daarin schriften, pennen, en schoolboeken. Ook voor de leraren zijn 
er zogenaamde onderwijskits gegeven waarin verschillende lesmaterialen en 
trainingsmaterialen zijn opgenomen over kindvriendelijke lesmethodieken zodat leraren weer 
snel aan de slag kunnen. Aan de leeromgeving is aandacht besteed door kleinschalige 
reparaties aan meubilair, schoolgebouwen en watersystemen. Voor de “Child Friendly 
Spaces” (veilige interne/externe kinderspeelplaatsen) zijn speelgoedkits aangeschaft. Deze 
kits bevatten spelletjes, muziek instrumenten en sportmaterialen, zoals basketbalnet en 
leesboeken. Ook is training gegeven aan het personeel van het Departement of Education en 
leraren op het herkennen van trauma’s, trauma verwerking en psychosociale vaardigheden 
om de kinderen hierin op een juiste manier te begeleiden. Daarnaast neemt Save the 
Children als co-cluster lead voor onderwijs een belangrijke deel op zich van de 
capaciteitsversterking van het onderwijs departement. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan •  870 gezinnen (totaal 4.350 mensen, 2.610 kinderen) in 13 

gemeenschappen in Carles/Iloilo op Panay ontvangen cash 
vouchers  

• 100 families in Carles in alternatieve werkgelegenheidsvormen. Ook 
worden trainingen verstrekt op financieel beheer, vis- en oesterteelt, 
weerbaarheid en natuurbehoud.  

• Ondersteuning van alternatieve en meer duurzame visserij methodes 
voor 800 families.  

Resultaat tot  
31-07-2014 

• 870 getroffen families hebben een geldbedrag van EUR 240 
ontvangen, met daarbij een training over eco-vriendelijk vissen en 
visserij regels. 

• Plannen voor oester - en zeewierteelt zijn opgesteld en trainingen 
zijn uitgevoerd voor 200 families in Carles.  

• Planning trainingen voor alternatieve en meer duurzame visserij 
methodes 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 480.383 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 3.420 rugzakken aan schoolkinderen met daarin 

leermiddelen op Capiz, in de provincie Iloilo zodat de kinderen weer 
aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. 

• Distributie van 100 onderwijskits voor leraren waardoor leraren weer 
les kunnen geven.  

• Reparatie aan schoolgebouwen (daken, ramen, deuren) en reparatie 
en aanschaf van schoolmeubilair, en watersystemen/latrines op 2 
scholen in Iloilo. 

• Distributie van 7 speelgoed kits voor de veilige speelplaatsen (Child 
Friendly Spaces). 

Onderwijs 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Doordat het Save the Children kantoor hun aanbesteding en daardoor aankopen beter kon 
coördineren, was het mogelijk om beduidend meer schoolkinderen te voorzien van rugzakken 
met daarin de nodige schoolmaterialen.  
 

 
 
 

 
Het programmamanagement in het veld bestaat voornamelijk uit personeelstaken op het vlak 
van logistiek, personeelszaken, financiën en communicatie. Dit ter ondersteuning van de 
directe programma-activiteiten zoals die binnen de verschillende sectoren worden uitgevoerd 
in het veld.  
Daarnaast worden er ook kosten gemaakt door de lokale veldkantoren die ter plekke moeten 
worden opgezet in het veld (dit betreft dus niet het hoofd veldkantoor). Daarvoor is de 
aanschaf van meubilair en apparatuur alsmede kantoorkosten noodzakelijk. Binnen het 
gedetailleerde budget zijn specifieke budgetlijnen aangemerkt voor programmamanagement. 
 

• Training van personeel van het Departement of Education en leraren 
op het herkennen van trauma’s, trauma verwerking en psychosociale 
vaardigheden. 

•  Capaciteitsversterking van het lokale Department of Education 
vanuit Save the Children’s rol als co-lead voor het onderwijs 
coördinatie-cluster. 

Resultaat tot  
31-07-2014 

• 12.866 schoolkinderen hebben een rugzak met leerbenodigdheden 
ontvangen. 

• 100 kits voor klasslokalen met onder andere schoolborden, boeken 
en ander lesmateriaal zijn beschikbaar gesteld aan 7 scholen.  

• Klaslokalen gerepareerd en van meubilair voorzien in de Abong 
Elementary School en de Bancal Elementary School op Iloilo 
waardoor 1.569 kinderen weer onderwijs kunnen volgen in een veilig 
klaslokaal.  

• 7 speelgoed/plaats kits zijn gedistribueerd.  
• 475 trainers van het Department of Education zijn getraind om 

leraren en de schoolkinderen bij te staan bij trauma verwerking. 
• Als co-lead voor het Onderwijs Cluster heeft Save the Children 

bijgedragen aan de coördinatie van de hulpverlening binnen de 
onderwijssector, zowel op nationaal als lokaal niveau. Daarnaast is 
de capaciteit versterkt van clusterleden bij rampen in 6 gemeenten, 
informatie systemen in 11 districten in noord Iloilo en 18 districten in 
Capiz, met focus op transparantie en up-to-date informatie.  

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 232.464 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan •  Voor het programmamanagement in het veld zijn voornamelijk 

personeelstaken nodig op het vlak van logistiek, personeelszaken, 
financiën en communicatie. Dit ter ondersteuning van de directe 
programma-activiteiten zoals die binnen de verschillende sectoren 
worden uitgevoerd in het veld.  

• Daarnaast worden er ook kosten gemaakt door de lokale 
veldkantoren die ter plekke moeten worden opgezet in het veld (dit 
betreft dus niet het hoofd veldkantoor) en waarvoor aanschaf van 
meubilair en apparatuur alsmede kantoorkosten noodzakelijk zijn. 
Binnen het gedetailleerde budget zijn specifieke budgetlijnen 
aangemerkt voor PMS. 

Resultaat tot  
31-07-2014 

•  Kosten voor Programma Management, personele zaken, logistiek, 
financiële ondersteuning en communicatie van Save the Children in 
het veld. 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
De coördinatie van activiteiten werd bemoeilijkt doordat lokale overheden ook werden 
getroffen door de ramp en moeite hadden om een goed overzicht te krijgen van: de schade, 
de behoeftes onder de bevolking en de (geplande) hulpactiviteiten in hun gebied. Hierdoor 
moesten alle hulporganisaties, dus ook Save the Children, eigen gedetailleerde 
inventarisaties uitvoeren in de dorpen om goed inzicht te krijgen in de omvang van de schade 
en activiteiten van andere organisaties. Deze informatie werd vervolgens gedeeld in de 
coördinatie clusters. Daarnaast kostte de coördinatie in de verschillende clusters meer tijd 
door het grote aantal betrokken partijen.  
 
Door de omvang van de ramp, de behoefte aan verschillende hulpgoederen en logistieke 
uitdagingen door de grote verwoesting in het gebied, verliep de aanvoer van goederen niet 
vlekkeloos. In het begin was het lastig om complete pakketten samen te stellen. De 
medewerkers van Save the Children verspreidde goederen daarom in fasen. Dit vergrootte 
weliswaar de werkdruk voor de logistieke medewerkers, maar mensen konden wel snel 
worden geholpen met goederen die wel beschikbaar waren. Deze distributiemethode werd 
gewaardeerd door de bevolking. 
 
De financiële ondersteuning (‘cash transfers’) maakte het opstarten van bedrijfjes, de 
reparatie van boten en de aanschaf van visserijmateriaal mogelijk maakte, waardoor de 
getroffenen bevolking voor de lange termijn geholpen werd. Door in overleg met de getroffen 

• Kosten voor meubilair en apparatuur alsmede kantoorkosten van de 
lokale veldkantoren van Save the Children die ter plekke zijn opgezet 
in het veld. 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 46.429 
 

Beeld: Sigrid Spinnox 
 

Kinderen ontvingen 
rugzakjes met 
schoolspullen. 

 

Beeld: Sigrid Spinnox 
 

Save the Children repareerde drie 
klaslokalen van Abong Elementary 
School. Hierdoor kunnen kinderen weer 
veilig naar school 

 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  63 

gemeenschappen de activiteiten aan te scherpen en waar nodig bij te stellen, is goede 
aangesloten op hun behoeften . In de 2de fase werd dan ook extra aandacht besteed aan het 
leveren van directe steun aan arme families in de vorm van cash vouchers, waarmee zij in 
hun dagelijkse voedingsbehoefte konden voorzien. Naar aanleiding van het overleg met de 
getroffen gemeenschappen is er gekeken naar het creëren van alternatieve werkgelegenheid 
zoals oesterteelt en zeewierteelt.  
 
 
Thema’s in de hulpverlening 
 

 
Save the Children Nederland neemt deel aan de coördinatie vergaderingen van SHO in 
Nederland om strategieën, rapportages, en evaluaties en verantwoording te bespreken en te 
accorderen. Save the Children Filipijnen werkt samen met lokale autoriteiten en andere 
hulporganisaties en coördineert haar activiteiten als co-lead in het Onderwijs Cluster, het 
Food Security en Agriculture Cluster, als lead voor de Cash Working Group, en 
Livelihood/Early Recovery. Door deze samenwerking en coördinatie worden de activiteiten 
van alle organisaties goed op elkaar afgestemd zodat ook alle families op een juiste en 
complete manier kunnen worden geholpen. Daarnaast houdt Save the Children nauwe 
contacten met het Shelter Cluster voor huishoudgoederen en onderdak. Coördinatie en 
samenwerking met de Filipijnse overheid vindt plaats op nationaal en lokaal niveau, waarbij 
specifiek met de Local Government Units (LGUs) en het Departement van Sociale Zekerheid 
en Ontwikkeling (DSWD) van belang zijn, zodat in het ontwerp en de uitvoering van de 
activiteiten ook de lange termijn strategie van de regering wordt meegenomen.  
 

 
De hulp aan kwetsbare families in de getroffen gebieden van Haiyan is gebaseerd op 
onderzoek naar de aanwezige behoeftes. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan 
families met (veel) kinderen en/of gehandicapte familieleden, zwangere en lacterende 
moeders en alleenstaande moeders.  
Een telefonisch meldpunt voor klachten en een fysiek klachtenbureau is opgezet om klachten 
te bespreken en deze op een juiste manier te adresseren ,bijvoorbeeld over de selectie van 
families die voor hulp in aanmerking komen of de manieren waarop hulp is geboden . Dit 
werd zowel door ouders als kinderen gewaardeerd. Nadat de hulp was verstrekt, hebben 
groepsgesprekken plaatsgevonden om te vragen hoe de hulp is gewaardeerd door de 
ontvangers ervan.Hierbij zijn vragen gesteld over de selectie van gezinnen en het proces van 
goederen verspreiden. Ook werd gevraagd naar hoe tevreden de families zijn over de 
ontvangen hulp, of de hulp wel geschikt ws voor deze situatie en of de geboden hulp 
overeenkwam met de afesproken regels. Een van de aanbevelingen was dat de 
communicatie met de families/gemeenschappen verbeterd kan worden. Ook is duidelijk 
geworden dat meer dan 90% van de mensen op de hoogte was van de gebruikte selectie 
procedures en dat 71% van de geholpen getroffenen met de cash vouchers voldoende 
voedsel kon kopen voor het hele gezin. 
 

 
 
 

Save the Children heeft een systeem opgezet om hulp aan de families te monitoren, niet 
alleen voor verificatie (komt de hulp goed terecht?) maar ook voor opvolging van de 
resultaten van de Post Distribution Monitoring. Monitoren vindt niet alleen plaats ten aanzien 
van de distributie van hulpgoederen maar voor de activiteiten op het vlak van 
werkgelegenheid, voeding en onderwijs. Een ‘market surveillance system’ is opgezet om 
regelmatig de prijzen voor voedsel en andere (huishoud/visserij) goederen op de markt en in 
de winkels te analyseren. Gebaseerd op deze informatie worden, indien nodig, 
programmacomponenten tijdig bijstelt, zoals in de vorm van voedsel (food basket) of 

Samenwerking & coördinatie 

Verantwoording 

Monitoring en evaluatie 
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werkgelegenheid en of de duur van bepaalde interventies. Een mid-term evaluatie is voor 
oktober gepland.  
 

 
Als co-lead voor het onderwijs cluster, speelt Save the Children een belangrijke rol bij de 
capaciteitsversterking van het Department of Education. Met het personeel van dit 
Department of Education deelt Save the Children kennis over transparante 
informatiesystemen en rampenplannen om in de toekomst nog beter en sneller te kunnen 
reageren op noden ten tijde van rampen.  
 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Selectie geplande activiteiten:  

• 200 gezinnen zullen worden ondersteund bij het opstarten van visserij en nieuwe 
activiteiten, zoals de productie van zeewier of oesterteelt.  

• Verbetering van watervoorziening en toiletten op de scholen. 
• Uitbreiding van de ondersteuning aan leraren (o.a. omgaan met stress bij kinderen en 

kindgerichte leermethodieken).  
• Doorlopende ondersteuning van het onderwijscluster bij het coördineren van de 

activiteiten.  
• Verbeterde hygiëne op huishoud niveau door plaatsen van latrines die gebruik maken 

van het principe “Building Back Better”. 
 
 

Capaciteitsopbouw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria* (11 jaar) denkt nog vaak terug aan 8 november 2013. Ze 
schuilde met haar moeder en zus in de winkel van haar tante. Toen 
daar het dak vanaf waaide, vluchtten ze halsoverkop naar het 
stenen huis van de buren. Haar vader bleef achter in hun eigen 
bamboe huis. Ze was doodsbang dat haar vader iets zou 
overkomen. Als ze weer aan haar angst denkt, springen de tranen 
in haar ogen. Toen de storm weer was gaan liggen, bleek dat hun 
huis volledig verwoest was. De situatie was zo hopeloos dat de 
familie besloot elders opnieuw te bouwen en van de restanten van 
het oude huis een moestuin te maken.  
 
Toen ze een week later op school kwam, stond ze aan de grond 
genageld. Het schoolplein, waar ze normaal met haar vriendinnen 
speelde, was veranderd in een ravage. De daken van de 
klaslokalen waren weg en alle schoolspullen waren nat. De 
leerkrachten stuurden de kinderen weer naar huis, want het was 
onmogelijk om les te geven.  
 
Toen de eerste puinhopen waren opgeruimd, zorgde Save the 
Children voor tijdelijke leslokalen en nieuwe schoolmaterialen. 
Hierdoor kon Maria na Oud en Nieuw weer naar school. Inmiddels 
zijn de meeste leslokalen weer gerenoveerd met steun van Save 
the Children. Maria zit weer in een echte klas en kan het verleden 
gaan loslaten. School hoort een veilige plek te zijn om te leren en te 
spelen. Maria weet ook al wat ze zelf later worden wil: juf! Want ze 
beseft heel goed dat onderwijs van groot belang is voor haar 
toekomst en wil later zelf graag kinderen leren rekenen en 
schrijven. 
*Niet haar echte naam om haar identiteit te beschermen 

Maria wil juf worden 
 Beeld: Sigrid Spinnox 

 

Maria op de plek van haar oude huis. De familie 
gebruikt de ruïne als steunstokken voor de 
moestuin. 
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Spelen heeft een helende kracht voor Joan 

De kracht van spelen 

Joan* (13 jaar) is een vrolijk meisje, maar net als zo veel andere kinderen is ze nog 
steeds heel bang als het hard waait of regent. Als ze dan op school zit, wil ze het liefst 
zo snel mogelijk naar huis om te zien of het goed gaat met haar ouders. Het verdriet 
en het trauma zitten goed verstopt, maar het is wel belangrijk dat ze haar ervaringen 
een plek kan geven. Joan vertelt: “Op school krijgen we extra tijd om te spelen, te 
tekenen en te sporten. Ik vind dat fijn, want het helpt me om alle nare gedachten van 
me af te zetten. Vooral het tekenen is fijn, want dan krijgen we opdrachten. Zoals 
teken het huis voordat de tyfoon kwam. Het is fijn om daar aan te denken en ik hoop 
dat onze tuin er op een dag weer net zo uit ziet als voor de tyfoon. 
 
 
* Niet haar echte naam om haar identiteit te beschermen. 

 

Beeld: Sigrid Spinnox 
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2.7 Terre des Hommes  

 
 
 
Over ons 
 
Anno 2014 zetten elke dag 30 medewerkers in Den Haag, 70 lokale collega’s in vier regio’s 
(Oost-Afrika, Zuid-Amerika, Zuid-Azie en Zuid-Oost Azie) en ruim 1.500 vrijwilligers in 
Nederland zich in om kinderuitbuiting te stoppen. Tienduizenden donateurs en bedrijven 
staan achter hen. Samen hebben zij één doel: kinderuitbuiting stoppen. 
Het hoofdkantoor van Terre des Hommes Nederland is gevestigd in Den Haag. Om de 
samenwerking met de lokale projectpartners goed en effectief te laten verlopen, heeft Terre 
des Hommes regio kantoren in de regio's waar wij projecten steunen: Jakarta (Indonesië), 
Bangalore (India), Nairobi (Kenia) en Cochabamba (Bolivia). 
 
 
Historie in het gebied 
 
Terre des Hommes Nederland is actief op de Filippijnen sinds 1982. In 1991 werd een 
landenkantoor geopend in Manilla en in 2007 een kantoor in San Julian in de provincie Oost-
Samar. De doelgroep van Terre des Hommes bestaat uit kinderen en vrouwen (moeders). De 
organisatie richt zich voornamelijk op het stoppen van kinderuitbuiting, maar komt ook in actie 
tijdens grote en kleine natuurrampen die de Filippijnen jaarlijks treffen. Op de Filippijnen werkt 
Terre des Hommes nauw samen met lokale partners - op dit moment zij dat negen partners - 
terwijl het programma in Oost-Samar door de organisatie zelf wordt uitgevoerd, in nauwe 
samenwerking met de lokale overheid. Direct nadat de eilandengroep “Visayas” getroffen 
werd door tyfoon Haiyan voerde Terre des Hommes in samenwerking met zusterorganisatie 
Terre des Hommes-Lausanne een snel onderzoek uit om de situatie in de ergst getroffen 
gebieden op het eiland Samar in kaart te brengen. Besloten werd om een 
noodhulpprogramma uit te voeren in Oost- en West-Samar. 
 
 
 
Totaal ontvangen van Giro555:    € 831.193 

Totaal besteed tot 31 juli 2014:  € 582.791  

     70 % van het totaal te besteden bedrag  
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 Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Kort na de tyfoon leefden duizenden mensen, onder hen veel kinderen, in zelfgemaakte 
constructies van afval of in tenten. De tenten geven onderdak in tijden van crisis, maar zijn 
niet erg comfortabel om in te leven voor een langere tijd. Ook weigerden mensen hun 
woonplek te verlaten om,, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, hun schamele 
bezittingen beschermen. Terre des Hommes gaf gehoor aan het dringend verzoek van 
wijkhoofden en burgemeesters om een aantal families te helpen met bouwmaterialen zoals 
dakbedekking, hamers, zagen, spijkers en hout, zodat zij zelf aan de slag konden met de 
reparatie van hun onderkomen of met de bouw van een nieuw onderdak. Met de afkondiging 
van de ‘40 meter vanaf de zee niet bouwen zone’ zal het voor een groot deel van de mensen 
in tijdelijke onderkomens nog jaren duren voordat zij een nieuw stuk land en daarmee een 
permanente woonplek krijgen, maar vooralsnog zijn vele families blij met een eigen dak 
boven hun hoofd. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden. 
 
 

 
 
 

 
Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 4.300 families 
hygiënekits uitgedeeld, met onder andere maandverband, zeep, tandpasta en tandenborstels, 
kaarsen, lucifers en kleding. Wegens gebrek aan goederen in het getroffen gebied (ook na 
Haiyan werd het gebied getroffen door een aantal zware regens), werden de waren en 
materialen gekocht en verpakt in Manilla met behulp van een vijftigtal vrijwilligers. Vervolgens 
werden de goederen in trucks, onder begeleiding van politie-escorte, van Manilla naar Samar 
vervoerd. De getroffen mensen waren bijzonder blij en met name het maandverband was een 
grote hit, vertelden de vrouwen ons, want dat was nergens meer verkrijgbaar. Tijdens het 
uitdelen werden er sessies met zang en dans voor de kinderen georganiseerd, zodat ook zij 
hun verhaal konden vertellen. Met hulp van de dorpsambtenaren en lijsten van de zwaarst 
getroffen gezinnen ging de distributie vlot. 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 300 tijdelijke huizen voor slachtoffers van Haiyan in West-Samar, 

gemeente Marabut 
• 120 tijdelijke huizen voor slachtoffers van Haiyan in Oost-Samar, 

gemeentes San Julian, Balangkayan en Hernani 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Terre des Hommes bouwde 221 huizen in Marabut 
• Terre des Hommes repareerde 317 beschadigde huizen in Marabut 

3.012 mensen, inclusief 1.748 kinderen onder 18 jaar (58%) werden 
met deze huizen geholpen 

• Terre des Hommes bouwde 121 nieuwe huizen in San Julian, 
Balangkayan en Hernani voor 701 mensen 

• Het ontwerp van de huizen is zodanig dat ze toekomstige rampen 
kunnen weerstaan 

• Speciale training werd gegeven aan loodgieters en timmerlieden in 
samenwerking met de Technical Education Skills Development 
Authority (TESDA) 

 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 199.230 
 

Onderdak 

Gezondheidszorg 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden. 
 

 
 

 
 

 
Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 4.300 families water en 
voedsel zoals rijst, gedroogde vis en deegwaren uitgedeeld. “Met één Terre des Hommes-
hulppakket heeft een huishouden te eten, te drinken, middelen om zichzelf te verschonen, 
lucifers om te koken, kaarsen voor licht, mat en deken om het lichaam warm te houden, en 
een canvas tegen de zon, wind en regen” bevestigde een dorpsambtenaar. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden. 
 
 

 
 
 
 

In eerste instantie concentreerde Terre des Hommes zich op het verschaffen van veilig 
onderdak voor getroffen families, maar al gauw werd duidelijk dat ook de watervoorziening en 
toiletten prioriteit verdienden, zodat verspreiding van ziektes voorkomen kon worden. In 
samenwerking met de technische staf van de gemeente en van andere organisaties werden 
de reeds gebouwde onderkomens voorzien van een toilet en werden er waterputten geslagen 
in verschillende wijken. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van hygiënenoodhulppakketten aan slachtoffers van 

Haiyan in Oost- en West-Samar 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 
4.300 families hygiënekits uitgedeeld 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 40,642 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van voedselnoodhulppakketten (voedsel) aan slachtoffers 

van Haiyan in Oost- en West-Samar 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 
4.300 families voedsel en water uitgedeeld. 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 43.099 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 121 toiletten voor 121 gezinnen in drie gemeenschappen in Oost-

Samar 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Terre des Hommes bouwde 121 toiletten voor 121 huishoudens 
• In samenwerking met de lokale overheid installeerde Terre des 

Hommes zes waterpunten met zes toilet blokken voor 3.300 
mensen in Balangkayan, Oost-Samar. 

 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 71.976 

Water en sanitaire voorzieningen 

Voedsel 
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Duizenden mensen werden economisch de dupe van de tyfoon en verloren naast huis en 
haard op slag hun inkomstenbron. Hele kokosnootplantages werden verwoest en de visserij 
lag plat. Onder het motto van ‘bayanihan’ (samenwerken) zette Terre des Hommes deze 
mensen in bij de wederopbouwwerkzaamheden aan huizen en scholen tegen het lokaal 
afgesproken cash for work-dagloon van 270 pesos (ongeveer 5 euro) per dag. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden. 
 
 

 
 
 
 

 
Het hele onderwijsstelsel was tot stilstand gekomen en voor Terre des Hommes als 
kinderhulporganisatie was het een prioriteit om kinderen weer in de schoolbanken te krijgen. 
Gebouwen waren ingestort, apparatuur, meubels, boeken en zelfs schooladministraties 
waren weggespoeld. Kinderen zwierven rond op de straat, velen van hen bedelend. Een 
groot aantal kinderen verliet Marabut; sommigen naar veiliger plaatsen met familie/vrienden, 
anderen op eigen houtje naar onbekende plekken. 
Hoewel ook vele leerkrachten getroffen waren door de tyfoon, drongen schoolleidingen bij 
Terre des Hommes erop aan om onmiddellijk met de restauratie van scholen en klaslokalen 
te beginnen en kinderen en leerkrachten te voorzien van boeken, schriften en pennen. We 
waren ervan overtuigd dat dit één van de meest doeltreffende middelen was om kinderen te 
beschermen. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het inzetten van cash for work voor noodhulp en wederopbouw 

 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Het schoonmaken van 58 klaslokalen en omgeving van 8 scholen en 
het repareren van klaslokalen is gedaan door middel van cash for 
work 

• De Technical Educational Skills Development Authority (TESDA) 
heeft 27 timmerlieden en loodgieters getraind om technische 
assistentie te verlenen aan 606 mensen die hun eigen huis hebben 
gebouwd 
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 4.092 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • In samenwerking met het departement van onderwijs puinruimen op 

6 basisscholen in Marabut, en op één basisschool in Basey via cash 
for work 

• Bij gebrek aan bruikbare klaslokalen het opzetten van 57 tijdelijke 
onderwijstenten op zes basisscholen in Marabut en op één 
basisschool in Basey. 

• Reparen van 12 klaslokalen in bovengenoemde scholen. 
• Verstrekken van schoolmaterialen aan 360 schoolgaande kinderen in 

San Julian, Balangkayan and Hernani 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Terre des Hommes hielp 23 scholen (19 basisscholen en vier 
middelbare scholen) in Basey and Marabut: puinruimen op 8 
scholen, schoonmaken van 58 klaslokalen, opzetten van 31 tenten 
om tijdelijk les te geven, en repareren van 23 klaslokalen 

• Daarnaast verstrekte Terre des Hommes onderwijsmaterialen aan 

Levensonderhoud 

Onderwijs 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Geen afwijkingen tot op heden. 
 

 
 
 
 

De supertyfoon bracht niet alleen schade aan huis en haard, landbouw en visserij, maar 
bracht ook veel schade toe aan de mentale gesteldheid van haar slachtoffers. Met name 
vrouwen en kinderen waren ernstig getraumatiseerd. Bij de minste of geringste regenbui 
raakten velen van hen in paniek, anderen liepen verdwaald rond na de zoveelste begrafenis 
van een dierbaar familielid. 
Ook onderkende Terre des Hommes een verhoogd risico voor mensenhandel en 
kinderhandel en werd er, in samenwerking met leerkrachten en gezondheidsmedewerkers, 
met man en macht gewerkt om het precieze aantal kinderen in de verschillende wijken in 
kaart te brengen en een database te realiseren. Terre des Hommes organiseerde training in 
psychosociale zorg voor leerkrachten, zodat zij, zodra de scholen weer werden hervat, de 
studenten konden begeleiden. Ook trainde Terre des Hommes wijkambtenaren in het bieden 
van kinderbescherming. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Activiteiten ter bescherming van kinderen gaan door tot november 2015 

7.435 schoolgaande kinderen en 162 leraren 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 133.851 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Trainen van 150 leerkrachten in psychosociale hulpverlening om 

5.000 kinderen te helpen die Haiyan meegemaakt hebben 
• Trainen van 300 overheidsfunctionarissen en gezondheidszorg 

medewerkers in de basisprincipes van kinderbescherming 
• Het opzetten van een kinderbeschermingsdatabase voor 25 dorpen 
 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

• Terre des Hommes trainde 164 leerkrachten in psychosociale 
hulpverlening die vervolgens 5.224 kinderen hielpen met het 
verwerken van hun ervaringen van Haiyan 

• Terre des Hommes creëerde bewustwording over 
kinderbescherming onder 211 gezondheidszorg medewerkers en 
149 overheidsfunctionarissen in 34 dorpen met speciale aandacht 
voor kindermishandeling, kinderarbeid en kinderhandel 

• Terre des Hommes creëerde een overzichtelijke database voor de 
bescherming van kinderen in 34 dorpen dat gebruikt wordt voor 
programmaplanning en dienstverlening in deze dorpen 

• Terre des Hommes installeerde grote spandoeken op strategische 
plekken in 25 dorpen met waarschuwingen tegen kinderhandel en 
met informatie over wat mensen moeten doen in het geval van 
kinderhandel 

• In samenwerking met Food for the Hungry en het Department of 
Social Welfare and Development Office, heeft Terre des Hommes 
met 108 ouders informatiebijeenkomsten gehouden over het 
tegengaan van kinderhandel 

• Terre des Hommes steunt 25 kinderbeschermingscomités in 25 
dorpen en steunt 1.800 kinderen en jongeren met onderwijs en 
vakopleidingen 

• Daarnaast werkte Terre des Hommes samen met 31 scholen om een 
goed kinderbeschermingsbeleid op te stellen 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 21.508 

Bescherming 
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Terre des Hommes werkte al jaren in het getroffen gebied en was derhalve in staat om met 
ondersteuning van het regio- en landenkantoor, het lokale team, logistieke kracht ter plekke, 
een goed netwerk met verschillende overheidsinstanties en technische experts, snel en 
effectief te werk te gaan. De kosten op het gebied van programmaondersteuning bestaan met 
name uit salarissen van technisch personeel, administratief personeel, en kosten voor 
logistiek en faciliteiten, zoals communicatie, kantoorruimte, en vervoer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitdagingen en beperkingen 
 
• Een eerste beperking vormde de beschikbaarheid van materialen voor bouw van scholen 

en huizen. Op het eiland Samar was niet genoeg beschikbaar. Vanwege de enorme 
vraag naar bouwmaterialen hadden de winkels al snel geen voorraden meer en werden 
de levertijden langer. Terre des Hommes loste dit op door in Manilla in te kopen en de 
goederen over de weg te transporteren naar het getroffen gebied. 

• Een tweede beperking is de instabiele situatie in de getroffen gebieden. Gemaakte 
• planningen worden soms doorkruist doordat overheidsambtenaren uit politiek oogpunt 

invloed wilden uitoefenen op de selectie van beneficianten, van bijvoorbeeld nieuwe 
huizen. Terre des Hommes heeft dit opgelost door iedere beneficiant zelf te bezoeken 
om te kijken of deze voldeed aan de criteria van armoede en hulpbehoeftigheid. 

• Een derde beperking is dat de tijdelijke onderwijstenten niet 100% bestand bleken te zijn 
tegen zware weersomstandigheden. Een oplossing hiervoor was het gebruik van 
versterkende kabels, houten palen, en verankeringen in de grond. 

• Een vierde uitdaging vormde de coördinatie tussen de verschillende overheidsinstanties 
en de NGO’s onderling in het bieden van hulp aan slachtoffers en de wederopbouw. 
Terre des Hommes heeft met haar lokale staf en uitstekende kennis van het gebied een 
rol gespeeld in betere coördinatie.  

 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 68.393 
 

Programma-management 
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Thema’s in de hulpverlening 

 
Terre des Hommes zette zoveel mogelijk mensen uit het gebied in bij de wederopbouw en 
organiseerde vaktrainingen (timmeren, metselen), zodat er snel begonnen kon worden met 
de bouw van huizen en renovatie van scholen. 
Terre des Hommes trainde leerkrachten en gezondheidswerkers in het ontwikkelen van 
maatregelen om kinderen te beschermen en zal dit opgebouwde netwerk blijven 
ondersteunen voor het thema bestrijding van kindermisbruik. 
Terre des Hommes zal de capaciteitsopbouw van 51 kinderbeschermingsorganisaties die 
opereren op dorpsniveau voortzetten door middel van bewustwordingsactiviteiten en 
trainingen, zodat zij zelf kinderbeschermingsactiviteiten kunnen blijven ontplooien. 
 

 
Terre des Hommes-staf deed een huis-aan-huis onderzoek en selecteerde 5.423 kwetsbare 
kinderen met een verhoogd risico om slachtoffer van uitbuiting te worden. Er is voor gezorgd 
dat deze kinderen naar school gaan en Terre des Hommes blijft deze kinderen volgen en 
steunen, zodat ze niet terugvallen in situaties van kinderarbeid of slachtoffer worden van 
kinderhandel. 
 

 
 
Terre des Hommes werkt nauw samen met vier gemeentes om kinderbeschermings-
programma’s standaard op te nemen in hun activiteiten. Terre des Hommes lobbyt voor de 
uitvoering van de Municipal Children’s Code en lobbyt voor de Gender and Development 
Code, zodat de gemeenten in het fiscaal jaarplan voor 2015 budget opnemen voor 
beschermingsprogramma’s voor vrouwen en kinderen.  
 
 
Toekomst hulpverlening 
 

• De komende maanden zal Terre des Hommes zich blijven inzetten om 
kinderuitbuiting te voorkomen en slachtoffers van kinderhandel uit het rampgebied te 
steunen door middel van opvang, begeleiding, juridische en financiële ondersteuning. 
 

• De beneficianten van huizen en de dorpen waarin zij wonen zullen nog regelmatig 
voorlichting ontvangen over kinderbescherming, kinderarbeid en kinderhandel. 
 

• Terre des Hommes blijft de problemen omtrent kinderarbeid en kinderhandel 
zichtbaar maken in dorpen door middel van spandoeken, informatieve brochures en 
posters. 
 

• Terre des Hommes zet nog 181 kinderbeschermingscomités op voor november 2015. 
• Terre des Hommes zorgt dat het boekje Family Guide on Disaster Preparedness en 

Keeping Children Safe in times of Disaster in het lokale dialect Waray-Waray vertaald 
wordt en uitgedeeld wordt in 25 dorpen. 

 

 

 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 

Pleitbezorging en lobby 
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De elfjarige Joshua woont dertig meter van het strand met zijn 
vader Joel, zijn moeder Ella, zus Jasmin van acht en zus April van 
zes. Op 8 november slaat het noodlot toe. De familie weet dat er 
een tyfoon aan komt en vader heeft waar mogelijk het huis 
versterkt. Maar aangezien de storm sterker wordt, besluit het gezin 
naar Joshua’s peettante Delia te gaan, want zij woont in een stenen 
huis met haar vier kinderen. 
Toch blaast de storm ineens een gedeelte van het dak van Delia’s 
huis. De zeven kinderen zoeken bescherming onder de tafel, terwijl 
de volwassenen het dak op z’n plaats proberen te houden. 
Tevergeefs. Een enorme golf spoelt de voorkant van het huis weg 
en de kinderen staan nu op de tafel. Maar het water komt al tot 
Joshua’s middel. De sterke stroming neemt de kinderen mee; 
Joshua’s vader pakt onder elke arm een dochter en ze worden 
meegesleurd naar de rijstvelden tweehonderd meter verderop. 
Joshua hoort zijn vader om zijn moeder schreeuwen, want zij kan 
niet zwemmen. Joshua kan wel zwemmen en houdt zich vast aan 
stukken hout. Joshua vertelt met trillende stem: “Ik zag mijn moeder 
kopje onder gaan, weer boven komen, schreeuwen, snakken naar 
adem, weer onderwater verdwijnen, schreeuwen, totdat ik haar niet 
meer zag.” Joshua krijgt de top van een kokospalm te pakken, net 
als zijn vader met zijn zusjes. Helaas is zijn vader te uitgeput en 
laat hij de boom weer los. Joshua zwemt verder en bereikt een 
heuvel. Daar vindt hij Delia met één van haar dochters. 
Joshua’s vader en twee dochters worden al snel dood gevonden, 
net als de drie andere kinderen van Delia. Pas twee maanden later 
wordt ook Joshua’s moeder gevonden. 
Joshua woont nu bij zijn oma en tante. Ze kregen een nieuw huis 
van Terre des Hommes. 

Joshua (11) overleefde Haiyan als enige van zijn gezin  
 

Beeld: Terre des Hommes 
 

Joshua, 11 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijschrift: Juf Reblona heeft bijna alle kinderen weer terug 
in haar klas.  

De meeste kinderen weer terug naar school 

 Reblona Luceno is lerares in Basey, één van 
de door Haiyan zwaar getroffen gebieden. Zij 
had als missie de afgelopen maanden om 
zoveel mogelijk kinderen weer terug in de 
schoolbanken te krijgen. 
“Ik zag dat twee maanden na de tyfoon nog 
steeds maar weinig kinderen weer naar 
school kwamen. De leraren besloten de 
kinderen die niet op waren komen dagen te 
bellen, sms-en en op te zoeken. We legden 
hen uit dat ze weer naar school konden 
komen en dat school erg belangrijk is voor de 
toekomst van iedereen. Ik ben heel blij dat wel 
al deze moeite hebben gedaan, want bijna 
alle kinderen zijn nu weer terug in de klas”, 
aldus Reblona. “Ik wil Terre des Hommes 
bedanken voor het repareren van de 
klaslokalen en het uitdelen van 
schoolmaterialen in onze school.” 
 

Beeld: Terre des Hommes 
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2.8 UNICEF  

 
Over ons 
 
Noodhulp verlenen is kernonderdeel van het mandaat van UNICEF. Bij grote rampen, zoals 
de tyfoon op de Filipijnen, stuurt de kinderhulporganisatie direct levensreddende 
hulpgoederen, zoals schoon drinkwater, dekens en medicijnen. UNICEF heeft in elk land een 
rampenvoorbereidingsplan, zodat de organisatie snel kan reageren als zich ergens een ramp 
voltrekt. 
 
De wereldwijde organisatie UNICEF is het kinderfonds van de Verenigde Naties, en UNICEF 
Nederland maakt daar onderdeel van uit. UNICEF’s opdracht is ervoor te zorgen dat elk land 
het Verdrag voor de Rechten van het Kind respecteert en naleeft. Immers vooral in 
noodsituaties vinden de ergste schendingen van kinderrechten plaats. Nog terwijl de eerste 
noodhulpgoederen naar het gebied onderweg zijn, onderzoekt UNICEF de noden van de 
getroffenen. Dit gebeurt in samenspraak met andere organisaties en met de overheid en de 
bevolking, zodat de hulp efficiënt wordt afgestemd en goed terecht komt.  
 
 
Historie in het gebied 
 
Al voordat tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde, was UNICEF werkzaam in de Filipijnen, 
namelijk sinds 1948. In die lange periode zijn goede werkrelaties opgebouwd met de overheid 
en met andere organisaties. Zo bood UNICEF noodhulpverlening na de zware aardbeving in 
Bohol in oktober 2013, die ruim 3 miljoen mensen trof. Ook gaf UNICEF hulp aan 110.000 
ontheemden ten gevolge van het conflict in Mindanao. UNICEF ondersteunt de regering 
structureel met het behalen van de Millenniumdoelen op het gebied van gezondheidszorg, 
voeding, onderwijs en water en sanitatie en helpt met het verbeteren van sociaal beleid voor 
de arme en meest kwetsbare groepen in de samenleving. Ook is er een programma op het 
gebied van kinderbescherming. Daartoe biedt UNICEF technische ondersteuning aan de 
overheid bij wetgeving, beleidsontwikkeling, dataverzameling en -analyse, planning, 
budgettering en het opbouwen van capaciteit bij overheidsdiensten op centraal en decentraal 
niveau. UNICEF werkt in de uitvoering met lokale organisaties.  
 
 
 
Totaal ontvangen van Giro555:    € 5.957.479 

Totaal besteed tot 31 juli 2014:  € 4.725.552  

     79,3 % van het totaal te besteden bedrag  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 
 

 
 
 
 

Als gevolg van de ramp waren gezondheidscentra verwoest waardoor zorg voor veel mensen 
niet meer toegankelijk was. Onmiddellijk na de ramp leverde UNICEF medicijnen en EHBO-
kits. Inmiddels richt de hulp zich op het structureel herstellen van het zorgsysteem. Door de 
ramp waren vaccins verloren gegaan, evenals de apparatuur om vaccins koel te kunnen 
bewaren. Vaccins zijn van levensbelang, zeker als de overlevenden dicht op elkaar gepakt in 
tijdelijke onderkomens leven, zoals op de Filipijnen. Dat bleek in december 2013, toen de 
mazelen uitbrak onder meer dan 80 kinderen. Voor de ramp waren niet alle kinderen ingeënt 
tegen deze gevaarlijke ziekte. Door zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen in te enten, is 
de uitbraak beperkt gebleven. In december en januari 2014 was er een stijging van het aantal 
kinderen met diarree. Kinderen met diarree kunnen snel uitdrogen en daardoor overlijden. 
UNICEF heeft behandelsets geleverd en tegelijkertijd alles in het werk gesteld om diarree te 
voorkomen, onder andere door in schoon drinkwater te voorzien en voorlichting te geven over 
hygiëne. Gevallen van diarree zijn beperkt gebleven. 
 
UNICEF werkt samen met de overheid om toegang tot zorg weer mogelijk te maken. UNICEF 
heeft goederen geleverd om vaccins koel te kunnen bewaren, evenals de vaccins tegen 
mazelen, polio en vitamine A voor een betere weerstand. Tegelijkertijd hebben medewerkers 
in de gezondheidszorg een cursus gehad over het beheren van vaccins en het uitvoeren van 
grote inentingscampagnes. Dit gebeurde onder andere in en rondom Tacloban, Oost Samar, 
Leyte, Roxas en Cebu. Zorg voor zwangere vrouwen, bij geboortes en voor baby’s is erg 
belangrijk, zeker in de omstandigheden na een ramp. UNICEF levert hiervoor medische 
goederen, zoals verband, medicijnen en doktersbenodigdheden, aan zorgcentra en geeft 
cursussen aan zorgpersoneel.  
 
De Giro555 gelden vormen 6,3% van de totale hulpverlening van UNICEF aan de slachtoffers 
van de tyfoon. De bereikte resultaten zijn proportioneel berekend op basis van dit percentage. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er staat een grote inentingscampagne gepland tegen mazelen in september 2014. Door de 
campagne zal het aantal ingeënte kinderen toenemen. Er zijn in eerste instantie minder 
kinderen bereikt dan gepland, doordat op heel veel plekken de “koude-keten” verwoest is en 
er geen elektriciteit meer was. Vaccins moeten altijd koel vervoerd en bewaard worden. 
UNICEF levert de benodigde apparatuur aan gezondheidscentra in het gebied. Vooral 
koelkasten op zonne-energie worden geleverd, en waar de elektriciteitsvoorziening niet 
betrouwbaar is worden generatoren geplaatst die aan gezet kunnen worden bij stroomuitval. 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan De planning van UNICEF loopt vooralsnog tot november 2014: 

• 69.300 kinderen tussen 6-59 maanden ingeënt tegen mazelen 
• 1.827 kinderen <1 jaar volledig ingeënt  
• 11 gemeenten (local government units) met opslagsysteem voor 

vaccins 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

Met de fondsen van de Giro555 is onder andere het volgende bereikt: 
• Medicijnen en EHBO kits voor 6.930 mensen uitgedeeld 
• 5.244 kinderen tussen 6-59 maanden ingeënt tegen mazelen 
• 817 kinderen <1 jaar volledig ingeënt 
• Medische goederen verstrekt voor een bereik van 37.800 mensen 
• 4 gemeenten hebben een opslagsysteem voor vaccins 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 669.459 

Gezondheidszorg 
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Direct na de ramp was de toegang tot schoon drinkwater ernstig beperkt: de watervoorziening 
was beschadigd of verwoest en er was geen diesel om de waterpompen draaiende te 
houden. Na de ramp was de voornaamste prioriteit om in schoon drinkwater te voorzien en te 
zorgen voor toiletten, afvalverwerking en hygiëne. UNICEF verstrekt waterpakketten met 
emmers, jerrycans en waterzuiveringstabletten en repareert het waterleidingsysteem, ook op 
scholen. Er zijn hygiënepakketten uitgedeeld met onder andere zeep, tandenborstels, 
tandpasta, nagelknipper, kam en handdoeken. Dit gebeurt ook via scholen. UNICEF geeft 
voorlichting over hygiëne: na de ramp vooral via omroepwagens en sinds december via de 
radio. UNICEF zorgt voor sanitaire voorzieningen door middel van het installeren van 
toiletten, het legen van noodtoiletten en heeft een installatie gebouwd om de uitwerpselen te 
verwerken. Als onderdeel van de langere termijn hulp is gestart met de strategie om te zorgen 
dat dorpen volledige sanitaire voorzieningen hebben. Daartoe is het belangrijk dat inwoners 
voorgelicht zijn over het belang ervan, en dat er vraag ontstaat naar toiletten en 
afvalverwerking.  
 
De Giro555 gelden vormen 6,3% van de totale hulpverlening van UNICEF aan de slachtoffers 
van de tyfoon. De bereikte resultaten zijn proportioneel berekend op basis van dit percentage. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De doelstelling die was gepland voor de voorziening van schoon water is reeds behaald, dit 
komt doordat de respons aanvankelijk vooral in stedelijke gebieden was en in 
evacuatiecentra. Hier wonen veel mensen bij elkaar. Nu de aandacht verschuift naar niet-
stedelijke gebieden zal de voortgang langzamer gaan.  
 
 
 

 
 
 

 
Na een ramp is UNICEF extra alert op ondervoeding bij kinderen. Zeker in een land als de 
Filipijnen, waar al voor de tyfoon een derde van de kinderen in het gebied ondervoed was. 
Samen met de overheid screent UNICEF op ondervoeding en zette in november samen met 
de overheid voedingscentra op voor de behandeling. Met lokale partnerorganisaties worden 
ook methodes opgezet waarbij kinderen in hun eigen gemeenschap behandeld worden 
zonder opname. Dit is nodig omdat niet overal zorgcentra zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan De planning van UNICEF loopt vooralsnog tot november 2014: 

• 78.750 mensen hebben toegang tot schoon water 
• 37.800 mensen hebben toegang tot toiletten 
• 31.500 mensen hebben een hygiënepakket ontvangen  

Resultaat tot 31 
juli 2014 

Met de fondsen van Giro555 is onder andere het volgende bereikt: 
• 85.114 mensen hebben toegang tot schoon water door middel van 

het repareren van de watervoorziening of het installeren van een 
noodwatervoorziening en het leveren van waterzuiveringstabletten 

• 19.531 mensen hebben toegang tot toiletten. Deze zijn geplaatst in 
evacuatiecentra en andere dichtbevolkte gedeelten en bij mensen 
thuis. 

• 31.765 mensen hebben een hygiënepakket ontvangen 
• 3 dorpen hebben volledige sanitaire voorzieningen  
 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 1.701.905 
 

Water en sanitaire voorzieningen 

Voedsel 
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Oost Samar. Na behandeling worden kinderen nog 3 maanden gevolgd en ouders krijgen 
voedingsadviezen. Ook zorgt UNICEF voor consulten in speciale centra voor zwangere 
en borstvoedende vrouwen. Zij krijgen ijzertabletten, foliumzuur en indien nodig extra 
vitaminen en mineralen, evenals voorlichting over goede voeding en over het belang van 
borstvoeding. UNICEF heeft ook een grote campagne gevoerd om mensen te wijzen op het 
belang van goede voeding, en ter ondersteuning vitaminepoeders verstrekt. Gelukkig is een 
grote voedingscrisis na de ramp uitgebleven.  
 
De Giro555 gelden vormen 6,3% van de totale hulpverlening van UNICEF aan de slachtoffers 
van de tyfoon. De bereikte resultaten zijn proportioneel berekend op basis van dit percentage. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal bereikte zwangere vrouwen en ouders / verzorgers blijft nog achter. Na enkele 
maanden gingen de meeste mensen naar een ander tijdelijk onderkomen of naar hun eigen 
grond. De verschuiving van tijdelijke nood-voedingszorg naar het opzetten van systemen in 
de gemeenschap zelf kostte tijd, vooral omdat er niet genoeg lokale organisaties waren met 
de kennis en menskracht om dit werk te doen.  
 
 

 
 
 
 

Door de tyfoon waren bijna 3.200 scholen beschadigd of verwoest en meer dan een miljoen 
kinderen konden niet naar school. Dankzij hulp van UNICEF zijn klaslokalen in eerste 
instantie weer bruikbaar gemaakt door toepassing van schooltenten en reparatiemateriaal 
zoals plastic zeildoek. UNICEF heeft les- en speelmaterialen en schoolspullen uitgedeeld. 
Leraren en personeel in de kindercentra kregen leer- en spelmaterialen en korte cursussen. 
UNICEF en Save the Children hebben een cursus gegeven aan schoolleiding en leraren over 
hoe je in deze moeilijke omstandigheden de school heropent, hoe je toch kunt lesgeven en 
waar scholen kunnen melden wat voor ondersteuning ze nog nodig hebben. Ook is aandacht 
besteed aan het psychologische welzijn van leraren zelf, rampenvoorbereiding, veiligheid op 
school en hygiëne.  
 
School is van levensbelang voor kinderen na een ramp. Terwijl hun hele wereld wankelt door 
de gigantische verwoesting en het overlijden van familieleden of bekenden en er nergens een 
veilige plek is om te spelen omdat overal lijken liggen, en scherpe voorwerpen uit kapotte 
bouwwerken steken, is school allereerst een veilige opvangplek. De structuur van dagelijks 
naar school gaan geeft de kinderen houvast. Onderwijzend personeel helpt het trauma van 
de storm een plekje te geven, en waar nodig verwijzen zij kinderen door naar psychosociale 
opvang. Terwijl de kinderen veilig op school zitten kunnen ouders zich wijden aan het weer 
opbouwen van hun huisvesting. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan De planning van UNICEF loopt vooralsnog tot november 2014: 

• 13.230 zwangere vrouwen en ouders / verzorgers van kinderen tot 
23 maanden hebben toegang tot voorlichting over goede voeding 
voor kinderen 

• 1.890 zwangere vrouwen hebben ijzertabletten en foliumzuur 
gekregen 

Resultaat tot 31 
juli 2014 

Met de fondsen van Giro555 is onder andere het volgende bereikt: 
• 4.164 zwangeren en ouders/ verzorgers van kinderen tot 23 

maanden hebben voorlichting over voeding gekregen 
• 318 zwangeren hebben ijzertabletten en foliumzuur ontvangen 
• Meer dan 6.000 kinderen zijn gescreend op ondervoeding 
• ernstig ondervoede kinderen zijn behandeld in een behandelcentrum 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 312.043 
 

Onderwijs 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  78 

Samen met Save the Children steunt UNICEF de onderwijsautoriteiten in het fasen plan: zorg 
voor onderwijzend personeel, een Terug Naar School campagne, lange termijn herstel van 
het onderwijssysteem waaronder het herstellen van de administratie. Binnen twee weken na 
de ramp gingen alweer zo veel mogelijk scholen open, en in januari 2014 was er een grote 
Terug Naar School campagne.  
 
De Giro555 gelden vormen 6,3% van de totale hulpverlening van UNICEF aan de slachtoffers 
van de tyfoon. De bereikte resultaten zijn proportioneel berekend op basis van dit percentage. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ten gevolge van een ramp als deze raken veel kinderen hun ouders kwijt. Deze kinderen zijn 
erg kwetsbaar. UNICEF werkt samen met de autoriteiten en andere organisaties om hen te 
beschermen. In een centrale database wordt bijgehouden welke kinderen hun ouders kwijt 
zijn, en welke ouders zich melden. Alleenstaande kinderen worden opgevangen terwijl een 
duurzame oplossing wordt gezocht, het vinden van hun ouders of bijvoorbeeld opname bij 
familie of in een pleeggezin.  
 
UNICEF heeft Child Friendly Spaces opgezet, voorzien van tenten waar nodig en van 
(spel)materiaal. Hier kunnen kinderen weer even kind zijn en spelenderwijs activiteiten doen 
gericht op traumaverwerking. Activiteiten worden per leeftijdsgroep aangeboden: voor 
kinderen die nog niet naar school gaan, en als naschoolse activiteit. UNICEF geeft cursussen 
aan medewerkers van de kindercentra en van de gemeentes. Zij leren over het hoe en 
waarom van psychosociale steun voor kinderen, het opzetten en voortzetten van 
kindercentra, het aanbieden van de juiste activiteiten per leeftijdsgroep en te zorgen dat 
kinderen de centra bezoeken. Kinderen en ouders worden geïnformeerd door medewerkers 
van het kindercentrum die de wijk in gaan en informatie geven. Ondertussen bouwt UNICEF 
mechanismes op voor kinderbescherming, zoals het opzetten van een verwijssysteem voor 
alleenstaande kinderen of kinderen die slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting en misbruik. 
Overheidspersoneel heeft cursussen gekregen over wat gemeentes kunnen doen om dit te 
voorkomen. UNICEF financiert de salarissen van een aantal maatschappelijk werkers in 
gemeenten met heel weinig capaciteit op het gebied van kinderbescherming. Leraren, 
maatschappelijk werkers en personeel in de zorg hebben cursussen gekregen over onder 
andere het signaleren van misbruik en geweld en over wat zij vanuit hun rol kunnen doen aan 
preventie.  
 
De giro555 gelden vormen 6,3% van de totale hulpverlening van UNICEF aan de slachtoffers 
van de tyfoon. De bereikte resultaten zijn proportioneel berekend op basis van dit percentage. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan De planning van UNICEF loopt vooralsnog tot november 2014: 

• 31.500 kinderen tussen 3-17 jaar voorzien van schoolmaterialen  
• 18.900 kinderen hebben toegang tot onderwijs 
• 189 tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet 
• 630 personeelsleden uit het onderwijs hebben tenminste één cursus 

gevolgd  
Resultaat tot 31 
juli 2014 

Met de fondsen van giro555 is onder andere het volgende bereikt: 
• 31.550 kinderen tussen 3-17 jaar hebben schoolmaterialen 

ontvangen 
• 13.432 kinderen hebben toegang tot onderwijs 
• 134 tijdelijke onderwijsvoorzieningen zijn opgezet 
• 61 personeelsleden hebben een cursus gevolgd 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 1.106.250 
 

Bescherming 
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UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het 
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF is bij deze respons clusterleider van de clusters 
“Water, Sanitatie en Hygiëne”, Voeding, Onderwijs (samen met Save the Children) en heeft 
een leidende rol in de sector Kinderbescherming. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF er 
voor zorgt dat er gecoördineerd wordt tussen de overheid en alle hulporganisaties die in die 
sector werkzaam zijn, dat er een informatie management systeem is en zorgt dat hulp 
adequaat wordt verleend volgens geldende kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet 
extra personeel en middelen in om deze rol te kunnen vervullen. Voor de respons zijn 
veldkantoren opgezet in Tacloban, Roxas, Guiuan en een logistiek centrum in Cebu. Onder 
programma management vallen ook de kosten voor onderzoek naar de noden (assessment), 
het monitoren van distributie van hulpgoederen, het informeren van slachtoffers over 
beschikbare hulp en manieren om de hulpverlening af te stemmen met de getroffen 
bevolking: zoals bijeenkomsten waarbij ook kinderen inspraak hadden, een online platform en 
enquêtes.  
 
De Giro555 gelden vormen 6,3% van de totale hulpverlening van UNICEF aan de slachtoffers 
van de tyfoon. De bereikte resultaten zijn proportioneel berekend op basis van dit percentage. 
 

 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan De planning van UNICEF loopt vooralsnog tot november 2014: 

• 4.725 kinderen hebben toegang tot Child Friendly Spaces en 
psycho-sociale hulp 

• 2.835 ouders / verzorgers hebben toegang tot psychosociale hulp 
Resultaat tot 31 
juli 2014 

Met de fondsen van Giro555 is onder andere het volgende bereikt: 
• 2.524 kinderen bezoeken regelmatig Child Friendly Spaces en 

krijgen daar psychosociale hulp 
• 455 ouders/ verzorgers hebben psychosociale hulp gekregen 
• 67 professionals (maatschappelijk werkers, politieagenten, 

overheidspersoneel) hebben een cursus gehad over verschillende 
aspecten van kinderbescherming 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 510.595 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 juli 2014 

€ 425.300 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
Deze ramp was van dermate omvang dat het UNICEF landenkantoor in Manila onmogelijk 
voorbereid kon zijn. Extra UNICEF-personeel moest van buiten de Filipijnen komen. UNICEF 
heeft sinds enkele jaren een “Immediate Response Team”, een team van zeer ervaren 
noodhulpspecialisten dat wereldwijd inzetbaar is. De leden van dit team hebben een cruciale 
rol gespeeld in de eerste weken en maanden van de respons. Toch zijn er ook beperkingen 
aan het licht gekomen. Ten eerste is de inzet van deze senior medewerkers tijdelijk: enkele 
weken tot enkele maanden. Bij hun geleidelijke vertrek ontstond een vacuüm doordat er nog 
geen langere termijn responsplan was ontwikkeld. Ten tweede was onduidelijk hoe het 
“Immediate Response Team" van buiten zich verhield tot het bestaande UNICEF 
landenkantoor: is het “Immediate Response Team” ondersteunend of vervangend? Bij deze 
respons nam het team veel taken en rollen van het landenkantoor over omwille van snelheid 
en effectiviteit. Hierdoor voelde het landenkantoor zich soms buitenspel gezet en is het een 
uitdaging gebleken om de recovery en wederopbouw hulp te integreren in het bestaande 
landenprogramma dat door het landenkantoor Filipijnen wordt uitgevoerd. Deze lessen zijn 
momenteel onderwerp van grondige herziening en verduidelijking van de rol van het 
“Immediate Response Team.”  
 
Na de ramp is niet op grote schaal acute ondervoeding bij kinderen vastgesteld, hoewel dat 
wel de verwachting was. De omvang van ondervoeding is in de beginfase van de respons 
overschat. In maart en april 2014 is een groot ondervoedingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit 
bleek wel dat veel kinderen voor de ramp chronisch ondervoed waren: dit wordt gemeten 
door de lichaamslengte ten opzichte van de leeftijd van het kind vast te stellen. 
Achtergebleven groei wijst op chronische ondervoeding. Uit het onderzoek bleek dat een 
beperkt aantal kinderen wel degelijk aan acute ondervoeding leed. Voor die kinderen is het 
essentieel dat er een solide programma is om alle kinderen te screenen en de ondervoede 
kinderen te behandelen. Dit programma is onvoldoende van de grond gekomen omdat te 
weinig organisaties structureel werkten op ondervoeding voorafgaand aan de ramp. Het 
ontbrak dus aan structurele capaciteit ter plaatse. Het beleidsterrein voeding van kinderen is 
gedecentraliseerd in de Filipijnen, maar door de manier waarop dit is georganiseerd is het 

Beeld: UNICEF/Giacomo Pirozzi 

De 8-jarige Venus Mueva wast haar handen bij de 
nieuwe wasbak op haar zwaar beschadigde school 
in Tanauan (provincie Leyte). 

Beeld: UNICEF/Joey Reyna 
 

Geconcentreerde kinderen op de eerste dag van 
het nieuwe schooljaar op Kapangian Central School 
in Tacloban. 
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een lage prioriteit voor gemeenten en is er weinig capaciteit. Verder heeft het 
gezondheidszorgsysteem onvoldoende bereik en capaciteit om kinderen op ondervoeding te 
screenen, zeker na de ramp. UNICEF traint nu lokale partners om in de gemeenschappen 
een systeem van screening en behandeling van ondervoeding op te zetten, via bijvoorbeeld 
lokale vroedvrouwen of wijkverpleegsters. Zo wordt ondervoeding beter gesignaleerd en 
aangepakt.  
 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
De clusterbenadering werd al langere tijd toegepast op de Filipijnen bij rampen, zoals bij de 
aardbeving in Bohol in oktober 2013. Het toepassen van de clusterbenadering is door de 
Filipijnse overheid zelfs bij wet geregeld. UNICEF is wereldwijd benoemd tot clusterleider in 
een aantal vaste sectoren en werkte al samen met ministeries binnen clusters. Vooral op het 
centrale niveau in Manila was de samenwerking goed voor de ramp. In het rampgebied zelf 
moest samengewerkt worden onder een decentrale structuur. Op lokaal niveau bleek dat er 
weinig kennis en begrip was van de clusterbenadering. Ook was te merken dat de centrale 
ministeries geen bereik hebben tot aan het lokale niveau. Daardoor was de samenwerking in 
het rampgebied tussen UNICEF en de overheid veeleer afhankelijk van de capaciteit van 
lokale overheidsorganen, persoonlijke “klik” en politieke kleur. Dankzij flexibile opstelling van 
UNICEF-medewerkers verliep de samenwerking over het algemeen goed. Een lokale 
onderwijsautoriteit schreef evaluerend: “UNICEF bood zelfs aan dat we vanuit het UNICEF-
kantoor emails mochten versturen vanwege gebrek aan elektriciteit. UNICEF is altijd bezig 
met kwaliteit, is pro-actief en heel initiatiefrijk.” Dit is een voorbeeld van goede samenwerking 
onder hele moeilijke omstandigheden. 
 

 
UNICEF werkte veel samen met internationale NGO’s, om de capaciteit van lokale 
organisaties op te bouwen. UNICEF heeft de 40 gemeenten (local government units) met de 
meeste slachtoffers als partner gekozen. Deze gemeenten ontvingen een subsidie van 
UNICEF die de gemeente naar eigen inzicht mocht besteden aan water/ sanitatie, onderwijs, 
gezondheidszorg, voeding of kinderbescherming. De gemeente maakte hiervoor een 
werkplan, dat samen met UNICEF werd bekeken en uitgevoerd. Deze benadering heeft 
meerdere voordelen: het is een manier om de capaciteit van de gemeente op te bouwen, geld 
wordt door de gemeente besteed aan die zaken die én belangrijk zijn voor die gemeenschap 
én waar te weinig geld voor was. Bovendien was het voor UNICEF een ingang om een impuls 
te geven aan beleidsterreinen die met sociaal welzijn te maken hebben, beleidsterreinen die 
vaak onvoldoende geld en aandacht krijgen.  
 
 
Toekomst hulpverlening 
 
UNICEF vervolgt de hulpverleningsactiviteiten volgens de planning die tot november 2014 
loopt en hierboven beschreven is. Ondertussen wordt een plan gemaakt voor de 
daaropvolgende periode, in nauwe samenwerking met de overheid, internationale NGO’s en 
lokale organisaties. UNICEF blijft werkzaam in dezelfde sectoren (WASH, Voeding, 
Gezondheidszorg, Onderwijs en Kinderbescherming) en richt zich daarbij op wederopbouw 
en structurele ontwikkeling.  

Samenwerking & coördinatie 

Capaciteitsopbouw 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  82 

 

Bijschrift: Olivier is weer thuis, maar nog wel onder behandeling  
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier is weer beter 

 Olivier uit Libongao overleeft tyfoon Haiyan, maar is ernstig ondervoed. Het jongetje wordt met 
longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Ormoc. In dit ziekenhuis heeft de organisatie 
International Medical Corps een speciale afdeling opgezet voor acuut ondervoede kinderen met 
medische aandoeningen. UNICEF steunt de afdeling door extra voedzame therapeutische voeding en 
medisch personeel te leveren. Zoals veel ernstig ondervoede kinderen heeft Olivier een groei- en 
ontwikkelingsachterstand. Het jongetje is bijna drie jaar, maar kan niet lopen of staan zonder hulp.  

Sinds zijn opname in het ziekenhuis is Olivier aanzienlijk aangekomen en gegroeid. Toch blijft hij nog een 
poos onder controle staan, ook nu hij weer thuis is. “Ik ben zo ontzettend blij en dankbaar dat Olivier 
weer beter is!”, verzucht zijn moeder Erma. 

Beeld: ACF/Shyria Almia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort na de tyfoon hebben UNICEF en haar 
partners child-friendly spaces opgezet in de 
getroffen gebieden. Deze ruimtes bieden een 
veilige plek voor kinderen om te spelen met 
leeftijdsgenootjes. Ook krijgen ze hier hulp om 
trauma’s te verwerken.  
 
In de child-friendly space in het plattelandsdorp 
Borongan komen dagelijks ruim 280 kinderen van 
allerlei leeftijden. “Er was hier eerst niet zoveel te 
doen voor de kinderen”, vertelt medewerker 
Ronel. Gelukkig kregen we speelgoed, materialen 
en trainingen van UNICEF, Save the Children en 
International Rescue Committee. Er worden nu 
elke dag activiteiten georganiseerd. De ruimte is 
heel belangrijk voor de kinderen in Borongon. En 
het is ook echt het middelpunt van ons dorp 
geworden, waar kinderen, jongeren en 
volwassenen samenkomen.“ 
 

Samenkomen in “child-friendly spaces” 
 

Beeld: UNICEF/Giacomo Pirozzi 
 

Bijschrift: kinderen maken muziek in de child-
friendly space 

Bijschrift: Olivier is weer thuis, maar nog wel onder behandeling.  
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2.9 World Vision 

 
Over ons 
 
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We 
willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en 
doorgeven. Samen met de familie en de omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat 
als World Vision weg is. World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe samenwerking met 
de lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereiken we miljoenen mensen met 
noodhulp en duurzame ontwikkeling. We helpen kinderen, hun familie en de omgeving zonder 
onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.  

In de Filipijnen heeft het Global Rapid Response Team van World Vision een hulpoperatie 
opgezet nadat Haiyan het land trof. World Vision Philippines is sinds 1957 al actief in het land 
met streekontwikkelingsprogramma’s en zowel de ervaring als de mankracht waren 
onmisbaar tijdens de hulpoperatie. World Vision coördineert de hulpoperatie met de lokale en 
de nationale overheid, de VN, internationale donoren en de andere NGO’s. World Vision is 
een actieve deelnemer aan de clusters van de VN die voor dit programma relevant zijn en 
nam deel aan verschillende door de VN georganiseerde assessments. 

World Vision programma’s zijn gebaseerd op een analyse van de context en op onderzoeken 
naar de humanitaire noden. World Vision heeft tijdens de ontwikkeling van het 
hulpprogramma twee methoden gebruikt die inzicht gaven in waar de nood was en waar de 
eerste hulp het beste gegeven kon worden. De selectie criteria die daaruit kwamen, leidden 
de hulpoperatie. Vervolgens lag de focus in de dorpen op gezinsniveau, zodat World Vision 
de kwetsbaarste gezinnen als eerste kon helpen. Bij de distributie van hulpgoederen, 
hygiënekits en onderdak maakte World Vision bij de registratie gebruik van digitale registratie.  
 
 
Historie in het gebied 
 
World Vision Development Foundation of the Philippines is al sinds 1957 actief in de 
Filipijnen. World Vision werkt in 48 programma’s met 574 mensen. Enkele van de 48 
programma’s bevinden zich in het getroffen gebied.  
World Vision heeft een Global Rapid Response Team (GRRT) van 22 leden die klaar staan 
om bij rampen direct een noodhulp programma op te zetten. Binnen 24 uur was de Response 
Manager in de Filipijnen en kon hij de operatie coördineren met het nationale kantoor. De 
specifieke ervaring en kennis van het GRRT maakt het mogelijk direct een professionele en 
duurzame response te starten. De teamleden van het GRRT zijn experts in management, 
gezondheidszorg, HR, financiën, logistiek, veiligheid, voedselhulp, kind gericht 
programmeren, ICT en communicatie. Dit team van experts kan snel een effectief programma 
neerzetten.  
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Totaal ontvangen van Giro555:   € 677.797 

Totaal besteed tot 31-07-2014:  € 677.797  

     100 % van het totaal te besteden bedrag  
 
 
 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Een van de meest verwoestende effecten van Tyfoon Haiyan op de gemeenschappen in de 
eilandengroep was de schade aan huizen en andere onderkomens. Veel huizen waren zelfs 
compleet verdwenen. Dat liet de families achter, kwetsbaar in weer en wind. World Vision 
deelde direct zeilen en touw uit om de nog staande onderkomens waterdicht en daarmee 
tijdelijk weer bewoonbaar te maken. Daarna distribueerde World Vision gereedschap, zoals 
hamers en spijkers, wat mensen in staat stelde weer een huis op te bouwen. De onderdak 
kits en de gereedschap sets zijn uitgedeeld aan respectievelijk 4570 en 5386 families in 
Leyte, Cebu en Panay Island.  
Tegelijkertijd heeft World Vision mensen voorzien van basis huishoudelijke goederen. Want 
die waren verloren geraakt toen de tyfoon over het land raasde. Bovenop de voorzieningen 
om een onderdak te maken, heeft World Vision aan 5861 families dekens, muskietennetten, 
slaapmatten en blikopeners uitgedeeld.  
  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Bij de aanschaf van de hulpgoederen bleek de prijs lager dan gebudgetteerd. Daarom kon 
World Vision 817 families meer voorzien van een gereedschap set. En nog eens 1291 
families meer dan gepland, werden voorzien van basis huishoudelijke spullen dankzij de 
bijdrage van Giro555. 
  
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan 22.850 mensen (4570 huishoudens) helpen met tijdelijk onderdak, door 

distributie van:  
• nood onderdak kits met daarin twee zeilen en een rol touw;  
• gereedschapsets met daarin een zaag, een schop, een schoffel, een 

snoeischaar, spijkers, een klauwhamer, een rolmaat en een 
breekijzer. 

En 22.850 mensen (4570 huishoudens) voorzien van huishoudelijke 
spullen door distributie van:  
• 2 dekens, 1 muskietennet, 2 plastic slaapmatten en een blikopener.  
 

Resultaat tot 31-
07-2014 

• 4570 huishoudens hebben een onderdak set ontvangen 
• 5389 huishoudens hebben een gereedschap set ontvangen 
• 5861 huishoudens hebben basis huishoudelijk spullen ontvangen 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 416.727 

Onderdak 
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Door de tyfoon zijn veel families hun bezittingen verloren. Zowel de wind als de vloedgolf 
hebben veel spullen laten verdwijnen. De vloedgolf en de overvloedige regenval tijdens de 
tyfoon zorgden ook voor grote plassen in het landschap. World Vision heeft hygiënekits 
uitgedeeld en gaf voorlichting over persoonlijke hygiëne. Daardoor hielden mensen zichzelf 
schoon en dat verminderde het risico op ziektes. 8443 families in Leyte, Noord Cebu en 
Panay hebben een hygiëne kit ontvangen. Een hygiënekit bestaat uit zeep, tandenborstels, 
tandpasta, maandverband, ondergoed, een nagelschaar en een handdoek. 
 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Bij de aanschaf van de hygiënekits bleek de prijs lager dan gebudgetteerd. Daarom was het 
mogelijk een hoger aantal gezinnen te helpen met de bijdrage van Giro555 dan 
gebudgetteerd. Met de hygiënekits werden daarom 3873 meer families bereikt dan gepland. 
 

 
 

 
 
 

Het noodhulp programma van World Vision is ingedeeld in vier zones met regionale sub 
kantoren op West Leyte, Oost Leyte, Panay en Noord Cebu. In Cebu city werd een response 
kantoor opgezet voor de coördinatie van de hele World Vision-operatie. Vanuit deze kantoren 
werden alle programma’s gecoördineerd en uitgevoerd. World Vision heeft het GRRT ingezet 
dat is opgevolgd door lokale en internationale staf. Meer dan 30% van de staf van World 
Vision Philippines heeft op enig moment bijgedragen aan het noodhulp programma. De 
kantoren, ondersteuning en staf die een bijdrage leveren aan meer dan 5 verschillende 
projecten zijn als PMS opgevoerd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan 22.850 getroffen mensen (4570 families) voorzien van:  

• Hygiënekits met daarin 10 stukken badzeep, 4 stukken zeep om 
kleding mee te wassen, 6 tandenborstels, 2 tubes tandpasta, 2 
pakken maandverband, 2 onderbroeken voor mannen en 3 voor 
vrouwen, 3 nagelschaartjes en een handdoek. 

Resultaat tot 31-
07-2014 

• 8443 families hebben een hygiënekit ontvangen 

Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 156.425 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-07-2014 

€ 57.199 

Water en sanitaire voorzieningen 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
De eerste uitdaging voor deze hulpoperatie was de enorme afmetingen van het rampgebied. 
Daardoor was het een grote uitdaging om de goede spullen op de juiste tijd op de juiste 
plaats te krijgen. Aan het begin van de noodhulp kwam daar de beperkte transport capaciteit 
bij. Op de veerboten was de verhouding vraag aanbod 25-60 staat tot 1. De noodzaak van 
het transporteren van goederen over zowel land als zee om het doel te bereiken, voegde nog 
een laag aan de complexiteit toe.  
 
Een tweede uitdaging in deze interventie is de vraag naar duurzame oplossingen. De 
noodhulp die door Giro555 gefinancierd was, was gericht op overleven. Een dak boven het 
hoofd en een mat om op te slapen waren de eerste levensbehoeften en daarin is voorzien. 
Maar voor de Filipijnen was Haiyan niet de laatste tyfoon. De wederopbouwfase wordt door 
World Vision gebruikt om programma’s gericht op de beperking van de schade van tyfoons uit 
te voeren. Zo worden hulp voorraden aangelegd op strategische plekken en worden 
stormvaste huizen gebouwd.  
 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Bij het uitvoeren van de plannen heeft World Vision een breed scala aan betrokkenen 
geconsulteerd. De lokale, provinciale en nationale overheid met hun diverse ministeries zijn 
altijd betrokken geweest. De VN werd ook geconsulteerd en geïnformeerd over onze 
operaties net als andere NGO’s. Memorandums van overeenstemming zijn getekend met de 
verschillende overheidsorganen om onze betrokkenheid vorm te geven.  
Een belangrijke vorm van coördinatie vond plaats in het VN cluster systeem. World Vision 
heeft voor het uitvoeren van het onderdak en hulpgoederen project overlegd in het onderdak 
cluster. Voor de hygiënekits werd aansluiting gezocht bij het WASH cluster. Verder vond 
coördinatie over verantwoording naar de getroffen bevolking en communicatie met de 
gemeenschappen plaats in VN verband. Door actief bij te dragen aan deze coördinatie 
zorgen de hulporganisaties er samen voor dat de hulp op de juiste plaats op het juiste 

Samenwerking & coördinatie 

Beeld: Cecil Laguardia  
 

De vrouwen van het 
Gibitngil eiland bij Cebu 
zijn weerbaar: ze 
ontvingen hulp, maar 
hielpen ook mee bij het 
uitdelen van gereedschap 

Beeld: Cecil Laguardia 
 

Een familie laadt de door 
Giro555 gefinancierde 
gereedschap set op hun 
boot. 

 



SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’  87 

moment terecht komt en dat er geen plaatsen zijn die dubbel krijgen en andere die niets 
krijgen.  
De lange ervaring van World Vision Philippines en de lokale betrokkenheid via de 
streekontwikkelingsprogramma’s gaven World Vision de kans om goede werkrelaties met de 
lokale overheden te ontwikkelen tijdens de response. World Vision is een welbekende 
organisatie in de Filipijnen en de feedback die wij ontvingen van de overheidsfunctionarissen 
op verschillende niveaus was uitermate positief.  
 

 
World Vision onderkent dat het belangrijk is om de gemeenschap in het ontwerp en de 
uitvoering van het noodhulpprogramma te betrekken. Het doel daarvan is dat het project 
wordt ontworpen naar de wensen van de mensen, in overleg met de lokale overheid zodat het 
maximale impact kan bereiken. De gemeenschappen zijn betrokken bij dit project vanaf de 
eerste onderzoeken tot de laatste monitoring. De lokale bevolking heeft meegeholpen in de 
uitvoering van dit project. Een voorbeeld hiervan zijn de vrouwen die meehielpen bij de 
distributie van de goederen (foto 1). 
De gemeenschappen en de families in de Filipijnen zijn niet passief bij het ontvangen van 
hulp. World Vision heeft hen bijvoorbeeld met de onderdaksets en de gereedschapsets 
voorzien van de materialen om in hun eigen onderdak te voorzien. Daarnaast hebben ze altijd 
de kans gekregen om commentaar te geven op de plannen. In de eerste 90 dagen van het 
noodhulpprogramma stonden suggestie boxen, helpdesks, een sms-systeem en andere 
vraagbaak methodes ter beschikking van de mensen. World Vision gebruikte de feedback 
actief om het programma te verbeteren en aan te passen. 
 

 
Het World Vision noodhulpprogramma is het resultaat van een gedegen analyse van 
assessment rapporten en andere data. De selectiecriteria die zijn ontwikkeld voor dit 
programma zorgen ervoor dat de meest kwestbare mensen het eerste hulp krijgen. De 
gemeenschappen die geselecteerd werden behoren tot degenen die het zwaarst getroffen 
waren (aan de kust, in het pad van de tyfoon en in gebieden waar aardverschuivingen 
voorkomen). Vervolgens werd op dorsniveau onderscheid gemaakt waardoor de huishoudens 
met zwangere gezinsleden, of zonder mannelijk gezinshoofd, gezinnen met een kind als 
oudste gezinslid, gezinnen met ouderen of ernstig zieken, gezinnen met gehandicapten en 
gezinnen met kinderen onder de vijf jaar oud als eerste geholpen werden.  
 
 
Toekomst hulpverlening 
 
De wederopbouwfase na Haiyan staat voor World Vision in het teken van “building back 
better”. Na de noodhulpfase zijn er nog mensen die zelf niet in staat zijn een onderkomen te 
bouwen. De kwestbare doelgroepen krijgen daarom aandacht bij het bouwen van huizen. De 
hygiëne campagne die de eerste distributies vergezelde blijft ook doorlopen in samenwerking 
met de gezondheidszorgafdeling van de lokale overheden. Daarnaast werkt World Vision met 
bijdrages van andere donoren verder aan de aanleg van drinkwater systemen.  
 

Verantwoording 

Kwetsbare groepen 



ACCORD    Assistance and Cooperation for Community Resilience and Development!
ACT Action by Churches Together 
ASEAN Associatie van Zuidoost Aziatische landen 
CLTS Community Led Total Santitation / methode om  
ERU Rampenbestrijdingseenheden 
FESIFFA Federatie van Sicogon eiland Boeren en Vissers Associatie 
GRRT Global&Rapid&Response&Team&/&World&Visions&acute&noodhulp&team 
ICCO    Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking 
ICRC    Internationale Comité van het Rode Kruis 
IEHK Inter-Agency Emergency Health Kit/ kit met medicijnen en medische 

apparatuur 
IFRC    Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halvemaan 
INGO    Internationale niet-gouvernementele organisatie 
LDRRMC   Locale Disaster Risk Reducation and Management Councils 
LGU    Locale gouvernementele units / gemeenten 
MEL / MEAL   Monitoring, Evaluatie en Leren 
MvO    Memorandum van Overeenstemming 
NFI    non-food items/ huishoudelijke artikelen 
NGO    niet-gouvernementele organisatie 
NRK    Nederlandse Rode Kruis 
PASSA    Participatory Approach to Safe Shelter Awareness 
PDRA    Participation Disaster Risk Assessment 
PHP    Filipijnse munteenheid Pesos  
PKKK    Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan/ Nationaal  
    samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties 
PRC    Philippines Red Cross = Filipijnse Rode Kruis 
SCNL    Save the Children Nederland 
SHO    (Stichting) Samenwerkende Hulporganisaties 
TESDA    Technical Education and Skills Development Authority 
UN    United Nations 
VN    Verenigde Naties 
VSO    Voluntary Services Oversees 
WaSH    Water, Sanitatie en Hygiëne !
3. Lijst met afkortingen"!
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!
Colofon 
Uitgave Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 
© Den Haag, november 2014 
Voor meer informatie zie: www.samenwerkendehulporganisaties.nl 

Contact 
Voor vragen of meer informatie over de Samenwerkende Hulporganisaties kunt u terecht op 070-31 36 555 
of via info@giro555.nl 
Voor mediavragen kunt u terecht bij: Barbara Bosma, pers@giro555.nl of 06 108 121 00.

SHO-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen‘ !88

Lijst met afkortingen


