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Voorwoord

Geknakte bomen, zover als je kijkt. Dakloze, scheefgezakte huizen. Auto’s, her en der het landschap in 
geslingerd. Benzinestations, als conservenblikjes in elkaar gewrongen. En dan de nieuwe, kleine 
begraafplaatsen die je her en der ziet, omdat er onvoldoende ruimte is op de bestaande. Kilometers en 
kilometers achtereen is dat wat ik zag, toen ik drie weken na de tyfoon het rampgebied bezocht. Na het zien 
van de beelden op tv en in de kranten drong het nu pas tot mij  door wat de omvang van de ramp werkelijk 
was. Het is toch echt anders als je er bent….

De omvang van de ramp is enorm: 6.200 geregistreerde doden, 4,1 miljoen mensen zonder huis, 14,1 
miljoen mensen afhankelijk van een of andere vorm van hulp, 5,9 miljoen mensen die hun bron van 
inkomsten kwijt zijn. Zoals Jennifer, die nog net haar drie maanden oude baby in veiligheid kon brengen en 
met haar man kon vluchten. Ze hebben elkaar nog, maar verloren verder alles: hun huis, hun spullen, de 
vissersboot waarmee zij een inkomen vergaarden.

Hulpverleners die al ter plaatse waren gingen direct aan het werk om levensreddende hulp te bieden. Andere 
organisaties stuurden zo spoedig mogelijk mensen vanuit andere delen van de Filipijnen en vanuit andere 
landen. Noodhulpgoederen werden in groten getale naar het gebied vervoerd. Een logistieke 
monsteroperatie, omdat het rampgebied zich uitstrekt over vele eilanden en havens, en vliegvelden en 
wegen vernield en onbegaanbaar waren. 

Nu, vier maanden na die verschrikkelijke dag op 8 november, kunnen we zeggen: er is veel werk verzet en 
er moet nog een heleboel  gebeuren. Dankzij geld van Giro555 werden tienduizenden voedselpakketten 
uitgedeeld. Zeker 4.600 kinderen werden gevaccineerd. De waterzuiveringsinstallatie in Tacloban werd 
gerepareerd, waardoor veel families weer stromend water hebben. Tienduizenden families ontvingen 
tentzeilen en bouwmaterialen voor tijdelijk onderdak. Zo ook Jennifer en haar gezin. 

Maar tegelijkertijd blijft de nood enorm. De wederopbouw gaat nog jaren duren. Zorgen zijn er over de grote 
hoeveelheid huizen die gebouwd moet worden. Lukt het om genoeg stevige betaalbare bouwmaterialen en 
expertise in te zetten? Ook willen mensen zelf weer een leven opbouwen, zonder hulp, met eigen inkomsten. 
Het creëren van nieuwe inkomstenbronnen in een ineengestorte lokale economie met een verwoeste 
kokossector, wordt de komende tijd één van de grootste uitdagingen. De eerste nood is gelenigd, maar wij 
blijven helpen. Met geld van Giro555 zullen wij eraan bijdragen dat zoveel mogelijk mensen weer een 
toekomstperspectief hebben. 

Toen we op 11 november besloten Giro555 open te stellen, konden we niet vermoeden welke verbondenheid 
mensen in Nederland zouden voelen met het lot van mensen in de Filipijnen. De aandacht in Nederland voor 
deze ramp was overweldigend. In het hele land werden spontaan duizenden acties opgezet. Tientallen 
bekende Nederlanders zetten zich belangeloos in. De omroepen hielden een Nationale Actiedag. Meer dan 
een half miljoen giften kwam binnen, met een totale opbrengst van ruim 36 miljoen euro. Dankzij uw steun 
hebben honderdduizenden mensen hulp ontvangen. Filipino’s vragen ons voortdurend hun dankbaarheid 
hiervoor aan u over te brengen. 

Kwetsbaarheid en kracht. Die twee uitersten wisselen elkaar voortdurend af als het gaat om de Filipijnen. De 
kwetsbaarheid van leven, van investeringen, van dromen. Maar vooral ook de kracht van mensen die 
ondanks alles doorzetten. Op borden langs de wegen in het rampgebied vatten de Filipino’s het samen in 
één korte, maar veelzeggende zin: ‘Roofless, homeless, not hopeless’. Voor zoveel kracht kan ik alleen 
maar diep respect hebben.

Henri van Eeghen, actievoorzitter
Namens de Samenwerkende Hulporganisaties
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1. Inleiding

Vier maanden na de verwoestende tyfoon Haiyan op de Filipijnen brengen de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) deze tussentijdse rapportage uit over de SHO-actie ‘Help slachtoffers Filipijnen’. De 
rapportage is samengesteld op basis van afzonderlijke rapportages van de negen hulporganisaties die 
deelnemen aan deze actie. De rapportage geeft inzicht in de hulpverlening in de periode van 11 november 
2013 tot en met 31 januari 2014. De totale bestedingsperiode loopt tot en met 31 december 2015 zodat na 
de acute noodhulpfase ook aan de wederopbouw van de getroffen gebieden bijgedragen kan worden. In 
november 2014 publiceert de SHO de volgende tussenrapportage van deze actie.

1.1 De ramp

Vanaf 5 november 2013 meldde de Filipijnse overheid (de National Disaster Risk Reduction and 
Management Council) dat er een grote tyfoon op de Filipijnen af kwam. De bevolking werd gewaarschuwd, 
er vonden grootschalige evacuaties plaats en de overheid bereidde zich voor door het samenstellen van 
voedselpakketten en het mobiliseren van response teams.1 Op 8 november 2013 kwam supertyfoon Haiyan 
met windsnelheden van 315 kilometer per uur aan land in Guiuan, in de provincie Oost-Samar. De storm trok 
daarna over de eilanden Leyte, Cebu, Iloilo, Panay en Coron. De tyfoon ging gepaard met hevige regenval 
en stormvloedgolven van soms wel zes meter hoog. Ondanks de waarschuwingen en de voorbereidingen 
die waren getroffen, was de impact en de schade van de ramp enorm. 

De kracht van de tyfoon en het opstuwend zeewater hebben grote verwoestingen aangericht. Volgens de 
Filipijnse overheid vielen er 6.201 doden. Er worden nog altijd 1.785 mensen vermist en 4,1 miljoen mensen 
zijn sinds de ramp dakloos.2 In totaal zijn 14,1 miljoen mensen getroffen, dat is 14 % van de totale bevolking 
van 97 miljoen inwoners. De overheid heeft op 11 november de noodtoestand uitgeroepen in zeven regio’s: 
Aklan, Capiz, Cebu, Iloilo, Leyte, Palawan, en Samar.3 De eilanden Leyte en Samar zijn het hardst getroffen, 
vooral de stad Tacloban. Meer dan een miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest, en veel scholen en 
ziekenhuizen zijn ernstig beschadigd. Ook de infrastructuur is getroffen, veel  wegen en bruggen zijn vernield. 
Communicatie met mensen in het gebied was aanvankelijk bijna onmogelijk doordat telefoonverbindingen 
waren vernield. De Filipijnse regering heeft direct om internationale hulp gevraagd. De Verenigde Naties 
heeft een plan gemaakt waarin wordt gesteld dat er minimaal  € 575 miljoen nodig is voor hulpverlening van 
de slachtoffers van de tyfoon in het eerste jaar.

De hulpverlening kwam na de ramp meteen op gang. Naar schatting waren binnen korte tijd ruim 1.100 
organisaties actief in de hulpverlening.4 Slachtoffers ontvingen direct medische zorg, tentzeilen en voedsel. 
Aanvankelijk was vooral  de logistiek een belemmering: door de verwoestingen waren sommige gebieden 
moeilijk te bereiken. Op de wegen lag puin en brandstof was ter plaatse niet aanwezig. Ook waren er te 
weinig schepen. De bewoners gingen al zeer snel - soms zelfs binnen enkele dagen - met hulp van de vele 
internationale en nationale hulporganisaties aan het werk om puin te ruimen en om weer een bestaan op te 
bouwen. 

De storm die het gebied halverwege januari  2014 aandoet, leidt opnieuw tot slachtoffers. Meer dan 1.000 
mensen worden geëvacueerd, er vallen opnieuw 42 doden en 65 gewonden door deze storm. Het slechte 
weer bemoeilijkt de hulp.

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 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. 
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2 UN OCHA situation report no.34, 28 januari 2014
3 Multi Cluster Initial Rapid Assesment report, november 2013
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http://reliefweb.int/report/philippines/dswd-preps-possible-impact-storm
http://reliefweb.int/report/philippines/dswd-preps-possible-impact-storm


1.2 De Samenwerkende Hulporganisaties

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een samenwerkingsverband van Nederlandse 
hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de 
slachtoffers van de betreffende ramp. De SHO bestaat uit CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO 
en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des 
Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. 

Direct na de ramp hebben de deelnemende 
organisaties de situatie en de noden van de 
getroffenen in kaart gebracht. Vervolgens 
zijn ze direct gestart met hulpverlening. 
Maandag 11 november besloten de SHO-
deelnemers een Nationale Actie te starten. 
Stichting Vluchteling is niet werkzaam in 
het gebied en neemt daarom geen deel  aan 
deze actie. De overige negen deelnemende 
organisaties waren al voor de ramp 
werkzaam in de Filipijnen met een eigen 
landenkantoor, via partners of via een 
internationale koepelorganisatie. In 
hoofdstuk 2 wordt verder uitgelegd hoe de 
internationale hulpverlening te werk gaat en 
hoe dit wordt gecoördineerd. 

In Nederland is direct een SHO-actieteam 
ingericht met als taak om mensen in 
Nederland continu te informeren over de 
situatie in het rampgebied. Ook faciliteerde 
het team de honderden acties die in 
Nederland op touw werden gezet door 
mensen die geld wilden inzamelen voor de 
slachtoffers. Het actieteam bestond uit 
medewerkers van de deelnemende 
organisaties en uit vrijwilligers, en bevond 
zich in het gebouw van de actievoorzitter 
Cordaid Mensen in Nood. 

Maandag 18 november organiseerden de Nederlandse radio- en tv-omroepen NOS, RTL en SBS een 
Nationale Actiedag, samen met de SHO. Het Nederlandse publiek werd opgeroepen naar het Centrum voor 
Beeld en Geluid in Hilversum te komen om hun donatie te brengen en medeleven te tonen. Nederland kwam 
massaal in actie. Ruim 54.000 telefoontjes kwamen binnen en vanaf ruim 2,1 miljoen accounts werd over 
Giro555 getwitterd. Ruim 2.000 mensen bezochten het Centrum voor Beeld en Geluid. Ook de Filipijnse 
gemeenschap in Nederland was volop aanwezig bij  de Nationale Actiedag om hun verhalen te vertellen en 
dankbaarheid te tonen aan alle Nederlanders die met hen en hun families meeleefden. 

Over de Filipijnen

De Filipijnen bestaat uit meer dan 7.000 eilanden. Ruim 26% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens van één dollar per dag. Landbouw, visserij en bosbouw zijn de belangrijkste 
inkomstenbronnen. Meer dan 80% van de bevolking is katholiek. Op het zuidelijke eiland Mindanao is 
een langdurig conflict gaande tussen het regeringsleger en islamitische groeperingen. Het land wordt 
geregeld getroffen door aardbevingen en stormen. In oktober 2013 was er een aardbeving in Bohol, 
waar 195 doden vielen en meer dan 340.000 mensen moesten vluchten. De Filipijnen wordt gemiddeld 
door twintig zware stormen per jaar getroffen. Van Haiyan wordt gezegd dat het de dodelijkste en 
zwaarste tyfoon ooit was die aan land kwam in de Filipijnen. In Nederland wonen bijna 18.000 Filipino’s. 
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1.3 Huidige situatie
fg
In de eerste drie maanden is veel werk verzet in de getroffen gebieden. Toch blijft de ramp nog overal 
aanwezig. 

Infrastructuur en basisvoorzieningen worden weer opgebouwd. Enkele beschadigde bruggen zijn weer 
hersteld, andere zijn nog niet bruikbaar of geschikt voor grote voertuigen. Veel  wegen zijn wel weer 
begaanbaar, al  is dit vaak nog afhankelijk van het weer. Vliegvelden zijn weer open maar met beperkte 
capaciteit. Er is nog steeds een tekort aan brandstof en bouwmaterialen. Telefoon en radionetwerken zijn 
deels hersteld, maar nog niet in alle gebieden. De elektriciteitsvoorziening functioneert nog maar zeer 
beperkt.5

Een derde van de getroffen bevolking heeft nog geen toegang tot schoon drinkwater. Ook door het vele 
stilstaande water en door regenval neemt het risico op ziektes toe.6  Ziekenhuizen worden hersteld of er 
worden noodziekenhuizen opgezet. Naast de fysieke gewonden zijn er veel mensen met trauma’s. De 
overheid en hulporganisaties bieden psychische hulp aan de getroffenen en er zijn trainingen gegeven om 
meer psychische hulp te kunnen bieden. 

Het gemiddelde percentage kinderen dat weer naar school gaat is 73,5%, volgens het Ministerie van 
Onderwijs. Alleen Tacloban loopt hierin achter. In deze zwaar beschadigde stad gaat minder dan de helft van 
de kinderen naar school.7 Een aantal scholen wordt nog gebruikt als evacuatiecentrum. Voor de mensen die 
hier verblijven moet zo snel  mogelijk onderdak gevonden worden. Daarnaast is er een tekort aan leraren en 
is meer psychosociale ondersteuning nodig op de scholen. 

Bijna een half miljoen mensen heeft noodonderdak gekregen, bijvoorbeeld tenten. 78.000 huishoudens 
hebben materialen ontvangen om hun huizen te repareren. Noodmaterialen voor tijdelijk onderdak bieden 
echter niet genoeg bescherming in het regenseizoen. Hulporganisaties zijn volop bezig het building back 
betterprincipe toe te passen, waarbij  bewoners worden opgeleid om hun huizen steviger te herbouwen, 
zodat ze toekomstige stormen beter kunnen weerstaan. Gemeenschappen ontvangen niet alleen duurzame 
en stevige bouwmaterialen, maar krijgen ook trainingen om beter bestand te zijn tegen rampen.8

De lokale economie is nagenoeg verwoest, kokosnootbomen en landbouwgronden zijn ernstig beschadigd. 
De gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar. 5,9 miljoen mensen verloren hun inkomstenbron, onder 
wie 1 miljoen kokosnootboeren. 33 miljoen kokosnootbomen zijn beschadigd of verwoest. Ook vissersboten 
en -gereedschappen zijn beschadigd of verdwenen, waardoor de visserij  wordt bemoeilijkt. Lokale prijzen 
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5 UN OCHA situation report, 28 Januari 2014; maps on www.reliefweb.int 
6 http://www.irinnews.org/report/99556/philippines-on-watch-for-infectious-disease-outbreaks
7 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Philippines%20Typhoon%20Haiyan%20SitRep%20%2319-
%207Feb2014.pdf 
8 http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/philippines-challenge-%E2%80%98building-back-better%E2%80%99 
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http://www.reliefweb.int
http://www.reliefweb.int
http://www.irinnews.org/report/99556/philippines-on-watch-for-infectious-disease-outbreaks
http://www.irinnews.org/report/99556/philippines-on-watch-for-infectious-disease-outbreaks
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Philippines%20Typhoon%20Haiyan%20SitRep%20%2319-%207Feb2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Philippines%20Typhoon%20Haiyan%20SitRep%20%2319-%207Feb2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Philippines%20Typhoon%20Haiyan%20SitRep%20%2319-%207Feb2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Philippines%20Typhoon%20Haiyan%20SitRep%20%2319-%207Feb2014.pdf
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/philippines-challenge-%E2%80%98building-back-better%E2%80%99
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/philippines-challenge-%E2%80%98building-back-better%E2%80%99


van voedsel en (bouw)materialen stijgen door schaarste.9  Mensen willen werken aan een toekomst en niet 
afhankelijk zijn van hulp, maar manieren om een inkomen te verdienen ontbreken vaak. 

Na de ramp is de onveiligheid in de getroffen gebieden toegenomen. Er is een verhoogd risico op geweld 
tegen vrouwen en kinderen. Echter, grote veiligheidsproblemen zijn uitgebleven. Er worden extra teams op 
straat ingezet om de veiligheidssituatie in de gaten te houden en lokale autoriteiten worden getraind om de 
bevolking en vooral  kwetsbare groepen te beschermen.10 De overheid werkt nauw samen met de Verenigde 
Naties en heeft steun gevraagd waar nodig. Volgens hulpverleners is de grootste chaos van de eerste 
weken voorbij. Distributies verlopen gedisciplineerd en de bevolking probeert ook zelf weer een bestaan op 
te bouwen. Men is dankbaar voor de hulp en verliest de hoop niet, ook al is er volgens hulporganisaties nog 
veel tijd nodig voor de wederopbouw.
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Beeldverslag: Nederland in actie

NEDERLANDINACTIE
Nederland zette zich massaal in voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan. Scholen, bedrijven, middenstanders: overal 
werden acties gestart om geld in te zamelen. Hieronder een greep uit de honderden kleine en grotere initiatieven. 
Iedereen die zich heeft ingezet of heeft gedoneerd: heel hartelijk bedankt!
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VERKOOP

Luuk bakte zeven taarten en verkocht die aan 

buren en familie. 

TAART

Leerlingen van de Paasbergschool in Oosterbeek 

verkochten kerststukjes, kaarten en cakejes.

Klanten van alle 230 Coop-supermarkten konden 3 

weken lang statiegeld doneren. Coop Supermarkten                                                     

verdubbelde het resultaat.

Gianluca Philip en Jasper (8 jaar) uit 

Bunnik hebben een woensdagmiddag 

bladeren geruimd.

Lisa (11) organiseerde een sponsorloop die ze met een eigen gemaakte website onder de aandacht bracht.

SPONSORLOOP
BLADEREN RUIMEN

Stijn (11) hield op zijn Internationale school in Uganda een presentatie over de Filipijnen en vroeg zijn klasgenootjes iets van hun zakgeld te doneren in zijn zelfgemaakte 

DAGLOON

12 medewerkers van Fysiohuis doneerden de                 

opbrengst van één dag werken aan Giro555.
STATIEGELDACTIE

€ 1.000,-

€ 10,-
€ 461,60

€ 25.500,-

€ 140,-

€ 2.000,- € 248,-INZAMELING IN UGANDA
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EN NOG VEEL MEER ACTIES...* Groep 6A van de Dreefschool in Haarlem collecteerde en zamelde flessen in: € 44,95  * TNO Leiden hield tijdens de kerstborrel een fancy 
fair en veiling met eigen gemaakte artikelen:       
€ 875,30
* Sabrina en haar vader zwommen baantjes voor 
Giro555 en doneerden € 0,50 per baantje: € 35,-
* Het entreegeld van de voetbalwedstrijd S.V. 
Vaassen - Helios in de zondag 3e klasse was voor 
Giro555: € 240,-* In verpleegcentrum Lindestede in Wolvega 

organiseerde de afdeling ergotherapie een spelletjesavond: € 155,-

Marleen en Madelief (9 jaar) gingen voor 
de Albert Hein op elkaars schouders staan 
voor de Filipijnen.

ACROBATIEK

Op de babyshower van Zaliha uit Venlo doneerden alle 

aanwezige dames € 5, - voor kinderen in de Filipijnen.BABYSHOWER

De Nederlandse CRM-softwareontwikkelaar SCOPE 

stuurde een digitale kerstgroet in plaats van kaarten. 

De besparing ging naar Giro555. 

Noor maakte zoveel mogelijk 

doelpunten in 1 wedstrijd. Ieder 

teamlid doneerde € 1,- per goal. 

GOAL!

Kyra, Chris, Youri, Noah, Liselotte en Florijn gingen met 

muziekinstrumenten langs bij mensen in de buurt en 

zongen een liedje voor de Filipijnen.

€ 1.251,80

MUZIKALE ACTIE

Leerlingen van de Curtevenneschool in Kortenhoef zamelden geld in met lege flessen, klusjes, het bakken en 
verkopen van eierkoeken, een collecte en door te zingen 
bij Albert Heijn.

IEDEREEN IN ACTIE

€ 44,-

€ 26,-

€ 2.700,-

€ 100,-

€ 40,-

GEEN KERSTKAARTEN



2. Hulp met de gelden van Giro555 

2.1 Opbrengst, kosten en verdeling van de Nationale Actie
Tot en met 17 februari is er €  36.179.913,- ingezameld op Giro555.11	  Na aftrek van de actiekosten is dit geld 
in tranches verdeeld onder de negen deelnemende organisaties. De verdeling van het geld van Giro555 
gebeurt aan de hand van een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel, waardoor het direct kan worden ingezet 
door hulporganisaties. Deze verdeelsleutel  is gebaseerd op de omvang van de wereldwijde humanitaire 
hulpverlening en de opbrengsten van de fondsenwerving in Nederland van elke organisatie over de 
afgelopen drie jaar. Omdat Stichting Vluchteling heeft aangegeven niet aan deze Nationale Actie mee te 
doen, is dit aandeel volgens de verdeelsleutel herverdeeld. 

Op 14 november 2013 was al € 4 miljoen ontvangen, wat direct is overgemaakt naar de deelnemende 
hulporganisaties om de noodhulpactiviteiten zo snel  mogelijk te kunnen financieren. Na de Nationale 
Actiedag is er nog eens € 17,5 miljoen verdeeld, en in december 2013 nog € 9,5 miljoen. In tabel 1 is deze 
verdeling per organisatie te zien. Op 28 januari  heeft de SHO de vraag naar giften gestaakt. De Nationale 
Actie is officieel  op 28 februari  2014 afgesloten. Op het moment van publicatie van dit rapport, kon nog niet 
met zekerheid worden vastgesteld of alle toegezegde bedragen zijn binnengekomen en wat de definitieve 
eindstand is. Voor de cijfers in dit rapport is uitgegaan van de tussenstand van 17 februari.  
Elke organisatie mag maximaal 7% van het aandeel gebruiken als apparaatskostenvergoeding (AKV). Dat 
zijn kosten die ter voorbereiding en coördinatie van de hulpverlening door de SHO-deelnemers worden 
gemaakt. Hieronder valt het beoordelen, coördineren, controleren en verantwoorden van de 
hulpprogramma’s, maar ook de voorbereidings- en coördinatiekosten van de internationale koepel-
organisatie. De AKV van de deelnemers in deze actie wordt in de volgende rapportage vermeld.12 

Tabel 1: Verdeling Giro555-gelden per deelnemer

Verdeelsleutel

Eerste verdeling
15 november 
2013

Tweede verdeling
21 november 
2013

Derde verdeling 
9 december 
2013

Totaal verdeeld 
t/m 9 december 
2013

CARE Nederland 7,35%  € 294.000  € 1.286.250 € 697.250  € 2.277.500 
Cordaid Mensen in 
Nood 18,87%  € 754.800  € 3.302.250 € 1.791.365  € 5.848.415 
ICCO en Kerk in Actie 10,31%  € 412.400  € 1.804.250  € 980.447  € 3.197.097 
Nederlandse Rode 
Kruis 20,22%  € 808.800  € 3.538.500 € 1.919.777  € 6.267.077 
Oxfam Novib 16,46%  € 658.400  € 2.880.500 € 1.564.534  € 5.103.434 
Save the Children 5,86%  € 234.400  € 1.025.500  € 555.989  € 1.815.889 
Terre des Hommes 2,33%  € 93.200  € 407.750  € 221.541  € 722.491 
UNICEF Nederland 16,70%  € 668.000  € 2.922.500  € 1.587.621  € 5.178.121 
World Vision 1,90%  € 76.000  € 332.500  € 181.476  € 589.976 
TOTAAL 100,00%  € 4.000.000  € 17.500.000  € 9.500.000  € 31.000.000 
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11  Daarnaast is er € 100.000,- binnengekomen, geoormerkt voor een hulpvlucht van het Nederlandse Rode Kruis naar 
de Filipijnen. Dit bedrag is tijdens de actietijd meegerekend in de opbrengst, omdat het binnenkwam op Giro555. Omdat 
de SHO echter geen geoormerkte donaties accepteert, wordt deze gift niet meegeteld in de uiteindelijke opbrengst van 
de Nationale Actie Filipijnen. Dit bedrag wordt in de jaarrekening van het Nederlandse Rode Kruis verantwoord. 
12 Alle deelnemers rapporteren volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de statuten van de SHO en van de eigen 
organisaties die allemaal het CBF-keur en ISO-certificering hebben. Dit betekent onder andere dat jaarverslagen door 
externe accountants worden gecontroleerd. 
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De actiekosten bedragen tot nu toe € 640.345,- (1,8% van de totale opbrengst), bestaande uit 
fondsenwervingskosten en SHO-officekosten voor communicatie, verantwoording van de bestedingen en 
administratie voor de komende twee jaar. De kosten van de Nationale Actie konden zo laag blijven, doordat 
veel bedrijven en media gratis diensten hebben aangeboden. Daarnaast zetten de deelnemende 
hulporganisaties hun eigen medewerkers in voor het actieteam en werkten veel mensen vrijwillig mee, 
waardoor de salariskosten minimaal zijn. 

In tabel  2 is te zien hoeveel  geld elke hulporganisatie heeft ontvangen, hoeveel  zij  hebben toegezegd aan 
projecten, hoeveel er is overgemaakt en de inschatting wat er besteed is tot en met 31 januari 2014. 

Tabel 2: Verdeling, committeringen, overmakingen en ingeschatte bestedingen per deelnemer

Deelnemer

Verdeling gelden 
Giro555 t/m 9 
december 2013

Totaal 
gecommitteerd 
aan projecten

Totaal 
overgemaakt naar 
koepel-, zuster-, of 
partner organisatie

Inschatting van 
bestedingen aan 
hulp t/m 31 januari 
2014

CARE Nederland  € 2.277.500  € 2.128.505 pm*  € 319.276 
Cordaid Mensen in Nood  € 5.848.415  € 1.006.393  € 500.000  € 499.919 
ICCO en Kerk in Actie  € 3.197.097  € 1.565.579  € 507.846  € 294.542 
Nederlandse Rode Kruis  € 6.267.077  € 3.327.700 € 1.315.548***  € 2.115.936 
Oxfam Novib  € 5.103.434  € 4.818.653  € 689.319  € 618.328
Save the Children  € 1.815.889  € 1.688.774  € 725.000  € 741.000 ****
Terre des Hommes  € 722.491  € 635.799  € 494.510  € 294.436 
UNICEF Nederland  € 5.178.121  € 5.350.000**  € 5.350.000  € 3.273.629 
World Vision  € 589.976  € 547.770  € 547.770  € 450.156 
Totaal  € 31.000.000  € 21.069.173  € 10.129.993  € 8.607.222 
Percentage van de 
totale opbrengst 85,7% 58,2% 28,0% 23,8%

CARE Nederland heeft  de eerste drie maanden hulp voorgefinancierd vanuit middelen die ter plekke al beschikbaar 
waren.  Daarom zijn er nog geen Giro555-fondsen overgemaakt.  Dit wordt medio februari gedaan als CARE intern 
het projectvoorstel en budget voor de Giro555-financiering heeft gefinaliseerd. De bestedingen die gedaan zijn,  zijn 
uit de genoemde middelen voorgefinancierd. 
UNICEF Nederland heeft meer gecommitteerd dan ontvangen van SHO: UNICEF Nederland heeft  dat  deel 
voorgefinancierd op basis van de nog te verwachten vierde verdeling. 
Het  Nederlandse Rode Kruis heeft deels geld overgemaakt naar het Internationale Rode Kruis, geoormerkt voor 
voedselzekerheid. De rest is door het Nederlandse Rode Kruis zelf besteed aan hulpgoederen en andere 
ondersteuning.   
Save the Children Nederland maakt het geld over naar het veldkantoor op basis van declaraties.  Nog niet alle 
bestedingen zijn bij Save the Children Nederland gedeclareerd, dus de totale overmaking is iets lager dan de totaal 
ingeschatte bestedingen.

Na een ramp zeggen SHO-deelnemers bedragen toe aan partners en koepels die ter plaatse aan de slag 
willen. Dit gebeurt vaak al voordat er geld is overgemaakt van SHO naar de deelnemers. Er is in totaal          
€ 21 miljoen toegezegd (gecommitteerd) aan noodhulp- en wederopbouwprojecten van de koepel-, zuster-, 
of partnerorganisaties die de noodhulpactiviteiten uitvoeren in de Filipijnen. Dit is 58,2 % van de 
ingezamelde opbrengst. 

Vervolgens wordt het geld overgemaakt van de deelnemers naar de koepel-, zuster-, of partnerorganisaties 
in de Filipijnen om de noodhulpactiviteiten uit te voeren. Er is tot en met januari 2014 in totaal € 10,1 miljoen 
overgemaakt naar de uitvoerende organisaties in de Filipijnen, 28% van de opbrengst.

De bestedingen worden pas verantwoord als de activiteiten (deels of geheel) zijn voltooid en de financiën 
verwerkt kunnen worden. Dit wordt vervolgens gerapporteerd naar de deelnemers, die deze rapportages 
samenvoegen in een gezamenlijk rapport voor het Nederlands publiek. Tussen 8 november en 31 januari 
2014 is door de negen Nederlandse hulporganisaties naar schatting €  8,6 miljoen besteed in de Filipijnen. 
Dit is 23,8% van de ingezamelde opbrengst. Dit is een schatting, omdat de verantwoording van de 
bestedingen nog niet volledig is verwerkt. De schatting geeft een goede indicatie van wat er is besteed. 

De overige Giro555-gelden zullen in de komende twee jaar besteed worden aan noodhulp en wederopbouw. 
Het doel is om in deze twee jaar de mensen ter plaatse weer een toekomstperspectief te geven. 
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Figuur A: Bestedingen per cluster

SHO-deelnemers hebben het meeste geld besteed aan voedselzekerheid, levensonderhoud, 
gezondheidszorg en water en sanitaire voorzieningen. Dit zijn ook de clusters waar volgens de VN het 
meeste geld voor nodig is. 

De totale hoeveelheid fondsen die volgens de VN nodig is, is € 575 miljoen. Daarvan is in februari 2014 pas 
44% gedekt. 

Wat valt er onder deze clusters?

Gezondheidszorg
Om de gezondheid van de getroffen bevolking te kunnen 
garanderen, leveren hulporganisaties eerste hulp voor gewonden in 
noodhospitalen en opvang voor getraumatiseerde mensen. Tot dit 
cluster behoren ook de distributie van medicijnen en voorlichting 
over ziektes en hygiëne. 

Water en sanitaire voorzieningen
Om de slachtoffers voldoende en schoon drinkwater te kunnen 
geven worden water en waterzuiveringkits uitgedeeld. 
Watervoorzieningen moeten worden hersteld. Ook sanitaire 
voorzieningen zijn belangrijk: er worden latrines worden gebouwd 
en er wordt zeep uitgedeeld. 

Voedselzekerheid
Na een ramp is er een groot tekort aan voedsel. Voedselpakketten 
worden uitgedeeld, en ondervoede kinderen en mensen worden 
behandeld. Tot dit cluster behoort ook voorlichting over goede 
voeding en voedingswaarden. 

Levensonderhoud
De activiteiten in dit cluster moeten ervoor zorgen dat mensen weer 
een bestaan en inkomen kunnen opbouwen. Banen en 
zelfvoorziening in bijvoorbeeld landbouw en visserij moeten 
mogelijk gemaakt worden. Ook huishoudpakketten met potten, 
pannen, dekens et cetera vallen onder dit cluster. 

Onderwijs
Om weer zo snel mogelijk onderwijs te kunnen bieden in een 
rampgebied worden onderwijsmaterialen uitgedeeld, 
schoolgebouwen hersteld, tijdelijke scholen opgezet en 
onderwijzers getraind. 

Onderdak Huizen worden hersteld, maar er worden ook tenten, zeilen en 
andere bouwmaterialen uitgedeeld. Ook wordt voorlichting over 
veilig en stevig onderdak gegeven. 
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Rampenmanagement
In de nasleep van een ramp is het belangrijk om op alle niveaus te 
kijken hoe men beter voorbereid kan zijn op rampen en hoe de 
impact van een ramp verkleind kan worden. Hierover wordt 
voorlichting gegeven aan gemeenschappen, overheden en lokale 
organisaties. 

Bescherming Mensen die zwaar getroffen zijn door een ramp hebben vaak 
psychische en juridische hulp nodig. Kinderen die hun ouders zijn 
kwijtgeraakt of kwetsbaren in de samenleving worden opgevangen. 

Programmamanagement
Om hulp mogelijk te maken en goederen op de juiste plek te krijgen, 
zijn lokale bestedingen nodig voor onder meer personeel, kantoor, 
administratie, transport en opslag van hulpgoederen, en voor 
coördinatie, monitoring en evaluatie ter plaatse. Deze activiteiten 
stimuleren tevens de lokale economie. 

2.2 Hoe komt hulp bij mensen terecht? 
x
De deelnemende organisaties zetten zich in om zoveel mogelijk mensen op een waardige en kwalitatief 
goede manier van hulp te voorzien. De aanpak verschilt per organisatie, en sommige organisaties werken op 
verschillende manieren samen. Veel organisaties werken samen in internationale koepelorganisaties of 
netwerken. Binnen deze koepels is de capaciteit groot, waardoor zij bijvoorbeeld efficiënter kunnen inkopen, 
meer mensen en middelen tot hun beschikking hebben en grotere aantallen mensen kunnen bijstaan. De 
organisaties die bijdragen aan de response van een internationale koepelorganisatie zijn het Nederlandse 
Rode Kruis, Save the Children, UNICEF Nederland en World Vision. 

Andere organisaties werken samen met internationale zusterorganisaties die actief zijn in de Filipijnen. Deze 
zusterorganisaties zijn zelfstandige organisaties, maar vormen wel een wereldwijde ‘familie’ met dezelfde 
naam. Door nauwe samenwerking binnen deze families hebben de organisaties wereldwijd grote 
aanwezigheid en een groter bereik voor hulpverlening met een gezamenlijke response van alle betrokken 
zusterorganisaties. Oxfam Novib, Terre des Hommes en Cordaid Mensen in Nood werken in de Filipijnen 
met hun zusterorganisaties Oxfam Groot-Brittannië, Terre des Hommes-Lausanne en Terre des Hommes-
Duitsland, en Caritas Filipijnen. Het Nederlandse Rode Kruis werkt zowel via hun internationale koepel als 
via hun zusterorganisatie het Filipijnse Rode Kruis. Daarnaast wordt er vaak, direct of via de internationale 
organisaties, met lokale partnerorganisaties gewerkt. Deze kennen de gebieden en bevolking goed door de 
lokale kennis die zij hebben. Organisaties die in de Filipijnen op deze manier werken zijn CARE Nederland, 
Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib en Save the Children. 
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Kwaliteitsstandaarden
Alle organisaties waren al  werkzaam in de Filipijnen voor de ramp middels deze koepel-, zuster-, of 
partnerorganisaties. Hierdoor konden zij direct de noodhulpverlening starten na de ramp. Ook hebben de 
hulporganisaties daardoor toegang tot lokale netwerken en tot de getroffen gebieden. Dit is van groot belang 
om aan internationaal geaccepteerde kwaliteitsstandaarden te voldoen en te zorgen dat de hulp zo snel en 
goed mogelijk bij de mensen in nood terechtkomt. De kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd door 
periodieke rapportages, gestandaardiseerde manieren van werken, minimale noodhulpstandaarden en 
monitorings- en evaluatieinstrumenten. 

13

Coördinatiemechanismen en clusters
Coördinatie tussen de grote hoeveelheid organisaties die noodhulp verlenen is noodzakelijk om te zorgen 
dat de hulp regionaal  zo goed mogelijk verspreid wordt, organisaties hun deskundigheid kunnen inzetten 
voor de juiste soorten hulp en om bijvoorbeeld overlap van hulpactiviteiten te vermijden. Ook stimuleert 
coördinatie onderlinge samenwerking. Coördinatie vindt op twee manieren plaats. Ten eerste via het 
clustersysteem van de Verenigde Naties en de Filipijnse overheid. Daarin coördineren hulporganisaties hun 
hulp per cluster, op nationaal, provinciaal, district- of regioniveau. Ze stemmen af wie welke expertise in kan 
zetten en in welke gebieden. Hulporganisaties houden regelmatig clustervergaderingen om de stand van 
zaken bij  te houden, de belemmeringen in kaart te brengen en de werkwijze te bepalen. Ook worden 
mechanismen opgezet voor dataverzameling en gezamenlijke (kwaliteits-)normen en worden standaarden 
voor de hulpverlening vastgesteld. Ieder cluster wordt geleid door het betreffende overheidsorgaan met co-
leiderschap door een VN-organisatie of een NGO. Zo leiden Save the Children en UNICEF samen het 
cluster Onderwijs. UNICEF leidt samen met de Filipijnse overheid de clusters voeding en water, sanitaire 
voorzieningen en hygiëne (WASH). 

Ook binnen de netwerken (internationale koepel- of zusterorganisaties) waar alle SHO-leden deel van 
uitmaken wordt intensief afgestemd en gecoördineerd. ICCO en Kerk in Actie stemt bijvoorbeeld alle hulp af 
in het ACT Alliancenetwerk en dit netwerk stemt weer af met de VN-clusters. CARE is lid van een NGO-
consortium waarin organisaties samenwerken en de hulp afstemmen. Cordaid Mensen in Nood is lid van de 
Caritas Internationalis federatie, wier leden gezamenlijk implementatie van hulp door Caritas Filipijnen 
financieel en met expertise steunen. Alle SHO-deelnemers vinden deze coördinatie van groot belang voor de 
hulpverlening en geven aan dat de coördinatie in de Filipijnen goed verloopt. 14	  

Sphere-standaarden

De Sphere-standaarden zijn opgesteld door een groep humanitaire NGO’s om idealen te vertalen in 
concrete actie en indicatoren.13 De Sphere-standaarden zijn een door alle organisaties erkende set van 
principes en universele minimumstandaarden voor noodhulpverlening. Ze geven richtlijnen voor de 
kwaliteit van hulp en voor verantwoording van de hulp aan de slachtoffers van een ramp. Deze 
standaarden zijn gebaseerd op de basisprincipes dat al  het mogelijke gedaan moet worden om menselijk 
lijden als gevolg van rampen en conflicten te verlichten, en dat iedereen recht heeft op een waardig 
leven en levensreddende hulp. Een voorbeeld van een minimumstandaard is: Iedereen heeft toegang tot 
veilig en voldoende water om te drinken, te koken en voor persoonlijke hygiëne. Hierbij horen enkele 
indicatoren zoals de minimale hoeveelheid water die een huishouden per dag nodig heeft (15 liter pp) en 
de maximale afstand naar een waterpunt (500 meter). Een ander voorbeeld is: Mannen en vrouwen 
worden betrokken in de hulpverlening, zowel in assessments, als in planning en evaluaties.  

Grootschalige internationale hulpverlening

Het Strategic Response Plan is ontwikkeld door de Filipijnse overheid, 14 VN-organisaties en 40 NGO’s, 
om de hulpverlening voor het eerste jaar per cluster te plannen en om de totaal benodigde hoeveelheid 
fondsen aan te geven.14 In bijvoorbeeld het cluster voedsel is volgens het Strategic Response Plan voor 
het eerste jaar €  137 miljoen nodig om 3 miljoen mensen te helpen. Vijf SHO-deelnemers hebben met 
SHO-geld € 1,8 miljoen besteed met binnen dit cluster (dat is 1,3% van het totale cluster). 
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3. Hulpverlening per deelnemer

3.1 CARE Nederland

CARE werkt al sinds 1949 in de Filipijnen, waar het begon met het verstrekken van voedselhulp. Sinds 
midden jaren negentig heeft CARE haar aandacht verlegd naar rampenpreventie en helpt het de lokale 
bevolking zich weerbaarder te maken tegen toekomstige rampen. Vóór tyfoon Haiyan heeft CARE noodhulp 
verstrekt na verschillende tyfonen zoals Ketsana in 2009 en Bopha in 2012, en heeft het verscheidene 
rampenpreventieprojecten uitgevoerd in Zuidelijk Leyte.

CARE heeft in de Filipijnen als doel samen met 
lokale partners noodhulp en wederopbouw-
activiteiten te verlenen op het gebied van 
voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak in 
Leyte, Samar en Panay. CARE’s hulpverlening moet 
ertoe leiden dat de veerkracht van de getroffen 
gezinnen toeneemt, zodat zij beter bestand zullen 
zijn tegen nieuwe tyfonen of ander natuurgeweld. 
De meest kwetsbare families zullen prioriteit krijgen 
in de hulpacties van CARE en worden daartoe 
zorgvuldig geselecteerd.
CARE heeft momenteel  veldkantoren in de plaatsen 
Ormoc, Tacloban en Roxas om haar hulpoperatie te 
kunnen coördineren. De hulpverlening is ingedeeld 
in drie fasen: 1) de noodhulpfase waarbij in de 
eerste drie maanden voedsel en noodopvang wordt 
uitgedeeld; 2) de fase in het 2e, 3e en 4e kwartaal 
waarin permanent onderdak wordt hersteld en 3) de 
wederopbouwfase waarin in het 2e en 3e jaar wordt 
gewerkt aan verduurzaming van voedselzekerheid 
en levensonderhoud. CARE werkt met lokale 
part i jen samen om haar hulpverlening en 
wederopbouwactiviteiten zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen. 

Welke hulp heeft CARE Nederland verleend met geld van Giro555?

Figuur B: Hulpverlening CARE Nederland per cluster
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CARE zorgt voor veiligere onderkomens zodat de Filipijnen 
beter beschermd zijn tegen toekomstige rampen. Hier worden 
golfplaten uitgedeeld.

Foto: CARE



Onderdak
CARE heeft in de eerste drie maanden na de ramp aan meer dan 1.030 gezinnen noodopvangmaterialen 
(zeildoeken en shelter kits) uitgedeeld op Leyte. CARE richt zich vooral op het beter en veiliger maken van 
de huizen in de getroffen gebieden. De meeste gezinnen hebben door de enorme impact die tyfoon Haiyan 
heeft gehad niet de middelen om zelfstandig hun huizen weer op een duurzame manier op te bouwen. 
CARE ondersteunt deze gezinnen door herstelpakketten uit te delen waarmee zij  hun huizen kunnen 
repareren. Daarnaast krijgen deze gezinnen een financiële ondersteuning van €  50,- om zelf lokaal 
bouwmateriaal te kunnen kopen. 

De families waarmee CARE werkt, worden daarnaast getraind om zich te organiseren in zelfhulpgroepen, 
waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat. Zo worden de bouwmaterialen uitgedeeld aan groepen 
die zelf verantwoordelijk zijn voor het uitdelen van de pakketten onder hun groepsleden. Daarnaast worden 
kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten en alleenstaande moeders sneller geholpen bij  het 
opbouwen van hun huizen, door de hulp van anderen.

Levensonderhoud
CARE heeft aan ongeveer 1.500 gezinnen (7.500 mensen) voedsel  uitgedeeld in Leyte en Samar. Uit deze 
groep mensen wordt een kleinere groep geselecteerd die ondersteuning krijgt op het gebied van het 
versterken van hun bestaansmiddelen. Momenteel  is CARE bezig om een eerste selectie te maken van 
mensen die langdurige ondersteuning zullen krijgen om hun bestaanszekerheid weer op te bouwen. 
Voorheen was het merendeel  van de lokale bevolking werkzaam in productie van kokosnoten en rijst, en in 
de visserij. Omdat het een langere tijd duurt voor ze hier weer voldoende inkomsten uit kunnen krijgen, 
hebben de meeste mensen nu nauwelijks bestaanszekerheid. CARE heeft methodes ontwikkeld waarmee 
lokale boeren hun voedselzekerheid kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door diversificatie van gewassen, en 
door rekening te houden met de seizoenen en de risico’s op nieuwe rampen. 

Rampenmanagement
CARE en haar lokale Filipijnse partner ACCORD hebben als doel de gezinnen die zij  helpen tegelijkertijd te 
trainen in ramppreventie, zodat de hulp duurzamer is en een groter bereik krijgt. Doordat er onvoldoende 
aandacht was voor ramppreventie voordat de tyfoon toesloeg, is het belangrijk dat de lokale bevolking en 
overheid zich bewust worden van de rampenrisico’s en zich hierop beter kunnen voorbereiden. Zodra de 
voedseldistributies en noodopvangmaterialen zijn uitgedeeld, zal CARE beginnen met het integreren van 
ramppreventie in haar herstel- en wederopbouwactiviteit.
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‘Dankbaar dat we nog leven’

Op een basketbalveld naast een basisschool die 
ernstig beschadigd is door tyfoon Haiyan, wacht 
Josephine Blanco (37) met meer dan 200 mensen in 
de rij om een voedselpakket te ontvangen van 
CARE. Een paar weken eerder was ze begonnen 
met de voorbereiding op de feestdagen. In Palo, in 
de provincie Leyte, had ze een beeld van de 
kerstman gekocht. "Tyfoons zijn niets nieuws voor 
ons. We zijn eraan gewend. Pas na een uur beseften 
we dat dit iets anders was", legt Josephine uit. 
"Metalen platen en andere dingen vlogen in het rond, 
we schuilden gedurende twee uur. We waren zo 
bang. We huilden en we baden." Op de terugweg 
van de distributie roept Josephine uit: “Dit pakket is 
mooi, we zijn er erg blij  mee. Twee weken geen 
zorgen over ons eten.” In haar tas heeft ze een kilo 
droge bonen, vijf blikken corned beef, vijf blikjes 
sardines, een kilo droge vis, een halve kilo zout, een 
halve liter bakolie en twee kilo suiker. Haar man 
draagt twintig kilo rijst.
Josephine is niet van plan om Kerstmis af te blazen 
vanwege Haiyan. "We zullen Kerstmis vieren, want 
we zijn dankbaar dat we leven", zegt ze. “Net voor 
Haiyan kocht ik een beeld van de kerstman, maar 
dat spoelde weg. Ik was ook van plan om een paar 
lampen te kopen, om het huis echt mooi te maken. 
Maar hoewel we niet eens een kerstster hebben, is 
het ok, want we zijn nog steeds samen".  

Foto: Anders Nordstoga/CARE

Josephine Blanco (37) ontvangt haar voedselpakket van CARE, 
waarmee ze haar gezin twee weken lang kan voeden. 



Uitdagingen en beperkingen
In de eerste drie maanden was de grootste uitdaging voor CARE het verkrijgen van toegang tot het 
rampgebied. Het was een grote logistieke uitdaging om het noodhulpmateriaal en personeel in de zwaar 
getroffen provincies Samar en Leyte ter plaatse te krijgen. Dit werd vooral veroorzaakt door de schade aan 
vliegvelden en havens, en door de grote hoeveelheden goederen die nodig was op de eilanden in de eerste 
weken na de ramp. De problemen rondom toegankelijkheid werden versterkt toen er in januari 2014 een 
nieuwe tropische depressie (Agaton) over het rampgebied trok. Scheepsverkeer tussen de eilanden kwam 
daardoor weer stil  te liggen. Om alle hulp toch ter plekke te krijgen werden alle vormen van vervoer, zowel 
door de lucht als over water en land, ingezet om het noodhulpmateriaal van de opslagplaatsen in Mindanao, 
Cebu, Manila naar het rampgebied te vervoeren. Ook werden distributieschema’s aangepast, zodat er meer 
vervoerd kon worden bij betere weersomstandigheden.

Toekomst
In totaal heeft CARE als doel om de komende twee jaar samen met lokale partners noodhulp en 
wederopbouwactiviteiten te verlenen op het gebied van voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak 
voor naar schatting 90.000 mensen op Leyte en Samar. In de eerste drie maanden lag de focus op het 
leveren van middelen waar direct behoefte aan was: onderdak en voedsel voor gemeenschappen die het 
hardst getroffen zijn door deze ramp. Op de langere termijn wil  CARE gaan werken aan herstel van de 
voedselzekerheid, levensonderhoud en onderdak door huizen te bouwen. In veel van de getroffen gebied 
wonen vooral kleine boeren die afhankelijk zijn van visvangst en landbouw. Doordat velden met gewassen 
zijn verwoest zijn belangrijke inkomstenbronnen verdwenen. Om ervoor te zorgen dat de bevolking zo snel 
mogelijk weer in haar eigen bestaan kan voorzien, zal CARE helpen met het aanplanten van nieuwe 
gewassen.

CARE zal daarnaast in de komende twee jaar gezinnen helpen om hun huizen steviger en veiliger te 
herstellen of op te bouwen, zodat zij beter voorbereid zijn op een volgende storm. Deze lange-
termijnbenadering houdt in dat lokale timmerlieden en mensen uit de gemeenschap worden getraind in 
verbeterde bouwtechnieken om huizen steviger te maken, dat er informatiesessies worden gegeven en dat 
teams van lokale bouwdeskundigen beschikbaar zijn om advies te geven.

3.2 Cordaid Mensen in Nood

In de Filipijnen heeft Cordaid Mensen in Nood momenteel programma’s voor noodhulp en wederopbouw, 
microfinanciering en educatie. In de Visayas, het door Haiyan getroffen gebied, verstrekte Cordaid Mensen 
in Nood voor de ramp leningen en technische assistentie aan microkredietinstellingen en 
capaciteitsversterking van de Filipijnse koepelorganisatie Microfinance Council of the Philippines (MCPI). 
Ook investeerde Cordaid Mensen in Nood in een fonds voor kleine sociale ondernemingen. Dit fonds, dat 
beheerd wordt door de Peace and Equity Foundation (PEF), biedt leningen en technische assistentie aan 
bedrijfjes die veelal actief zijn in de landbouwsector. 

Welke hulp heeft Cordaid Mensen in Nood verleend met geld van Giro555?
Door de kracht van de tyfoon Haiyan zijn vooral families in de gebieden waar een vloedgolf aan land kwam, 
zoals Oost-Samar, West-Samar en Leyte, alles kwijtgeraakt. Er was dringend behoefte aan voedsel, shelter, 
water, sanitaire goederen en kookspullen. Cordaid Mensen in Nood heeft via haar lokale Caritas-partners 
(Caritas Filipijnen en de bisdommen) meteen na de ramp in de basisbehoeften van een groot aantal 
getroffenen in het hele rampgebied kunnen voorzien.

Figuur C: Hulpverlening Cordaid Mensen in Nood per cluster
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Water en sanitaire voorzieningen
Cordaid heeft 11.144 hygiënepakketten uitgedeeld met daarin badzeep, zeep voor kleding, tandpasta, 
tandenborstel, nagelknipper, malong (een doek die vrouwen gebruiken om zich te kleden en te wassen), 
handdoek, maandverband, een emmer en een plastic  kom om water mee te scheppen. Met een 
hygiënepakket kan een familie minimaal dertig dagen vooruit.

Voedselzekerheid
Kort na de ramp zijn 5.765 voedselpakketten gedistribueerd. Een pakket bestaat uit 10-15 kg rijst en 1 kg 
linzen. Dit voedsel is voornamelijk lokaal ingekocht en aangevoerd vanuit andere, niet getroffen gebieden in 
de Filipijnen. Daarnaast kregen families geld voor het opruimen van puin. Met dit geld konden ze voedsel 
kopen op de nog functionerende markten. 

Levensonderhoud
Om de toegang tot voedsel snel en duurzaam te herstellen, is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk 
aan het werk gaan. Zo kunnen ze zelf voedsel produceren of kopen. In januari  is daarom al  gestart met het 
geven van een impuls aan de zelfvoorziening van de meest kwetsbare families. Cordaid heeft 21 
vissersboten, inclusief buitenboordmotoren en netten, geleverd aan meest kwetsbare vissersfamilies: één 
boot voor vijf families. Ook heeft Cordaid Mensen in Nood zaden en gereedschap uitgedeeld, zodat families 
groenten konden verbouwen. Daarnaast kregen families pluimvee of ander kleinvee. Om de productie van 
zeewier, een belangrijke bron van inkomsten, weer op gang te brengen, ontvingen 100 families ook 
plantmateriaal. Behalve huizen zijn ook keukenspullen, beddengoed, meubels en waterleidingen kapot of 
verdwenen. Om het huishouden weer op gang te helpen, worden huishoudpakketten gedistribueerd, in totaal 
11.144 stuks. Deze bestaan uit een afsluitbare jerrycan met kraantje, potten en pannen, lucifers, dekens, een 
slaapmat en een muskietennet. 

Onderdak
De behoefte aan materiaal  voor onderdak is groot. Cordaid Mensen in Nood heeft daarom 5.112 pakketten 
uitgedeeld met daarin een tentzeil, diverse maten spijkers, touw en gereedschap. Met deze materialen en 
met het restmateriaal van verwoeste huizen konden mensen beginnen met het opbouwen van hun 
onderkomens. Ook zijn elektrische zagen geleverd, zodat mensen bomen uit de weg konden ruimen die 
straten blokkeerden. 
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Een nieuw begin met hamer en spijkers 

Zijn echte naam is Hermogenes Cortez Junior, maar zijn vrienden noemen hem Johannes. 
“Naar Johannes de Doper”, zegt hij glimlachend. Tyfoon Haiyan heeft het huis van Johannes, 
zijn vrouw en twee kinderen verwoest, maar zelf zijn ze gelukkig ongedeerd gebleven. Hun 
huis stond in het gehucht Hauban, middenin de rijstvelden, vlakbij Ormoc, Leyte. 
Medewerkers van Caritas Filipijnen, Cordaids zusterorganisatie, hebben na de ramp mensen 
snel voorzien van materialen - tentzeilen, spijkers, touw en gereedschap – en hen getraind in 
het bouwen van een tijdelijk onderkomen met restmateriaal, ruim voorradig in het puin. 
Op het erf van Johannes is het een drukte van belang wanneer een timmerman en 
vrijwilligers beginnen aan de bouw van een voorbeeldhuisje van beschikbare materialen. 
Terwijl  andere families het goede voorbeeld volgen, lopen medewerkers van Caritas van huis 
tot huis om assistentie te verlenen. Hoewel  bedoeld als tijdelijk onderkomen, ziet Johannes 
zijn nieuwe huis als permanent. “Mijn huis is een permanent tijdelijk onderkomen”, grapt hij. 
Hij denkt dat het zeker een jaar zal blijven staan en maakt al  plannen voor uitbreiding, als hij 
weer wat geld heeft verdiend. De tyfoon kan dan het huis van Johannes verwoest hebben, 
zijn geloof is alleen maar versterkt. “Ik ben God dankbaar”, zegt hij, “want kijk, wij leven 
allemaal nog!”

Johannes C
ortez bouw

t aan zijn nieuw
e huis 

Foto: Jim Stipe, Caritas



Bescherming
Er zijn veel trauma’s. Veel  mensen hebben familieleden en buren zien verdrinken. Ze waren soms niet in 
staat te helpen en worden gekweld door schuldvragen. Gekwalificeerde staf is aangenomen om vrijwilligers 
te trainen die eerste hulp verleenden in het verwerken van deze traumatische ervaringen. Daarnaast heeft 
onze zusterorganisatie Caritas Filipijnen, naar lokaal  gebruik, speciale diensten en concerten georganiseerd 
in kerken. Door gebed en zang kregen mensen de gelegenheid hun ervaringen en verlies een plek te geven. 
In totaal zijn hiermee 2.850 mensen bereikt. 

Rampenmanagement
Ter voorbereiding op de wederopbouwfase en om ervoor te zorgen dat alle activiteiten duurzaam van aard 
zijn, is Cordaid Mensen in Nood al in januari  2014 gestart met het trainen van lokale partners in 
rampenpreventie (Community Managed Disaster Risk Reduction). Gemeenschappen brengen zelf in kaart 
wat voor hen de belangrijkste bedreigingen en risico’s zijn. Daarna zoeken zij samen naar de beste manier 
om deze risico’s bij  een volgende ramp te minimaliseren. Ze zetten hun eigen kracht in om hun leven op 
orde te krijgen en voorbereid te zijn op toekomstige rampen. Gezien de groeiende intensiteit van tyfoons die 
de Filipijnen jaarlijks bereiken, vergroot Cordaid Mensen in Nood met deze aanpak de weerbaarheid van de 
bewoners. Hun afhankelijkheid van externe hulp neemt daardoor af. De rampenpreventie-training wordt in 
maart vervolgd. Cordaid Mensen in Nood verwacht dit proces de komende twee jaar te blijven begeleiden. 

Uitdagingen en beperkingen
Het was een uitdaging om alle goederen voor de eerste hulpverlening aan te kopen, omdat veel 
hulporganisaties in het land op zoek waren naar dezelfde goederen. In Samar en Leyte, de zwaarst getroffen 
gebieden, waren wegen geblokkeerd, was geen elektriciteit en water en was telecommunicatie niet mogelijk. 
(Lucht)havens waren beschadigd en niet operationeel. De grote vraag naar transportmogelijkheden maakte 

diesel en benzine schaars. Het was lastig 
vrachtwagens te huren en deze op het beperkt 
aantal beschikbare boten naar andere eilanden te 
kri jgen. Aanhoudende regenval  en wind 
bemoeilijkten daarnaast het transport over zee 
(boten konden niet uitvaren). Hierdoor duurde het 
tot januari voordat Caritas Filipijnen in staat was 
alle onderdelen voor de noodhulp te leveren aan 
de bisdommen. Waar mogelijk zijn goederen 
lokaal ingekocht om de inzet van langdurig en 
kostbaar vervoer te minimaliseren. Begunstigden 
zijn pas geselecteerd toen duidelijk werd dat 
goederen op korte termijn geleverd konden 
worden. In sommige gevallen zijn pakketten 

uitgedeeld terwijl  één of enkele producten nog ontbraken, omdat de noden zo hoog waren. In andere 
gevallen is gewacht met distributie, omdat de transportkosten te hoog waren (voor afgelegen gebieden, 
bijvoorbeeld Palawan).

Een andere uitdaging is dat een derde van de Filipijnse bevolking afhankelijk is van landbouw als 
belangrijkste inkomstenbron. De tyfoon heeft gewassen verwoest en hele plantages zijn met de grond gelijk 
gemaakt. Kokospalmen zijn omgewaaid of doormidden gebroken en daarmee onbruikbaar geworden. Het 
duurt minimaal zeven jaar voordat de palmen weer kokosnoten produceren. Dagloners zijn hierdoor hun 
bron van inkomsten kwijtgeraakt, kleine boeren en grootgrondbezitters zien hun investeringen verdampen. 
Cash for workactiviteiten worden aangeboden aan mensen die hun inkomstenbron verloren hebben en geen 
alternatief voorhanden hebben. Onderzoek wordt gedaan naar het aanbieden van alternatieve bronnen van 
inkomsten op de langere termijn, gebruik makend van jarenlange ervaring in het stimuleren van midden- en 
kleinbedrijf in de Filipijnen. In samenwerking met microkredietinstellingen die al  bestaande partners zijn van 
Cordaid, wordt onderzoek gedaan naar leningen op maat voor de getroffen bevolking. 

Toekomst
Op dit moment voert Cordaid Mensen in Nood een missie uit in Noord-Palawan en Oost-Samar om haar 
wederopbouwprogramma gestalte te geven. In beide provincies wordt in overleg met het bisdom, de lokale 
Caritas en andere hulporganisaties een gemeente geselecteerd om overlap van hulp te voorkomen. De 
aanpak van Cordaid Mensen in Nood kenmerkt zich door de participatie van de bevolking. De bevolking 
bepaalt zelf welke noden aangepakt worden en hoe. De prioriteiten van de bevolking liggen vooral  bij 
huisvesting, water en sanitatie, inkomstenbronnen, bescherming van landrechten en grondgebruik, en 
rampenpreventie. Cordaid Mensen in Nood plant hiervoor langdurige en intensieve activiteiten met ongeveer 
2.500 huishoudens. 
Ook biedt Cordaid Mensen in Nood ondersteuning aan de nationale Caritas-organisatie van de Filipijnen. 
Cordaid Mensen in Nood gaat de training en begeleiding voortzetten op de rampenpreventieaanpak 
(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.
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3.3 ICCO en Kerk in Actie

ICCO en Kerk in Actie zijn in de Filipijnen met lokale organisaties actief om toegang tot goede 
productiemiddelen en tot markten te stimuleren voor groepen die zich organiseren. Een voorbeeld daarvan is 
de introductie van eenden in rijstvelden: zij  produceren mest en eten het onkruid en de insecten die de 
rijstplanten kunnen beschadigen. Zo wordt meer en goedkoper geproduceerd. Vooral  deelname van armen 
en etnische minderheden aan het economische leven wordt gestimuleerd. Er worden ook lobbyactiviteiten 
georganiseerd met als doel dat productieketens inclusief worden, zodat deze kwetsbare groepen er hun weg 
in kunnen vinden. ICCO en Kerk in Actie hebben in Manila een kantoor waar gewerkt wordt aan de 
ontwikkelings- en noodhulpprogramma’s. In de getroffen gebieden heeft ze een netwerk van lokale 
partnerorganisaties waar structurele samenwerking mee plaats vindt. De laatstgenoemde organisaties 
hebben contacten in de getroffen dorpen en kunnen zorgen voor passende hulp.

Welke hulp hebben ICCO en Kerk in Actie verleend met geld van Giro555?

Figuur D: Hulpverlening ICCO en Kerk in Actie per cluster

Gezondheidszorg
Omdat veel mensen getraumatiseerd zijn na de ramp, hebben 100 volwassenen en 100 kinderen een stress 
debriefing gekregen in Panay. Dit is een psychosociale interventie en is belangrijk voor slachtoffers om goed 
met een trauma om te gaan.

Voedselzekerheid
ICCO en Kerk in Actie hebben aan 6.755 families voedselpakketten uitgedeeld in Negros Ocidental, Illoilo en 
Panay. 881 families daarvan hebben ook hygiënepakketten en voorlichting over (borst-)voeding voor 
kinderen gekregen. 

Levensonderhoud
Een lokale partner van ICCO en Kerk in Actie heeft in Negros Occidental 
een algemeen behoeftenonderzoek gedaan onder de huishoudens en 
heeft daarvoor 45 vrijwillige enquêteurs geïnstrueerd. In totaal zijn 258 
interviews gedaan. In Panay zijn elf wijkraden en zeventig boeren bezig 
met opzetten van vijftig hectare landbouw- en bosbouwactiviteiten. 
Daarnaast is ook een planning voor huizenherstel gemaakt en is staf van 
lokale organisaties in de provincie Negros Occidental getraind in kwaliteit 
van noodhulp.

Onderdak
In totaal hebben 2.112 families in Negros Occidental en Panay materiaal 
voor huizenbouw ontvangen. 61 families in de provincie Negros 
Occidental ontvingen geld om hun zwaar beschadigde huis te repareren.
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Rampenmanagement
In Panay zijn vergaderingen gehouden over hoe het 
rampenparaatheidwerk beter georganiseerd kan 
worden, bijvoorbeeld hoe gemeenschappen beter 
voorbereid kunnen worden op rampen. Daartoe 
worden kwetsbaarheden en sterke punten van 
gemeenschappen in kaart gebracht. In de provincie 
Negros Occidental is veldonderzoek gedaan in drie 
gemeenten om te kijken hoe de impact van rampen 
verkleind kan worden. 

Bescherming
ICCO en Kerk in Actie hebben juridisch advies 
gegeven aan slachtoffers om voor hun rechten op te 
kunnen komen. Het gaat bijvoorbeeld om het helpen 
van mensen die hun identiteitsdocumenten zijn 
kwijtgeraakt of het assisteren van mensen bij het 
verkr i jgen van overl i jdensverklar ingen voor 
omgekomen familieleden. Dat kan nodig kan zijn voor 
verzekeringen en andere voorzieningen. Hiervoor zijn 
dertig enquêteurs aangenomen en is een enquête 
gehouden onder 2.575 slachtoffers in Leyte. De 
resultaten zijn gedeeld met andere relevante 
organisaties, ook via de radio, om een betere 
behandeling van de problemen van slachtoffers te 
realiseren. 

Uitdagingen en beperkingen
Eén van de uitdagingen in de hulpverlening is de 
hevige regenval. Daardoor kunnen hulpverleners 
sommige gebieden moeilijk bereiken en door 
problemen met huisvesting is de bevolking 
bevattelijker voor ziekten. Om iedereen toch zo goed 
en zo snel mogelijk te kunnen bereiken, werken 
hulpverleners soms dag en nacht door. Sommige 
distributies zijn uitgesteld omdat de bevoorrading 
langer op zich laat wachten, maar kunnen alsnog 
(vertraagd) uitgevoerd worden. Daarnaast is er zoveel 
werk voor de hulporganisaties dat er een tekort aan 
personeel  is. Lokale vrijwilligers bieden zich aan om 
te helpen, waardoor de hulporganisaties het vele werk 
toch kunnen uitvoeren. Een andere beperking in de 
hulpverlening is dat de prijzen van bouwmaterialen 
drastisch zijn gestegen. ICCO en Kerk in Actie gaan 
daarom met de betrokkenen om de tafel zitten om te 
bespreken hoe huizenbouw goedkoper en toch nog 
goed kan.

Toekomst
ICCO en Kerk in Actie gaan door met noodhulp, maar 
willen ook zo snel mogelijk via en met lokale 
organisaties omschakelen naar duurzame bestaans-
zekerheid voor boeren en vissers. ICCO en Kerk in 
Actie waren en zijn sterk aanwezig met het stimuleren 
van economische activiteiten zoals visserij  en 
landbouw, en willen de slachtoffers zo snel mogelijk 
weer in staat stellen om voor hun eigen familie te 
zorgen. Noodoplossingen blijven echter nodig omdat 
sommige schade langdurig is. Zo zijn bijvoorbeeld 
visgronden vernietigd, waardoor de visvangst 
drastisch verminderd is. Ook duurzaam onderdak is 
een prioriteit waar veel geld voor nodig is.
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Over op duurzame landbouw 

Die achtste november gaat René Francisco (43) 
uit Carles op Iloilo gewoon aan het werk als 
beveiligingsbeambte. Er zijn wel waarschuwingen 
uitgegaan op radio en tv, maar mensen zijn 
gewend te leven met tyfoons. Dat deze zo sterk 
zou zijn, dat had Francisco niet ingeschat. ”De 
angst die ik voelde net na de ramp, zal ik nooit 
meer vergeten.” Alle netwerken zijn vernield en hij 
kan geen contact krijgen met zijn vrouw en vijf 
kinderen. Hij rent naar huis om daar te zien dat er 
weinig meer van over is. Gelukkig zijn zijn vrouw 
en kinderen ongedeerd. 
Om zijn gezin van een inkomen te voorzien is 
Francisco naast beveiligingsbeambte ook boer. Hij 
verbouwt rijst en suikerriet op zijn eigen land. 
Haiyan heeft zijn rijstveld grotendeels verwoest. 
De hectare grond levert normaal gesproken veertig 
zakken rijst van 40 kilo per stuk op. Na de storm 
zal  hij  dit jaar hooguit twee zakken overhouden. 
Via ICCO en Kerk in Actie-partner Progresso krijgt 
het gezin Francisco voedselpakketten, maar ook 
zaden en materialen om weer gewassen op zijn 
land te verbouwen. “En”, besluit hij, “ik stap over 
op biologische teelt”. Hij kreeg hierover informatie 
van Progresso. ”Duurzame landbouw is niet alleen 
groener, het levert op den duur ook meer op”, 
aldus Francisco.

René Francisco aan het werk op zijn land
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3.4 Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis was al aanwezig in de Filipijnen voor tyfoon Haiyan overkwam. Het Rode Kruis is bijna in 
elke land ter wereld vertegenwoordigd door een nationale Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging. Het 
Filipijnse Rode Kruis (PRC) heeft ruim duizend mensen in dienst, stuurt meer dan 200.0000 vrijwilligers aan 
en is verdeeld in zo’n honderd afdelingen door het hele land. PRC heeft veel  ervaring met noodhulp 
vanwege de gevoeligheid van de Filipijnen voor rampen en heeft ook sterke eerstehulp- en 
gezondheidsprogramma’s. Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) werkt sinds 2011 rechtstreeks samen met het 
Filipijnse Rode Kruis. Gezamenlijk voeren NRK en PRC rampenvoorbereiding- en gezondheidsprojecten en 
richten ze zich op de meest kwetsbaren. 

De Internationale Rode Kruisbeweging heeft via hun 
zusterorganisatie het Filipijnse Rode Kruis tot nu toe ruim 
een miljoen mensen kunnen bereiken met hulpgoederen, 
subsidies, drinkwater en sanitaire voorzieningen, 
gezondheidszorg en medicijnen, psychosociale steun en 
hulp bij  familiehereniging. Deze hulp is mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van ruim 6.000 vrijwilligers in de 
getroffen gebieden en meer dan 2.500 vrijwilligers die op 
het Rode Kruishoofdkantoor hebben geholpen met het 
inpakken van hulpgoederen. Vanaf het begin is de prioriteit 
geweest om zo snel mogelijk voedselhulp en andere 
essentiële hulpgoederen aan de mensen in de zwaarst 
getroffen gebieden uit te delen, terwijl gelijktijdig zorgvuldig 
de precieze omvang van de ramp en de noden van de 
getroffenen in kaart werden gebracht.

Welke hulp heeft het Nederlandse Rode Kruis verleend 
met geld van Giro555?
Het Nederlandse Rode Kruis heeft steun geboden door 
noodhulpexperts en hulpgoederen te sturen. Zo heeft het 
NRK tot en met eind januari de volgende goederen 
aangekocht en verzonden naar de Filipijnen: 1.109 tenten, 
29.580 jerrycans, 5.950 plastic zeilen, 3.900 bouwpakketten voor onderdak en 1.597 keukensets. Daarnaast 
heeft het NRK geld overgemaakt aan het Internationale Rode Kruis om te besteden aan voedselzekerheid, 
zoals de aankoop van voedselpakketten. Ook hebben hulpverleners van het NRK de collega’s van het 
Filipijnse Rode kruis ondersteund bij  de hulpverlening ter plaatse. Het NRK en PRC zijn al geruime tijd 
partners en het NRK heeft een kantoor in Manilla, van waaruit ze de hulp mede coördineert.

Figuur E: Hulpverlening Nederlandse Rode Kruis per cluster
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!
Nederlandse Rode Kruis zorgt voor mobiele klinieken 
op eiland Samar.  

Foto: Arie Kievit



Gezondheidszorg
Tyfoon Haiyan heeft onder meer veel  schade veroorzaakt aan de bestaande gezondheidszorg in het 
getroffen gebied. Veel ziekenhuizen en klinieken werden verwoest. Het Rode Kruis heeft door middel  van 
noodhospitalen medische zorg kunnen bieden aan patiënten in de eerste tweeënhalve maand na 8 
november. Vanaf eind december wordt de zorg waar mogelijk weer overgedragen aan de bestaande 
ziekenhuizen en klinieken, indien die voldoende opgeknapt zijn. Tevens geeft het Rode Kruis voorlichting 
over ziektes zoals dengue en diarree, en geeft het psychosociale hulp aan de getroffen bevolking.

Voedselzekerheid
Er wordt tot op de dag van vandaag nog steeds voedsel  uitgedeeld. Wel is het de intentie om deze hulp aan 
het einde van februari 2014 af te bouwen. Getroffen mensen hebben ook subsidies (zogeheten cash grants) 
ontvangen om zelf voedsel te kunnen kopen.

Levensonderhoud
Het Rode Kruis wil binnen 18 maanden na de ramp de capaciteit van families om zelf in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien hebben hersteld. Er worden nu bijvoorbeeld banen gecreëerd in het 
herstel  van huizen. Het heeft echter de voorkeur mensen binnen hun eigen sector te laten terugkeren, zoals 
visserij en landbouw. Er zal soms ook training en omscholing worden geboden, zoals in de bouw of in het 
opzetten van een eigen bedrijf. Tevens hebben mensen hulpgoederen, zoals dekens, matrassen, jerrycans 
en persoonlijke hygiënepakketten ontvangen.

Onderdak
Ongeveer 5.000 families, ofwel  25.000 mensen, hebben plastic  zeilen van het NRK ontvangen om in hun 
meest dringende onderdak te kunnen voorzien. Er zijn ook tenten en bouwpakketten, één per familie, 
uitgedeeld aan families om zelf huizen mee te bouwen of herstellen. Tevens werden en worden mensen 
geïnformeerd over veilig en stevig onderdak en ontvangen mensen die zelf hun huizen weer hebben 
opgebouwd geld en advies om hun huizen veiliger te maken. 

Uitdagingen en beperkingen
In de eerste paar weken na de ramp werd vooral  de toegang tot de getroffen gebieden ernstig belemmerd 
door beschadigde infrastructuur zoals vliegvelden, havens en wegen, en door ingestorte gebouwen en 
blokkades door puin en wrakstukken. Dit maakte de toevoer van hulpgoederen en het delen van informatie 
moeilijk. Doordat het Rode Kruis al overal in het land vertegenwoordigd was in lokale afdelingen, was het 
(toen de basiscommunicatielijnen hersteld waren) toch vrij snel mogelijk om in kaart te brengen wat de 
behoeftes in de getroffen gebieden waren. Lokale voorraden konden daardoor direct worden aangesproken. 
Lokale onderzoeksteams van het Rode Kruis zijn vrijwel meteen gestart met het verzamelen van gegevens 
over de omvang van de ramp en de noden van de getroffenen. Dit werd in eerste instantie, toen het internet 
het nog niet deed, via sms gecommuniceerd. Het Rode Kruis was ook een van de eerste hulporganisaties 
die hulpgoederen vanuit de hoofdstad de getroffen gebieden in kreeg met vrachtwagens, boten en 
vliegtuigen.

Daarnaast is deze tyfoon niet de enige ramp die de Filipijnen in dezelfde periode trof. Er trokken al eerder 
meerdere tyfoons over het land die overstromingen veroorzaakten. Minder dan een maand voor Haiyan werd 
het midden van het land getroffen door een zware aardbeving met een schaal van 7.2 en het zuiden van het 
land had te kampen met een gewapende opstand. Dit heeft ervoor gezorgd dat de aandacht, mensen en 
middelen van de het Rode Kruis verdeeld moesten worden. Het Rode Kruis heeft hierop gereageerd door 
experts van het Rode Kruis en hulpgoederen vanuit de hele wereld zo snel mogelijk over te vliegen naar de 
Filipijnen om het Filipijnse Rode Kruis bij te staan. 

Toekomst
Het Rode Kruis blijft de mensen in de getroffen gebieden nog tot in 2015 ondersteunen. De komende zes 
maanden zal  de nadruk vooral komen te liggen op het bieden van hulp bij de wederopbouw van huizen en 
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‘Ik hoop snel weer mijn eigen huis te hebben’

Evelyn Zamora en haar gezin hebben een fijn huis in 
Caano, een dorp aan de noordkant van het Filipijnse 
eiland Panay. Totdat tyfoon Haiyan over de archipel 
denderde. Ook Caano werd hard getroffen. Het huis 
van Evelyn is compleet ingestort als gevolg van het 
natuurgeweld. Sindsdien woont de gehandicapte 
vrouw met haar vier kinderen bij haar ouders. Haar 
man is weg, op zoek naar werk. “Ik vind het fijn dat 
ik bij  mijn familie terecht kan, maar ik hoop wel dat ik 
snel weer zelfstandig kan wonen.” Evelyn en haar 
familie kregen van het Rode Kruis materialen 
waarmee ze hun huis weer kunnen opbouwen. Tot 
die tijd leven ze in een grote gezinstent, die ze ook 
van het Rode kruis gekregen hebben.



de mogelijkheid tot terugkeer van de getroffenen. Er zal veel  aandacht blijven voor gezondheid, het 
voorkomen van de uitbraak van ziektes en het bieden van psychosociale hulp. Toegang tot schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen, en het bieden van trainingen in hygiëne zullen de komende maanden 
van groot belang blijven, omdat mensen nog steeds dicht op elkaar leven. Daarnaast zal er nu meer 
aandacht besteedt worden aan het herstellen van de zelfredzaamheid van mensen om in hun 
levensonderhoud te voorzien en het belang van betere voorbereiding op rampen. Tot slot benut het Rode 
Kruis deze ramp ook om beleidsmakers en het publiek verder te overtuigen van het belang van nieuwe 
wetgeving en regelgeving over rampenvoorbereiding, risicovermindering en klimaatverandering.

3.5 Oxfam Novib

Oxfam werkt al  meer dan vijftig jaar in de Filipijnen in nauwe samenwerking met lokale partners, de overheid 
en de private sector. Oxfam heeft structurele ontwikkelingsprogramma’s opgebouwd, gericht op het 
vergroten van de capaciteiten van mensen en gemeenschappen om zich voor te bereiden op natuurrampen, 
op duurzame plattelandsontwikkeling en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, op eerlijke handel 
en op gelijke rechten voor zwakkere of achtergestelde groepen in de samenleving, zoals etnische 
minderheden en vrouwen. Oxfam richt zich op het versterken van mensen en gemeenschappen om hen 
weerbaarder te maken tegen schokken als gevolg van natuurrampen, ziekte, stijgende voedselprijzen of 
verlies van baan en inkomen. Ze richt zich daarbij vooral  op vrouwen, als belangrijke speler in het bereiken 
van duurzame veranderingen. Oxfam werkt vooral in Mindanao, een van de armste gebieden in de Filipijnen. 

Oxfam heeft zich in de eerste fase na de ramp gericht op drie gebieden: Samar, Leyte en Noord Cebu. De 
hulp bestaat uit levensreddende activiteiten in de clusters water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en 
voedselzekerheid. Deze activiteiten zijn onderdeel  van een totaal plan voor het eerste jaar. In de loop van 
2014 en gebaseerd op ervaringen in het eerste jaar, worden plannen gemaakt voor 2015 en verder. 
Het cluster water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) heeft als doel  om de families te voorzien van 
toegang tot voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, zodat de meest kwetsbare slacht-
offers van de tyfoon (met name vrouwen en kinderen) zichzelf kunnen beschermen tegen gezondheids-
risico’s. Activiteiten onder deze doelstelling zijn: installatie en reparatie van drinkwatervoorzieningen, 
wateropslag, distributie van waterzuiverings- en hygiënekits, installatie van latrines en faciliteiten voor 
mensen om hun handen te wassen en hygiënevoorlichting. Het cluster voedselzekerheid heeft als doel  de 
slachtoffers in hun dagelijkse voedselbehoefte te voorzien en hen te helpen, waar fysiek mogelijk, om weer 
in hun eigen inkomen te voorzien. De activiteiten onder deze doelstelling zijn cash for work, cash for asset 
recovery activities, unconditional cash grants en het geven van materialen waarmee mensen hun oude 
werkzaamheden weer kunnen oppakken, zoals landbouwmaterialen en reparatie van vissersboten of 
visnetten.

Oxfam heeft op 18 januari een kantoor geopend in Ormoc om de activiteiten in de getroffen gebieden beter 
te kunnen ondersteunen, met name de getroffen families in West-Leyte die verder nog weinig hulp hebben 
ontvangen. 
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Schoon drinkwater redt 
levens. Daarom zorgt 
Oxfam Novib voor 
schoondrinkwaterpunten. 

Foto: Eleanor Farmer



Welke hulp heeft Oxfam Novib verleend met geld van Giro555?
Met het Giro555-geld heeft Oxfam ongeveer 46.500 mensen bereikt in Samar, Leyte en Noord-Cebu. 

Figuur F: Hulpverlening Oxfam Novib per cluster

Gezondheidszorg
2.320 families (ongeveer 11.600 mensen) hebben waterzuiverings- en hygiënekits ontvangen, in combinatie 
met hygiënevoorlichting, zodat zij  toegang hebben tot schoondrinkwater en in hun persoonlijke hygiëne te 
kunnen voorzien. 

Water en sanitaire voorzieningen
280 gemeenschappelijke toiletten zijn gebouwd of gerepareerd om mensen van de benodigde hygiëne te 
voorzien en te voorkomen dat ziektes zich verspreiden. Na de tyfoon heeft Oxfam een team van ingenieurs 
ingeschakeld, die samen met de lokale overheid, UNICEF en een lokale organisatie genaamd A Single Drop 
for Safe Water voor 80% van de inwoners van de stad Tacloban beschadigde watervoorzieningen hebben 
gerepareerd. Oxfam ondersteunt de overheid en lokale watermaatschappijen met technici en materialen om 
de overige watervoorzieningen te repareren.

Levensonderhoud
510 boeren hebben rijstzaden ontvangen van Oxfam om nieuwe gewassen te planten die waren verwoest 
door de tyfoon Haiyan. Door middel van cash for work heeft Oxfam met het Giro555-geld ongeveer 5.000 
mensen gemobiliseerd voor een periode van tien dagen voor het opruimen van puin en omgevallen bomen 
en het vrijmaken van wegen en strategische plekken. In ruil hiervoor hebben zij  geld gekregen. Met dit kleine 
inkomen kunnen mensen in hun eerste levensbehoeften voorzien.

Uitdagingen en beperkingen
Een van de grootste beperkingen van de hulpverlening is de geringe mate waarin de slachtoffers betrokken 
worden in de opzet van de hulp die ze ontvangen en in de programma’s die worden opgezet door de 
internationale gemeenschap en de overheid. Hierdoor worden hun behoeftes te weinig gehoord en daardoor 
wordt er soms onvoldoende rekening gehouden met wat zij willen, kunnen en nodig hebben.
Oxfam gaat ermee door om ten eerste zelf consultaties te doen met de slachtoffers of de gemeenschap door 
middel van needs assessments die gedaan worden en waarvan de uitkomsten meegenomen worden in de 
programmaopzet. Vervolgens probeert Oxfam tijdens de uitvoering van de programma’s directe 
communicatielijnen op te zetten met de mensen die de hulp ontvangen, bijvoorbeeld door het opzetten van 
een klachtenlijn, groepsdiscussies en consultaties na de distributies, zodat mensen feedback kunnen geven 
en eventuele klachten of misstanden kunnen melden. Daarnaast organiseert Oxfam consultaties tussen de 
verschillende betrokken actoren, zoals WASH-comités, vrouwengroepen, de lokale overheid, internationale 
organisaties en de nationale overheid om de directe behoeftes van de slachtoffers duidelijk te krijgen.

Gezien de grote omvang van de ramp is een tweede beperking het verkrijgen van voldoende en kwalitatief 
goede medewerkers, die een programma van deze schaal goed kunnen uitvoeren. Oxfam werkt in de 
uitvoering zoveel mogelijk samen met lokale vrijwilligers, lokale overheidsdiensten en andere 
dorpsstructuren en -comités. Deze lokale structuren worden ondersteund en soms overzien door lokale 
partnerorganisaties en Oxfam. Oxfam probeert zoveel  mogelijk mensen aan te nemen van de lokale en 
nationale arbeidsmarkt, die de lokale context goed kennen en/of ervaring hebben met humanitaire hulp in 
andere gebieden op de Filipijnen. Daarnaast heeft Oxfam humanitair personeel ingezet van andere 
programma’s binnen en buiten de regio, die ervaring hebben met humanitaire programma’s van deze 
omvang. Tot slot werkt Oxfam nauw samen met andere nationale en internationale NGO’s, de lokale, 
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provinciale en nationale overheid, en met overige betrokken actoren, zowel direct als via de bestaande 
coördinatie- en clustersystemen. 

Toekomst
Oxfam zal de bestaande WASH-programmaactiviteiten verder voortzetten, inclusief monitoring van de 
waterkwaliteit en de waterzuivering in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap en de lokale 
overheid, reparatie en installatie van drinkwatervoorzieningen, sanitaire voorzieningen voor zowel 
gemeenschappen als individuele huishoudens, het uitdelen van hygiëne- en waterkits aan de meest 
kwetsbare huishoudens, en het geven van hygiënevoorlichting. Daarnaast zal Oxfam de gemeenschappen 
begeleiden in het maken van plannen om zich in de toekomst beter te kunnen beschermen en beter 
voorbereid te zijn op rampen zoals een tyfoon.

Daarnaast zal Oxfam doorgaan met het monitoren van de voedselzekerheidssituatie van de slachtoffers en 
deze mensen waar mogelijk ondersteunen om weer in hun eigen inkomen te kunnen voorzien, bijvoorbeeld 
door het bieden van cash for work, cash for asset recovery waarbij puin wordt geruimd en landbouwgronden 
weer klaar worden gemaakt voor gebruik. Oxfam geeft daarbij  materialen (bijvoorbeeld kettingzagen om de 
omgevallen bomen te ruimen) of biedt alternatieve gewassen aan gedupeerde boeren die voor de ramp 
kokosnoten verbouwden. 
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‘We gebruiken alles’

Direct nadat de Filipijnen getroffen is door de tyfoon Haiyan, start Oxfam met de distributie van 
hygiëne- en waterkits, zeer belangrijk bij het voorkomen van ziektes. Een hygiënekit bevat zeep, 
tandenborstels, tandpasta, ondergoed, lakens, matjes, maandverband en een 'malong’. Een ‘malong’ is 
een lap stof die mensen gebruiken als kleding, maar ook als washandje of handdoek, of om zich te 
beschermen tegen de zon of tegen insecten. Eén hygienekit is bedoeld voor een gezin van vijf 
personen. Een waterkit bestaat uit een jerrycan en het zuiveringsmiddel Hyposol om water te 
desinfecteren. Zo kunnen mensen voorlopig in hun eigen drinkwater voorzien. Eén fles Hyposol  is 
voldoende om een gezin een maand van veilig water te voorzien. “De hygiëne- en waterkits zijn een 
grote uitkomst voor ons. We hebben bijna al onze spullen verloren.Geld om op de markt iets nieuws te 
kopen, hebben we niet, dus alles is welkom”, zegt Diego Bermiso. “Er zit niets in dat we niet kunnen 
gebruiken, we gebruiken het allemaal.”

Foto: Jane Beesley



3.6 Save the Children

Save the Children is sinds 1981 actief in de Filipijnen en heeft sinds die tijd hulp geboden bij  tientallen grote 
en kleinere rampen en crisissen als gevolg van overstromingen, aardbevingen en conflicten. Daarbij werd, 
naast het uitvoeren van directe noodhulpactiviteiten, ook aandacht besteed aan het ondersteunen van 
gemeenschappen bij  het invoeren van maatregelen om de effecten van natuurgeweld te verminderen en 
uitvoering te geven aan de rechten van kinderen. Save the Children voert deze programma’s niet alleen zelf 
uit, maar ook in nauwe samenwerking met lokale partners en de overheid. Participatie van de doelgroep en 
partners bij  het vormgeven van programma’s en de capaciteitsversterking van partners vormt een belangrijk 
onderdeel van de strategie van Save the Children. Sinds november 2013 heeft Save the Children haar 
uitvoeringscapaciteit voor het noodhulp- en wederopbouwprogramma gerelateerd aan de tyfoon Haiyan flink 
uitgebreid en aangevuld met ervaren internationale medewerkers. 

Binnen het huidige noodhulp- en wederopbouwprogramma richt Save the Children zich onder andere op: het 
verstrekken van acute noodhulpgoederen aan getroffen kinderen en hun families; het bieden van 
gezondheidszorg, met name via mobiele klinieken; het ondersteunen van kostwinners; voedselvoorziening 
voor de getroffen bevolking met speciale aandacht voor voeding van baby’s en zwangere vrouwen; het 
opstarten en inrichten van tijdelijke scholen en zogenaamde Child Friendly Spaces (plaatsen waar kinderen 
veilig kunnen spelen en leren); water en sanitaire voorzieningen; inrichting van noodonderkomens en herstel 
van woningen.          

Welke hulp heeft Save the Children verleend met geld van Giro555?
Met de fondsen van Giro555 richt Save the Children zich zowel op noodhulp, in de vorm van de distributie 
van noodhulppakketten, als op wederopbouw. Save the Children ondersteunt kostwinners bij het opnieuw 
opstarten van hun bedrijfjes, zodat families weer net zo onafhankelijk en zelfstandig worden als voor Haiyan. 
Bovendien ondersteunt Save the Children bij de wederopbouw van het onderwijs, zodat deze generatie 
kinderen toch kans heeft op een goede toekomst.

Figuur G: Hulpverlening Save the Children per cluster
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Dokter onderzoekt 2-jarig kind in mobiele 
kliniek van Save the Children in Tacloban. Foto: Hedinn Halldorsson



Levensonderhoud
In de noodhulpfase heeft Save the Children Giro555-middelen ingezet om kostwinners, met name vissers, te 
ondersteunen bij  het opnieuw opstarten van hun bedrijfjes zodat zij  weer een bron van inkomsten hebben. In 
sommige kustgebieden op Panay is 90% van de boten, netten en ander materiaal verloren gegaan. Save the 
Children wil  871 gezinnen (totaal  4.355 mensen) ondersteunen in 13 gemeenschappen in de provincie Iloilo 
op Panay. De identificatie van de mensen die het meest in nood zijn (zoals families met veel kleine kinderen) 
is inmiddels afgerond, contracten zijn ondertekend en er zijn trainingen gegeven, onder andere over 
regulering in de visserij en over risicobeperking bij  rampen. In februari wordt gestart met het financieren van 
boten, netten en ander materiaal. Daarnaast ondersteunt Save the Children met Giro555-middelen 1.333 
families (6.665 mensen) met noodhulppakketten waarin waterzuiveringstabletten, dekens en huishoudelijke 
goederen zitten. Voor tijdelijke onderdak ontvingen deze families tentzeil  en touw. Solar lights (Waka Waka) 
zijn verdeeld aan kinderen en hun gezinnen.
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Dekens, klamboes en slaapmatten

Jennifer was thuis toen de tyfoon Haiyan de Filipijnen trof op 8 november. Een 
mangoboom waaide om en viel  de achterkant van haar huis binnen. Ze kon nog 
net op tijd met haar drie maanden oude baby ontsnappen. Haar man probeerde op 
hetzelfde moment zijn vissersboot te redden waarop hij  op dat moment aan het 
werk was. Hij  overleefde de storm, maar zijn boot werd vernield. Jennifer zegt: “Ik 
was zo wanhopig en bang. Ik moest mijn pasgeboren baby dragen terwijl ik rende 
voor mijn leven. Ik had geen idee waar ik naartoe ging. Er vlogen dakpannen door 
de lucht en bomen waaiden om. Toen we een dag later terugkwamen in ons huis 
waren we in diepe shock. Ons huis was volledig vernield en de vissersboot die we 
gebruikten om geld te verdienen, was weg. Deze plek was vroeger ons thuis. Nu is 
er niets meer van over.”
Twee weken na de storm heeft de familie, net zoals vele anderen, een tijdelijk 
onderkomen gebouwd. De noodonderkomens zijn klein en niet weerbestendig. 
Save the Children deelt zeilen en andere huishoudelijke spullen uit om de families 
te helpen. “We zijn Save the Children enorm dankbaar voor hun hulp. De dekens, 
de klamboe en de slaapmat komen goed van pas zodat we kunnen slapen. Alles 
ging verloren door de tyfoon dus alle kleine beetjes helpen al enorm”, aldus 
Jennifer. Net zoals de man van Jennifer zijn vele mensen hun huis en bron van 
inkomsten kwijt geraakt. Zij  maken zich grote zorgen over de toekomst: hoe en 
wanneer zullen zij weer in staat zijn om eigen inkomsten te verwerven om het 
gezin te kunnen onderhouden. Daarom zet Save the Children alles op alles om 
deze mensen te kunnen helpen om weer op eigen benen te kunnen staan. 
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Onderwijs
Save the Children ondersteunt met Giro555-middelen de coördinatie van het onderwijscluster, waarvan Save 
the Children co-lead is. Activiteiten van de cluster omvatten (onder andere): monitoring van de distributie van 
onderwijsmaterialen; het uitbrengen van advies over de locatie en inrichting van op te zetten Child Friendly 
Spaces; het versterken van de capaciteit van de (lokale) overheid; coördinatie van onderwijsactiviteiten met 
activiteiten in andere sectoren zoals water, sanitatie en bescherming. Daarnaast is een begin gemaakt met 
de wederopbouwfase op onderwijsvlak en zijn scholen geïdentificeerd die in deze fase zullen worden 
ondersteund met een breed pakket maatregelen, variërend van reconstructie tot training van het 
onderwijzend personeel. 

Uitdagingen en beperkingen
Directe coördinatie op het niveau van de lokale overheden werd bemoeilijkt doordat deze instanties ook 
getroffen werden door de ramp en moeite hadden om een goed overzicht te krijgen van de schade, 
behoeftes onder de bevolking en (geplande) hulpactiviteiten in hun gebied. Hierdoor moest Save the 
Children ook 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 coördinatieclusters. 

Door de omvang van de ramp, de grote behoefte aan een verscheidenheid aan hulpgoederen en logistieke 
uitdagingen door de omvang van de verwoesting verliep de aanvoer van goederen niet vlekkeloos. Hierdoor 
was het niet altijd mogelijk om complete hulppakketten samen te stellen. De medewerkers van Save the 
Children distribueerden goederen in fasen. Dit vergrootte weliswaar de werkdruk voor de logistieke 
medewerkers, maar mensen konden wel snel worden geholpen met goederen die wel beschikbaar waren.

Toekomst
Op korte termijn zal de noodhulpfase worden afgerond met de ondersteuning van de eerder genoemde 871 
gezinnen bij het weer opstarten van hun visserijactiviteit, zodat zij weer een eigen inkomen kunnen 
verwerven. In de wederopbouwfase zullen nog eens 1.000 gezinnen worden ondersteund bij  het opstarten 
van hun bedrijfje, visserijactiviteiten en nieuwe inkomengenererende activiteiten zoals de productie van 
zeewier of oesterteelt. Daarnaast zullen Giro555-middelen worden ingezet binnen de schoolcomponent 
waardoor meer dan 3.000 kinderen weer naar school kunnen. Geplande activiteiten zijn onder andere: 
reparatie en verbetering van schoolgebouwen; constructie van noodlokalen; reparatie van toiletten en 
waterpunten; distributie van leer- en schoolmaterialen; training van leraren (o.a. omgaan met stress bij 
kinderen; kindgerichte leermethodieken); ondersteuning van het onderwijscluster in het coördineren van de 
activiteiten. 

3.7 Terre des Hommes

Terre des Hommes Nederland (TdH-NL) is actief op de Filipijnen 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 TdH-NL bestaat uit kinderen 
en vrouwen (moeders). De organisatie richt zich voornamelijk op 
kinderbescherming, onderwijs, en gezondheidszorg. Op de Filipijnen werkt TdH-
NL nauw samen met lokale partners (op dit moment met negen partners), terwijl 
het programma in Oost-Samar door de organisatie zelf wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de lokale overheid. Direct nadat de Visayas getroffen werd 
door de tyfoon Haiyan voerde TdH-NL in samenwerking met TdH-Lausanne een 
snelle assessment 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. Vooral de plaatsen Marabut en Hernani zijn 
zwaar getroffen. Guiuan is eveneens zeer zwaar getroffen, maar buiten het 
geplande programma van TdH-NL gebleven omdat verschillende internationale 
NGOs daar actief zijn.

Midden en eind november werd een eerste actie uitgevoerd om aan de eerste 
noden van slachtoffers tegemoet te komen. Onder 13.160 personen werd 
voedsel, medicijnen, drinkwater, dekens, en hygiënekits uitgedeeld. Haynan had 
een enorm aantal huizen verwoest (23.198 in de hierboven genoemde plaatsen), 
evenals scholen en publieke voorzieningen. Tijdens de assessment observeerde 
het team dat er veel  kinderen op straat liepen te bedelen. Er waren verhalen over 
kinderen die vertrokken naar andere gebieden om “geld te verdienen”. Tijdens 
gesprekken met schoolhoofden werd duidelijk dat het in het belang van de 
kinderen is om de scholen zo snel  mogelijk weer open te krijgen. Ondersteunen 
van een snelle heropening van de scholen werd een prioriteit voor TdH-NL.
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Foto: Terres des Hommes

Noodhulppakketten worden 
klaargemaakt door Terre des Hommes 
voor distributie onder bewoners. 



Welke hulp heeft Terre des Hommes verleend met geld van Giro555?
TdH-NL heeft de dagen na de ramp in Oost-Samar gelijk een assessment onder onze doelgroepen gedaan. 
In samenspraak met lokale overheden is een pakket samengesteld om getroffenen direct te helpen. Er is 
een breed pakket met zowel noodhulpgoederen, voedsel, materialen voor onderdak als 
gezondheidsgoederen uitgedeeld onder de getroffen families. 

Figuur H: Hulpverlening Terre des Hommes per cluster

Gezondheidszorg
TdH-NL heeft in november aan 2.632 families hygiënekits uitgedeeld, met onder andere maandverband, 
zeep, tandpasta en tandenborstels. Ook zijn er dekens en matten gedistribueerd onder 2.632 families.

Water en sanitaire voorzieningen
Assessments voor het bouwen van latrines zijn afgerond en de eerste materialen voor de bouw zijn gekocht. 
Ook is er begonnen met het plaatsen van handpompen bij scholen en gezondheidscentra. 

Voedselzekerheid
Voedselpakketten zijn eind november 2013 uitgedeeld onder 2.632 families. Deze pakketten bevatten vijf 
kilogram rijst, een aantal blikjes sardientjes, koekjes en drinkwater.

Onderwijs 
Door middel van cash-for-work zijn de terreinen van zeven lagere en twee middelbare scholen vrij  gemaakt 
van puin en omgevallen bomen. Er zijn dertig tijdelijke scholen opgezet in Marabut en Basey die in gebruik 
zijn genomen door 1.500 kinderen. Schoolspullen zijn gedistribueerd onder 7.075 leerlingen en onderwijskits 
zijn uitgedeeld aan 155 leerkrachten. Er is een plan gemaakt voor de reparatie van 23 klaslokalen en de 
aankoop van de daarvoor benodigde materialen is gaande.

Onderdak 
Een assessment is gemaakt waar en voor wie huizen gerepareerd gaan worden. Het plan is ontwikkeld om 
531 huizen in acht gemeenschappen te repareren in de Marabut-gemeente, evenals 200 huizen in Hernani. 
Lijsten met de benodigde materialen zijn opgesteld en de aankoop (deels in Manila) is gestart. Dit is 
afgestemd met het VN-cluster onderdak.

Bescherming
Inmiddels hebben 155 leerkrachten van 16 lagere scholen in Marabut een psychosociale training ondergaan. 
Dit is een zogenaamde teachers-for-teacherstraining. Op hun beurt moeten deze getrainde leerkrachten 
debriefingsessies houden met de leerlingen. Hier is onder de leerlingen een grote behoefte aan. Veel 
kinderen hebben verdriet door het overlijden van familieleden, angsten voor een tsunami of herhaling van 
tyfoon, stress of andere trauma’s. Inmiddels hebben alle 5.232 lagereschoolleerlingen in Marabut een stress-
debriefing ondergaan.
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Uitdagingen en beperkingen
Een beperking is de beschikbaarheid van materialen voor de bouw van scholen en huizen. Lokaal (op het 
eiland Samar) is onvoldoende verkrijgbaar en vaak van slechte kwaliteit. De oplossing is om in Tacloban, 
Cebu of Manila in te kopen. Levertijden zijn vaak lang en dit vertraagt de projectuitvoer. De aankoop van 
hout is in de Filipijnen zo goed als onmogelijk, wegens het verbod op houtkap. Een oplossing is het gebruik 
van kokosnoothout, de zogenaamde coco-lumber, dat in plaats van regenwoudhout wel  is toegestaan. 
Omdat er een enorme vraag naar bouwmaterialen is, stijgen de prijzen voortdurend.
Een tweede beperking is de instabiele situatie in de getroffen gebieden. Gemaakte planningen worden soms 
doorkruist doordat derden (overheid, lokale kerken, lokale NGO’s, internationale NGO’s) activiteiten 
aankondigen of beginnen op locaties die aanvankelijk opgenomen waren in de planning van TdH-NL. Een 
oplossing is dat TdH-NL haar activiteiten nog beter afstemt in samenwerking met drie overkoepelende 
clusters (onderwijs, onderdak en (kinder-)bescherming).

Toekomst
De komende maanden zal  het accent komen te liggen op de reparatie en herbouw van 731 huizen en de 
reparatie van 23 klaslokalen van middelbare en lagere scholen. In deze activiteiten gaat ook het merendeel 
van het nog niet bestede Giro555-geld zitten. Voorts zullen er kinderbeschermingstrainingen en 
voorlichtingscampagnes gehouden worden onder 1.500 stakeholders, zoals raadsleden en burgers van 25 
gemeenschappen in Marabut en Basey.

3.8 UNICEF Nederland

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. 
UNICEF biedt noodhulpverlening na de zware aardbeving in Bohol in oktober 2013, die ruim 3 miljoen 
mensen trof. Ook geeft 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. Ook helpt UNICEF de regering met het 
verbeteren van sociaal  beleid voor de arme en meest kwetsbare groepen in de samenleving en 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 samen met 
partners, vooral lokale NGO’s, om diensten aan te bieden op bovengenoemde vlakken. 
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Een grot in gevlucht

Na het tyfoonalarm besluit Robert Caramol met zeven 
families te vertrekken naar een grot in een nabij 
gelegen rotsformatie. Met kaarsen en zaklantaarns 
als enige verlichting, wachten zij  de nacht gespannen 
af. “De storm en regens gierden langs de bergwand. 
Het was koud, maar we waren veilig”, aldus Robert. 
De volgende ochtend treft hij  een enorme ravage aan:  
weggevaagde huizen,  ontwortelde bomen, afgerukte 
daken, overal omgevallen elektriciteitsplan. Ook zijn 
huis en dorp zijn weggevaagd. Het regent continue. 
Robert maakt een simpel tijdelijk onderkomen. Een 
paar dagen later komen de eerste voedselpakketten 
aan. Als de wegen begaanbaar zijn, bereikt een truck 
van Terre des Hommes San Rogue en worden eten, 
drinken, tentmateriaal, dekens en zeep verstrekt. 
Robert staat inmiddels op de lijst voor een tijdelijk 
nieuw onderkomen van Terre des Hommes.
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Robert Caramal vlucht met zijn gezin een grot in



Welke hulp heeft UNICEF verleend met geld van Giro555?

Figuur I: Hulpverlening UNICEF Nederland per cluster

De Giro555-gelden dragen bij aan de totale response  van UNICEF voor de slachtoffers van de tyfoon. Met 
Giro555-gelden heeft UNICEF tot nu toe het volgende bereikt:

Water en sanitaire voorzieningen
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. Mede dankzij 
UNICEF hebben in totaal nu 55.286 mensen in Leyte, Samar en Capiz toegang tot veilig drinkwater. Dit komt 
door het herstel van de reguliere waterleidingen, waterzuiveringsinstallaties en het uitdelen van 
waterpakketten met emmers, jerrycans en waterzuiveringstabletten. Er zijn hygiënepakketten uitgedeeld aan 
27.168 mensen. In een pakket zit onder andere zeep, tandenborstels, tandpasta, nagelknipper, kam en 
handdoeken. UNICEF zorgt ook voor de sanitaire voorzieningen, vooral op plekken waar veel mensen bij 
elkaar verblijven, zoals evacuatiecentra. Er zijn toiletten geïnstalleerd voor in totaal 8.912 mensen op 
verschillende plekken in het rampgebied.

Voedselzekerheid
1,35 miljoen kinderen in het rampgebied lopen het risico ondervoed te raken. Al voor de ramp was een derde 
van de kinderen ondervoed en de huidige voedselschaarste zet de situatie op scherp. UNICEF screent op 
ondervoeding en zet samen met de overheid voedingscentra op. Meer dan 4.599 kinderen onder de vijf jaar 
zijn al  gescreend, ondervoede kinderen krijgen behandeling. Na behandeling worden kinderen nog drie 
maanden gevolgd en ouders krijgen voedingsadviezen. Ook verzorgt UNICEF consulten in speciale centra 
voor zwangere en borstvoedende vrouwen. Zij krijgen voorlichting over goede voeding en over het belang 
van borstvoeding. 
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De acht-jarige Aliah Danao in het geimproviseerde klaslokaal 
op de San Roque School in Tanauan.

Foto: U
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Gezondheidszorg
Er zijn voor drie maanden medicijnen en EHBO-kits uitgedeeld waar 6.930 mensen gebruik van kunnen 
maken. Ook zijn er sets voor de behandeling van diarree gedistribueerd. In december en januari was er een 
toename van het aantal gevallen van diarree. Vooral kleine kinderen drogen snel  uit en kunnen daardoor 
overlijden. UNICEF heeft aan dit probleem prioriteit gegeven. UNICEF zorgt ook voor medicijnen en spullen 
voor de zorg van kraamvrouwen en pasgeborenen. De Filipijnse overheid heeft de hulp ingeroepen van 
UNICEF om kinderen onder de vijf jaar in de rampgebieden met spoed te kunnen vaccineren tegen mazelen 
en polio, ziektes die in deze omstandigheden weer de kans krijgen zich te verspreiden en heel gevaarlijk 
zijn. Ook krijgen de kinderen vitamine A voor een betere weerstand. 4.688 kinderen zijn gevaccineerd in 
onder andere Tacloban. De overheid is nu met hulp van UNICEF bezig om het bestaande inentingssysteem 
weer opnieuw op te bouwen, zodat kinderen routinematig worden opgeroepen voor een inenting.

Onderwijs
Op 6 januari zijn de scholen weer begonnen en UNICEF werkt er in het kader van de Terug-Naar-
Schoolcampagne hard aan dat zo veel mogelijk scholen hulp krijgen om weer open te kunnen. Dankzij  hulp 
van UNICEF zijn klaslokalen weer bruikbaar gemaakt door toepassing van schooltenten en 
reparatiemateriaal zoals plastic  zeildoek. UNICEF heeft les- en speelmaterialen en schoolspullen uitgedeeld 
aan 27.090 kinderen. Leraren en personeel  in de kindercentra krijgen leer- en spelmaterialen uitgedeeld 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.

(Kinder)bescherming
Als gevolg 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 deze kinderen te beschermen. UNICEF 
traint in elke gemeente in het rampgebied een politieagent(e) om kinderen zonder ouders/verzorgers te 
vinden, te registreren en te herenigen met familie. UNICEF en partners beheren een centrale database met 
gegevens van kinderen en ouders die hun kind kwijt zijn. Door middel van dit systeem zijn tot nu toe 
alleenstaande kinderen gevonden in twintig gemeentes en drie steden. Elke agent wordt gekoppeld aan een 
maatschappelijk werker die in de gaten houdt dat het kind goed verzorgd en beschermd wordt in een 
pleeggezin. Pleeggezinnen krijgen een matras, zeildoek, jerrycan en hygiënepakket voor het pleegkind. 
Verder zijn Child Friendly Spaces door UNICEF voorzien van tenten waar nodig en van (spel)materiaal. Hier 
kunnen kinderen weer even kind zijn en spelenderwijs activiteiten doen gericht op traumaverwerking. 
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, het opzetten van een verwijssysteem voor 
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‘Ik kan weer naar school’

“Onze school had 17 klaslokalen”, vertelt Myra, een 
lerares in San Roque. “Na de tyfoon stond er nog 
maar één overeind. Negen leerlingen hebben het 
natuurgeweld niet overleefd.” Het leven na deze 
traumatische ervaring is moeilijk: veel mensen leven 
in zelfgemaakte huizen, tenten of opvangcentra. 
Weer naar school  kunnen, betekent de hervatting 
van de dagelijkse routine en het begin van herstel. 
Samen met de Filipijnse overheid hebben UNICEF 
en andere hulporganisaties de campagne ‘Balik 
Eskwela’ (Terug naar School) opgestart. In 
december is UNICEF begonnen met het opzetten 
van 3.000 tijdelijke scholen, het leveren van leer- en 
speelmaterialen voor 500.000 kinderen en het 
aanleggen van water- en sanitaire voorzieningen 
voor 1.000 scholen. De basisschool van San Roque 
bestaat nu uit twee tenten met zes geïmproviseerde 
klaslokalen, maar de 13-jarige Michel  is dolblij dat 
hij  weer naar school kan. “Je maakt er vrienden en 
het helpt je om een baan te vinden.” Foto: Unicef



alleenstaande kinderen of kinderen die slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting en misbruik en wat gemeentes 
kunnen doen om dit te voorkomen. Ook leren ze hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen de centra 
bezoeken.

Uitdagingen en beperkingen
In de eerste weken na de ramp was brandstof niet te koop in het rampgebied. De elektriciteit was overal 
uitgevallen en voor generatoren is brandstof nodig. Generatoren zijn nodig voor ziekenhuizen, 
waterzuiveringsinstallaties en waterpompen, maar ook voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in 
evacuatiecentra en andere plekken. UNICEF heeft samen met de overheid en een andere hulporganisatie 
een schip gecharterd dat brandstof naar onder andere Tacloban bracht in de eerste weken na de ramp. 
Daardoor kon de waterzuiveringsinstallatie in de stad weer draaien. Dit bracht het leven weer op gang in de 
verwoeste stad.

Bij  een natuurramp als deze zijn ook medewerkers van overheidsorganen, zoals de politie en gemeente, en 
lokale hulporganisaties getroffen. Zij hebben misschien ook familie of kinderen verloren in de ramp of zijn 
bezig om hun gezin in veiligheid te brengen of te houden. Maar juist de lokale medewerkers zijn zo 
belangrijk bij het opzetten van hulpverlening, omdat zij de gebruiken kennen. De overheid heeft personeel 
beschikbaar gesteld vanuit andere delen van het land, vaak zelfs mensen met ervaring in rampgebieden. 
Ook meldden veel Filipijnse mensen zich aan om lokale organisaties te helpen in het rampgebied. 
Sommigen hadden wel eerst een cursus nodig.

Toekomst
In 2014 gaat UNICEF met Giro555-geld door met hulpverlening volgens het Strategic Response Plan 
2013-2014. Het plan is gezamenlijk ontwikkeld door de overheid en lokale en internationale hulporganisaties. 
Ondertussen helpt UNICEF de Filipijnse overheid met het ontwikkelen van een rehabilitatieplan voor de 
jaren daarna. Daarin wordt ook ingezet op building back better en op de aanpak van de armoede en 
ongelijkheid die al voor de ramp bestond.

3.9 World Vision

World Vision werkt sinds 1975 op de Filipijnen. In 
november 2013, voordat de tyfoon Haiyan over kwam, 
bestond het programma van World Vision uit 48 
projecten waarmee een miljoen mensen werden 
bereikt. Het merendeel van de programma’s zijn 
streekontwikkelingsprogramma’s, maar World Vision 
verleende ook al noodhulp aan 11.000 families die in 
oktober 2013 door de aardbeving op het eiland Bohol 
getroffen waren. Er werken 600 mensen voor World 
Vision Philippines. Toen de ramp de Filipijnen trof, kon 
World Vision direct aan de slag. Ruim 400 van de 
collega’s zijn ontheven van hun dagelijkse taken en 
konden direct ingezet worden in het noodhulp-
programma. Voor het management van het nood-
hulpprogramma werd een beroep gedaan op de 
internationale noodhulpexperts van World Vision. Die 
bereikten het rampgebied één dag nadat de storm 
overgetrokken was.
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Bewoners van het eiland Samar vervoeren eten, 
gedistribueerd door World Vision, naar huis. 

Foto: World Vision



Welke hulp heeft World Vision verleend met geld van Giro555?
Het Giro555-geld is ingezet voor de distributie van noodhulpgoederen, spullen voor persoonlijke hygiëne en 
voor noodonderdak. 

Figuur J: Hulpverlening World Vision per cluster

Levensonderhoud
Noodhulpgoederen zijn uitgedeeld omdat mensen die de storm overleefd hadden veel verloren waren. 
Voorbeelden van de noodhulpgoederen zijn dekens en muskietennetten. Er zijn ook hygiënekits uitgedeeld 
met daarin tandenborstels, zeep en ondergoed. Met het Giro555-geld zijn 5.876 gezinnen (29.380 mensen) 
voorzien van noodhulpgoederen. Aan 9.653 huishoudens (48.265 mensen) heeft World Vision 
hygiënepakketten uitgedeeld.

Onderdak
Veel mensen zijn behalve hun dagelijkse spullen ook hun huis kwijt geraakt door de storm. Om een tijdelijk 
onderdak te bouwen, hebben de getroffen mensen zeilen en een rol touw ontvangen. Hierdoor hebben de 
geplande 22.850 mensen een tijdelijk dak boven hun hoofd gekregen. 

Uitdagingen en beperkingen
Het geld van Giro555 wordt ook besteed aan gereedschapsets. Er zijn mensen die hun eigen huis kunnen 
opknappen om daar weer in te wonen. Maar die mensen missen het juiste gereedschap. Het was de 
planning deze sets ook direct aan te schaffen met het geld van Giro555, maar dat is niet gelukt. De 
gereedschapsets zijn later ingekocht dan de andere goederen. Daarom heeft World Vision besloten in eerste 
instantie meer mensen te voorzien van noodhulpgoederen en hygiënekits. Daarom zijn de aantallen mensen 
die wij daarmee bereikt hebben groter dan gepland. In de komende tijd worden de gereedschapssets 
geleverd en dan direct door World Vision gedistribueerd. Behalve deze vertraging in de levering van de 
gereedschapsets zijn er, afgezien van de normale uitdagingen in een noodhulpprogramma, geen grote 
uitdagingen geweest. Voorbeelden van normale uitdagingen zijn een goede inkoopplanning en de logistiek 
van het vervoeren en distribueren van noodhulpgoederen in een verwoest gebied.

Toekomst
Het uitdelen van de gereedschapsets staat nog op het programma. Dat gaat deze maand gebeuren. Dat 
betekent dat deze maand de mensen die nog in hun getroffen huis wonen, dat huis ook weer leefbaar 
kunnen maken. Met het uitdelen van de gereedschapsets komt er een einde aan de met Giro555-geld 
gefinancierde activiteiten in het noodhulpprogramma van World Vision op de Filipijnen. World Vision gaat wel 
verder, namelijk met een reconstructieprogramma dat op termijn zal integreren in het streek-
ontwikkelingswerk dat World Vision ook al voor de ramp deed op de Filipijnen.
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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.
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‘Kijk, dat is ons World Vision-dak’

De 14-jarige Rumina (in rood shirt) heeft een 
goede reden om vrolijk te zijn. Hun nieuwe huis is 
bijna klaar. Het laatste onderdeel, het dak, is 
zojuist geplaatst. “Ik vind het fijn om in ons nieuwe 
huis te zijn”, zegt ze, verlegen lachend. De 
mensen in het verwoeste Noord-Cebu pakken 
langzaam de draad weer op. Het is een maand 
nadat tyfoon Haiyan voorbij trok. Rumina woont in 
Siocon. Haar vader Romeo is visser. “We roeien 
met de riemen die we hebben”, zegt Romeo. In 
deze tijd van het jaar ligt de visvangst bijna stil. 
”Dat betekent geen geld. En als we geen geld 
hebben, dan kunnen we geen eten kopen. Dus 
eten we wat gekookte bananen en zoeken we 
wortelgewassen.” En hoewel  de mensen gewend 
zijn om alternatieven te vinden om te eten, is het 
moeilijker om alternatieven te vinden voor 
onderdak. Enkele weken na Haiyan bouwde 
Romeo samen met Rumina’s grootvader Rufo een 
onderkomen van kokosbomenhout. Maar de 
familie kon er nog niet in wonen, omdat er geen 
wanden en geen dak in het huis zaten. Dat is 
vanaf vandaag anders. “Kijk, dat is ons World 
Vision-dak”, zegt Rumina en ze wijst naar het witte 
zeil  bovenop de houten structuur. De wanden van 
kokosbast zijn vervangen door zeildoek. “Het is 
fijn om weer comfortabel te kunnen slapen. We 
hoeven niet meer allemaal tegen elkaar aan te 
kruipen om het te laten passen”, zegt Rumina.

Foto: Lanelun Carillo/World Vision
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