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UNICEF Nederland  

 
Over ons 
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de VN en draagt wereldwijd bij aan het borgen 
van de rechten van kinderen, zowel in reguliere context als noodhulpsituaties. Basale 
voorzieningen als gezondheidszorg, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en 
bescherming dragen bij aan het overleven van kinderen. Daarnaast is onderwijs essentieel 
voor de ontplooiing en ontwikkelingskansen van kinderen. Afhankelijk van de context verleent 
UNICEF directe hulp aan getroffenen of via de overheid en lokale partners. De hulp wordt 
uitgevoerd vanuit het UNICEF landenkantoor in het betreffende land. Als onderdeel van de 
hulpverlening worden lokale hulpverleningsstructuren, waaronder die van de overheid, 
versterkt.  
 
In drie van de door honger en droogte getroffen landen – Nigeria, Jemen en Kenia – verleent 
UNICEF op grote schaal hulp aan ondervoede kinderen. Kinderen worden structureel 
gescreend op ondervoeding en behandeld waar nodig. De behandeling is zowel poliklinisch 
als via een opname voor de ergste gevallen. Voor de hongerramp was UNICEF aanwezig om 
de overheid en de bevolking te ondersteunen en de situatie voor kinderen en moeders te 
verbeteren. Zo werkte UNICEF al geruime tijd aan het verbeteren van onder meer 
gezondheid, voeding, water en sanitaire voorzieningen, sociale bescherming en onderwijs. 
 
Historie in het gebied waar met Giro555-geld hulp wordt geboden 
Noordoost-Nigeria 
Al sinds 1953 is UNICEF actief in Nigeria met verschillende programma’s. De prioriteiten zijn 
onder meer gezondheid, voeding, onderwijs, noodhulp, HIV/AIDS en kinderbescherming. 
Sinds de uitbraak van het conflict in de staat Borno en de grote humanitaire noden heeft 
UNICEF de hulpverlening in het gebied sterk uitgebreid. Door het extreme geweld en 
continue vluchtelingen/IDP-stromen is de operationele context uitdagend. Kinderbescherming 
is een groot aandachtspunt.  
 
Jemen 
Sinds de jaren 70 werkt UNICEF in Jemen om de kinderrechten te verbeteren. In deze tijd 
van hevig conflict en ineenstorting van basisvoorzieningen waardoor cholera kon uitbreken, 
concentreert UNICEF zich op: gezondheid, voeding, water en hygiëne, onderwijs en 
kinderbescherming. 
 
Kenia 
In Kenia is UNICEF al decennialang actief op het gebied van onderwijs, gezondheid – waar 
voeding, schoon water en sanitaire voorzieningen onder vallen – en de sociale zekerheid van 
kinderen en gezinnen.  
 
Totaal te besteden met Giro555*:      € 4.760.193 

Totaal besteed tot 30-09-2017:   € 2.962.542   (62 % van te besteden bedrag)  
*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en apparaatskostenvergoeding.  
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 
Noordoost-Nigeria

     

  
 

 
In Noordoost-Nigeria is UNICEF werkzaam in de deelstaten Adamawa, Borno en Yobe. Het 
Giro555-geld wordt voornamelijk ingezet om gebruiksklare therapeutische voeding (RUTF, 
een voedzame pasta) in te kopen. In gezondheidsklinieken krijgen kinderen met 
ondervoeding een behandeling van 4 tot 6 weken met deze pasta, zodat ze snel aansterken.  
 

 

 
UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren het 
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF is bij de respons in Noordoost-Nigeria 
clusterleider van de sector Voeding. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF ervoor zorgt dat 
er gecoördineerd wordt tussen de overheid en alle hulporganisaties die in die sector 
werkzaam zijn, dat er een informatie management systeem is en dat hulp adequaat wordt 
verleend volgens kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en 
middelen in om deze rol te kunnen vervullen. Onder programma management vallen ook 
algemene kosten zoals monitoring, logistiek en personeel. 
 

 
Uitdagingen en beperkingen Noordoost-Nigeria 
In bepaalde gebieden zijn er relatief hoge uitvalcijfers onder kinderen die worden behandeld. 
Dit betekent dat er relatief veel kinderen zijn die hun behandeling niet helemaal afmaken. 
UNICEF zorgt er samen met sectorpartners voor dat mensen zich er bewust van zijn dat 
kinderen gescreend en behandeld moeten worden tegen ondervoeding en dat de 
behandeling afgerond moet worden om er weer helemaal bovenop te komen. Daartoe is 
voorlichting nodig en huisbezoek door vrijwilligers, zodat kinderen die vroegtijdig zijn gestopt 
met de behandeling weer worden gevonden en hun behandeling af kunnen maken. 
 
Hulp komende maanden Noordoost-Nigeria 
De komende maanden zal UNICEF zich in Noordoost-Nigeria blijven inzetten om het aanbod 
van ondervoedingsprogramma’s te versterken zodat kinderen doorlopend hulp kunnen 
krijgen. UNICEF zal zich ook blijven inzetten samen met partners en vrijwilligers om de 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Resultaat tot  
30-09-2017 

• In totaal zijn 6.690 dozen Ready to Use Therapeutic Food 
gedistribueerd via gezondheidsklinieken om ernstige, acute 
ondervoeding te behandelen. Hiermee zijn 3.148 kinderen (0-5 jaar) 
behandeld in 14 gebieden in de staten Borno en Yobe. 84,2 procent 
van deze kinderen herstelde volledig, 1,1 procent overleed en het 
overige deel maakte de behandeling niet volledig af. 

• Er zijn 661 vrijwilligers getraind in de gebieden om kinderen met 
ernstige ondervoeding te identificeren en door te verwijzen naar de 
dichtstbijzijnde gezondheidskliniek. Door vrijwilligers te trainen in de 
gemeenschappen worden de gemeenschappen actief betrokken bij 
het welzijn van kinderen tijdens deze voedselcrisis. 

Besteed bedrag 
tot 30-09-2017 € 857.512 

Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 30-09-2017 

€ 95.279 

Voedsel 

Programma-management 
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gemeenschappen te blijven bezoeken en voor te lichten, zodat ieder kind maandelijks 
gescreend wordt door een wijkverpleegkundige of andere zorgverlener. 
 
Met het Giro555-geld zal tot februari 2018 on-the-job training en ondersteuning worden 
geboden aan zorgverleners. Door trainingen en supervisie zal datamanagement worden 
verbeterd, evenals het rapportagesysteem, zodat er maandelijks een volledig en correct beeld 
van de ondervoedingssituatie is.  
 

 

     Jemen

    

 
 

 
Het Giro555-geld voor Jemen is ingezet om gebruiksklare therapeutische voeding (RUTF) 
aan te schaffen en te distribueren om ernstig ondervoede kinderen te kunnen behandelen in 
Ibb, Dhamar, Amanat al Asimah, al Bayda, Taiz, al Jawf, Hajjah, Hodeidah, Sa’ada, Sana’a, 
Mareb, al Mahweet, Amran en Raymah.  
 

 

 
UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het 
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF was bij deze respons in Jemen clusterleider 
van de sector Voeding. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF er voor zorgt dat er 
gecoördineerd wordt tussen de overheid en alle hulporganisaties die in die sector werkzaam 
zijn, dat er een informatie management systeem is en zorgt dat hulp adequaat wordt verleend 
volgens kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en middelen in om 
deze rol te kunnen vervullen. Onder programma management vallen ook algemene kosten 
zoals monitoring, logistiek en personeel. 
 

 
Uitdagingen en beperkingen Jemen 
In Jemen wordt hulpverlening al langere tijd ernstig bemoeilijkt door actief conflict. Door de 
gewelddadige burgeroorlog waarbij actief gevochten wordt, is het moeilijk om hulpgoederen 
het land binnen te krijgen en te verspreiden. De haven van Hodeidah is de belangrijkste 
haven van het land en hier wordt gevochten. Dit jaar zijn de hijskranen vernietigd en daardoor 
kunnen grote zeeschepen niet meer worden gelost. De enige manier is om de goederen met 
kleinere boten vanuit Djibouti naar Jemen te transporteren en daar te lossen met 
vorkheftrucks, wat veel langer duurt. Deze vertraging maakt dat hulp er langer over doet om 
slachtoffers te bereiken. 
 
Hulp komende maanden Jemen 
Nu de therapeutische voeding het land heeft bereikt kan UNICEF het verspreiden over de 
gezondheidsklinieken in Jemen. Op deze manier zullen van oktober tot februari de ruim 
36.000 kinderen behandeld kunnen worden tegen ondervoeding.  
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Resultaat tot  
30-09-2017 

• Er zijn 29.452 dozen met therapeutische voeding ingevoerd en dit is 
voldoende voor de behandeling van 36.815 kinderen van 0-5 jaar.  

Besteed bedrag 
tot 30-09-2017 € 1.150.655 

Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 30-09-2017 € 156.994 

Voedsel 

Programma-management 
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     Kenia

    

 
 

 
In de ergst getroffen gebieden Garissa en Marsabit, waar de ondervoedingscijfers zeer hoog 
zijn, zorgt UNICEF voor screening en behandeling tegen ondervoeding. Dit gebeurt via 
gezondheidscentra, gezondheidsklinieken en via de wijkverpleegkundigen. Daarnaast zet 
UNICEF mobiele ondervoedingsteams in. Deze trekken de afgelegen gebieden in om 
ondervoede kinderen op te sporen en te behandelen. Deze aanpak is nodig vanwege de 
nomadische levensstijl van de bevolking. Er zijn meerdere voorlichtingscampagnes gevoerd. 
Hiermee is belangrijke informatie over voeding verstrekt aan de bevolking. Mensen worden 
zich hierdoor bewuster van de negatieve effecten van ondervoeding en zoeken eerder hulp. 
UNICEF heeft ook de overheid ondersteund met onderzoeken naar de noden en waar deze 
het hoogst waren in het land.  
 

 

 
UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het 
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF was bij deze respons in Kenia clusterleider van 
Voeding. Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF ervoor zorgt dat er gecoördineerd wordt 
tussen de overheid en alle hulporganisaties die in die sector werkzaam zijn, dat er een 
informatie management systeem is en zorgt dat hulp adequaat wordt verleend volgens de 
kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en middelen in om deze rol 
te kunnen vervullen. Onder programma management vallen ook algemene kosten zoals 
monitoring, logistiek en personeel. 
 

 
Uitdagingen en beperkingen Kenia 
Door de instabiliteit in veel regio’s van Kenia was het lastig om genoeg personeel te vinden. 
Daarnaast was het voor de uitvoerende partners van UNICEF soms lastig om hun werk te 
doen en de functionaliteit van de gezondheidsklinieken te waarborgen. Hierdoor kwam de 
kwaliteit van de dienstverlening ook in gevaar. UNICEF zorgt dat via bijvoorbeeld telefoon en 
andere verbindingen op afstand technisch advies wordt gegeven aan de klinieken, zodat ze 
zo goed mogelijk blijven functioneren. UNICEF spreekt partijen aan op hun 
verantwoordelijkheid om basale gezondheidsvoorzieningen toegankelijk te houden voor 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Resultaat tot  
30-09-2017 

• 1.584 dozen therapeutische voeding zijn ingekocht voor de 
behandeling van bijna 1.584 kinderen. Aan de behandelde kinderen 
van het ondervoedingsprogramma zijn ook vitamine A, vaccinaties 
en behandeling voor veel voorkomende kinderziektes gegeven. 

• Door informatieverspreiding via mediakanalen worden op dit moment 
veel mensen bereikt met levensreddende informatie over de droogte 
en (onder)voeding. 

• Door samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid is een 
continuerend en uitgebreider aanbod van voedingsprogramma’s 
verzekerd. 

• UNICEF heeft assessments uitgevoerd om de gevolgen van de 
droogte en de noden van kinderen te evalueren en heeft op deze 
manier actuele informatie over de gebieden waar hulp het hardst 
nodig is. Op basis hiervan wordt hulpverlening gepland.  

Besteed bedrag 
tot 30-09-2017 € 585.714 

Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 30-09-2017 

€ 30.827 
 

Voedsel 

Programma-management 
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kinderen. Het werk werd ook bemoeilijkt door een nationale staking van verpleegsters in juni 
en juli en door de landelijke en provinciale verkiezingen op 8 augustus. Er was hierdoor te 
weinig capaciteit om voldoende zorg te bieden. Via een partnerschap tussen UNICEF en het 
Keniaanse Rode Kruis kon snel tijdelijk personeel naar de gebieden worden gestuurd om de 
hulpverlening op peil te houden. 
 
 
Hulp komende maanden Kenia 
De hulpverlening wordt voortgezet omdat de voedselcrisis nog niet voorbij is. Er zal een 
evaluatie van de hulpverlening tot nu toe worden uitgevoerd. Met andere fondsen wordt de 
hulpverlening de komende tijd in stand gehouden.  

 
 
  


