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Voorwoord 

  

Ruim twee jaar geleden begon de wrede en verwoestende oorlog in Syrië. Deze veroorzaakt 
onvoorstelbaar menselijk leed. Er zijn vele doden en gewonden. Miljoenen mensen zijn ontheemd, 
wanhopig op zoek naar een veilige plek, in Syrië zelf en in de buurlanden Jordanië, Libanon, Turkije 
en Irak. Eén op de drie mensen is dagelijks afhankelijk van hulp. De helft daarvan zijn kinderen, 
onschuldig en kwetsbaar. Mensen zijn getraumatiseerd, huizen worden verwoest. Een samenleving 
wordt vernietigd, de infrastructuur ligt in puin. Dit is één van de grootste humanitaire rampen uit de 
geschiedenis van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.  Het conflict wordt groter en 
groter en er is geen uitzicht op een oplossing. Ook de wereldgemeenschap is niet bij machte om in te 
grijpen.    
  
Eind maart van dit jaar besloten de Samenwerkende Hulporganisaties tot het starten van de actie 
‘Help slachtoffers Syrië’, die begin juni werd afgerond. Met deze actie heeft de SHO samen met de 
media, dringend aandacht gevraagd voor de humanitaire gevolgen van deze oorlog - een voorwaarde 
voor geefbereidheid. De actie heeft bijna 5 miljoen euro opgeleverd.  
  
De SHO heeft gedaan wat de SHO bij zo’n grote ramp moet doen: samen geld werven en de 
deelnemers in staat stellen met hun eigen mogelijkheden en mandaat hulp te bieden waar dat nodig 
is. In Syrië zelf en in de buurlanden. In samenwerking met lokale partners en internationale koepels.  
 
Deze tussenrapportage laat zien welke hulp er in korte tijd al is geboden. Heel concreet gaat het om 
de zo bitter nodige eerste levensbehoeften, zoals tenten, dekens en kleding, voedsel en medische 
zorg, onderwijs en hulp bij traumaverwerking.  
 
Met te weinig middelen en onder gevaarlijke omstandigheden moeten hulpverleners voortdurend 
onmogelijke keuzen maken. De dilemma’s zijn groot: hoe bereik je de slachtoffers het beste en wie 
help je bijvoorbeeld als eerste als er onvoldoende middelen zijn? En hoeveel risico ben je bereid te 
nemen om de slachtoffers te bereiken; soms dwars door de linies heen, soms met toestemming van 
het regime, soms door je eigen weg te kiezen vanuit de buurlanden? 
 
Het geweld in Syrië maakt vele slachtoffers. Het maakt hulpverlening niet zelden zeer gevaarlijk en 
dat vraagt moed van de hulpverleners, waarvoor we alleen maar respect kunnen hebben. 
  
Met uw steun aan giro 555 maakt u deze concrete hulp mogelijk. Uw betrokkenheid is voor ons eens 
te meer de verplichting ons werk goed en snel te doen en ons te verantwoorden. Dit rapport is een 
antwoord aan cynici, die denken dat hulp aan slachtoffers in dit vreselijke conflict geen zin zou 
hebben. We doen wat we kunnen, dankzij uw betrokkenheid en financiële steun. 
  
Namens de Samenwerkende Hulporganisaties, 
  
Jan Bouke Wijbrandi, 
actievoorzitter 

 



SHO-actie Help slachtoffers Syrië 4 

1. Inleiding 

Zes weken na het einde van de SHO-actie “Help slachtoffers Syrië” brengen de Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) deze tussentijdse rapportage uit. De rapportage is samengesteld op basis 
van de individuele rapportages van de 10 deelnemende SHO-organisaties en geeft inzicht in de 
activiteiten in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2013. De totale bestedingsperiode loopt tot en 
met 30 september 2013. Eind december 2013 publiceert de SHO de eindrapportage van deze actie 
met de financiële eindverantwoording. 
 
 

1.1 Een humanitaire ramp in en om Syrië 
In maart 2011 kwam in diverse Syrische steden een burgerbeweging op gang, die pleitte voor meer 
democratie. Dit mondde uit in een bloedige burgeroorlog die zich in korte tijd heeft verspreid over het 
hele land en tot een humanitaire ramp heeft geleid. De strijd wordt voornamelijk gevoerd in en rond 
de steden, waar ook een groot deel van de burgerbevolking woont. Burgers zijn expliciet doelwit. Als 
gevolg van het aanhoudende geweld is de infrastructuur grotendeels vernietigd. Zo zijn veel 
ziekenhuizen, scholen en huizen ernstig beschadigd en veelal onbruikbaar geworden. In veel 
gebieden is er geen elektriciteit meer en zijn drinkwatervoorzieningen en riolering zwaar beschadigd. 
Markten en winkels blijven dicht en de aanvoer van goederen stagneert, waardoor 
basisbenodigdheden als voedsel en verzorgingsproducten nauwelijks meer verkrijgbaar zijn of tegen 
aanzienlijk hogere prijzen dan voorheen.  
 
OCHA, de VN-organisatie die bij een grote ramp verantwoordelijk is voor het coördineren van de 
hulpverlening, spreekt van ruim 93.000 doden

1
 en volgens sommige bronnen zijn er zelfs meer dan 

100.000 dodelijke slachtoffers te betreuren. Zeker 6.500 kinderen verloren het leven. Over het aantal 
gewonden zijn geen exacte gegevens bekend. 
 
Ongeveer één op de drie Syriërs, naar schatting 6.8 miljoen mensen, is dagelijks afhankelijk van 
humanitaire hulp. Onder hen zijn ook 3.1 miljoen kinderen. In totaal zijn 4.25 miljoen mensen 
ontheemd. Een groot deel is op de vlucht in eigen land, anderen vluchten naar buurlanden Libanon, 
Turkije, Jordanië en Irak en ook naar andere landen in Noord-Afrika of Europa. Er is dringend 
behoefte aan onderdak, voedsel, gezondheidszorg, medicijnen, water en basisvoorzieningen zoals 
hygiëne artikelen, matrassen en dekens voor de duizenden ontheemden in binnen- en buitenland. 
Veel Syriërs zijn hun baan kwijtgeraakt, omdat winkels, fabrieken en kantoren gesloten blijven. Mede 
hierdoor kunnen zij zelf niet meer voorzien in de dagelijkse behoeften voor zichzelf en hun gezin. 
 
 

1.2 SHO en de Hulpverlening 
Sinds het uitbreken van de oorlog bieden hulporganisaties hulp aan slachtoffers van het Syrische 
conflict. Ook steeds meer Nederlandse hulporganisaties die zijn verbonden aan de SHO startten 
hulpprogramma’s. Een aantal van hen hebben in 2011 en 2012 onder eigen donateurs reeds 
inzamelingsacties gehouden voor de slachtoffers van Syrië. Sinds het najaar van 2012 werd die 
hulpverlening geïntensiveerd vanwege de stijgende noden in de koude wintermaanden.

2
 

 
Op 25 maart kondigde de SHO de actie “Help slachtoffers Syrië” af om aandacht te vragen voor de  
humanitaire ramp en om extra fondsen te werven voor de slachtoffers van deze ramp. Duizenden 
Nederlanders kwamen in actie en stortten geld. De omroepen VARA en EO verzorgden de televisie-
uitzending “S.O.S. Syrië!” die op Tweede Paasdag werd gepresenteerd door Jeroen Pauw en Tijs van 
den Brink. Ook Paul de Leeuw heeft in zijn show “Langs de Leeuw” meerdere malen aandacht 
gevraagd voor deze ramp. De actie sloot op 3 juni en bracht een totaal bedrag van 4,9 miljoen euro 
op. 
 
 

                                            
1
 UN-OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), 1 juli 2013  

2
 http://samenwerkendehulporganisaties.nl/newsarticle/sho-volgt-situatie-syrie-nauwlettend/ 

http://samenwerkendehulporganisaties.nl/newsarticle/sho-volgt-situatie-syrie-nauwlettend/
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De SHO-deelnemers zetten het geld van Giro555 vanaf april 2013 in om noodhulp te bieden aan de 
slachtoffers. De SHO-deelnemers zijn: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in 
Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Terre des Hommes, Save the Children, Stichting 
Vluchteling, UNICEF Nederland en World Vision. 
 
 
 
 
 

 
 

De SHO: 10 organisaties, 1 gironummer  
 
Tijdens Nationale Acties werken 10 organisaties samen om fondsen te werven voor een 
humanitaire ramp. Zij noemen zich de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).  De SHO heeft 
als doel het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om zoveel mogelijk hulp te kunnen 
bieden aan slachtoffers van een humanitaire ramp. Ook wil de SHO het Nederlandse publiek 
informeren over een dergelijke ramp en gezamenlijk verantwoording afleggen over de 
bestedingen. Gedurende de actieperiode gebruiken al deze organisaties gironummer 555. Zij 
stellen zelf hun medewerkers ter beschikking om een actieteam te vormen en zo de 
personeelskosten zo laag mogelijk te houden.  
 
Iedere organisatie gebruikt haar deel van de opbrengst vervolgens voor hulp in het rampgebied. 
Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor de besteding en de keuzes in hun programma’s. De 
coördinatie van de hulpverlening wordt niet door de leden van de SHO hier in Nederland gedaan. 
Veel van de SHO-deelnemers werken in internationaal verband. Onder leiding van VN-
organisaties en andere internationaal opererende NGO’s zoals Save the Children en Oxfam, vindt 
coördinatie van hulpverlening plaats in het rampgebied. SHO deelnemers en hun partners werken 
samen binnen dit coördinatiesysteem. Deelnemers van de SHO voldoen aan strenge richtlijnen op 
het gebied van fondsenwerving en hulpverlening.  

 
 
 

Medische hulpverlening aan slachtoffers conflict Syrië. 

Foto: Cordaid Mensen in Nood 
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1.3 200.000 nieuwe vluchtelingen per maand in 2013 
In totaal zijn 4.25 miljoen mensen ontheemd, van wie er inmiddels ruim 1.7 miljoen zijn geregistreerd 
als vluchteling in omringende landen. Ten tijde van de SHO-actie “Help slachtoffers Syrië” vluchtten 
er dagelijks ongeveer 8.000 mensen

3
 de grenzen over. In de tabel hieronder is te zien waar 

vluchtelingen zich vestigen. 
 

Land 
Vluchtelingen geregistreerd door UNHCR 

en/of opgevangen maar wachtend op 
registratie, peildatum 28 juni 2013 

Egypte 87.500 

Irak 159.200 

Jordanië 494.000 

Libanon 572.200 

Turkije 392.400 

Noord Afrika 12.300 

Totaal * 1.717.600 ** 
* Naar schatting zijn nog rond de 28,000 Syriërs naar overige, vooral Europese landen gevlucht. 
**Dit aantal vluchtelingen is het aantal dat geregistreerd is door UNHCR of wachtend op registratie. In alle omringende landen 
zijn er gevluchte Syriërs die zich niet registreren. De aantallen hiervan zijn niet bekend, maar lopen zeer mogelijk in de honderd 
duizenden. 

 
Ontheemden die in Syrië blijven, zoeken een veilig heenkomen in gastgezinnen, leegstaande scholen 
of fabrieken, in dorpen van herkomst of in vluchtelingenkampen buiten de steden waar veel 
gevochten wordt. Deze ontheemden zitten verspreid op vele plekken en zijn daarom vaak moeilijk te 
bereiken. Als frontlinies verschuiven en gevechten de nieuw gevonden schuilplekken naderen, 
moeten deze burgers soms weg uit hun schuilplek op zoek naar iets anders en verdwijnen zij weer 
van de radar van de hulporganisaties. Daarbij wederom alles achterlatend wat zij eventueel nog 
bezaten of aan hulp hadden ontvangen en daarmee steeds meer afhankelijk van dagelijkse hulp. 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

                                            
3
 http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/syria-authorities-continue-undermine-aid-efforts-says-ocha%E2%80%99s-john-

ging 

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/syria-authorities-continue-undermine-aid-efforts-says-ocha%E2%80%99s-john-ging
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/syria-authorities-continue-undermine-aid-efforts-says-ocha%E2%80%99s-john-ging
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2. Context per land 

Dit hoofdstuk schetst de context van de hulpverlening in de landen waar SHO-deelnemers werken 
met SHO-geld. Dat zijn: Syrië, Jordanië, Irak en Libanon. SHO-deelnemers werken met geld uit 
andere bronnen dan Giro555 ook in andere landen waar vluchtelingen zich bevinden, zoals Turkije en 
Egypte. Omdat hier geen SHO-geld wordt gebruikt, heeft de SHO ervoor gekozen deze landen niet 
op te nemen in onderstaande  context beschrijving.  
 
 

2.1 De situatie in Syrië 
In Syrië wordt op vele plaatsen gevochten, zijn er talloze wegcontroles, vinden autobomaanslagen 
plaats en worden steden vanuit de lucht gebombardeerd. Het Internationale Humanitaire Recht en 
andere mensenrechten worden op grote schaal geschonden. In deze context is hulpverlening in Syrië 
gevaarlijk, risicovol en lastig te plannen. De regering in Damascus heeft het aantal internationale 
organisaties dat officieel hulp mag verlenen in Syrië teruggebracht van 110 naar 29 in 2013.

4
 Dit 

betekent dat andere internationale organisaties alleen toegang hebben via “cross border” werk vanuit 
de buurlanden, vooral vanuit Turkije en Jordanië en/of hulp verlenen via partnerorganisaties.  
 
De toegang tot slachtoffers is niet altijd 
gegarandeerd. Soms moet hulpverlening 
worden gestaakt vanwege aanhoudende 
gevechten. Ook komt het voor dat 
strijdende partijen hulpverleners toegang 
onthouden tot gebieden waar zich 
slachtoffers bevinden. Hulpverleners 
komen soms in gevechten terecht, hebben 
te maken met ontvoeringen, bedreigingen 
en beschietingen en verlenen hulp in 
beschadigde gebouwen die door 
aanslagen niet meer veilig zijn. De 
oppositie is onderling verdeeld en de 
frontlinies, die soms dwars door steden 
heenlopen, veranderen met de dag, wat 
de situatie onvoorspelbaar maakt. Tussen 
de frontlinies zijn veel controleposten, 
waar verschillende partijen de dienst 
uitmaken en beslissen over de toegang of 
doorgang tot een bepaald gebied. 
Onderhandelen over veilige toegang kost 
tijd. 
 
De hulp die geboden wordt in Syrië is puur noodhulp. Zolang de strijd voortduurt, kan er nog geen 
sprake zijn van wederopbouw. Hulporganisaties geven prioriteit aan zorgen voor veilig onderdak, 
uitdelen van eten en voedingspakketten, verzorgen van schoon drinkwater en sanitaire 
voorzieningen, leveren van basis medische zorg en medicijnen en bieden van specifieke zorg voor 
kinderen, door bijvoorbeeld educatie en psychosociale hulp. Met het aanhoudende geweld worden de 
noden met de dag groter, terwijl de financiering sterk achterblijft. OCHA benoemt in haar laatste 
rapport van 1 juli 2013 dat er 1,4 miljard dollar nodig is voor hulp in Syrië en daarbij nog 3 miljard 
dollar voor hulp in de regio. Hiervan is ongeveer een derde gefinancierd.  

 
 

                                            
4
 OCHA – Security Council Briefing on Syria – Thursday 18 April 2013 

Veiligheid van partners en hun medewerkers 
 
De SHO heeft besloten in voortgangsrapportages 
geen namen te noemen van partnerorganisaties of 
medewerkers van partnerorganisaties die werkzaam 
zijn in Syrië. Ook zijn specifieke plaatsnamen of 
andere aanduidingen van locaties waar noodhulp 
wordt verleend binnen Syrië, uit de tekst weggelaten. 
Dit is gedaan om hulpverlening niet in gevaar te 
brengen en de veiligheid van partners, hun 
werknemers en vrijwilligers, evenals die van de 
mensen die hulp ontvangen te waarborgen.  
 
Het is aan de individuele SHO-deelnemers zelf om 
over elke situatie een inschatting te maken van de 
veiligheid en de consequenties die dit heeft in de 
communicatie naar buiten. SHO-deelnemers kunnen 
hier andere keuzes in maken en in hun eigen uitingen 
op websites en in rapportages meer gedetailleerde 
informatie verstrekken. 
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2.2 Irak 
Op dit moment verblijven er ongeveer 160.000 vluchtelingen uit Syrië in Irak. Al voordat vluchtelingen 
uit Syrië Irak binnentrokken was het politieke klimaat in dit land grimmig en was de veiligheid een 
groot probleem

5
. 

Het merendeel van de vluchtelingen in Irak (60%) is verspreid over verschillende steden en daarmee 
moeilijker te bereiken voor hulpverleners. Deze vluchtelingen leven vaak in leegstaande of niet 
afgebouwde huizen en gebouwen.  
Rond de 40% van de vluchtelingen leeft in kampen in de Koerdische noordelijke provincies. Het 
grootste vluchtelingenkamp in Dohuk, dat plaats biedt aan 40.000 vluchtelingen, is overbevolkt. 
Opties voor het opzetten van nieuwe kampen in die regio zijn beperkt. De extreme hoge temperaturen 
in de zomer, de kou in de winter en de overbevolking maken de kampbewoners kwetsbaar voor 
ziektes en veroorzaken spanningen tussen bewoners van het kamp. De overige kampen in deze regio 
hebben een kleine capaciteit.  
 
Hoewel de Irakese regering vluchtelingen uit Syrië officieel toegang geeft tot het Irakese grondgebied, 
heeft zij ook een aantal grensovergangen voor langere periodes afgesloten. Een ander probleem voor 
hulpverleners is de beperking in bewegingsvrijheid die enerzijds wordt opgelegd door de regering en 
anderzijds wordt veroorzaakt door de onveilige situatie in het land. Die beperkingen zorgen ook voor 
veel onvrede onder de vluchtelingen. 
 
 

2.3 Jordanië 
Bijna een half miljoen vluchtelingen heeft zich geregistreerd in Jordanië. De Jordanese regering dringt 
er bij alle hulpverlenende organisaties op aan dat Syriërs worden opgevangen in daarvoor opgerichte 
vluchtelingenkampen. Toch trekken veel vluchtelingen uit Syrië naar steden en dorpen, waar een 
steeds groter gebrek aan basisbehoeften, een grotere competitie voor banen en een grotere druk op 
infrastructuur als medische zorg steeds meer voelbaar is voor gastgemeenschappen. De groeiende 
spanning uit zich in protesten van burgers in steden tegen de verdere toestroom van vluchtelingen.  
 
Het eerste en meest bekende kamp Za’atari heeft met 110.000 ontheemden zijn volledige capaciteit 
nagenoeg bereikt. UNHCR, de vluchtelingen organisatie van de VN die als belangrijkste taak het 
opvangen en verzorgen van vluchtelingen heeft, bouwt sinds april 2013 samen met andere 
hulporganisaties een nieuw kamp Azraq, dat 130.000 vluchtelingen moet gaan opvangen vanaf juli 
2013. De extreme weersomstandigheden in Noord Jordanië, zoals de verzengende hitte in de zomer 
en de kou en in de winters, vergen veel van hulpverleners en de getroffen bewoners in de kampen.  
 
Uit cijfers van de UNHCR blijkt dat 78% van alle geregistreerde vluchtelingen uit Syrië in Jordanië uit 
vrouwen, kinderen en ouderen bestaat. Dit vraagt specifieke hulpverlening op het gebied van 
educatie, zorg, bescherming van kinderen en water en sanitatie.  
 
 

2.4 Libanon 
Libanon, met een bevolking van 3.9 miljoen inwoners, vangt momenteel het grootste aantal 
vluchtelingen op: ruim een half miljoen geregistreerde vluchtelingen. De Libanese regering en 
humanitaire hulporganisaties spreken over mogelijk nog een half miljoen ongeregistreerde 
vluchtelingen

6
. Het totale aantal vluchtelingen uit Syrië is dus naar schatting even groot als 25% van 

de eigen Libanese bevolking; de druk op de infrastructuur en de Libanese samenleving is daarmee 
immens groot.  
 
De regering van Libanon verwelkomt vluchtelingen uit Syrië, maar voert tegelijkertijd een “geen kamp” 
beleid, omdat zij in het verleden slechte ervaringen heeft gehad met langdurige opvang van grote 
groepen vluchtelingen. Hierdoor kunnen hulporganisaties in samenwerking met UNHCR de opvang 
van vluchtelingen uit Syrië in Libanon moeilijker organiseren. Vluchtelingen verspreiden zich immers 
over het gehele land en zijn hierdoor veelal moeilijker te identificeren en te bereiken. Zij blijven zich 
veelal verplaatsen op zoek naar een betere leefomgeving, waardoor ze ook weer buiten het bereik 
van hulporganisaties raken.  

                                            
5
 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=51b0a56d6&query=syria 12 dec 2013 response 

plan 
6
 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 

https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
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Omdat grote vluchtelingenkampen niet toegestaan zijn, zoeken ontheemden allerlei andere 
mogelijkheden en locaties om te verblijven, zoals scholen, garages en lege hallen, waardoor deze 
niet meer gebruikt kunnen worden voor hun oorspronkelijke doel. Velen nemen hun intrek bij 
gastgezinnen wat een grote impact heeft op de gastvrije Libanese families. De ontheemden die een 
eigen tent of hut bouwen doen dit vaak met allerhande materiaal, wat de kwaliteit van leven en de 
veiligheid voor het gezin niet ten goede komt.  
 
Libanon heeft bovendien al jarenlang te maken grote groepen Palestijnse vluchtelingen. De groep van 
Palestijnse vluchtelingen is nu aanzienlijk gegroeid door de toestroom van Palestijnse vluchtelingen 
uit Syrië. Deze extra kwetsbare groep verdient specifieke aandacht.  
 
Vluchten naar Libanon is, net zoals naar andere landen, gevaarlijk vanwege de gevechten in Syrië. 
Syriërs die hun heil zoeken in Noord-Libanon lopen daarbij extra risico slachtoffer te worden van 
landmijnen in de grensgebieden. Daar komt bij dat de politieke situatie allerminst stabiel is en 
gewapende strijders uit Libanon rechtstreeks betrokken zijn bij de strijd in Syrië. Er is een groot risico 
dat het conflict in Syrië overslaat naar Libanon. 
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3. Hulp met de gelden van Giro555 

Tot en met 3 juni 2013 is ruim 4,9 miljoen euro ingezameld op het gezamenlijke gironummer 555. Na 
aftrek van de actiekosten (inclusief SHO Officekosten

7
) is ruim 4,7 miljoen euro verdeeld onder tien 

Nederlandse hulporganisaties, die daarmee in en om Syrië hulp bieden aan de slachtoffers van de 
aanhoudende burgeroorlog. Dit doen zij door partnerorganisaties, zuster organisaties en 
internationale koepels te steunen die vaak al jaren werkzaam zijn in dit gebied. Mede doordat 
verschillende bedrijven en media gratis diensten aanboden, zijn de actiekosten beperkt gebleven tot 
183,779 euro

8
 (3,8%). 

 
Tussen 1 april en 30 juni is door de tien Nederlandse hulporganisaties 3,55 miljoen euro overgemaakt 
van de eigen rekening naar die van hun koepel-, zuster- of partnerorganisatie, ten behoeve van de 
hulpverlening in en om Syrië. Dit is ruim 74% van de ingezamelde opbrengst. De overige gelden 
zullen in de komende 3 maanden worden overgemaakt en besteed. De SHO-deelnemers hebben 
onderling afgesproken om minstens 50% van hun deel van de opbrengst in Syrië te besteden. 
Overige gelden worden in de omringende landen besteed aan de vluchtelingen en de 
gemeenschappen die de vluchtelingen onderdak bieden.  
 
In tabel 1 is te zien hoeveel geld elke organisatie na aftrek van de actiekosten heeft ontvangen en 
hoeveel geld zij hebben overgemaakt ten behoeve van de hulpverlening. De verdeling van het 
Giro555-geld gebeurt aan de hand van een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel. 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. Terre des Hommes en 
Oxfam Novib hebben ervoor gekozen om zich met SHO-gelden te concentreren op de opvang van 
vluchtelingen in omringende landen. Omdat de SHO-deelnemers hebben afgesproken minstens 50% 
van de opbrengst in Syrië te besteden, hebben deze twee organisaties afstand gedaan van 50% van 
hun aandeel. 
 

 

Tabel 1: Verdeling SHO-gelden en overmakingen deelnemers ten behoeve van de hulpverlening 

 
 
 
 
 

                                            
7
 SHO Office-kosten zijn kosten die de SHO maakt ten behoeve van de Syrië actie voor de verantwoording van de 

bestedingen, zoals coördinatie, rapportages, website, communicatie en administratieve kosten. 
8
 Dit zijn de actiekosten die bekend waren op 9 juli 2013. Enige gemaakt kosten kunnen hier nog bij komen. Het uiteindelijke 

bedrag wordt in de eindrapportage gecommuniceerd. 
9
 Dit zijn de bedragen zoals deze bekend zijn op 10 juli 2013. Omdat er nog gelden binnenkomen kan dit nog wijzigen.   

 
Verdeling gelden Giro555 

per organisatie
9
 

Totaal overgemaakt per 30 
juni 2013 per organisatie 

CARE Nederland €     364,870.84 €      349,813.63 

Cordaid Mensen in Nood €  1,114,905.23 €      895,000.00 

ICCO en Kerk in Actie €     531,283.35 €      502,313.00 

Nederlandse Rode Kruis €  1,015,265.68 €      400,000.00 

Oxfam Novib €     327,552.53 €      282,631.00 

Save the Children €     226,288.59 €      150,000.00 

Stichting Vluchteling €     252,577.69 €      233,155.00 

Terre des Hommes €      49,461.08 €       25,000.00 

UNICEF Nederland €     800,144.51 €      642,699.00 

World Vision €      91,840.48 €       73,520.00 

Totaal  €  4,774,189.98 €   3,554,131.63 
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Er komt nog steeds geld binnen op Giro555, dat bestemd is voor de slachtoffers van de burgeroorlog 
in Syrië. Alle bedragen die tot en met 31 augustus 2013 worden gestort zullen nog naar de 
hulpverlening in en om Syrië gaan. Bovenstaande bedragen zullen derhalve nog wijzigen.  
 
Op dit moment wordt met SHO-geld de meeste hulp uitgevoerd binnen de clusters “voeding” en 
“levensonderhoud”. Zo worden er voedselpakketten uitgedeeld en wordt er gekookt voor ontheemden 
in gaarkeukens. Onder levensonderhoud vallen activiteiten als het uitdelen van kookgerei, matrassen 
en beddengoed, maar ook het uitdelen van bonnen of financiële steun, waarmee vluchtelingen zelf 
voedsel, zeep, tandpasta en andere benodigdheden kunnen kopen. 
 

 
3.1 Hoe komt de hulp bij de mensen terecht?  
SHO is een samenwerkingsverband van organisaties die bewezen hebben goede en adequate hulp 
te kunnen verlenen bij rampen. Ze houden zich daarbij aan internationaal geaccepteerde 
kwaliteitsstandaarden. Iedere organisatie zet instrumenten in voor monitoring- en evaluatie om de 
kwaliteit van de hulp te bewaken, te meten en te waarborgen.  
 
Binnen het algemene kader van kwaliteitsstandaarden verschilt de aanpak per organisatie. Sommige 
hulporganisaties voeren via hun internationale koepelorganisatie zelf de hulp uit. Anderen SHO-
deelnemers werken direct met lokale partners, die toegang hebben tot gebieden en grondige kennis 
bezitten van bepaalde groepen of regio’s en over technische kennis beschikken om programma’s uit 
te voeren. In de rapportage leest u op welke wijze de SHO-deelnemers de hulp verlenen. 
 
Zoals hierboven is beschreven, staat de hulpverlening in vooral Syrië voor grote uitdagingen. Toch 
lukt het de SHO-deelnemers om via hun partners of zusterorganisaties in onveilige gebieden hulp te 
verlenen. Acht van de tien hulporganisaties werken met SHO-gelden in Syrië. Ook hebben alle SHO-
deelnemers projecten in de buurlanden.  
 
Het verlenen van noodhulp in een conflictsituatie is uitermate lastig, omdat hulp inzet kan worden van 
de strijd met als doel politiek of militair gewin te behalen. De SHO-deelnemers zijn zich hiervan uiterst 
bewust. De SHO-deelnemers hebben een onpartijdige en neutrale positie en communiceren dit ook 
als zodanig aan alle betrokkenen. De hulporganisaties en hun partners gebruiken de hulp niet om 
mensen met bepaalde politieke, religieuze voorkeur of etnische afkomst te bevoordelen. Zij zijn 
onpartijdig en proberen slachtoffers aan de verschillende kanten van de frontlinies te helpen. 

 
Afhankelijk van de (veiligheids-)situatie in een 
gebied, moet een organisatie soms besluiten zich 
(tijdelijk) terug te trekken of de hulp te staken. Dit 
kan door een strijdende partij en de bevolking 
geïnterpreteerd worden als “partijdigheid”. De 
SHO-deelnemers of hun partners gaan in dit soort 
situaties in gesprek met de diverse strijdende 
partijen en proberen vertrouwen te (her)winnen en 
daarmee wederom toegang te krijgen. Hierdoor 
heeft de hulp in sommige gebieden vertraging 
opgelopen. De komende maanden zetten de 
hulporganisaties hun werk voort, ook om de 
moeilijk bereikbare groepen te helpen.  
 
In de rapportage die voor u ligt, leest u over de activiteiten van de tien SHO-deelnemers in de eerste 
drie maanden van de hulpverlening. Het rapport is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de 
situatie en de hulpverlening ter plekke. Eind december 2013 verschijnt de officiële eindrapportage, 
inclusief financiële verantwoording. 
 
  
  

Onafhankelijkheid van hulp 
De Samenwerkende Hulporganisaties 
verlenen hulp zonder aanziens des persoons.  
Zij maken geen onderscheid op basis van 
geloof, politieke voorkeur of achtergrond. Alle 
SHO-deelnemers onderschrijven de 
internationaal erkende gedragscode Code of 
Conduct for the International Red Cross and 
Red Crescent Movement and Non-
Governmental Organizations (NGOs) in 
Disaster Relief over onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van hulp. 
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4. Hulpverlening per deelnemer 

 
4.1 CARE Nederland 
 
CARE International (CARE) zet zich in om de vluchtelingen uit Syrië tegemoet te komen in hun meest 
essentiële basisbehoeften. De organisatie werkt hierbij samen met UNHCR en internationale en 
lokale organisaties. CARE streeft ernaar aankomende twee jaar minimaal 100.000 Syriërs in de regio 
te helpen met een totaal bedrag van 7,7 miljoen euro. De steun die CARE Nederland biedt met SHO-
gelden richt zich op Syrië en Jordanië. 
 
CARE werkt sinds 1948 in Jordanië en heeft uitgebreide ervaring in het werken met vluchtelingen 
aldaar. Sinds 2003 ondersteunt CARE vanuit Jordanië Irakese vluchtelingen in Syrië en Libanon met 
voeding, levensonderhoud en psychologische hulp. Momenteel heeft CARE een hoofdkantoor in het 
centrum van Amman en verschillende veldkantoren. Tevens beheert CARE twee vluchtelingencentra 
in Oost-Amman. Met deze basis heeft CARE een sterke uitgangspositie om hulp te verlenen aan de 
vluchtelingen uit Syrië in Jordanië. Tot op heden heeft CARE in Jordanië 110.000 vluchtelingen uit 
Syrië kunnen helpen (22.000 families) met geld om basale zaken als huur, voedsel, kachels voor de 
koude winter en kleding te kunnen betalen. Ook verschafte CARE belangrijke informatie aan 
vluchtelingen over gezondheidszorg en psychosociale hulp. CARE heeft daartoe afgelopen jaar een 
vluchtelingencentrum opgericht in Amman, waar vrijwilligers van CARE, zelf ook vluchteling, helpen 
bij het organiseren en voorbereiden van de distributie van hulpgoederen en het geven van informatie 
over ondersteunende hulpdiensten. 
 
 

                                        
 
 

 

 
 
In Syrië is CARE met opstartactiviteiten begonnen vanaf januari 2013. Sinds juni is de organisatie 
operationeel met een lokaal kantoor en voert zij activiteiten uit samen met drie vaste lokale partners in 
drie grote steden in Syrië.  
 
Het CARE netwerk biedt een waardevolle basis voor een wereldwijde uitwisseling van kennis en 
ervaringen. CARE Jordanië en Syrië zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de SHO projecten 
samen met de lokale partners. Zij hebben uitgebreide lokale kennis en een lokaal netwerk 
opgebouwd. CARE Nederland heeft de gehele coördinatie- en rapportageverantwoordelijkheid van de 
SHO projecten in nauwe communicatie met de landenkantoren. Verder biedt CARE Nederland 
technisch advies voor de kwaliteitsverbetering van de projecten en draagt zorg voor fondsenwerving, 
advocacy en lobby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARE-medewerker Sebastien 
Kuster markeert samen met 
UNHCR-collega’s de plek voor 
een gemeenschapscentrum in het 
nieuwe Azrag vluchtelingenkamp. 
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Het SHO project van CARE Nederland in Syrië is op 1 juni begonnen en duurt drie maanden in totaal. 
In Jordanië steunt CARE Nederland met SHO-gelden een project sinds 1 april. Dit project zal vijf 
maanden duren. Het langdurig noodhulpprogramma van CARE in Jordanië en Syrië wordt naast SHO 
gefinancierd uit andere bronnen waaronder UNHCR. Dit betekent dat wanneer de SHO-gelden 
besteed zijn, er andere financiering aangetrokken moet worden zodat de activiteiten voortgezet 
kunnen worden. 
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Voedsel 
 
De weinige middelen die vluchtelingen uit Syrië met zich meebrachten tijdens hun vlucht raken op: zij 
zijn simpelweg niet meer in staat om eten te betalen. CARE Nederland wil voedselzekerheid 
garanderen en met het SHO-geld meel aan lokale bakkerijen leveren voor het bakken van brood. Ook 
worden SHO-gelden ingezet om voedselpakketten uit te delen aan gevluchte gezinnen die onderdak 
hebben gevonden in verlaten gebouwen of collectieve centra. CARE richt zich op de meerderheid van 
de vluchtelingen die niet in kampen maar verspreid in het land in stedelijke gebieden wonen. Doordat 
er in het gebied gevochten wordt, is het onveilig en zijn deze gezinnen moeilijk bereikbaar. CARE 
werkt via de lokale partner die haar lokale kennis en netwerken gebruikt om toegang te krijgen tot het 
gebied om zo deze gezinnen alsnog te kunnen bereiken en te helpen. 
 

Gezondheidszorg 
 
Tevens zal CARE Nederland SHO-geld inzetten om medische zorg voor vrouwen en kinderen 
mogelijk te maken. CARE levert een generator aan een ziekenhuis, gespecialiseerd in zorg voor 
vrouwen en kinderen. Met behulp van deze generator kan er ononderbroken stroom geleverd worden 
en kan er altijd medische zorg geboden worden, bijvoorbeeld tijdens bevallingen en medische 
noodsituaties. 

 
Ten tijde van deze tussentijdse rapportage was het project een maand actief. In de eerste maand 
hebben CARE en de lokale partner de gezinnen die in aanmerking komen voor hulp geïdentificeerd. 
Tevens zijn er verschillende offertes aangevraagd voor de voedselpakketten en de generator. 
Leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd om een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor goede 
hulp te garanderen. De voedselpakketten worden op de lokale markt gekocht om de kosten zoveel 
mogelijk te beperken en de lokale economie te stimuleren. Bovendien hoeven de voedselpakketten 
zo niet over lange afstanden vervoerd te worden, wat niet veilig is in oorlogsgebied. 
 
Uitgevoerde activiteiten in Jordanië 
Om de vluchtelingen uit Syrië te kunnen opvangen gebruikt CARE Nederland het SHO-geld om 
samen met UNHCR en andere hulporganisaties een nieuw vluchtelingenkamp, kamp Azraq, op te 
zetten in Jordanië. Vanaf eind juli zullen hier 7.000 vluchtelingen uit Syrië opgevangen worden. CARE 
gaat een sleutelrol in het kamp spelen als schakel tussen vluchtelingen en dienstverleners en zorgt 
dat vluchtelingen de juiste ondersteuning krijgen. 
 
De afgelopen drie maanden is CARE bezig geweest met voorbereidingen van de geplande 
activiteiten in het kamp. In het kamp worden in totaal vier gemeenschapscentra gebouwd, waarvan er 
één met SHO-geld wordt gefinancierd. CARE heeft de voorbereidingen van de bouw hiervan 
afgerond. De aanbesteding is afgerond en de leverancier geselecteerd. De CARE International 
bouwkundig adviseur gaat de technische tekeningen afronden, specificaties verstrekken, de 
aannemers begeleiden en coördineert met UNHCR de inrichting van het gebied.  
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Gezondheidszorg 
 
In het gemeenschaps-centrum dat met het SHO-geld wordt gefinancierd, kunnen de vluchtelingen 
terecht voor intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de behoeften van iedere vluchteling 
in kaart gebracht (bijvoorbeeld medicijngebruik, diëten) en ontvangen zij indien nodig psychosociale 
ondersteuning. 
 

Bescherming 
 
Ook zal CARE informatie aan de vluchtelingen geven over de structuur van het kamp, op welke 
diensten zij recht op hebben en waar deze te vinden zijn, door hen te verwijzen naar de juiste 
organisatie. Tevens gaat CARE Nederland commissies opzetten in het kamp, bestaande uit 
vluchtelingen zelf, om medezeggenschap voor de vluchtelingen te waarborgen en vluchtelingen een 
actieve rol te laten spelen in het verbeteren van hun eigen leven. 
 

Levensonderhoud 
 
In het kamp gaat CARE inkomensgenererende trainingen geven om praktische vaardigheden aan te 
leren die ter plaatse zinvol zijn om geld mee te verdienen. Het beroep dat in eigen land werd 
uitgeoefend vóór men vluchtte is in de huidige omstandigheden soms niet meer zinvol. Een 
inkomensgenererende training biedt een vluchteling de kans nieuwe beroepsvaardigheden, zoals 
vakmanschap, aan te leren om in deze nieuwe situatie bestaanszekerheid op te bouwen en het gezin 
van eerste levensbehoeften te voorzien. 
 
Uitdagingen en beperkingen 
CARE kan niet openlijk communiceren over de activiteiten in Syrië omdat het huidige regime geen 
toestemming heeft gegeven voor de hulp. Als gevolg hiervan kunnen medewerkers worden 
gearresteerd en gevangen worden genomen. CARE blijft de procedure voor officiële registratie in 
Syrië doorzetten. Tot het moment dat de registratie officieel wordt kan CARE enkel beperkt over haar 
activiteiten communiceren. Dit wil zeggen dat details, zoals de exacte locatie waar CARE werkt, niet 
worden genoemd. 
 
 
 

Bouw gemeenschapscentrum nieuw vluchtelingenkamp 

 

   
 
 
 

 

 
Sebastien Kuster werkt voor CARE in het nieuwe Azraq 
vluchtelingenkamp in Jordanië. “Het bestaande Za’atari 
vluchtelingenkamp raakt overvol, vandaar de opening van dit 
nieuwe kamp eind juli.” Met Giro 555-geld bouwt CARE hier 
een gemeenschapscentrum. “Daar gaan we binnenkomende 
vluchtelingen informatie geven over het kamp en kijken welke 
ondersteuning zij nodig hebben, bijvoorbeeld aan medische 
zorg. Als hulpverlener ben ik enorm onder de indruk van het 
herstellend vermogen van vluchtelingen uit Syrië: ondanks de 
verschrikkingen die ze hebben doorstaan, werken ze aan een 
beter leven voor hun familie en vooral hun kinderen. De 
betrokkenheid van vluchtelingen uit Syrië om elkaar te helpen, 
raakt mij het meest.” 
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De identificatie van gezinnen in Syrië die voor hulp in aanmerking komen is lastig en kost veel tijd, 
omdat deze gezinnen moeilijk bereikbaar zijn. De gezinnen waar CARE zich op richt wonen niet in 
kampen, maar verspreid in het land in stedelijke gebieden. In de stedelijke gebieden wordt gevochten 
en is het onveilig. CARE is via de lokale partner toch in staat de gezinnen te helpen. De lokale partner 
zet haar lokale kennis en netwerken in om toegang te krijgen tot deze gezinnen. 
 
In Jordanië is het werven van geschikt personeel uitgegroeid tot een uitdaging, omdat er veel vraag is 
van organisaties en het lastig is om een competitief salarispakket te bieden. CARE zorgt voor goede 
coördinatie met verschillende partijen om de beste kandidaten te vinden. Daarbij worden zoveel 
mogelijk lokale kandidaten geworven.  
 
 
Toekomst 
In de aankomende twee maanden gaat CARE voor de hulp in Syrië de voedselpakketten kopen en 
uitdelen aan 6.840 vluchtelingen. Ook gaat CARE het meel leveren aan de lokale bakkerijen zodat 
brood gemaakt kan worden voor naar schatting 62.000 vluchtelingen. Ten slotte koopt CARE de 
generator voor het ziekenhuis. Met de generator kunnen naar schatting 14.000 vrouwen en kinderen 
toegang krijgen tot constante medische zorg.  
 
De constructie van het gemeenschapscentrum in Jordanië zal op korte termijn afgerond worden. De 
verwachting is dat het kamp eind juli opengesteld gaat worden voor de vluchtelingen. CARE start 
vanaf dat moment met informatieverstrekking, intakegesprekken, psychosociale ondersteuning en 
inkomensgenererende trainingen om vluchtelingen bij te staan. 
 
 
 

4.2 Cordaid Mensen in Nood 
 
Syrië 
Cordaid Mensen in Nood werkt in Syrië en Libanon via lokale partnerorganisaties. Onze partner in 
Syrië is een specialist op noodhulp en sinds 2008 actief in Syrië om hulp te verlenen aan het 
groeiende aantal vluchtelingen uit Irak. De organisatie was vooral actief op de onderwerpen 
noodhulpdistributies, psychosociale hulp en onderwijs. 
In 2010 werd het programma uitgebreid met onderwijs en psychosociale hulp in andere steden. Na de 
onrust in 2011 zijn noodhulpinterventies gestart om ontheemden die in eigen land op de vlucht zijn, te 
ondersteunen. Het doel van Cordaid Mensen in Nood is om gezamenlijk met haar partnerorganisatie 
zoveel mogelijk mensen te helpen met voedsel, medicijnen, huishoudelijke- en hygiënische 
benodigdheden en daarmee te zorgen dat mensen hun gezondheid, privacy en waardigheid kunnen 
behouden. 
De partnerorganisatie bereikt in totaal ongeveer 100.000 mensen, onder andere door dagelijks meer 
dan 15.000 maaltijden via een aantal veldkeukens te verstrekken. De organisatie werkt met betaald 
personeel, maar heeft ook een netwerk van ongeveer 250 Syrische vrijwilligers gemobiliseerd, 
mensen met diverse religieuze en etnische achtergrond, die helpen met de uitvoering van de 
noodhulpactiviteiten. In gebieden die niet toegankelijk zijn voor personeel, omdat de 
veiligheidssituatie te slecht is, distribueert de partner noodhulpgoederen via lokale vrijwilligers en 
religieuze- of dorpsleiders. Zodra het gebied weer toegankelijk is wordt een monitoring bezoek 
uitgevoerd.  
 
Libanon 
In Libanon werkt Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Libanon, haar zusterorganisatie uit het 
wereldwijde Caritas netwerk. Caritas Libanon voert in Libanon al decennia lang allerlei sociale 
programma’s uit voor de vele vluchtelingen in dat land. Toen begin 2011 de eerste vluchtelingen uit 
Syrië in Libanon arriveerden, heeft Cordaid’s partner met de UNHCR en de Libanese overheid 
samengewerkt om de noden van deze vluchtelingen snel in kaart te brengen. Caritas Libanon heeft 
toen meteen distributies van noodhulpgoederen uitgevoerd. Nu, 2 jaar later, is deze partner met steun 
van Cordaid één van de grootste Libanese NGO’s die noodhulp aan vluchtelingen uit Syrië verleent.  
 
 
 
 



SHO-actie Help slachtoffers Syrië 16 

De organisatie werkt via een netwerk van 
veldkantoren door het hele land. Zo rijden 
er in de Bekaa vallei continue twee 
mobiele klinieken rond en is er vooral veel 
hulp voor de vluchtelingen in de kleine 
informele tentenkampen en zij die in 
dorpen en steden verblijven. Vluchtelingen 
huren kamers of andere woonruimte, 
verblijven bij gastgezinnen, in bouwvallen 
of tentjes. De maatschappelijk werkers van 
de partnerorganisatie geven enorm veel 
steun en advies aan de vluchtelingen. 
Daarnaast verstrekken zij samen met 
Cordaid hulp in de vorm van toelages voor 
de huur, schoolgeld, medische hulp en 
spullen zoals hygiëne pakketten, dekens, 
matrassen, keukenspullen en voedsel. 
 
De verstrekte hulp van Cordaid Mensen in 
Nood via haar partner wordt nauw 
afgestemd met de UNHCR en andere 
hulporganisaties. De Libanese regering 
heeft het vluchtelingen verdrag niet 
ondertekend en staat daarmee geen 
officiële vluchtelingenkampen toe. 
Vluchtelingen uit Syrië moeten veelal zelf 
onderdak regelen, terwijl de huurprijzen 
enorm zijn gestegen. 
 
Doel van de hulp is te verzekeren dat kwetsbare groepen Syrische en Palestijnse 
vluchtelingen uit Syrië, Libanezen die terugkeren uit Syrië en gezinnen in Libanon die vluchtelingen 
opvangen, beschermd worden en in waardigheid kunnen overleven in Libanon. Caritas Libanon richt 
zich voornamelijk op kwetsbare huishoudens zoals huishoudens met een vrouw aan het hoofd, 
families die te maken hebben met huishoudelijk geweld, families met kinderen onder de 5 jaar en/of 
zwangere en borstvoedende moeders, families met gehandicapten en alleenstaande ouderen en 
alleenstaande kinderen.  
  
Seksueel geweld is een groot risico voor vrouwen. Cordaid’s partnerorganisatie geeft voorlichting 
over het voorkomen van seksueel geweld en geeft hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel 
geweld. 
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Voedsel         Levensonderhoud 
 
Van 1 april tot eind mei (2 maanden) zijn in Syrië met SHO geld aan 9.835 families voedselpakketten 
uitgedeeld. Ook zijn 1.755 maaltijden uitgedeeld, zijn 311 families geholpen met betaling van de huur, 
zijn 693 mensen geholpen met medicijnen en medische hulp en zijn 4.400 mensen geholpen met 
kleding, huishoudelijke artikelen en hygiëne pakketten (deze bevatten onder andere zeep, shampoo, 
tandpasta/borstels, maandverband). 
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Foto: Cordaid Mensen in Nood 
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Uitgevoerde activiteiten in Libanon 
 

Voedsel        Levensonderhoud 
 
Van 1 april tot en met juni 2013 zijn 2.483 Syrische families, in totaal 12.612 mensen geregistreerd 
door partnerorganisatie Caritas Libanon, volgens specifieke kwetsbaarheid criteria (bv zwanger, 
gehandicapt). Volgens deze criteria ontvangen deze mensen met voorrang voedselpakketten, 
huishoudelijke artikelen en hygiëne pakketten. 

 

Bescherming 
 
Daarnaast geeft Caritas Libanon voorlichting over seksueel geweld aan nieuwe vrouwelijke 
vluchtelingen.  
 
Uitdagingen en beperkingen 
Vanwege gevechten zijn niet alle gebieden in Syrië toegankelijk en is er ook een voortdurende 
wijziging in gebieden die wel of niet toegankelijk zijn. Om toch hulp te kunnen bieden, werkt de 
partnerorganisatie met vrijwilligers en lokale leiders die in onveilige gebieden de hulp distribueren. 
Goederen worden dan alleen afgeleverd, waarna vrijwilligers zorgen voor verdere distributie. Zodra 
het gebied toegankelijk is, wordt een bezoek gedaan door de partnerorganisatie. 
 
 
 
 
 
 

 
 Vluchtelingengezin vindt onderdak bij familie 

 
 

 
In het stadje Baalbek, in Libanon, heeft een gevluchte familie uit Syrië van elf personen 
onderdak gevonden bij verwanten. Zij hoeven niet in tenten te slapen, maar toch is het leed 
groot. Huilend vertelt dochter Raphde (tweede van rechts) dat hun huizen in Homs zijn 
verwoest. “Mijn man en ik zoeken al maanden naar werk hier. Het lukt niet”. Ze heeft al haar 
sieraden verkocht. “De Libanezen waren eerst erg gastvrij, maar nu zeggen ze dat we hun 
banen stelen.” Via Cordaid Mensen in Nood krijgt de familie hulp: schoolgeld voor een van 
de kinderen en bijstand van een maatschappelijk werkster. Van de Verenigde Naties en 
World Vision krijgt de familie voedselbonnen. 

 

Foto: Cordaid Mensen in Nood 
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Ook stijgen de prijzen hard in Syrië. Cordaid Mensen in Nood’s partnerorganisatie is nog steeds in 
staat alles aan te kopen in Syrië, maar vanwege de stijgende prijzen kan er minder voor hetzelfde 
geld gekocht worden. De partner past waar nodig de inhoud van de voedsel- en hygiënepakketten en 
de samenstelling van de maaltijden aan, uitgaande van wat beschikbaar is en rekening houdend met 
de prijzen.  
 
In Libanon is de grootste uitdaging het almaar stijgend aantal vluchtelingen. Sinds het begin van de 
projectperiode (1 april) is het aantal nieuwe vluchtelingen op sommige veldposten (zoals Taalbaya/ 
Bekaa Valley) gestegen van 100 naar 200 per dag. Dit heeft vooral te maken met de intensieve 
gevechten in en rondom Damascus. Door het toenemende aantal vluchtelingen zijn het vinden van 
geschikte en veilige accommodatie en het verkrijgen van schoon drinkwater grote problemen. Ook de 
gezondheidssituatie verslechtert. De hulpverlening aan deze toenemende vluchtelingen stroom is niet 
meer bij te benen voor de organisaties. Cordaid’s partner zal noodgedwongen zeer strenge criteria 
voor hulp aanhouden en zich richten op de meest kwetsbaren. Zij schalen de hulp op voor zover 
mogelijk, waarbij zij hulp krijgen van het Caritas netwerk, maar er zit ook een grens aan wat zij 
kunnen bewerkstelligen.  
 
Toekomst 
De situatie in Syrië verslechtert nog steeds. De partnerorganisatie van Cordaid verwacht dat het 
programma de komende maanden door zal lopen. Zij geeft ook aan dat er de laatste weken een 
toenemende vraag naar medicijnen en kleding is. Vanwege veranderende situaties en noden en 
bijdragen van andere organisaties heeft Cordaid de afspraak gemaakt met de partnerorganisatie dat 
zij de gedoneerde gelden flexibel kunnen inzetten, zodat zij kunnen aansluiten bij veranderende 
noden. 
De partners in Syrië en Libanon gaan door met hun programma’s en proberen de hulp zoveel 
mogelijk op te schalen. Cordaid Mensen in Nood is nu al bezig een strategie te ontwikkelen zodat zij 
na september, wanneer het SHO geld uitgegeven is, hun hulpactiviteiten op de huidige wijze kunnen 
voortzetten. 

 
 
4.3 ICCO en Kerk in Actie 
 
ICCO en Kerk in Actie voeren haar noodhulp uit via de wereldwijde appeal van de Action by Churches 
Together (ACT) alliantie voor ontheemden binnen Syrië en vluchtelingen uit Syrië in Libanon en 
Jordanië. ICCO en Kerk in Actie hebben hun bijdrage uit de SHO actie op dit moment geoormerkt 
voor Syrië (55%) en Libanon (45%). 
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Levensonderhoud 
 
Veel van de ontheemde families die naar een andere plaats in Syrië zijn gevlucht, hebben maar heel 
weinig van hun huishoudspullen kunnen meenemen. Met behulp van de bijdrage van ICCO en Kerk in 
Actie zijn 415 families (2.075 personen) van de geplande 520 families, ofwel 2.600 mensen, voorzien 
van een standaardpakket voor de huishouding waaronder keukengerei en beddengoed. 
Omdat het aantal ontheemden behoorlijk was toegenomen, was er niet genoeg voor alle families in 
de plaatsen waar de pakketten zijn uitgedeeld. Gezinnen met één ouder, met één of meer 
gehandicapten of gewonden, ouden-van-dagen of met meer dan 5 kinderen kregen als eerste een 
pakket. Lokale leiders zijn betrokken bij het vaststellen van wie wel en niet in aanmerking komt voor 
een dergelijk pakket. Zij zijn ook aanwezig bij het uitdelen. 

 

Onderwijs 
 
Bijna 30% van de scholen in Syrië wordt gebruikt voor opvang van ontheemden of is geheel of 
gedeeltelijk verwoest. In andere gevallen is het te gevaarlijk om naar school te gaan. Om in zo’n 
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situatie toch niet achter te raken, organiseren groepjes studenten en leraren de lessen in een veiliger 
plaats, bijvoorbeeld thuis bij één van de studenten of leraren (remedial courses). Andere studenten 
die nog wel naar school kunnen, hebben geen geld meer om het schoolgeld te betalen, bijvoorbeeld 
omdat de ouders hun baan kwijt zijn. 
In het eerste geval draagt de partnerorganisatie van ICCO en Kerk in Actie elke maand bij aan de 
kosten van de remedial courses. In het tweede geval draagt zij bij aan het maandelijkse schoolgeld. 
In het totaal hebben alle geplande 150 studenten hierdoor hun studie kunnen voortzetten. Dit project 
wordt ondersteund met SHO-geld tot eind augustus. 

 

Onderdak 
 
Vanwege de voortwoedende oorlog is het nauwelijks mogelijk om kapotte huizen te herstellen. Tenten 
bieden volstrekt onvoldoende bescherming tegen geweld. Daarom verstrekt de partnerorganisatie van 
ICCO en Kerk in Actie maandelijks een huursubsidie aan ontheemde families die niet bij familie 
kunnen wonen. Het gaat hier om 300 tot 500 US dollar per maand per familie. Zoals vooraf beoogd 
hebben 142 families hierdoor weer een dak boven het hoofd. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgevoerde activiteiten in Libanon 
 

Gezondheidszorg 
 
Het gaat hier om pre- en postnatale zorg, uitvoering van keizersneden, en training op gebied van 
babyvoeding en voeding van kinderen, gebruik makend van wat er in de nieuwe omgeving van de 
gevluchte Syriërs beschikbaar is aan voedsel. Ten tijde van de rapportage door de partner aan ICCO 
en Kerk in Actie waren de activiteiten zojuist van start gegaan. De precieze aantallen van moeders en 
kinderen die hieraan meedoen, waren toen nog niet bekend.  

 

Voedsel 
 
Het geplande aantal van 1.000 families heeft nog niet maandelijks een voedselpakket ontvangen, 
omdat een andere organisatie deze pakketten heeft verstrekt tot eind mei. Daarna verstrekt de 
partnerorganisatie van ICCO en Kerk in Actie voedselpakketten aan deze mensen, zoals is 

 

Foto: ICCO & Kerk in Actie  
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afgesproken binnen de ACT Alliance en binnen het grote coordinatiemechanisme van internationale 
organisaties ter plekke (“clusters”). 
 

Levensonderhoud 
 
400 van de geplande 820 families met baby’s hebben een baby-pakket ontvangen. Alle geplande 860 
families hebben een uitgebreid pakket ontvangen voor de persoonlijke hygiëne. De partnerorganisatie 
kon nog niet met de geplande cash-for-work activiteiten starten, omdat de lokale overheid bang is dat 
de eigen bevolking daardoor inkomen gaat mislopen. Er wordt nu gekeken hoe arme Libanese 
families ook kunnen meedoen. 
 

 
Uitdagingen en beperkingen 
In eerste instantie organiseerde de partnerorganisatie al haar hulpverlening in Syrië vanuit een 
centraal kantoor en opslagloods. Als dit kantoor en deze loods aangevallen en verwoest zouden 
worden, dan zou haar hele hulpoperatie stil komen te liggen. Door 18 nieuwe, kleine kantoren met 
opslagvoorzieningen te openen en de hulpverlening decentraal te organiseren, is het effect van een 
eventuele aanval en verwoesting van één van deze kantoren op de hele hulpverlening door de 
partnerorganisatie veel kleiner. Het bijkomende voordeel van deze decentralisatie is dat plannen nu 
sneller dan voorheen aangepast kunnen worden aan veranderingen in de omgeving en dat de relatie 
tussen de staf en de ontheemden in de directe omgeving nog beter geworden is.  
 
De afgelopen maanden zijn er steeds meer gewapende groepen bij gekomen en is het conflict steeds 
meer versnipperd. De partnerorganisatie en haar achterban heeft vanouds een neutrale en 
onafhankelijke positie ingenomen ten opzichte van de diverse partijen die nu elkaar bestrijden. 
Daardoor zijn haar medewerkers bijna altijd in staat om een goede relatie op te bouwen met lokale 
leiders van de strijdende partijen, van religieuze en seculiere instellingen en van overheden. Dank zij 
deze positie heeft zij de ruimte om de hulpverlening volgens internationale humanitaire standaarden 
uit te voeren zonder haar onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid op te geven. 
 
De lokale omstandigheden en aantallen ontheemden veranderen per dag. Gemaakte plannen kunnen 
zelden als zodanig worden uitgevoerd. Behoeften kunnen pas één of enkele dagen vóór een 
distributie worden bepaald. Pas daarna kan besloten worden wie wat nodig heeft. Pas één dag vóór 
een distributie kunnen de begunstigden worden geïnformeerd en georganiseerd. Een grootschalige, 
gezamenlijke bepaling van de noden is niet haalbaar onder deze omstandigheden. De 

Op de vlucht na bombardement 

 
 

 
 

Fatima woonde met haar man en drie 
kinderen in Deir El Zoor, Syrië. Haar man is 
op een dag verdwenen. Hij ging naar buiten 
en kwam niet meer terug. Zonder te weten 
wat er was gebeurd, besloot Fatima met 
haar kinderen de bombardementen en 
schietpartijen te ontvluchten. Vlak voor hun 
vertrek werd hun huis echter 
gebombardeerd. Als door een wonder 
bleken twee van haar kinderen ongedeerd. 
Haar middelste dochter vond Fatima terug 
onder het puin, bewusteloos. Gelukkig 
werd ze in een ziekenhuis behandeld en 
overleefde. Fatima vluchtte daarna alsnog 
naar Damascus en vond onderdak in een 
leegstaand gebouw. ICCO & Kerk in Actie 
helpt haar met voedsel, water en 
psychische ondersteuning.  
 
(Fatima staat niet op deze foto) Foto: ICCO & Kerk in Actie  
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partnerorganisatie heeft het aantal aanbieders van hulpgoederen uitgebreid om flexibeler in te kunnen 
gaan in geval van veranderende vraag en problemen in de aanvoer. Ook moest zij weer overgaan tot 
zelf de goederen in te kopen en uit te delen in plaats van het uitdelen van bonnen, omdat het voor 
lokale winkels te gevaarlijk werd om een grote voorraad aan te houden.  
 
Toekomst 
In de komende drie maanden zullen in Syrië de hierboven genoemde activiteiten verder uitgevoerd 
worden om het restant van het geplande aantal families van huishoudpakketten en tijdelijk onderdak 
te voorzien en om nog meer studenten de gelegenheid te geven lessen te volgen, thuis of op school. 
In Libanon zullen de resterende activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, uitdelen van baby- 
en voedselpakketten, en cash-for-work in de komende maanden worden uitgevoerd. 
 
 

4.4 Nederlandse Rode Kruis 
 
Syrië 
Het Rode Kruis werkt met man en macht om hulp te bieden aan alle slachtoffers van het geweld, in 
oppositie gebied, in gebieden gecontroleerd door de overheid en in de buurlanden van Syrië. 
Zusterorganisatie de Syrische Rode Halve Maan (SARC) is primair verantwoordelijk voor het grootste 
deel van alle hulpverlening in heel Syrië. Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) helpt SARC met 
financiële steun, advies en materiële ondersteuning. Het NRK en SARC zijn al meer dan 10 jaar 
partners. 
 
Irak, Jordanië, Libanon en Turkije 
Ook in de omliggende landen is het Rode Kruis aanwezig om hulp te verlenen aan vluchtelingen uit 
Syrië. Het aantal vluchtelingen groeit nog steeds dagelijks. Het Libanese Rode Kruis verstrekt 
medische noodhulp aan vluchtelingen uit Syrië die de grenzen oversteken met eerste hulp, vervoer 
naar verschillende ziekenhuizen en het verstrekken van bloed. Het Jordaanse Rode Kruis deelt 
hygiënepakketten en dekens uit en ondersteunt plaatselijke gemeenschappen waar de meeste 
vluchtelingen momenteel worden opgenomen. In Irak verstrekt het Rode Kruis tenten, voedsel en 
dekens. In Turkije is het Rode Kruis, in samenwerking met de regering, belast met het 
kampmanagement van tweeëntwintig vluchtelingenkampen en verstrekt zij voedsel, dekens en 
onderdak aan vluchtelingen uit Syrië. 
 
Syrische Rode Halve Maan (SARC)  
Ruim 3.000 vrijwilligers (van de in totaal 10.000) van SARC, georganiseerd in 14 branches (met 86 
subbranches), werken met man en macht vanuit verschillende locaties om mensen in nood terzijde te 
staan. Centraal gecoördineerd gaan dagelijks konvooien met hulpgoederen naar alle delen van het 
land, distributies vinden plaats vanuit de afdelingen en branches van SARC. SARC werkt nauw 
samen met de delegaties van het Internationaal Comité (ICRC) en de Internationale Federatie (IFRC) 
van het Rode Kruis. De staf en vrijwilligers van SARC werken onder uiterst moeilijke 
omstandigheden; tot op heden zijn 20 vrijwilligers omgekomen terwijl zij hulp verleenden. SARC biedt 
voedsel en ondersteuning aan 2.1 miljoen mensen per maand.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

  

H
e
t R

o
d
e
 K

ru
is

 le
g
t in

 S
y
rië

 w
a
te

rta
p
p
u
n
te

n
 a

a
n
.  

 

Foto: ICRC  
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Soort hulp 
De hulp van het Rode Kruis is vooral gericht op voedselhulp, distributie van hulpgoederen en 
basisgezondheidszorg. Het verstrekken van voedsel en non-food hulpgoederen omvat 
voedselpakketten, basishygiëne producten (zoals zeep, tandpasta), matrassen, dekens en eenvoudig 
kookgerei, zodat ontheemde gezinnen de elementaire middelen hebben om te overleven en gezond 
te blijven. 
Als gevolg van het aanhoudende geweld in Syrië is de infrastructuur in het land erg aangetast en zijn 
noodzakelijke diensten, zoals toegang tot veilig drinkwater, vernietigd of aangetast. Het Rode Kruis 
zorgt voor directe waterdistributies, maar levert bijvoorbeeld ook de juiste producten om water te 
zuiveren. Daarnaast worden indien mogelijk bestaande, beschadigde waterinstallaties door technisch 
ingenieurs hersteld. Ook houdt het Rode Kruis zich bezig met de bouw van sanitaire voorzieningen in 
scholen en andere publieke locaties waar gevluchte mensen worden opgevangen. Het Rode Kruis 
voorziet op verschillende plekken in tijdelijk onderdak. Er is nog steeds dringend behoefte aan meer 
hulp voor de honderdduizenden mensen die hun huizen hebben verlaten, op zoek naar veiligheid 
ergens anders. Zolang het geweld voortduurt, wordt verwacht dat de behoefte aan hulp nog verder 
zal stijgen.  
 
Uitgevoerde activiteiten 
 

Water en sanitatie               Voedsel         levensonderhoud 
 
De ontvangen SHO-gelden voor het NRK zijn ingezet voor de hulpverlening in Syrië. De gelden zijn 
deels besteed via de Internationale Koepel, de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode 
Halve Maan Verenigingen (IFRC).  
 
In veel gebieden in Syrië is op dit moment de voedselvoorziening schaars. Zo schaars, dat door 
hulporganisaties uitgedeelde noodpakketten met twee of drie andere families gedeeld moeten 
worden, vertellen de hulpverleners van SARC. SARC maakt zich grote zorgen over dit tekort. Het 
tekort aan voedsel- en hygiënepakketten geldt specifiek voor ‘ruraal Damascus’. 
Het NRK heeft met de gelden van Giro555 bijgedragen aan de levering van voedselpakketten, 
hygiënepakketten en babypakketten. Ruim de helft van de met giro555 aangekochte hygiëne 
pakketten (in totaal 23.000) is reeds gedistribueerd in Syrië. De voedselpakketten en babypakketten 
zijn in aankoop en worden tot en met augustus gedistribueerd in Syrië. 
 
Uitdagingen en beperkingen 
Als gevolg van het conflict in Syrië is toegang voor de hulpverlening tot de direct getroffenen het 
grootste probleem. De uiterst onveilige situatie maakt de hulpverlening bijzonder moeilijk. 
Ambulances, ondanks een duidelijk zichtbare Rode Halve Maan Embleem, worden beschoten; 20 
vrijwilligers zijn tot op heden al omgekomen tijdens de hulpverlening. Talloze anderen zijn 
gedetineerd. Opzettelijke aanvallen op medische faciliteiten, personeel, patiënten en medische 
voertuigen zijn een schending van het Internationaal Humanitair Recht (Oorlogsrecht). 
 
SARC heeft haar voertuigen, vooral ambulances, aangepast met een duidelijker markering van het 
embleem en extra markeringen zodat hun ambulances zich duidelijk onderscheiden van andere 
ambulances. SARC werkt volgens de grondbeginselen van het Rode Kruis en heeft daarom als een 
van de weinige organisaties toegang tot vrijwel geheel Syrië. Toch is het vanwege blijvende 
onveiligheid voortdurend uitleggen van het oorlogsrecht en de werkwijze en grondbeginselen van het 
Rode Kruis aan de strijdende partijen noodzakelijk. Dit om toegang te blijven hebben tot de strijdende 
partijen en alle gebieden en zo schending van het Internationaal Humanitair Recht te kunnen 
bespreken en te voorkomen, en zodoende slachtoffers hulp te kunnen bieden.  
 
Een andere grote uitdaging ligt in het feit dat er veel strijdende partijen zijn en niet altijd duidelijk is 
welke gebieden in handen zijn van wie. Daarnaast verschuiven de frontlinies en de verhoudingen 
zeer regelmatig. Met alle partijen moet continue onderhandeld worden om veilig toegang te krijgen en 
hulp te kunnen verlenen. Door soms gebrekkige hiërarchische communicatie gebeurt het regelmatig 
dat toegang wordt onderhandeld op het hoogste niveau, terwijl lokale controleposten nog niet of 
onvolledig zijn geïnformeerd. Het Rode Kruis tracht het vertrouwen door de partijen in de neutrale en 

Foto: ICRC 
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onpartijdige werkwijze te behouden door consistente dialoog, transparantie, en de zichtbare effecten 
van haar werk. 
 
SARC heeft in zeer korte tijd moeten opschalen van het werken in reguliere projecten naar werken in 
een conflictgebied met de focus op acute noodhulp. Als gevolg van het opschalen van deze 
activiteiten in een zeer korte tijd was het noodzakelijk meer vrijwilligers en lokale staf aan te nemen in 
een betrekkelijk korte tijd. De nieuw aangenomen staf/vrijwilligers moesten allemaal in een korte 
periode getraind worden en voorbereid worden op de werkzaamheden in een conflict. Naast 
praktische training in eerste hulp is daarbij uitleg van het humanitair oorlogsrecht en de werkwijze van 
het RK een belangrijk onderdeel.  
 
Toekomst 
De SHO bijdrage aan het Rode Kruis is vrijwel volledig gecommitteerd aan hierboven beschreven 
activiteiten. In de eindrapportage zullen wij over de bestedingen rapporteren. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     'Elke minuut kan je laatste zijn' 

 
 

 

 De Syrische rechtenstudente 
Batoul is vrijwilligster bij de 
Syrische Rode Halve Maan, 
onderdeel van de Rode 
Kruisbeweging. Dagelijks rukt 
ze met haar team per 
ambulance uit om levens te 
redden, lichamen te bergen en 
pijn te verlichten. Batoul: “Het 
werk is gevaarlijk. Elke minuut 
kan je laatste zijn. Iedere 
ochtend neem ik afscheid van 
mijn moeder. Zullen we elkaar 
terugzien? We hebben al veel 
collega’s verloren. Niet zelden 
zijn we doelwit van 
sluipschutters. Toch gaan we 
door. Het kan onze dood 
betekenen, maar er zijn 
gewonden die hulp nodig 
hebben. Doden die geborgen 
moeten worden. Dit is onze 
manier om zin te geven aan 
het leven in deze 
verschrikkelijke oorlog.” 
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 In Libanon helpt Oxfam Novib vluchtelingen uit 

Syrië met bonnen waarmee zij in een 
nabijgelegen supermarkt eten en andere 
belangrijke basisproducten kunnen kopen.  

 

 
 

4.5 Oxfam Novib 
 
Oxfam Novib voert noodhulp uit in Libanon als onderdeel van de grotere Oxfam International 
regionale Syrië Crisis Respons (Libanon en Jordanië) samen met andere Oxfams. Oxfam Novib ziet 
af van haar deel omdat Oxfam Novib niet werkzaam is in Syrië. Oxfam Novib is al ruim 25 jaar actief 
in Libanon met onder andere hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen. Sinds mei 2012 is Oxfam 
actief in de hulpverlening aan vluchtelingen uit Syrië in Libanon. De SHO-gelden zijn onderdeel van 
een groter door Oxfam Novib uitgevoerd programma en worden door Oxfam Novib in Libanon 
besteed. Oxfam Novib werkt hier nauw samen met 2 partnerorganisaties: PARD en Najeh. 

 
Uitgevoerde activiteiten in Libanon 
 

Levensonderhoud 

 
In lijn met wat andere NGO’s en VN-organisaties doen, heeft Oxfam Novib ervoor gekozen om 
vluchtelingen uit Syrië en gastgezinnen te voorzien van zogenaamde “vouchers”: bonnen waarmee in 
winkels producten zoals voedsel, zeep, (maand)verband en andere basisbenodigdheden kunnen 
worden gekocht. Een nieuw aangekomen vluchteling ontvangt bonnen met een totale waarde van 37 
dollar per persoon, waarmee hij of zij in winkels de benodigde producten kan kopen (10 dollar per 
persoon voor hygiëne producten voor 1 maand, en 27 dollar per persoon voor voedsel en andere 
basis producten). Met het SHO geld heeft Oxfam Novib tot nu toe 5.973 individuele vluchtelingen 
(ongeveer 1.194 families) kunnen helpen.  

 

Water en sanitatie 
 
Binnen deze sector heeft Oxfam Novib haar aandeel van de opbrengsten van Giro555 gebruikt voor 
het uitbreiden van activiteiten op het gebied van drinkwatervoorziening en sanitatie. Met deze 
middelen zijn in Zuid Libanon drinkwatervoorzieningen aangelegd, is vuilnis opgehaald, zijn sceptic 
tanks geleegd en is vuil water gezuiverd. Daarnaast is voorlichting gegeven op het gebied van 
hygiëne, de bestrijding van luizen en schurft. Hiervan hebben in totaal 11.740 mensen - vluchtelingen 
maar ook de gastgezinnen - geprofiteerd. Deze activiteiten zullen nog doorlopen tot eind september. 
 
Uitdagingen en beperkingen 
De uitdagingen zijn enorm: het aantal vluchtelingen dat Libanon binnenkomt, groeit met de dag en 
hun noden en die van de gastgezinnen en de dorpen en gemeenschappen, waar de vluchtelingen 
neerstrijken nemen alleen maar toe. De bijdrage van Giro555 is een welkome, nuttige, maar helaas 
nog een beperkte bijdrage. Het einde van de crisis is nog niet in zicht. We maken ons zorgen over 
wat er gaat gebeuren als het geld op is. Andere Oxfam organisaties en Oxfam Novib proberen meer 
focus aan te brengen en zich te concentreren op de meest recent binnengekomen vluchtelingen, die 
nog wachten op registratie door de verantwoordelijke VN-organisaties. Zolang zij nog niet 
geregistreerd zijn, vallen zij buiten de formele hulpverlening.  
 

Foto: Sam Tarling/Novib  
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Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen die in Libanon zijn neergestreken, blijft niet op één plek, 
maar trekt van de ene plaats naar de andere. Dat maakt het lastig om te bepalen wie al hulp heeft 
gekregen en wie niet. Oxfam en hun lokale partners proberen zoveel mogelijk af te stemmen met de 
betrokken VN-organisaties en andere organisaties (lokaal, internationaal) en de lokale overheid om te 
voorkomen dat sommigen vluchtelingen dubbele hulp krijgen en anderen niets. Zo stemmen zij de 
hulp af met andere organisaties die in het gebied werken. Daarnaast houden zij hun eigen database 
goed op orde, waardoor ze kunnen controleren of bepaalde vluchtelingen recentelijk geholpen zijn in 
een van de andere centra’s in andere gebieden in Libanon. 
 
Toekomst 
Een groot deel van de SHO-bijdrage is besteed. Het resterende geld zal aan dezelfde activiteiten 
worden besteed en aan de uitvoering en de evaluatie van het programma. 
 

 
 

4.6 Save the Children 
 
Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. Save the 
Children redt kinderlevens, vecht voor hun rechten en helpt kinderen ontwikkelen. Sinds de oprichting 
in 1919 werken zij met 29 leden in 120 landen om de leefomstandigheden van kinderen te 
verbeteren. Save the Children heeft ruim 90 jaar ervaring in het verlenen van noodhulp aan kinderen 
die getroffen zijn door natuurrampen, oorlog en geweld. Op dit moment verleent Save the Children in 
31 landen noodhulp. 
 
Save the Children werkt al decennia lang in het Midden-Oosten. In reactie op de crisis in Syrië zijn in 
de buurlanden Jordanië, Irak en Libanon op grote schaal noodhulp activiteiten gestart. In Syrië werkt 
Save the Children sinds december 2012 met lokale partners. Zo distribueren we met steun van de 
Nederlandse overheid noodpakketten waarmee 29.000 vluchtelingen worden bereikt. In Jordanië 
werkt Save the Children zowel in de vluchtelingenkampen als in de gastgemeenschappen. Sinds 
maart 2012 bereikte Save the Children 272.102 mensen met noodhulp, waaronder 158.575 kinderen. 
Zo is Save the Children in vluchtelingenkamp Za’atari verantwoordelijk voor de dagelijkse brood- en 
voedseldistributie aan de kampbewoners en voor 29 kindvriendelijke opvangplekken. 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sam Tarling/ Oxfam 

 

 
'Ik kon mijn kinderen niet meer voeden' 

 
 
 
 
 
 

Samen met zijn vrouw en acht kinderen ontvluchtte 
Mohammed Fares Bibi (52) het conflict in Syrië. Op 26 
mei 2013 kwam het gezin in Libanon aan. ‘‘We wilden 
een huis huren,  maar dat was onbetaalbaar. Twee 
nachten sliepen we op straat. Gelukkig werden we daarna 
opgenomen door een lokale moskee.’‘ Een 
maatschappelijk werkster van een Oxfam Novib-
partnerorganisatie bezocht het gezin daar en zag dat ze 
alleen brood en tomatenpuree aten. ‘‘Ze gaf ons bonnen 
waarvan we in de supermarkt eten, zeep en andere 
belangrijke producten konden kopen. Hiervan kunnen we 
een maand overleven. De hulp kwam precies op tijd, want 
ik kon mijn 8 kinderen niet meer voeden.’‘ 
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Elk kind dat slachtoffer is van 
oorlogsgeweld heeft recht op 
bijzondere zorg, om in een veilige en 
respectvolle omgeving te herstellen 
en te herintegreren in de 
samenleving. Ook in een 
oorlogssituatie heeft elk kind recht 
op een eigen identiteit, op onderwijs, 
op gezondheidszorg en een veilige 
plek om te spelen.  
 
Save the Children werkt, met steun 
vanuit Nederland, aan de opvang 
van Syrische kinderen tussen 0 en 
18 jaar in Jordanië en in Syrië, 
ongeacht hun achtergrond, politieke 
voorkeur of religie. Dankzij de giften 
van het Nederlands publiek op 
Giro555 kan Save the Children 
zowel in Syrië als in Jordanië meer 
kinderen bereiken.  
 
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Voedsel 
 
In aanvulling op de andere noodhulpprogramma’s van Save the Children in Syrië, die zich richten op 
het voorzien van slachtoffers van de crisis van huishoud-, water-, hygiëne- en babypakketten, richten 
zij zich, in samenwerking met een lokale partnerorganisatie, op het verbeteren van de 
voedselzekerheid van de inwoners en mensen die in Syrië op de vlucht zijn. Dagelijkse 
broodverstrekking vanuit de buurlanden is onmogelijk. Mensen moeten vaak 30 kilometer reizen voor 
brood en/of ander voedsel. Grondstoffen (zoals meel en brandstof) zijn in de regio voorradig, maar 
door het geweld zijn vooral de voorzieningen verwoest. De bevolking is hier gebaat bij het zeker 
stellen van voedsel voor langere tijd. De partnerorganisatie bouwt met de fondsen van Giro555 ter 
plekke een bakkerij, die 20.000 mensen – waaronder 10.000 kinderen – dagelijks van brood kan 
voorzien.  
 
Om dit programma goed uit te kunnen voeren zijn diverse lokale organisaties gescreend en is ter 
plekke met een geschikte lokale organisatie met voldoende ervaring en capaciteit een 
uitvoeringscontract afgesloten. Er is een goede locatie gevonden die momenteel wordt opgeknapt en 
ingericht om als bakkerij te kunnen functioneren. De renovatiewerkzaamheden zijn in volle gang, 
waarna de oven geïnstalleerd kan worden en de bakkerij bevoorraad. Naast de renovatie en inrichting 
van de bakkerij worden op dit moment logistiek en distributie opgezet en het personeel aangenomen 
en opgeleid.  
 
Uitgevoerde activiteiten in Jordanië 
 

Onderwijs    Bescherming 
 
Save the Children ondersteunt kindvriendelijke opvangplekken in het Za’atari kamp in Noord 
Jordanië. Het kamp dat oorspronkelijk was ontworpen voor 45.000 vluchtelingen, is inmiddels 
gegroeid tot 110.000. De helft van de populatie is onder de 18 jaar. Naast de eerste levensbehoeften, 
zoals water, voedsel, onderdak en hygiëne, is het voor kinderen van groot belang dat zij een plek 
hebben waar ze tot rust kunnen komen en veilig kunnen spelen en leren onder deskundige 
begeleiding. Ervaring toont aan dat het terugbrengen van rust en regelmaat in noodsituaties een 

Foto: Save the Children 

 

 
 
 

 
 

Save the Children bouwt een bakkerij die vanaf eind juli 20.000 
mensen langdurig van brood kan voorzien. 
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positief effect heeft op de verwerking van oorlogservaringen bij kinderen. Syrische kinderen hebben 
veel meegemaakt in hun jonge leven en zijn voor het leven getekend. Het is voor hun toekomst van 
levensbelang dat ze zo snel mogelijk weer regelmaat krijgen en leren om weer kind te zijn. 
  
Met de middelen van Giro555 zijn bij een bestaande kindvriendelijke opvangplek van Save the 
Children, gericht op 3 tot 5 jarigen, twee extra tenten neergezet en ingericht met speel- en 
leermateriaal. Hierdoor kunnen 1320 kinderen in een veilige plek opgevangen en begeleid worden. 
Het is ’s zomers bloedheet en ’s winters zeer koud in Za’atari, dus deze tenten zijn speciaal gemaakt 
om kinderen tegen beiden weertypen te beschermen. Bovendien is een schaduwrijke speelplek 
gemaakt, zodat de kinderen in de schaduw kunnen buitenspelen. Deskundige begeleiding helpt 
kinderen hun psychische en fysieke schade te boven te komen. Om leren niet te beperken tot de 
opvangplekken, hebben de kinderen rugzakjes met schoolspullen ontvangen. In de avonduren 
worden deze tenten gebruikt voor activiteiten met de ouders, zodat zij beter in staat zijn om hun kind 
te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. 
 
Een deel van de onderwijzers en begeleiders zijn vluchtelingen uit Syrië die op deze wijze bijdragen 
aan het succes van dit programma. Save the Children traint deze mensen ‘in huis’ en richt zich 
daarbij vooral op het trainen van Syrische vrouwen. Zo hebben zij nu een zinvolle bezigheid en 
kunnen zij het geleerde in de toekomst ook op andere plekken toepassen. 
 
Uitdagingen en beperkingen 
De uitdagingen bij de opzet en uitvoering van het programma in Syrië zijn aanzienlijk. Zo was het 
moeilijk om een goede en betrouwbare Syrische partner te vinden, een geschikt gebouw te 
lokaliseren en de apparatuur ter plekke te krijgen. De blijvende onveiligheid in het gebied maakt het 
gevaarlijk en moeilijk voor de medewerkers om directe ondersteuning te bieden aan het werk van de 
lokale partner. De herstelwerkzaamheden van het gebouw worden afgerond, de apparatuur 
geïnstalleerd en dan kan er in de loop van juli 
brood worden gebakken. 
 
Eén van de uitdagingen bij het programma in 
Jordanië is de grote vraag vanuit de doelgroep. 
Helaas zijn de beschikbare middelen voor deze 
activiteit beperkt en kan Save the Children niet 
aan alle vraag voldoen. Zij benaderen dan ook 
voortdurend donoren die deze, voor kinderen en 
hun ouders, belangrijke activiteit willen 
financieren. 
 
Daarnaast spannen zij zich in om voldoende 
gekwalificeerd personeel te vinden voor het 
werken met deze kinderen, eveneens een grote 
uitdaging.  
 
Toekomst 
Met fondsen van SHO is Save the Children in 
staat om de Syrische bakkerij te realiseren en tot 
eind september operationeel te houden. Daarna 
zal de internationale Save the Children 
organisatie dit met andere fondsen overnemen.  
In Jordanië zijn de beschikbare SHO fondsen 
voldoende om, naast de bouw en inrichting van 
de tenten en een schaduwrijke plek, de 
komende drie maanden 1.320 kinderen te 
begeleiden in de kindvriendelijke opvangplek en 
om hen 2 keer per week te voorzien van een 
gezonde maaltijd als aanvulling op de 
noodhulpvoeding. 
 
 
 

 
        
Foto: Chris de Bode/ Save the Children 

'Ik mis mijn thuis' 
 
De tienjarige Amam woont sinds enkele 
maanden in het Za’atari vluchtelingenkamp 
in Jordanië. Amam droomt ervan om weer 
kleur en gras om zich heen te hebben. 
“Thuis in Syrië vond ik het heerlijk om met 
mijn blote voeten door het gras te lopen”, 
vertelt zij. “Dat kietelt zo lekker aan je 
voeten. Hier zijn alleen maar scherpe grijze 
steentjes en er is amper kleur om ons 
heen. Ik word daar zo verdrietig van. Alleen 
in de kindvriendelijke opvangplek zie ik 
kleur en kan ik op het tapijt lopen. Dan voel 
ik me weer een beetje thuis, want ik mis 
mijn thuis. ’s Nachts in bed ben ik nog vaak 
bang en moet ik weer denken aan de 
raketaanvallen. Het is toch niet zo veel 
gevraagd om gewoon gras en kleur te 
willen en te kunnen spelen?” 
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4.7 Stichting Vluchteling 
 
Stichting Vluchteling verleent noodhulp aan mensen op de 
vlucht voor het aanhoudende geweld in Syrië, zowel in het 
land zelf als aan vluchtelingen in de buurlanden Libanon, 
Jordanië en Irak. Samen met hun partnerorganisaties zorgt 
Stichting Vluchteling ervoor dat tienduizenden mensen in 
Syrië toegang hebben tot gezondheidszorg, schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen en delen zij 
noodhulppakketten uit met o.a. dekens, matrassen, 
kookgerei, kleding en zeep. In de buurlanden bieden zij 
vluchtelingen medische zorg en onderwijs. Ook hebben zij 
kwetsbare vluchtelingengezinnen geholpen de 
winterperiode door te komen en zijn veilige plekken 
gerealiseerd waar Syrische slachtoffers van seksueel 
geweld psychosociale en medische zorg kunnen krijgen.  
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Gezondheidszorg 
 
In april 2013 is Stichting Vluchteling begonnen met het 
bieden van medische zorg. Met de opbrengst van de Giro 
555-actie zijn medische klinieken heropend waar Syrische 
ontheemden en lokale bevolking terecht kunnen voor 
gratis medische zorg.  
 
Sinds begin april zijn drie klinieken opgeknapt en heeft Stichting Vluchteling medicijnen, 
verbandmiddelen en medische apparatuur aangeschaft. Met SHO steun zijn artsen, verplegers, 
verloskundigen, apothekers en laboranten aangesteld die medische zorg bieden aan meer dan 
tienduizend mensen. Tijdens de duur van het project van 1 april tot en met 30 juni wordt met de 
opbrengsten van Giro555 het salaris van dit medische personeel betaald. Na 30 juni loopt het project 
door, gefinancierd door een andere donor. 
 
In de klinieken kunnen Syriërs terecht voor eerstelijnsgezondheidszorg, begeleiding tijdens de 
zwangerschap en vaccinaties.  

 
Uitgevoerde activiteiten in Irak 
 

Onderwijs 
 
Een deel van het geld dat Stichting Vluchteling ontvangt uit de Giro 555-actie “Help slachtoffers Syrië” 
komt ten goede aan onderwijs voor gevluchte kinderen uit Syrië in het Domiz vluchtelingenkamp in 
Noord Irak. 
  
In Domiz verblijven ruim 40.000 vluchtelingen uit Syrië, 11% van de vluchtelingen is tussen de 12 en 
17 jaar. Jongeren in die leeftijdscategorie kunnen niet naar school en hebben geen perspectief. 
Stichting Vluchteling plaatst een noodgebouw in het kamp zodat deze kinderen vanaf deze zomer 
weer onderwijs kunnen volgen. 
  
Het noodgebouw bestaat uit 4 klaslokalen, een lerarenkamer en een toiletgebouw. Inmiddels hebben 
de lokale overheid en het Ministerie van Onderwijs een vergunning afgegeven voor de bouw en een 
stuk grond voor de school toegewezen. Ook heeft Stichting Vluchteling een aannemer in de 
arm genomen die eind juni begonnen is met de bouw van de school. 
 
 

 
             
 
   
                 

 

Stichting Vluchteling steunt de bouw van een 
school in Irak waar Syrische vluchtelingkinderen 
onderwijs kunnen volgen. 
 

 

Foto: Stichting Vluchteling 
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Uitdagingen en beperkingen 
De grootste uitdaging is de slechte veiligheidssituatie in Syrië en toegang tot het gebied. Begin mei 
werd een belangrijke grenspost tussen Turkije en Syrië gesloten vanwege een schotenwisseling 
waarbij een Turkse politieman om het leven kwam en anderen werden verwond. De sluiting van deze 
post bemoeilijkt de uitvoering van het project, omdat projectlocaties lastiger te bereiken zijn voor 
buitenlandse staf. Door gebruik te maken van een andere grensovergang vele kilometers verderop en 
de aanwezigheid van lokale staf is Stichting Vluchteling toch in staat om hulp te blijven bieden. 
 
Om medicijnen en medische goederen vanuit Turkije naar Syrië te vervoeren zijn zij 
samenwerkingsverbanden aangegaan met organisaties die de grensovergang wel kunnen passeren. 
 
Toekomst 
De opbrengst van de Giro 555-actie “Help slachtoffers Syrië” die Stichting Vluchteling voor Syrië heeft 
ontvangen is eind juni geheel besteed in Syrië. Samen met onze partners blijven we medische zorg 
bieden met financiële steun van andere donoren. 
De bijdrage van de SHO-actie aan het onderwijsproject in Irak zal eind augustus volledig besteed zijn 
in Domiz vluchtelingenkamp. De bouw van de klaslokalen, lerarenkamer en het toiletgebouw zijn dan 
afgerond, zodat vanaf september kinderen van middelbare schoolleeftijd weer naar school kunnen. 
 
 

4.8 Terres des Hommes 
 
Wat deed Terre des Hommes al in Libanon? 
Terre des Hommes werkt sinds 2006 in Libanon en heeft daar vijf projecten uitgevoerd om de 
Palestijnse vluchtelingkampen Ain El Hilew, Nahr El Bared en Rashidyeh van onderwijs en 
psychosociale hulp te voorzien. Nog eens vier andere onderwijsprojecten heeft Terre des Hommes 
opgezet in de meest afgelegen dorpen in het zuiden van Libanon en in Akkar. 
 
 

In maart 2012 startte Terre des Hommes 
een integraal project om de kinderen van 
vluchtelingen uit Syrië in de Bekaa vallei 
te beschermen, les te geven en 
psychosociale zorg te bieden. Terre des 
Hommes werkte hierbij samen met de 
gemeente van Arsal en de Libanese NGO 
ARDA (Arsal Rural Development 
Association). Ook ontving Terre des 
Hommes steun van UNICEF.  
 
Terre des Hommes wil hiermee zorgen 
voor optimale bescherming, re-integratie 
en het welzijn van kinderen die door de 
noodsituatie in Syrië veel hebben 
meegemaakt. Terre des Hommes biedt 
onderwijs, psychosociale hulp en 
bescherming in een veilige en 
stimulerende omgeving. Aan het einde 
van de projectperiode hebben 300 
kinderen toegang gekregen tot onderwijs 
en psychosociale hulp in een veilige 
omgeving in Arsal.  

 
 
 
 
 
 
 

      

 

Terre des Hommes steunt de voorziening van 
onderwijs aan vluchtelingkinderen in Libanon. 
 

 

Foto: Terre des Hommes 
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Uitgevoerde activiteiten in Libanon 
 

Gezondheidszorg   Bescherming        Onderwijs 
 
Vanaf mei dit jaar zet Terre des Hommes haar werk voort met steun van de SHO. Eén van de 
prioriteiten is gezondheidszorg. Sinds het begin van het project heeft Terre des Hommes 58 kinderen 
doorverwezen naar gezondheidsinstanties. Begin mei hebben Terre des Hommes en de Hariri 
Foundation besloten om voorlichtingsbijeenkomsten voor kinderen en hun ouders te organiseren over 
onder meer diarree, hepatitis A, tuberculose, vaccinaties, borstvoeding, gezinsplanning en 
zwangerschap. In samenwerking met de gemeente van Arsal en de lokale NGO Leda (Local 
Economic Development Agency from Balbaak) heeft Terre des Hommes sinds 17 mei de dagelijkse 
distributie van brood op gang gebracht voor de families van de kinderen van de Terre des Hommes 
scholen.  
 
Vanaf juni heeft Terre des Hommes met behulp van SHO-gelden in de openbare scholen in Arsal 
twee kindvriendelijke vertrekken opgezet die ruimte bieden aan 300 begunstigden. In nauw overleg 
met de schoolhoofden heeft Terre des Hommes ervoor gezorgd dat de scholen tijdens de zomer open 
blijven voor verschillende spel- en onderwijsactiviteiten.  
 
Deze kindvriendelijke ruimtes bieden een veilige omgeving waarin getraumatiseerde kinderen hun 
creativiteit, communicatie- en samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen. Daarnaast leren de kinderen 
een dagelijkse routine aan en hervinden zij na traumatische ervaringen weer hun psychologische 
balans. Hier helpt Terre des Hommes de kinderen ook om te gaan met trauma’s en hoe zij opnieuw 
het vertrouwen in zichzelf en in de toekomst kunnen krijgen. In totaal hebben 305 kinderen drie uur 
per dag les gedurende vier dagen per week. De overige dagen doen zij mee aan creatieve en 
psychosociale activiteiten.  

 

 
Uitdagingen en beperkingen 
De werkzaamheden zijn niet zonder gevaar. Het grootste risico is de veiligheidssituatie in het gehele 
land en in het projectgebied in het bijzonder. Er vinden regelmatig aanslagen plaats, er zijn conflicten 
tussen lokale families en ontvoeringen zijn aan de orde van de dag. Bovendien zijn er vaak protesten 
en controles op de hoofdwegen. Dit alles brengt de mobiliteit van de staf en de voortgang van 
activiteiten in gevaar, waardoor die in sommige gevallen worden vertraagd of zelfs opgeschort.  

            

         Ghassin kan weer verder 

De achtjarige Ghassin uit Homs maakte het geweld 
van dichtbij mee. Zijn huis diende 
als geïmproviseerde noodhulppost. De eens zo 
veilige huiskamer lag ineens vol gewonden. Toen het 
geweld toenam, vluchtte hij met zijn ouders naar 
Libanon. Daar is Ghassin stil en teruggetrokken. Hij 
wil niet naar de bijlessen van Terre des Hommes: 
ruimtes vol mensen herinneren hem aan het 
huiskamerhospitaal. Als zijn moeder ziet hoe een 
getraumatiseerde buurjongen opknapt, spoort ze haar 
zoon aan toch te gaan. Na twee maanden gaat 
het beter met Ghassin. “Ik durf weer alleen over straat 
om een boodschap te doen voor mijn moeder. 
Alleen als ik gewapende mannen zie lopen, ben ik 
nog bang.” Foto: Terre des Hommes 
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Toekomst 
Op korte termijn heeft Terre des Hommes de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs nodig om 
de activiteiten in de twee scholen voort te zetten gedurende de zomermaanden. Afhankelijk van de 
veiligheidssituatie organiseert Terre des Hommes in juli en augustus twee trainingen met als thema 
‘De rechten van het kind’ en ‘Beschermen van kinderen in noodsituaties’ voor alle 
projectmedewerkers.  
 
Daarnaast gaat Terre des Hommes lespakketten uitdelen aan de leerlingen. Zij krijgen schriften, 
pennen, potloden, schooltassen en studieboeken. In juli wordt ook het zogenoemde “Accelerated 
Learning Program” georganiseerd voor de leerkrachten van de twee scholen en begint een Terre des 
Hommes psychologe met de training over gestructureerde ontspanningsactiviteiten. De nadruk hierbij 
ligt op het plannen van activiteiten, het monitoren van de ontwikkeling van de kinderen en het 
uitvoeren van activiteiten met de ouders. In samenwerking met de Stichting Hariri Foundation zal 
Terre des Hommes tweewekelijkse bewustwordingsessies geven aan de ouders van de kinderen die 
deelnemen aan de activiteiten 
 
 

4.9 Unicef Nederland 
 
UNICEF Nederland is één van de 36 Nationale Comités die in de geïndustrialiseerde rijkere landen 
UNICEF Internationaal vertegenwoordigen. UNICEF Nederland werft fondsen voor de programma’s 
die in 155 landen worden uitgevoerd, doet aan pleitbezorging voor kinderrechten in Nederland en 
geeft voorlichting over kinderrechten en het werk van UNICEF. Om de slachtoffers uit Syrië te helpen 
werkt UNICEF in Syrië, Libanon, Jordanië, Irak en Turkije. Het geld wat UNICEF ontvangt van 
Giro555 gaat naar Syrië en Libanon. Daar richt UNICEF zich op kinderen en gezinnen die slachtoffer 
zijn van de crisis met programma’s op het gebied van gezondheidszorg, voeding, water, sanitatie en 
hygiëne, onderwijs en kinderbescherming. UNICEF stuurt ook via lokale organisaties hulpgoederen 
naar gevaarlijke gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. UNICEF werkt samen met de autoriteiten, 
lokale en internationale partners. 
 
UNICEF Nederland draagt met de SHO-gelden bij aan de totale noodhulp respons van UNICEF in 
Syrië en Libanon. De tot nu toe overgemaakte SHO gelden vormen respectievelijk 0,58% van het 
totale UNICEF programma in Syrië en 0,96% van het totale UNICEF programma in Libanon. De 
resultaten die hieronder worden beschreven zijn naar verhouding van de financiële bijdrage afgeleid 
van de totale resultaten die UNICEF tot op heden bereikt heeft. 
 
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Water, sanitatie en hygiëne  
  
Schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn van essentieel belang voor de 
gezondheid van mensen. In Syrië zijn deze op veel plekken waar ontheemden verblijven niet of niet 
meer aanwezig. Met SHO-gelden zorg UNICEF er onder meer voor dat minstens 50.000 ontheemden 
schoon drinkwater hebben. Dit gebeurt door kapotte waterleidingen te repareren, door watersystemen 
aan te leggen (bijvoorbeeld in kampen) of door met een tankwagen water af te leveren. 
 

Gezondheidszorg 
  
In een crisissituatie zijn kinderen en moeders extra kwetsbaar en is het belangrijk dat toegang tot 
gezondheidszorg gewaarborgd wordt. Wanneer veel mensen dicht op elkaar leven, zoals nu in 
tijdelijke verblijfplaatsen voor ontheemden, krijgen virussen de kans zich snel te verspreiden. UNICEF 
heeft kinderen medisch onderzocht en ingeënt. UNICEF houdt de voedingsstatus van kinderen onder 
de 5 jaar en moeders in de gaten door steekproefsgewijs onderzoek te doen en geeft therapeutische 
voeding waar nodig. 
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Onderwijs 
  
Ook in een crisissituatie moeten kinderen naar school: het geeft ze vertrouwen in de toekomst, 
afleiding en het gevoel dat het dagelijks leven ondanks alles doorgaat. UNICEF heeft schoolclubs 
opgezet om actieve deelname van kinderen te stimuleren, kinderen ruimte te geven om over hun 
ervaringen te praten en met leeftijdsgenootjes op te trekken. Met de bijdrage van Giro555 draagt 
UNICEF bij aan de bouw van een klaslokaal, voorziet kinderen van schoolspullen en zorgt voor 
inhaallessen. 
 

(Kinder-)bescherming  
  

De meeste kinderen in de conflictgebieden 
hebben in meer of mindere mate emotionele 
schade opgelopen door alles wat zij hebben 
meegemaakt. SHO gelden dragen bij aan 
psychosociale hulp voor minstens 200 
kinderen om hen te helpen de ervaringen te 
verwerken en kinderen weer kind te laten 
zijn. Ook worden recreatiesets uitgedeeld, 
genoeg om 300 kinderen te laten genieten 
van spel en creatieve expressie. 
 
Uitgevoerde activiteiten in Libanon 
 

Water, sanitatie en hygiëne  
  
In Libanon hebben ontheemden toegang tot schoon drinkwater gekregen en zijn er noodtoiletten 
geplaatst.  
 

Gezondheidszorg 
  
UNICEF zorgt ervoor dat een medisch team rondreist naar kampen en andere verblijfplaatsen van 
ontheemden om medische hulp te verlenen. Meer dan 100 mensen worden geholpen met SHO 
gelden. In de tentenkampen hebben veel mensen last van huidaandoeningen; UNICEF heeft 
behandelsets uitgedeeld tegen luizen en schurft. 
 

Onderwijs 
  
Dankzij de bijdrage van SHO volgen meer dan 200 kinderen regulier onderwijs en onderwijs buiten 
het reguliere schoolsysteem. Ook krijgen kinderen via school psychosociale steun om hen te helpen 
de traumatische gebeurtenissen te verwerken. 
 

(Kinder-)bescherming  
  
UNICEF zet, mede met de SHO fondsen, centra en mobiele units op om kinderen te bereiken die 
emotionele schade hebben opgelopen. Kinderen krijgen psychosociale steun door middel van 
psychologische hulp, recreatie, spel en lessen.  
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UNICEF biedt in Syrië medische hulp.  
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Uitdagingen en beperkingen 
Vanwege de verslechterende veiligheidssituatie is het steeds moeilijker geworden om in Syrië 
toegang te krijgen tot de mensen die hulp nodig hebben. Het is ook moeilijk gebleken om goederen te 
vervoeren, doordat konvooien soms geplunderd worden. Om toch de hulpbehoevenden te kunnen 
bereiken op een veilige manier zijn er strenge veiligheidsprocedures en worden met andere 
organisaties gezamenlijke konvooien georganiseerd door gevaarlijk gebied. De Verenigde Naties 
blijven in contact met de regering om toegang te borgen. UNICEF werkt samen met lokale en andere 
internationale organisaties die dikwijls gemakkelijker toegang hebben tot mensen in nood. 
 
Vanwege de veiligheidssituatie zijn er niet veel humanitaire organisaties werkzaam in Syrië zelf. 
Voorts functioneren de coördinatiemechanismes nog niet optimaal. Wereldwijd is afgesproken dat de 
Verenigde Naties de leiding nemen in het bijeen brengen van hulpverlenende organisaties en 
autoriteiten om efficiënter en effectiever hulp te kunnen bieden bij een ramp. In Syrië is dit nog niet 
volledig opgezet. De Verenigde Naties en internationale non-gouvernementele organisaties (INGO’s) 
versterken hun aanwezigheid in het land door het opzetten van hulpknooppunten. Dit is mogelijk 
geworden door intensievere samenwerking met grote internationale hulporganisaties, ministeries en 
lokale hulporganisaties. 12 INGO’s hebben nu van de regering toestemming om hulp te bieden in het 
land. Het is belangrijk dat organisaties samenwerken en coördineren. Organisaties weten elkaar 
steeds beter te vinden, zo kwamen eind juni alle organisaties samen die zich met water en sanitatie 
bezighouden. Gezamenlijk is gekeken naar de stand van zaken, zijn prioriteiten gesteld en is 
begonnen met een gezamenlijke strategische aanpak. 
 
Voor UNICEF’s programma’s in Libanon zijn niet genoeg fondsen om alle mensen die hulp nodig 
hebben dat te kunnen bieden. UNICEF heeft meer menskracht ingezet om fondsen te werven en 
binnen de programma’s zijn prioriteiten gesteld zodat de belangrijkste noden eerst gelenigd worden: 
schoon water,  sanitatie en inentingen. 
Een andere uitdaging is dat er nog steeds onvoldoende capaciteit is voor veel organisaties om alle 
hulp te verlenen. Er komen steeds meer hulporganisaties en ook de capaciteit neemt toe, maar dit is 
nog niet voldoende. UNICEF onderhoudt contact met de autoriteiten om ervoor te zorgen dat meer 
organisaties hun werk kunnen en mogen doen. Daarnaast probeert UNICEF waar mogelijk de 
capaciteit van lokale partners te versterken door middel van het overdragen van technische kennis en 
het geven van cursussen. 
 
Toekomst 
In de komende 3 maanden gaat UNICEF door met de huidige hulpprogramma’s, waarbij zoveel 
mogelijk mensen bereikt zullen worden met schoon water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg 
en voeding waar nodig. Ook blijft UNICEF zich richten op onderwijs en psychosociale steun voor 
kinderen die slachtoffer zijn van de crisis. 
 
 

Foto: UNICEF 

 
Ziek door vervuild drinkwater 

 

 In een provisorisch tentenkamp in Noord-
Libanon heeft de acht maanden oude Ismaël 
al een tijd last heeft van diarree en 
overgeven. Dat is ook niet vreemd: met bijna 
600.000 vluchtelingen in Libanon is het 
gebrek aan schoon drinkwater een enorm 
probleem. Mensen in het tentenkamp doen 
hun behoefte in open riolen en drinken uit 
vervuilde bronnen. “Ze kunnen niets anders 
dan vervuild water drinken”, vertelt 
noodhulpspecialist Talal Tabikh. “Nu het 
zomer is, is het risico op de uitbraak van 
ziekten groot.” UNICEF voorziet Ismaël en 
andere vluchtelingen van latrines en 
drinkwater. Ismaël is inmiddels opgenomen in 
een kliniek, waar hij voor ondervoeding wordt 
behandeld. 
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4.10 World Vision 
 
World Vision is al sinds 1975 actief in Libanon met duurzame ontwikkelingsprogramma’s in onder 
andere de Bekaa vallei. In mei 2011 begon World Vision daar hulp programma’s voor vluchtelingen 
uit Syrië. In februari 2013 kwamen er programma’s bij: voor de mensen in Syrië en voor de 
vluchtelingen uit Syrië in Jordanië. Het totale hulpprogramma dat nu uitgevoerd wordt in deze drie 
landen geeft steun aan bijna 300.000 Syrische mensen. Het budget voor deze totale operatie van 
World Vision International is ongeveer 30 miljoen euro. World Vision Nederland draagt aan dit budget 
bij met fondsen van bijvoorbeeld Giro555 en EO Metterdaad. De rol van World Vision Nederland is 
het werven van fondsen. De uitvoering van de programma’s ligt bij World Vision Libanon, World 
Vision Jordanië, etc. 
 
De doelgroepen zijn per land verschillend. In Syrië is de situatie van de mensen die vluchten naar een 
andere stad nauwelijks slechter dan de situatie van de mensen die al in die stad woonden. Het 
programma van World Vision richt zich daarom in Syrië op zowel de ontheemden als op de gewone 
bevolking. In Syrië is een water en hygiëne programma gestart dat zich richt op zowel de ontheemden 
als de mensen die in de dorpen wonen waar de ontheemden naartoe trekken. Het programma in 
Syrië richt zich op gezondheidszorg, watervoorziening en op de promotie van hygiëne door het 
verbeteren van toiletten en door het geven van hygiëne training.  
             
In Jordanië richten wij ons op de vluchtelingen in het Azraq kamp. Omdat de bevolking van Jordanië 
het effect van de grote aantallen vluchtelingen in hun steden merkt en daar negatieve gevolgen van 
kan ondervinden, worden ook in Jordanië – in twee steden - de Jordaniers ondersteund die deze 
negatieve gevolgen voelen. In Jordanië werkt World Vision samen met onder andere UNHCR en 
UNICEF bij het opzetten van het Azraq vluchtelingenkamp. World Vision is verantwoordelijk voor de 
aanleg van de waterinfrastructuur in een deel van dat nieuwe kamp. Verder richten onze activiteiten 
zich in Jordanië op de bevolking van Jordanië die lijdt onder de druk van de enorme toename van 
mensen in het land. 
  
In Libanon ligt de focus op de vluchtelingen uit Syrië. Maar ook in Libanon voert World Vision 
interventies uit die ervoor zorgen dat de infrastructuur in Libanon niet bezwijkt onder de extra druk 
van de vluchtelingen uit Syrië. World Vision ondersteunt sinds twee jaar de vluchtelingen in Libanon 
met hygiëne pakketten en met voedselvouchers. Met deze vouchers kunnen vluchtelingen zelf in de 
winkels in Libanon hun eten kopen. In de wintermaanden zijn de mensen voorzien van dekens, 
kachels en brandstof. De kinderen krijgen aanvullend onderwijs en worden opgevangen in 
kindvriendelijke speelplaatsen. Van daar uit ze kunnen instromen in het onderwijs in Libanon.  
 
Het SHO-geld wordt ingezet in Jordanië en in Syrië.  
 
Uitgevoerde activiteiten in Syrië 
 

Water en sanitatie  
  
In Syrië zijn met SHO-geld in vier scholen de sanitaire voorzieningen onder handen genomen. Eén 
van de scholen draait in dubbele diensten om zowel de kinderen van de stad als de ontheemde 
kinderen te kunnen onderwijzen. De andere drie scholen worden nu gebruikt voor huisvesting van de 
ontheemden. Deze vier scholen hebben nu functionerende toiletten en stromend water met kranen 
om de handen te wassen. De scholen die door de ontheemden gebruikt worden, zijn voorzien van 
een douche gelegenheid en van een bad ruimte voor mensen met een beperking. Er zijn extra water 
tanks geplaatst om aan de grote vraag naar water te voldoen. Daardoor kunnen de mensen die nu in 
de voormalige scholen wonen zich wassen en hun eten koken. Het achterstallig onderhoud, de grote 
aantallen kinderen in de nog actieve school en de permanente bewoning in de andere drie scholen 
waren een groot risico voor het uitbreken van ziektes. Door het geld van SHO kunnen zowel de 
ontheemde kinderen als de kinderen uit de stad naar een “schone” school. En hebben de mensen die 
onderdak zochten in de scholen nu beschikking over werkende toiletten en stromend water. 1,060 
mensen, van wie 400 kinderen, zijn bereikt met het SHO geld in Syrië. 
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Uitgevoerde activiteiten in Jordanië 
 

Water en sanitatie  
  
In Jordanië legt World Vision water infrastructuur aan voor Azraq kamp. Azraq is een nieuw kamp in 
het noord oosten van Jordanië waar 130.000 mensen opgevangen kunnen worden. Het opbouwen 
van Azraq is in mei begonnen en World Vision is verantwoordelijk voor water- en sanitaire 
voorzieningen voor ruim 30.000 vluchtelingen. 3,500 mensen ontvangen stromend water en sanitaire 
voorzieningen dankzij het geld van SHO. 8 watertappunten en twee grote tanks worden gefinancierd 
met het geld van Giro555. Dit project wordt verder gefinancierd door het Disaster Emergency 
Committee (DEC) uit Engeland. Het DEC is de tegenhanger van Giro 555 in Engeland. De mensen uit 
Nederland en Engeland maken het dus samen mogelijk dat World Vision de vluchtelingen in Azraq 
van water en sanitaire voorzieningen voorziet. Eind juni worden de eerste vluchtelingen in Azraq 
kamp verwacht.  
 
 
 

 
 
Uitdagingen en beperkingen 
Toegang tot de mensen in Syrië is door de slechte veiligheidssituatie een beperking. De spanning 
loopt op tussen de mensen die gevlucht zijn en de mensen die deze vluchtelingen in hun 
gemeenschap toelaten. Ook zijn er regelmatig gevechten tussen verschillende strijdende partijen in 
Syrië waardoor werkzaamheden tijdelijk opgeschort moeten worden. 
Veiligheidsexperts van World Vision monitoren de situatie. Zij geven dagelijks briefings aan de 
mensen die het werk voor World Vision uitvoeren. De veiligheidsexperts onderhouden een netwerk 
van contacten die informatie geven over de veiligheid in de gebieden waar projecten van World Vision 
worden uitgevoerd. Pas nadat de veiligheidsexperts groen licht geven mogen de collega’s het werk in 
de scholen gaan doen. Het beperken van conflicten tussen de verschillende groepen die allemaal 
hulp nodig hebben (de ontheemden, maar ook de bewoners van de plaatsen waar de ontheemden 
zijn neergestreken) wordt bereikt door volgens het “Do No Harm” principe te werken. Volgens dit 
principe moet voorkomen worden dat humanitaire hulp leidt tot spanningen en conflicten. 
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World Vision renoveerde het sanitair op vier Syrische scholen, waar onderwijs wordt 
gegeven of vluchtelingen worden opgevangen 
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Het verwachtte geweld in het kamp in Jordanië door onvrede van de vluchtelingen met hun situatie is 
ook een beperking waar World Vision rekening mee houdt. 
Op basis van ervaringen in andere kampen gaat een specifiek onderdeel van het veiligheidsplan voor 
Jordanië over het werken in het vluchtelingenkamp. Werken in een vluchtelingenkamp brengt 
specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. World Vision Jordanië heeft zowel met het eigen 
internationale veiligheidsteam als met de mensen van het wereldvoedselprogramma deze risico’s in 
kaart gebracht. En er wordt een veiligheidsexpert toegevoegd aan het team in Jordanië die het 
uitvoeren van de veiligheidsplannen en het informeren en trainen van de staf voor zijn rekening zal 
nemen. 
 
Toekomst 
De plannen in Jordanië voor het aanleggen van het Azraq kamp zijn in de afgelopen drie maanden 
ontwikkeld. De komende drie maanden staan in het teken van het uitvoeren van die plannen.  
In Syrië wordt doorgegaan met het aanleggen van noodzakelijke water- en sanitaire voorzieningen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)  
 
© Den Haag, juli 2013.  
Foto voorpagina: Chris de Bode/ Save the Children 
 
 
Voor meer informatie zie: www.samenwerkendehulporganisaties.nl 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: 
SHO frontoffice op 070-3563927 of via info@giro555.nl

http://www.samenwerkendehulporganisaties.nl/
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