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Voorwoord 7

voorwoord
Anderhalf jaar geleden, op 12 augustus 2010, startten de 

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de actie ‘Help slachtoffers 

overstromingen Pakistan’. Met de actie werd 27,5 miljoen euro bij 

elkaar gebracht voor slachtoffers van de ergste overstromingen uit de 

Pakistaanse geschiedenis. Het SHO-bestuur besloot de actieopbrengst 

binnen een jaar te besteden aan noodhulp zoals onderdak, voedsel en 

drinkwater. De actieopbrengst is in dat jaar zo goed als volledig besteed. 

Een zeer klein deel (0,3%) wordt momenteel nog ingezet om hulp te 

bieden aan slachtoffers van overstromingen die de afgelopen zomer 

plaatsvonden in de Pakistaanse provincie Sindh. 

In deze eindrapportage brengt de SHO verslag uit van een jaar  

hulpverlening in Pakistan. De SHO legt hiermee verantwoording af 

aan alle particulieren, bedrijven en overheden die de actie met een 

bijdrage hebben gesteund. De rapportage laat zien welke hulp met 

deze bijdragen is geboden. 

Om zo helder mogelijk verslag te doen, heeft de SHO in deze rappor-

tage al een aantal aanbevelingen doorgevoerd die de Algemene 

Rekenkamer in oktober deed. De Algemene Rekenkamer onderzoekt 

de wijze waarop de SHO verantwoording aflegt over de bestedingen 

van de Giro555-actie voor Haïti. De Rekenkamer concludeerde 

onlangs, dat de rapportages van de SHO duidelijker zijn geworden, 

maar deed ook aanbevelingen om de verslaglegging nog verder te 

verbeteren. Een van deze aanbevelingen was inzichtelijker te maken 

hoe de geldstromen verlopen. Iedere SHO-deelnemer besteedt  

zijn deel van de actieopbrengst via eigen kanalen, bijvoorbeeld via 

een internationale koepelorganisatie, via een eigen veldkantoor in 

Pakistan of via lokale partnerorganisaties. In deze eindrapportage  

lichten we toe hoe deze geldstromen bij de hulpverlening in Pakistan 

zijn gelopen. 

Er is in een jaar tijd heel veel hulp geboden. Duizenden mensen  

kregen onderdak, schoon drinkwater, voedsel en medische zorg.  

Deze hulp was alleen mogelijk dankzij de gulle giften van de 

Nederlandse burgers en overheid. Namens de SHO en alle hulp-

verleners in het veld wil ik daarom iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd aan de Pakistan-actie heel hartelijk danken!

Jan van doggenaar,
Voorzitter SHO-actie ‘Help slachtoffers overstroming Pakistan’
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De Raad van Toezicht 9

De Raad van Toezicht heeft op verzoek van de Samenwerkende 

Hulporganisaties (SHO) de eindrapportage van de SHO-actie ‘Help 

slachtoffers overstroming Pakistan’ beoordeeld. De Raad van Toezicht 

onderstreept het belang van een transparante verantwoording door 

de SHO aan het Nederlandse publiek en de Nederlandse overheid.

In deze rapportage bieden de SHO-deelnemers zicht op de besteding 

van de giften uit de SHO-actie voor Pakistan in de 12 maanden hulp-

verlening na het starten van de actie op 12 augustus 2010.

De Raad is tevreden met de resultaten die de hulpverleners in het veld 

in één jaar boekten.

Utrecht, december 2011

de raad van toezicht,
Mevr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter)
Dhr. H.G. Dix
Dhr. H. Grootendorst
Mevr. E.M.J. Ploumen 
Mevr. F. Santing
Dhr. O.V. van der Harst

raad van toezicht



SHO
Samenwerkende Hulporganisaties
De stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een 

samenwerkingsverband van tien Nederlandse hulporganisaties 

dat bij grote humanitaire rampen fondsen werft voor hulp-

verlening aan slachtoffers. De SHO-deelnemers zijn: Cordaid 

Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, het Nederlandse 

Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting 

Vluchteling, Tear, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en 

World Vision. Het doel van de SHO is: (i) het werven van zoveel 

mogelijk steun en fondsen; (ii) het Nederlandse publiek 

informeren over de ramp; (iii) verantwoording afleggen over 

de bestedingen van de ingezamelde gelden. 

De SHO bestaat naast haar deelnemers uit een Raad van 

Toezicht, een bestuur, een back office en een front office.  

De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate uitvoering van 

het algemene beleid van de SHO. Het SHO-bestuur bestaat 

uit de directeuren van de deelnemende hulporganisaties en 

bepaalt het beleid en de dagelijkse gang van zaken. De back 

office is ondergebracht bij deelnemer Oxfam Novib en stelt 

onder andere de rapportages op. De front office Pakistan is 

ondergebracht bij ICCO & Kerk in Actie en verzorgt de pers- 

en publieksvoorlichting rond de Pakistan-actie.

nationale actie Pakistan 
Op 12 augustus 2010 opende het SHO-bestuur Giro 555 voor 

Pakistan. Met de slogan ‘Help slachtoffers overstroming 

Pakistan’ vroegen de SHO-deelnemers het Nederlandse 

publiek de getroffenen van de ramp te steunen met een gift. 

Het Nederlandse publiek, de media, het bedrijfsleven en  

de overheid toonden zich genereus. Het ministerie van 

Buitenlandse Zaken doneerde 2 miljoen euro. De Nederlandse 

publieke en commerciële omroepen verzorgden een tv-show 

in samenwerking met verschillende radiostations. 

Op 1 november 2010 werd de fondsenwervende actie voor 

Pakistan afgerond. De actie leverde 27,5 miljoen euro op. 

Deze totaalopbrengst overtrof de verwachtingen van de 
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deelnemers, omdat de Nationale Actie voor Pakistan kort 

volgde op de actie voor de slachtoffers van de aardbeving  

in Haïti. Negen van de tien SHO-deelnemers doen mee met 

deze Pakistan-actie. Terres des Hommes doet niet mee aan  

de actie.

SHO-rapportages
Het SHO-bestuur besloot dat de SHO-deelnemers aan de 

Pakistan-actie na drie, zes en twaalf maanden zouden 

 rap porteren over hun hulp in Pakistan. De SHO-deelnemers  

rapporteren aan de back office over de hulpactiviteiten die  

zij uitvoerden en het aantal mensen dat zij bereikten. 

Daarnaast beschrijven zij hoe zij te werk zijn gegaan en 

welke lessen zijn geleerd. Tenslotte leggen zij een financiële 

verantwoording af over de bestedingen.

Deze SHO-eindrapportage brengt de informatie van de negen 

SHO-deelnemers aan de Pakistan-actie samen. Zij leggen  

zo verantwoording af aan het Nederlandse publiek en aan  

de overheid. Deze eindrapportage presenteert de behaalde 

resultaten van alle SHO-deelnemers in de periode 12 augustus 

2010 tot en met 31 augustus 2011. 
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Asif Ali Zardari, de leider van deze partij, is de 

 huidige president van Pakistan. 

De verhouding tussen mannen en vrouwen in het 

land is scheef. Vrouwen hebben slechtere toegang tot 

onderwijs dan mannen. Bovendien kunnen vrouwen 

moeilijker deelnemen aan het formele arbeids-

proces. Familiebezittingen, waaronder ook land,  

zijn vrijwel altijd in het bezit van mannen.

De veiligheidssituatie is in delen van het land slecht 

en de interne stabiliteit blijft zorgen baren. Het land 

is nauw betrokken bij de war on terror, die in 

Een groot deel van de bevolking in Pakistan is arm. 

Al tientallen jaren leidt het land onder nationale en 

internationale politieke strubbelingen. Buitenlandse 

investeringen in Pakistan blijven beperkt. Textiel is 

een belangrijk exportproduct. 43 procent van de 

beroepsbevolking werkt in de landbouw.  

Een Pakistaanse arbeider verdient gemiddeld 1800 

euro per jaar2. De inflatie is hoog. Door politieke en 

 economische onstabiliteit daalt de waarde van de 

Pakistaanse rupee en wordt import van goederen 

steeds duurder.

95 procent van de Pakistaanse bevolking is moslim. 

Het land is sinds kort, na jaren van militaire dictatuur, 

een parlementaire federale republiek. In 2008 vonden 

er democratische verkiezingen plaats. Daarbij werd 

de sociaaldemocratische partij de grootste.  

Pakistan-actie
Het land en de bevolking
Pakistan is een land met 177 miljoen inwoners1 en een oppervlakte 
van 796.095 km². Het land wordt omringd door de arabische Zee, 
india, china, afghanistan en iran. de rivier de indus en haar zij-
rivieren waarlangs de overstromingen plaatsvonden, lopen van  
de bergen in het noorden naar de zee in het zuiden. 

1  Population Census organisation, government of Pakistan  
(www.census.gov.pk)

2  Cia the World factbook  
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook)



Afghanistan en in het grensgebied in Pakistan wordt 

gevoerd. Op het grensgebied met Afghanistan liggen 

de FATA, de Federal Adminstrated Tribal Areas. Deze 

worden door de federale regering in Islamabad 

bestuurd, maar hebben in feite een grote mate van 

autonomie. Extremistische groepen kunnen er relatief 

makkelijk opereren. Daarnaast speelt het conflict 

over de regio Kashmir voortdurend een rol in zowel 

de binnenlandse politiek als in de relatie met India. 

Pakistan was het afgelopen jaar veel in het inter-

nationale nieuws. De relatie met de Verenigde Staten 

kwam steeds meer onder druk te staan, vanwege  

de militaire operaties van Amerikaanse troepen op 

Pakistaans grondgebied. In mei 2011 werd in Pakistan 

de toenmalige Al-Qaeda leider Osama Bin Laden 

geliquideerd. 

grote overstromingen
De bevolking van Pakistan heeft al veel rampen 

meegemaakt. De overstromingen van 2010 waren 

echter de ergste ramp in de levende herinnering van 

Pakistan. Het overstromingsgebied was ongewoon 

groot, evenals het aantal getroffenen en daklozen. 

De overstroming gaat de geschiedenis in als een 

recente rampen in Pakistan

in oktober 2005 werd noord-Pakistan getroffen door 

een zware aardbeving. daarbij vielen ruim 70.000 

doden en veel meer gewonden. enkele maanden 

daarvoor al had een overstroming zeven miljoen 

mensen getroffen. in 2007 veroorzaakte een tropi-

sche cycloon schade en overstromingen, vooral in 

de kustgebieden. Overstromingen, met name van de 

indus, en cyclonen zijn een vrijwel jaarlijks terug-

kerend fenomeen. een systeem van dijken, dammen 

geweldige verwoesting die grote delen van Pakistan 

nog jarenlang zal tekenen. 

Eind juli 2010 kreeg het noorden van Pakistan te 

maken met enorme regenbuien en wateroverlast.  

In meerdere bergdistricten viel in 24 uur meer dan 

1000mm regen. Ook de dagen erna bleef het hard 

regenen. Het water zocht een weg naar zee.  

Het gevolg was dat er wekenlang overstromingen 

waren in de gebieden langs de rivieren. Enorme 

regenval was de belangrijkste oorzaak van de  

overstromingen, maar achterstallig onderhoud  

aan dijken, dammen en sluizen droeg bij aan het 

ontstaan van de ramp.

Uiteindelijk overstroomde een gebied dat vijf  

keer zo groot is als Nederland. Miljoenen mensen 

moesten hun woonplaatsen verlaten en een veilig 

heenkomen zoeken in opvangkampen of bij familie, 

bekenden of zelfs onbekenden. Landbouwgronden 

liepen grote schade op. Zo’n 2,4 miljoen hectare 

grond met gewassen kwam onder water te staan. 

Hierdoor kon het overgrote deel van de slachtoffers 

opeens niet meer in z’n eigen levensonderhoud 

voorzien. Huizen, markten en publieke gebouwen 

raakten beschadigd of werden verwoest. Wegen, 

2005 oktober

zware aardbeving

2007 juni

tropische cycloon

2010 juni

zeer ernstige 
overstromingen

2011 augustus

opnieuw overstromingen 
in provincie Sindh

en kanalen moet de waterstroom van de indus 

beheersen, maar dit systeem wordt onvoldoende 

onderhouden.

in 2010 vonden in Pakistan de ergste overstromingen 

sinds mensenheugenis plaats. meer dan 18 miljoen 

mensen werden getroffen. in augustus 2011 waren er 

opnieuw overstromingen in de zuidelijke provincie 

Sindh. deze overstromingen waren hier zelfs erger 

dan het jaar ervoor. Opnieuw werd het leven van 

bijna 9 miljoen mensen ontwricht.

Pakistan-actie 13



14 SHO-actie ‘Help slachtoffers overstroming Pakistan’

nd
s

Indus

In
du

s

CHINA

PUNJAB

SINDH

BALOCHISTAN

PESHAWAR

GILGIT BALTISTAN

AJK

KPK
I

u

NATIONAL CAPITAL

LOGISTICS CLUSTER HUB

MODERATE

SEVERE

DISTRICT BOUNDARY

MAXIMUM FLOOD EXTENT

INDUS RIVER

UNDEFINED BOUNDARY

HYDERABAD

SUKKUR

MULTAN

ISLAMABAD

INDIA

AFGHANISTAN

JAMMU EN
 KASHMIR

kaart van de getroffen gebieden

bron: reliefWeb



Pakistan-actie 15

 dijken en bruggen werden vernield. Het reizen en 

het vervoer van goederen waren lastig en soms 

onmogelijk. Mensen raakten zelfs volledig geïsoleerd 

door het omringende water. Het telefoonverkeer 

werd verstoord, waardoor de slacht offers niet alleen 

verstoken waren van voedsel en huisvesting, maar 

ook van informatie.

Naar schatting hebben 11 miljoen mensen hun huis 

verloren. 14 miljoen mensen hebben in het afgelopen 

jaar hulp nodig gehad. Direct na de ramp was het 

gebrek aan voedsel het grootste probleem. Ook was 

er grote behoefte aan schoon water, medische hulp 

en onderdak. Onderdak was belangrijk, in eerste 

instantie om bescherming te bieden tegen zon en 

regen. Naarmate de winter dichterbij kwam, werd 

ook bescherming tegen de kou belangrijk. Op de 

iets langere termijn werd het herstel van de land-

bouw en werkgelegenheid een zorgpunt. 

De gevolgen van de ramp bleken te groot te zijn 

voor de Pakistaanse overheid om zonder 

facts & figures

•	 18 miljoen slachtoffers

•	 2.000 doden en 3.000 gewonden 

•	 2,4 miljoen hectare akkerbouw verloren

•	 11 miljoen mensen verloren hun huis 

•	 10.000 scholen verwoest

http://ochaonline.un.org

de Pakistaanse overheid had samen met de 

verenigde naties een rampenbestrijdingsplan 

voor overstromingen in het bekken van de 

indus voorbereid.

dit plan ging uit van een ramp die in het  

ergste scenario maximaal 9 miljoen mensen 

zou treffen.

de overstromingen in 2010 troffen echter 18 

miljoen mensen. de werkelijke omvang was 

veel groter dan was voorzien.

buitenlandse hulp op te lossen. De Pakistaanse 

overheid deed al vroeg een beroep op de inter-

nationale gemeenschap om hulp. Veel buitenlandse 

donoren en hulporganisaties hebben dan ook 

 bijgedragen aan de hulpverlening. De Pakistaanse 

overheid deed ook een beroep op Pakistaanse hulp-

organisaties en op de eigen bevolking. Zij hebben 

een cruciale rol gespeeld bij evacuaties en bij de 

eerste opvang. 

de huidige situatie
Een jaar na het begin van de overstromingen zijn 

de meeste mensen weer teruggekeerd naar hun 

eigen woonplaats. Toch zijn er nog steeds plaatsen 

waar de situatie weinig verbeterd is. In de meest 

zuidelijke provincie Sindh stonden gebieden lang 

onder water. Een aantal van deze gebieden is 

 inmiddels opnieuw overstroomd. Sommige mensen 

zijn nog steeds niet teruggekeerd naar hun oor-

spronkelijke woonplaats en huis. Ook zijn lang niet 

alle gezinnen in staat geweest om hun huizen te 

herbouwen, hun werk op te pakken of hun land in te 

zaaien. Het water heeft irrigatiesystemen verwoest 

en omheiningen en vruchtbare grond weggespoeld. 

Boeren hebben hun gewassen en zaden verloren. 

Handarbeiders kunnen niet aan het werk door gebrek 

aan materialen. Bovendien hebben veel mensen nu 

te weinig geld om producten en diensten van deze 

handarbeiders te kopen.

Het zal nog jaren duren voordat de oude situatie 

hersteld is. De periode van wederopbouw is nog 

maar net begonnen. Voor een duurzame oplossing 

is het belangrijk dat Pakistan investeert in een 

waterbeheersingssysteem voor het Indusgebied  

en toeziet op het onderhoud van dijken, dammen 

en sluizen.

Ondanks de nieuwe overstromingen en de grote 

hoeveelheid werk die nog gedaan moet worden, 

zijn miljoenen mensen in de eerste maanden na  

de ramp geholpen in hun strijd om te overleven.  

Zij kregen vervolgens ondersteuning bij de terugkeer 

naar hun woonplaatsen en bij het weer oppakken 

van hun werkzaamheden. 
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de SHO verstaat onder noodhulp 
(SHO organisatiereglement, 2010):

“tijdelijke hulp, direct volgend op een grote ramp  

of crisis, om de levensbedreigende situatie van de 

direct getroffenen, mensen wier leven bedreigd wordt 

en die hun woon- en werkomgeving en waardigheid 

geheel of gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt, weg te 

nemen. Het doel van noodhulp is het voorzien in 

basisbenodigdheden zoals onderdak, water, voeding, 

sanitaire voorzieningen, onderwijs, gezondheids-

zorg en bescherming.”

van noodhulp naar wederopbouw
Bij het geven van noodhulp is het belangrijk rekening 

te houden met de lange termijn. Noodhulp zorgt 

ervoor dat mensen direct na een ramp kunnen 

 overleven. Daarna is het nodig dat mensen weer 

zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voor-

zien en onafhankelijk worden van hulpverlening.  

Na noodhulp volgt dan ook een periode van 

wederopbouw.

Onder wederopbouw wordt hulp verstaan die 

 mensen helpt het normale leven weer op te pakken  

en minder kwetsbaar te zijn. De hulp richt zich in deze 

fase op het herstel van bedrijvigheid en inkomens, 

het hervatten van onderwijs, de herbouw van huizen 

en het verminderen van het risico op nieuwe over-

stromingen. Het is in de praktijk moeilijk te bepalen 

waar noodhulp eindigt en wederopbouw begint. 

In Pakistan is de wederopbouw nog in volle gang, 

maar deze hulp wordt niet meer uitgevoerd met 

geld van Giro 555. Onder deze wederopbouw valt 

onder meer het herstel van infrastructuur, publieke 

gebouwen en landbouwgrond. Ook hulp bij trauma-

verwerking maakt deel uit van een evenwichtige 

wederopbouw. Organisaties als de Verenigde Naties 

zijn hier bij betrokken, maar ook de SHO-deelnemers 

blijven hulp bieden via hun reguliere ontwikkelings-

hulpprogramma’s. Lokale overheid en lokale organi-

saties spelen een grote rol in het vaststellen van de 

prioriteiten en het coördineren van de uitvoering 

van de hulp.

Het is belangrijk het risico op herhaling terug te 

dringen. Nieuwe overstromingen hebben zich al 

aangediend en extreme regenbuien blijven ook in 

de toekomst voorkomen. Hierdoor komt de weder-

opbouw onder druk te staan. Wel is het mogelijk 

mensen weerbaarder te maken, zodat een eventuele 

volgende ramp minder gevolgen heeft. Dit vraagt 

echter veel investeringen van de Pakistaanse natio-

nale en lokale overheden in bijvoorbeeld betere 

waterwegen, dijken en verhoogde leefgebieden. 

Deze investeringen worden slechts beetje bij beetje 

gerealiseerd. Een stap in de goede richting is de 

ontwikkeling van een waarschuwingssysteem op 

basis van continue meteorologische metingen.  

Via dit systeem kunnen burgers tijdig worden 

gewaarschuwd bij dreigende overstromingen.
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ik schrok van zóveel water 

Shah nawaz dacht dat hij veilig zat. Het water zou 

zijn dorp nooit bereiken, was zijn inschatting.  

“we schrokken enorm toen we het water zagen 

aankomen, zulke watermassa hadden we nog nooit 

gezien. we gristen wat kleren en eten bij elkaar en 

vluchtten de bergen in. daar overleefden we dankzij 

het kleine beetje voedsel dat we bij ons hadden.” 

Shah en zijn dorpsgenoten kregen gelukkig hulp van 

Save the children. “na dagen van wanhoop zagen we 

ineens vrachtwagens met hulpgoederen aankomen. 

ik was zo blij. in een dorp verder op mochten we een 

mobiele kliniek bezoeken. Ook kregen we hulp bij 

het herbouwen van onze huizen.”

shah’s nichtje wast kleding met zeep uit een hulppakket
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Alle deelnemers besteden hun deel van de 

opbrengst in het rampgebied, maar werken ieder 

op hun eigen manier. Sommige hulporganisaties 

werken in het rampgebied vanuit een eigen veld-

kantoor, andere hulporganisaties werken via een 

lokale partnerorganisatie of via een internationale 

koepelorganisatie. Alle hulporganisaties werken in 

Pakistan samen met lokale hulpverleners. Dit zijn 

vaak mensen van Pakistaanse afkomst, die de 

omgeving, tradities, cultuur, taal en lokale bevol-

king goed kennen. De partnerorganisaties waarmee 

SHO-deelnemers werken zijn daardoor goed in 

staat contact te maken met de getroffen mensen  

en hun behoeften in te schatten. Meestal werken de 

SHO-deelnemers en hun lokale partners al jaren-

lang samen in meerjarige ontwikkelingsprogramma’s. 

Wanneer de SHO-deelnemers samenwerken met 

lokale partners leggen zij afspraken over het uit te 

voeren werk vaak vast in overeenkomsten. Ook lokale 

organisaties leggen verantwoording af over wat ze 

hebben bereikt. 

Basisprincipes
Alle SHO-deelnemers houden zich aan internatio-

naal geaccepteerde normen en standaarden voor 

het bieden van hulp. Daarmee zorgen zij ervoor  

dat noodhulp voldoet aan de behoeften van de 

Hulpverlening 
door SHO- 
deelnemers

verschillende werkwijzen
de SHO-deelnemers zijn in nederland gevestigde hulporganisaties 
met ieder eigen werkwijzen en doelstellingen. deze organisaties 
ontvangen gelden via verschillende kanalen. giro 555 is één van 
die kanalen. Projecten die de hulporganisaties uitvoeren met 
de opbrengst van giro 555 maken dan ook vaak deel uit van een 
groter hulpprogramma. Zodra de opbrengst van giro 555 onder 
de SHO-deelnemers is verdeeld, draagt iedere deelnemer zelf de 
verantwoordelijkheid over de besteding daarvan. elke deelnemer 
gebruikt hierbij een eigen kwaliteitssysteem.  
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PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, 
DECENTRALE OVERHEDEN

€ 27,6 mln

€ 25,6 mln

NEDERLANDSE 
OVERHEID

+

GIRO 555

INTERNATIONALE 
KOEPELORGANISATIES 
€ 6,7 MLN EN 
€ 0,4 MLN AKV 
OVERGEMAAKT AAN 
KOEPELORGANISATIE 

ZUSTERORGANISATIES 
€ 1,3 MLN

€ 2 mln

- KOSTEN 
+ RENTE

LOKALE PARTNER-
ORGANISATIES 
€ 10,3 MLN

VELDKANTOREN 
€ 2,8 MLN

APPARAATSKOSTEN-
VERGOEDING (AKV)
€ 1,1 MLN

DIRECT BESTEED
€ 5 MLN

veldkantoor 
kantoor van deelnemer, zusterorganisatie of koepel in Pakistan.

Zusterorganisatie  
dezelfde organisatie in een ander land, zoals save the Children us of 
save the Children groot brittannië.

wijze van besteding actieopbrengst

koepelorganisatie  
een overkoepelende organisatie, zoals de internationale federatie van 
rode Kruis en rode halve Maan verenigingen. ook uniCef maakt deel 
uit van een wereldwijde overkoepelende organisatie.

voor meer (financiële) details, zie pagina 35
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slachtoffers en geen belemmering is voor verdere 

structurele ontwikkeling in de toekomst. Alle deel-

nemers onderschrijven bijvoorbeeld de Code of 

Conduct4. Daarin staat beschreven dat wie hulp nodig 

heeft, hulp moet kunnen krijgen (het zoge heten 

‘humanitair imperatief’) en dat speciale aandacht 

moet uitgaan naar de meest kwetsbaren. Ook schrijft 

deze code voor dat hulpverlening onpartijdig moet 

zijn en rekening moet houden met de plaatselijke 

cultuur.

Het is essentieel dat de slachtoffers zelf betrokken 

zijn bij en deelnemen in het verlenen van noodhulp, 

bijvoorbeeld bij de distributie van voedsel en 

 goederen. Medewerking van de lokale mensen 

maakt niet alleen dat de hulpverlening makkelijker 

en sneller verloopt, de hulp komt bovendien beter 

terecht wanneer de ontvangers zich betrokken voelen 

en mede verantwoordelijk zijn. De SHO-deelnemers 

hebben ook informatie- en klachtenpunten opgezet 

voor de slachtoffers. De hulp wordt samen met de 

getroffenen in de gaten gehouden en geëvalueerd. 

Zo kunnen zij vaststellen of de hulp van goede 

 kwaliteit is en op de juiste plek terechtkomt. Wanneer 

de hulpverlening niet goed loopt, past de organisatie 

het project aan. Deze intensieve samenwerking met 

de slachtoffers en ontvangers van hulp wordt de 

bottom-up aanpak genoemd.

SHO-deelnemers hanteren ook de zogenaamde 

Sphere standards. Deze standaarden, of richtlijnen, 

voor noodhulp zijn gebaseerd op de minimale 

levensbehoeften van mensen. Ze bieden steun bij 

het vormgeven van noodhulp. Zo zijn er bijvoor-

beeld richtlijnen die aangeven hoeveel en welk 

voedsel een man, vrouw of kind minimaal nodig 

heeft. Of hoeveel sanitaire voorzieningen geplaatst 

zouden moeten worden per bewoner van een nood-

kamp. Er zijn ook richtlijnen voor ziektebestrijding, 

veiligheidsmaatregelen en afvalverwerking. 

Deze standaarden of richtlijnen zijn in de afgelopen 

jaren opgesteld door hulporganisaties van over de 

hele wereld. Het gebruik van deze standaarden 

biedt veel voordelen. Zo kunnen we behoeftes van 

slachtoffers steeds beter in kaart brengen, volgens 

een vast systeem. Hulpverleners komen daardoor 

sneller tot overeenstemming over welke hulp nodig 

is. Verschillende organisaties stemmen hun plannen 

makkelijker op elkaar af nu meer en meer organisaties 

dezelfde richtlijnen hanteren. Bovendien kunnen 

hulporganisaties elkaar controleren en ontvangen 

slachtoffers vaker gelijkwaardige hulp. 

Steeds weer betere hulpverlening
Alle deelnemers leren tijdens de hulpverlening over 

wat goed gaat en wat niet. Zij voeren voortdurend 

verbeteringen uit. Soms direct wanneer problemen 

zich voordoen. Andere verbeterpunten nemen zij 

mee bij een volgende hulpoperatie. Deelnemers  

kijken kritisch hoe de hulp is aangepakt en welke 

keuzes zijn gemaakt. Ook doordenken zij continu 

hoe zij goede hulp kunnen bieden tegen zo laag 

mogelijke kosten.

enkele voorbeelden

World Vision geeft aan dat het belangrijk is om het 

beschikbare geld zo snel mogelijk toe te kennen aan 

de verschillende clusters en aan lokale organisaties. 

Verder constateert World Vision dat het onvermijdelijk 

is dat projecten soms vertraging oplopen.  

Hierdoor was het soms lastig de hulpgelden voor 

Pakistan binnen de afgesproken termijn van een 

jaar te besteden. World Vision ervaart dat het ook 

goed is om, naast het verlenen van noodhulp, 

afspraken binnen de SHO
de deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid 

voor de wijze waarop zij haar financiële aandeel 

uit de nationale actie besteedt, al dan niet via een 

uitvoerende partnerorganisatie of internationale 

koepel. dit gebeurt conform de eigen beheerskaders 

van de deelnemers, met aanvullende afspraken 

zoals opgenomen in het beheersplan van de SHO. 

de opbrengst wordt alleen besteed in de gebieden 

waartoe de SHO een actie voert, binnen de gestelde 

bestedingstermijn en met het doel om adequate 

hulp te bieden aan slachtoffers van een humanitaire 

ramp. 



SHO 21

voorbeelden Sphere standaarden 
in opvangkampen 

•	  minimaal 7,5 liter water per dag per persoon.  

2,5 liter daarvan is nodig voor consumptie.  

de rest is voor hygiëne en koken.  

•	  Per 250 mensen minimaal 1 kraan die continu  

7,5 liter per minuut geeft gedurende 8 uren per dag. 

•	  Per 20 mensen één toilet binnen 50 meter van de 

behuizingen.

 partnerorganisaties in Pakistan te helpen met 

 reorganiseren en verder professionaliseren. Dit kan 

de uitvoering van toekomstige hulpprojecten ten 

goede komen.

Eén van de lokale partners van ICCO & Kerk in Actie 

liet zien dat er meer aandacht nodig is voor gehandi-

capten in het rampgebied. Wanneer zij sneller 

geïdentificeerd worden, kunnen zij bij de noodhulp 

en wederopbouw meer gepaste hulp krijgen. 

ICCO & Kerk in Actie geeft ook aan dat het belangrijk 

is te bewaken dat medewerkers in het ramp gebied 

niet voortdurend te lang werken. ICCO & Kerk in 

Actie heeft lokale organisaties geadviseerd hierover 

regelmatig contact te hebben met de medewerkers 

om ervoor te zorgen dat zij hun eigen behoefte aan 

rust respecteren.

Tijdens de hulpverlening in Pakistan constateerde 

Tear dat het in de onveilige gebieden van Pakistan 

extra belangrijk is om tijdig te plannen, om inlich-

tingen in te winnen bij veel verschillende instanties 

en altijd strikt de veiligheidsplannen te volgen. 

Stichting Vluchteling ervoer net als veel andere 

organisaties dat het lastig was in Pakistan voldoende 

lokale medewerkers te vinden die direct na de ramp 

konden helpen. De vraag naar professionele mede-

werkers die de benodigde noodhulp konden uitvoeren, 

was erg groot. Alle organisaties hadden behoefte 

aan mensen met dezelfde vaardigheden en ervaring. 

De zusterorganisatie van Stichting Vluchteling in 

Pakistan tracht nu in kaart te brengen welke mensen 

in Pakistan beschikbaar zijn voor professioneel werk 

bij noodhulp.

4 voluit de Code of Conduct for the international red Cross and red 
Crescent Movement and ngos in disaster relief (www.ifrc.org).
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Deze noodhulp werd ingedeeld in zogenaamde 

clusters, bijvoorbeeld onderdak, voedsel en medische 

zorg. De indeling in clusters is ingesteld door de 

Verenigde Naties en de SHO-deelnemers sluiten 

bij noodhulpacties bij deze indeling aan. Bij iedere 

actie kunnen weer andere clusters belangrijk zijn, 

omdat per ramp verschillende behoeftes kunnen 

ontstaan. In Pakistan boden de SHO-deelnemers 

hulp in de volgende acht clusters: onderdak, voe-

ding, water- en sanitaire voorzieningen, medische 

hulp, levensonderhoud, onderwijs, bescherming  

en disaster response support. Alle SHO-deelnemers 

rapporteren per cluster wat zij binnen dat cluster 

hebben besteed en welke resultaten zijn behaald.  

In deze SHO-eindrapportage zijn de bestedingen en 

resultaten van de deelnemers per cluster samen-

gevat en geïllustreerd met enkele voorbeelden.

De resultaten per cluster staan niet altijd helemaal 

los van elkaar. Lampen horen bijvoorbeeld bij huis-

vesting, maar bieden ook bescherming. De kosten 

voor lampen passen daarom zowel binnen het cluster 

‘onderdak’ als binnen het cluster ‘bescherming’. 

Wanneer kosten in twee clusters passen, kiest de 

deelnemer bij het rapporteren één van beide clusters. 

Soms ontvangt één slachtoffer verschillende hulp-

goederen en diensten (zoals een tent, water of 

 medische hulp) van verschillende hulporganisaties 

of worden hulpgoederen uitgedeeld aan families, 

waarvan het aantal familieleden niet precies bekend 

is. Het is daarom onmogelijk exact te berekenen 

hoeveel slachtoffers de SHO-deelnemers in totaal 

hebben geholpen. De cijfers in de tabellen geven 

een zo goed mogelijke benadering van de werkelijk-

heid. 

Deelnemers hebben ook andere financiële mid delen 

ingezet en daarmee resultaten geboekt, soms in 

bredere hulpprogramma’s met niet-SHO-deelnemers. 

Activiteiten van SHO-deelnemers die niet met geld 

uit de Pakistan-actie gefinancierd zijn, zijn ook niet 

in deze rapportage opgenomen. Informatie daarover 

is wel op te vragen bij de individuele organisaties.

resultaten 
per cluster 

tijdens de nationale actie voor Pakistan is 27,5 miljoen euro  
ingezameld op giro 555. de SHO-deelnemers hebben met deze  
opbrengst hulp verleend.
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figuur 1   

totale bestedingen van alle sho-deelneMers saMen Per Cluster gedurende de gehele aCtiePeriode

algemeen
Veruit het grootste deel van de actieopbrengst is 

uitgegeven aan hulp voor onderdak. Daarna is het 

meeste geld besteed aan voedsel en water- en 

 sanitaire voorzieningen. 

 

voorbeelden
Save the Children gaf mensen gereedschap om 

huizen te (her-)bouwen. Hiermee konden mensen 

zelf aan de slag met het opruimen van puin en het 

herstel van hun huizen. Later deelde Save the 

Children ook deuren, raamkozijnen en dakbedekking 

om de huizen af te bouwen. Om de bouw goed en 

veilig te laten verlopen, verzorgde Save the Children 

ook technisch bouwadvies voor de lokale bevolking. 

Daarnaast deelde de hulporganisatie kleding uit aan 

kinderen en vrouwen.

Van heel andere aard is de steun die hulporganisaties 

boden door tentenkampen te bouwen voor mensen 

die hun dorpen hadden moeten verlaten. Soms was 

het mogelijk slachtoffers te helpen bij het bouwen 

van tijdelijk onderdak in hun eigen omgeving, of bij 

familie en bekenden.

Onderdak 
De meeste hulporganisaties hebben tenten en 

zeilen uitgedeeld of geholpen bij het herstellen van 

huizen. Direct na de ramp was het belangrijk ieder-

een snel te helpen met een noodonderkomen dat 

bescherming bood bij kou, omdat de winter voor  

de deur stond. 

 

De hulporganisaties deelden naast tenten en zeilen 

voor onderdak ook pakketten uit met basisbenodigd-

heden, zogenaamde non-food items (NFI’s). Basis-

benodigdheden zijn bijvoorbeeld dekens, matten, 

keukengerei, zeep, maandverband en soms kleding, 

maar ook klamboes om muggen en malaria tegen 

te gaan. 

Het meeste geld is uitgegeven in dit cluster,  

namelijk 37,7% van het totale beschikbare bedrag. 

Dit komt neer op € 9.659.953,-.

Voedsel

14,2 %

Water & 
sanitaire
voorzieningen

22 %

Medische hulp

6,7 %

Disaster Response

7,1 %

Onderwijs
2,9 %

Bescherming
1,6 %

Levensonderhoud

7,9 %

Onderdak

37,7 %
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onderdaK

Besteed: € 9.659.953,- (37,7% van totaal besteed bedrag)

Organisatie resultaten Bereik

cordaid mensen in nood 4.018 pakketten met non-food items uitgedeeld 30.810 personen

tenten aan 220 families uitgedeeld 1512 personen

574 semipermanente huizen gebouwd 4020 personen

16 huizen gerepareerd en 35 huizen gebouwd 357 personen

2.500 pakketten met gereedschap en materialen voor onderdak 

 uitgedeeld 

20.000 personen

iccO & kerk in actie pakketten met non-food items uitgedeeld zoals keukengerei en 

 gasbrander

58.180 personen

dekens uitgedeeld 1.120 personen

tenten en plastic zeilen uitgedeeld 7.400 personen

517 huizen gebouwd 3.610 personen

Oxfam novib 36.726 pakketten met non-food items uitgedeeld zoals muskietennetten, 

plastic zeilen, touwen, emmers en waterkoelers

286.000 personen

4 ‘community-sized’ tenten uitgedeeld

1 tentendorp met 50 familietenten opgezet

236 tenten uitgedeeld

5 kleine tenten voor informatiepunten opgezet

lichten en generatoren verspreid 

kampfaciliteiten (zoals ventilatoren, elektriciteit in kampen) verzorgd

nederlandse rode kruis 45.000 hygiënepakketten uitgedeeld 45.000 families

2.000 tenten uitgedeeld 2.000 families

9.000 pakketten met materialen voor onderdak uitgedeeld 9.000 families

600 sets met keukengerei uitgedeeld 600 families

31.500 plastic zeilen uitgedeeld 31.500 families

20.000 dekens 10.000 families

24.000 muskietennetten uitgedeeld 12.000 families

20 EHBO-pakketten uitgedeeld 200.000 personen

vervolg hiernaast ➞
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Organisatie resultaten Bereik

Save the children 1.000 gereedschapssets uitgedeeld 7.000 personen

gereedschap voor opslag van water voor huishoudens 14.000 personen

13.500 truien uitgedeeld aan kinderen 13.500 kinderen

9.000 sjaals en 4.500 truien uitgedeeld aan vrouwen en meisjes 9.000 personen

4.500 hygiënepakketen uitgedeeld 31.500 personen

21 dorpen schoongemaakt en water weggepompt 31.500 personen

Stichting vluchteling 4.395 pakketten met non-food items uitgedeeld 34.540 personen

2.750 hygiënepakketten uitgedeeld 19.250 personen

winterpakketten met sjaals, sokken en dekens 83.990 personen

tear plastic zeilen en muskietennetten uitgedeeld 5.160 personen

emmers en jerrycans uitgedeeld 3.500 personen

gereedschap en servies uitgedeeld 1.660 personen

world vision 2.650 pakketten uitgedeeld met slaapmatten, hygiënekits, tenten  

en keukengerei 

18.550 personen

950 muskietennetten uitgedeeld 6.650 personen

voedsel
Veel getroffenen moesten hun woonplaats verlaten 

en hun bezittingen achterlaten. Zij kwamen terecht 

in georganiseerde opvangkampen of in geïmprovi-

seerde kampen. Deze mensen werden afhankelijk 

van voedselhulp. Ook nadat zij naar hun woon-

plaatsen terugkeerden, bleven velen afhankelijk  

van hulp, omdat voedselvoorraden en landbouw-

gewassen verloren waren gegaan.

De SHO-deelnemers leverden op grote schaal  

voedselhulp om ondervoeding te voorkomen. 

Voedselhulp vond voornamelijk plaats in de eerste 

zes maanden na de overstromingen. Daarna richtte 

de hulpverlening zich meer op herstel van de land-

bouw en de eigen voedselproductie. Meer daarover 

staat bij het cluster levensonderhoud. 

voorbeelden
UNICEF richtte zich bij de voedselhulp specifiek op 

de voedselbehoefte van kinderen, zwangere vrouwen 

en vrouwen die borstvoeding gaven. Voorafgaand 

aan de daadwerkelijke voedsel verstrekking onder-

zocht de organisatie nauwkeurig welke behoeften 

deze kinderen en vrouwen hadden. De hulp bestond 

onder meer uit supplementen tegen vitaminetekor-

ten die ontstonden na dagenlang eenzijdig voedsel.

Het kan voorkomen dat meerdere donoren tegelijker-

tijd aangeven bepaalde goederen of activiteiten voor 

dezelfde slachtoffers te financieren. Zodra dat blijkt, 

wordt er snel een nieuwe passende bestemming 

gezocht voor de beschikbaar gestelde donaties. 

ICCO & Kerk in Actie meldde in de vorige rapportage 

45.200 personen met voedselpakketten te bereiken. 

Later bleek dat een gedeelte van deze voedsel-

pakketten door een andere donor gefinancierd kon 

vervolg
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voedsel

Besteed: €3.630.633,- (14,2% van totaal besteed bedrag)

worden. ICCO & Kerk in Actie stelde daardoor meer 

geld van Giro 555 beschikbaar voor onderdak.  

Het aantal mensen dat met geld van ICCO & Kerk  

in Actie voedselpakketten kreeg, werd bijgesteld. 

Organisatie resultaten Bereik

cordaid mensen in nood 1.580 voedselpakketten uitgedeeld 11.090 personen

iccO & kerk in actie 3.222 voedselpakketten uitgedeeld 22.550 personen

Oxfam novib gekookt, vers voedsel uitgedeeld speciaal voor zwangere vrouwen 63.840 personen

voedselpakketten uitgedeeld 78.000 personen

nederlandse rode kruis voedselhulp aan 28.000 families uitgedeeld 

(1 voedselpakket per familie voor 1 maand)

196.000 personen

tear 737 voedselpakketten uitgedeeld 5.160 personen

Unicef nederland ondervoede kinderen behandeld 9.820 kinderen

voedingsupplementen aan kinderen uitgedeeld -

behandeling van ondervoede zwangere vrouwen en van vrouwen die 

 borstvoeding geven

16.800 vrouwen

water en sanitaire voorzieningen 
Voordat de overstromingen plaatsvonden, waren de 

water- en sanitaire voorzieningen in veel regio’s in 

Pakistan al niet goed. Maar door de overstromingen 

zijn deze voorzieningen op veel plaatsen compleet 

verdwenen of zwaar beschadigd. In de opvang-

kampen moesten deze voorzieningen worden aan-

gelegd of uitgebreid, bijvoorbeeld met watertanks 

en waterleidingen, kranen, toiletten en wasplaatsen. 

Toegang tot schoon drinkwater en wasplaatsen is 

cruciaal om het uitbreken van ziektes tegen te gaan. 

Hulporganisaties plaatsten ook in dorpen water-

voorzieningen zoals tanks en handpompen en  

deelden jerrycans uit om water in te vervoeren en 

op te slaan.

De hulporganisaties organiseerden voorlichtings-

campagnes en bijeenkomsten over goede hygiëne 

om zo ziektes te voorkomen. Er werden lokale com-

missies gevormd die hielpen de water- en sanitaire 

voorzieningen te onderhouden. Daarnaast werden 

hygiënepakketten uitgedeeld met toiletartikelen 

zoals zeep en handdoeken, tandenborstels en tand-

pasta en maandverband.

Het hele jaar door werden waterpompen en toiletten 

aangelegd en hersteld. Op de ene plek konden 

organisaties daar veel eerder mee beginnen dan op 

andere plaatsen. Dit hing onder meer af van het 

tempo waarop het water zakte, het achtergebleven 

puin en de aanvoer van benodigde materialen. 
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voorbeelden
Cordaid Mensen in Nood heeft samen met UNICEF 

watervoorzieningen geplaatst en hersteld in het 

Shangla District. Zij betrokken de lokale gemeen-

schap intensief bij de aanleg van deze voorzien ingen. 

De gemeenschap is nu zelf verantwoordelijk voor 

het onderhoud. Tegelijkertijd gaven mede werkers 

hygiënetrainingen om het uitbreken van ziektes 

zoveel mogelijk te voorkomen en om een goed 

gebruik van de watervoorzieningen te waarborgen. 

Ook hielden zij met regelmatige controles de 

 kwaliteit van het water nauwkeurig in de gaten. 

Medewerkers van de hulporganisaties bezochten 

een maand later nogmaals de gemeenschappen  

om te controleren of mensen de aanwijzingen uit 

de trainingen in de praktijk brachten en om te 

 evalueren of het project het gewenste effect had 

bereikt.

Oxfam Novib heeft in de eerste zes maanden van  

de hulpactie met vijf partnerorganisaties water en  

sanitaire voorzieningen aangelegd in de provincies 

Sindh en Punjab. Experts die speciaal getraind zijn 

in gezondheid en hygiëne, hebben 2.618 bijeen-

komsten gehouden om voorlichting te geven over  

hygiëne. Er zijn hygiënepakketten uitgedeeld en 

waterpompen, -tanks en wasplaatsen geïnstalleerd.

deelnemer resultaten Bereik

cordaid mensen in nood 8.850 hygiënepakketten uitgedeeld 62.290 personen

materiaal uitgedeeld om toiletten te plaatsen 17.670 personen

70 watervoorzieningen geplaatst 22.460 personen

508 trainingen met hygiënevoorlichting gegeven 8.695 personen

iccO & kerk in actie hygiënepakketten uitgedeeld 14.000 personen

trainingen met hygiënevoorlichting gegeven 14.060 personen

watervoorziening opgezet 19.680 personen

50 waterpompen geïnstalleerd 1.700 personen

Water en sanitaire voorzieningen

Besteed: € 5.634.150,- (22,0% van totaal besteed bedrag)

vervolg hierna ➞
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deelnemer resultaten Bereik

Oxfam novib 90 watertanks geïnstalleerd

255.000 personen

6.759 handpompen geïnstalleerd

schoon drinkwater verzorgd voor 16.600 families

15.492 keer waterzuiveringsmiddel uitgedeeld

1.057 toiletten geplaatst en 188 toiletten gerepareerd

4.985 wasplaatsen geïnstalleerd 

48.950 hygiënepakketten uitgedeeld

2.618 trainingen met hygiënevoorlichting gegeven

ontwatering van ondergelopen gebieden

beheer voor de verwerking van afval opgezet

Stichting vluchteling 50 watervoorzieningen gerepareerd 17.500 personen

47 wateropslagtanks geïnstalleerd

1.060 toiletten gebouwd

trainingen met hygiënevoorlichting gegeven 2.130 personen

werk-voor-geld activiteiten voor lokale bevolking om watervoorzieningen  

en toiletten te herstellen

1.100 personen

220 handpompen geïnstalleerd 15.400 personen

440 toiletten aangelegd 8.600 personen

water uitgedeeld met behulp van vrachtwagens 9.000 personen

watervoorzieningen en irrigatiekanalen hersteld 20.390 personen

tear herstel en aanleg watervoorzieningen, elektriciteit, toiletten bij 11 

 gezondheidscentra

-

waterfilters geplaatst 3.500 personen

hygiënepakketten uitgedeeld 1.660 personen

Unicef nederland trainingen met hygiënevoorlichting gegeven 131.600 personen 

schoon drinkwater verzorgd 140.000 personen

toiletten geïnstalleerd 81.200 personen

vervolg
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medische hulp 
Medische hulp was nodig om gangbare gezond-

heidsproblemen van mensen in het overstroomde 

gebied te bestrijden en om gewonden te behandelen. 

Veel medische voorzieningen hadden echter schade 

opgelopen. De capaciteit om medische zorg te 

 verlenen was dan ook beperkt. De gezondheid van 

de honderdduizenden slachtoffers werd bovendien 

bedreigd door de grote kans op ziektes. Het risico 

op het uitbreken van ziektes was het grootst op 

plaatsen waar mensen gedwongen waren dicht  

op elkaar te leven en op plaatsen waar het over-

stromingswater dichtbij stond. Stilstaand water was 

vaak vervuild, onder andere door afval en dode  

dieren. Veel mensen kregen huidproblemen, adem-

halingsproblemen of diarree. 

SHO-deelnemers boden medische hulp door medische 

faciliteiten op te zetten, door mensen te trainen om 

medische hulp te verlenen en door medicijnen te 

leveren. Sommige SHO-deelnemers hadden extra 

aandacht voor vrouwen, zwangere vrouwen of 

 kinderen. 6,7% van de opbrengst is besteed aan 

medische hulp. Door deze hulp en door de aanleg 

van water en sanitaire voorzieningen is het in ieder 

geval gelukt om uitbraken van ziektes als cholera te 

voorkomen.

voorbeelden
Stichting Vluchteling heeft in drie districten gezond-

heidscentra opgericht en medisch personeel opgeleid 

om de uitbraak van malaria tegen te gaan. Deze 

gezondheidscentra beschikken nu over de medische 

middelen en over de kennis om te controleren of 

malaria aanwezig is en om aan te geven welke 

maatregelen nodig zijn.

UNICEF heeft een grootschalig vaccinatieprogramma 

uitgevoerd. In totaal heeft UNICEF miljoenen kinderen 

bereikt met geld van verschillende donoren.  

De opbrengst uit de actie van Giro 555 is hier ook bij 

gebruikt. UNICEF heeft zich ook gericht op zwangere 

vrouwen. Met de opbrengst van Giro 555 deelde de 

organisatie pakketten uit met hulpmiddelen voor 

bevallingen buiten het ziekenhuis.

Organisatie resultaten Bereik

cordaid mensen in nood 4 medische basisstations en 6 mobiele medische teams ingezet 39.700 personen

1.750 medische consulten verzorgd 1.750 personen

iccO & kerk in actie 27 mobiele medische klinieken opgezet 5.480 personen

medische hulp verzorgd in opvangkampen 27.700 personen

hygiënepakketten uitgedeeld (met zeep, tandpasta, een tandenborstel,  

een handdoek en muskietennet)

17.000 personen

voorbehoedsmiddelen en hygiënepakketten uitgedeeld aan vrouwen en meisjes 4.900 personen

Save the children medische hulp 43.500 personen

hepatitis screening verzorgd 1.950 personen

MedisChe hulP

Besteed: € 1.710.305,- (6,7% van totaal besteed bedrag)
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Organisatie resultaten Bereik

Stichting vluchteling 16.000 klamboes uitgedeeld 32.000 personen

training verzorgd en pakketten uitgedeeld waarmee een diagnose voor malaria 

gesteld kan worden. hierdoor zijn 307 gevallen gevonden.

307 personen

malaria preventie programma’s (netten, muggen- en larvenbestrijding) 386.880 personen

517 gezondheids- en laboratoriummedewerkers getraind op behandeling en 

preventie van malaria

-

medicijnen en laboratorium materialen uitgedeeld in 3 districten -

5 gezondheidscentra hersteld, met de nadruk op verloskundige kennis en 

 faciliteiten, 126 geboortes begeleid

2.600 personen

trainingen aan Lady Health Workers gegeven die gezondheidsboodschappen 

verspreiden

672 personen

opzet en training doorverwijzingssysteem geboorten 206 personen

Unicef nederland kinderen gevaccineerd tegen mazzelen 291.200 kinderen

kinderen gevaccineerd tegen polio 327.600 kinderen

vitamine A-supplement voor kinderen uitgedeeld 336.000 kinderen

muskietennet uitgedeeld 262.920 personen

hulpmiddelen voor geboortes uitgedeeld 2.460 personen

medische hulp voor pasgeboren baby’s verzorgd 2.570 personen

levensonderhoud 
In de eerste maanden na de ramp zijn de opbrengsten 

van Giro 555 vooral ingezet om levensreddende 

hulp te bieden. Na een aantal maanden, met name 

toen mensen terugkeerden naar hun woonplaatsen, 

ontstond de noodzaak hen te helpen om weer in 

hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

In veel gevallen had het water bezittingen beschadigd 

die nodig zijn bij het werk. Boeren hebben landbouw-

gereedschappen, zaden en meststoffen verloren. 

Vee ging verloren of is verzwakt. Bovendien lieten 

feodale landeigenaren vaak de boeren die op hun 

land werkten de schade van de mislukte oogsten 

betalen. Ook andere bedrijfstakken waren getroffen 

zoals de visserij en klei- en steenfabrieken in het 

stroomgebied van de Indus. Ook mensen die 

 afhankelijk zijn van de producten uit deze gebieden 

werden geraakt. De schade aan katoen- en  

suikerrietvelden betekende een ramp voor de boeren, 

maar ook voor de transportondernemers en de 

textielindustrie.

Door het wegvallen van de vele economische activi-

teiten gingen arbeidsplaatsen verloren. Boeren, 

maar ook kleermakers, handelaren en timmerlieden 

hebben geen werk en inkomen, omdat er geen 

materialen voorhanden zijn en omdat de bevolking 

hun producten en diensten niet kan betalen. 

Hulporganisaties hielpen deze economische activi-

teiten opnieuw op te starten, zodat mensen in de 

toekomst weer voor hun eigen inkomen kunnen 

zorgen.

Het opnieuw starten van economische activiteiten 

gebeurde onder andere door landbouwgrond 

gereed te maken, door zaden en vee te verstrekken 

en door vee in te enten tegen ziektes. 



Resultaten per cluster  31

Families kregen ook directe financiële steun om 

gereedschappen aan te schaffen en hun onderneming 

weer op te starten. Daarnaast werden zogenaamde 

geld-voor-werk-projecten opgezet. Bij deze projecten 

krijgen mensen een vergoeding voor bijvoorbeeld 

het helpen bij de distributie van hulpproducten of  

bij het puinruimen in publieke ruimtes. Wanneer  

mensen weer geld besteden aan lokale producten 

kan de beroepsbevolking langzaamaan hun  

oorspronkelijke beroep weer oppakken.

voorbeelden 
Cordaid Mensen in Nood en ICCO & Kerk in Actie 

hebben onder andere landbouwgereedschap, zaden 

en vee uitgedeeld. Oxfam Novib heeft geholpen door 

veevoer uit te delen en door veeartsen te sturen 

naar dieren die de overstroming overleefden. Tear 

heeft samen met tractoreigenaren landbouwgrond 

gereed gemaakt en gezorgd dat het land bewerkt  

en ingezaaid kon worden. 

Balaneeshta’s huis was voor de winter 
herbouwd

Balaneeshta, een weduwe in het bergachtige noorden 

van Pakistan, was haar koeien aan het melken, toen 

er plotseling paniek uitbrak. “ik hoorde mensen 

fluiten en schreeuwen: ‘rennen!’” Het water in de 

rivier naast Balaneestha’s huis steeg onverwacht 

snel. “we vluchtten de bergen in, maar dat was  

lastig. Onze voeten bleven vastzitten in de modder 

en door de regen rolden er takken en stenen naar 

beneden. een van mijn dorpsgenoten droeg zijn 

zieke moeder naar boven.” Balaneeshta en veel  

van haar dorpsgenoten wisten aan de watermassa’s 

te ontkomen, maar hun huizen werden volledig 

verwoest. “we sliepen dagenlang in de open lucht. 

we kregen vrij snel een paar tenten, maar niet 

 voldoende. we sliepen met 27 mensen in één tent. 

Je kon niet liggen, alleen zitten. door de harde wind 

raakte de tent ‘s nachts vaak los. dan moesten we 

er uit, zodat een paar mannen de tent konden repa-

reren.” Het dorp van Balaneeshta lag erg afgelegen. 

“ik was zo blij toen ik hulpverleners zag. Zij waren 

komen lopen om ons te zoeken. Ze vroegen wat we 

het meeste nodig hadden en hielpen ons met onder-

dak en dekens.” de hulporganisatie, een partner van 

SHO-deelnemer cordaid mensen in nood, beloofde 

ook te helpen bij de herbouw van de huizen.  

“Ze schreven onze namen op een lijst. ik was zo blij. 

Sommige mensen geloofden niet dat ze ons zouden 

helpen, maar toen de hulpverleners terugkwamen 

met bouwmaterialen, wisten we dat het echt  

waar was. de meeste huizen waren zelfs voor de 

winter klaar.” 
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Organisatie resultaten Bereik

cordaid mensen in nood landbouwgereedschap, zaden en mest uitgedeeld 30.000 personen

46 kleine landbouwprojecten 3.000 personen

iccO & kerk in actie trainingen gericht op herstellen van economische activiteiten 5.400 personen

trainingen gericht op opbouw van lokale maatschappelijke organisaties 3.700 personen

puin geruimd 4.650 personen

zaden, mest, landbouwpakketten en dieren uitgedeeld 27.400 personen

13 comités opgezet ter bevordering van werkgelegenheid 3.000 personen 

landbouwtrainingen en materialen gegeven aan 7.000 families 49.000 personen

Oxfam novib levensonderhoud van 6.100 families ondersteund door het uitdelen van voer  

en voorzien in veterinaire diensten voor vee 

42.800 personen

financiële hulp gegeven aan 2.400 families om te voorzien in hun directe 

 levensbehoeften

16.800 personen

tear 16 tractoreigenaren hebben land bewerkt en ingezaaid. 7.000 personen

levensonderhoud

Besteed: € 2.026.812,- (7,9% van totaal besteed bedrag)

Onderwijs 
Veel scholen in het rampgebied kwamen onder 

water te staan. Hoger gelegen scholen werden 

soms aangewezen als opvangkampen voor mensen 

die voor het water moesten vluchten. Het onderwijs 

voor kinderen kwam op veel plaatsen stil te liggen. 

Het is voor kinderen zeer belangrijk om snel terug 

te keren naar school. Daar kunnen zij het dagelijkse 

leven weer oppakken, met leeftijdsgenoten ervaringen 

uitwisselen en eventuele trauma’s verwerken. 

Bovendien krijgen de kinderen voeding en medische 

hulp op de scholen en beschermt het schoolsysteem 

hen tegen uitbuiting of mishandeling. 

voorbeelden
Door de ramp konden 1,8 miljoen kinderen niet 

meer naar school. UNICEF Nederland, Save the 

Children en ICCO & Kerk in Actie hebben veel 

 (tijdelijke) leslokalen opgezet, scholen hersteld en 

gezorgd voor lesmaterialen. Daarnaast trainden zij 

leraren, zodat deze naast lesgeven ook extra aan-

dacht konden geven aan kinderen met traumatische 

ervaringen. 
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besCherMing

Besteed: € 417.570,- (1,6% van totaal besteed bedrag)

Organisatie resultaten Bereik

iccO & kerk in actie basisonderwijs voor kinderen van 6-12 jaar oud opgezet 2.080 kinderen

medische controles op scholen verzorgd 2.080 kinderen

taallessen aan volwassenen gegeven -

Save the children scholen gerenoveerd, lesmaterialen verstrekt en training voor kwaliteit onderwijs 8 scholen

Unicef nederland tijdelijke klaslokalen opgezet 8.230 kinderen

lesmateriaal uitgedeeld 21.300 kinderen

training van docenten 161 personen

Bescherming 
Los van het geven van directe noodhulp, zetten de 

SHO-deelnemers zich ook in voor de bescherming 

van de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen  

en vrouwen, ouderen en gehandicapten. UNICEF 

werkte aan de hereniging van kinderen met familie-

leden die zij tijdens de ramp waren kwijtgeraakt. 

Ook heeft UNICEF kindvriendelijke ruimtes ingericht 

in kampen en verwoeste dorpen. In deze ruimtes 

kunnen kinderen spelen terwijl de ouders zich  

richten op het herstellen van huis en werk.

ICCO & Kerk in Actie werkt samen met een aantal 

lokale organisaties die speciale aandacht hebben 

voor gehandicapten. Ook tijdens deze ramp hielden 

deze organisaties hun doelgroep in het oog. Zij 

 hebben met name bij herstelwerkzaamheden extra 

gelet op de speciale behoeftes van gehandicapte 

mensen. De organisaties vroegen ook aandacht 

voor de specifieke hulpbehoeften van gehandicapte 

mensen bij een ramp. Ook leerden zij mensen in de 

directe omgeving van gehandicapten methoden aan 

om gehandicapten te steunen.

Organisatie resultaten Bereik

iccO & kerk in actie workshops over gehandicapten in de samenleving 192 personen

modeldorp voorzien van voorzieningen voor gehandicapten (zoals toegang tot 

 scholen, ziekenhuis en moskee)

126 personen

Oxfam novib 15 beschermingscomités in kampen ingesteld -

demonstratie en 11 sessies in het kader van bescherming van vrouwenrechten 

georganiseerd

-

400 lampen voor vrouwen in kampen uitgedeeld -

lobby vrouwenrechten richting provinciale ministers opgezet -

Unicef nederland mobiele kindvriendelijke ruimtes voor onderwijs en psychologische steun opgezet 11.100 kinderen 

kinderen met hun familie herenigd -

kleding, schoenen en dekens voor de winter uitgedeeld -

onderWijs

Besteed: € 740.042,- (2,9% van totaal besteed bedrag)
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disaster response Support
Een groot deel van de opbrengst is besteed aan 

hulpgoederen. Er worden echter ook kosten gemaakt 

om deze hulpgoederen bij slachtoffers te krijgen. 

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor transport, opslag 

en kwaliteitscontrole. Bij het werken met hulp-

goederen is het bovendien nodig dat medewerkers 

het transport en de verdeling zorgvuldig plannen  

en coördineren. Bij de inkoop is het belangrijk dat 

onderzoek gedaan wordt naar de beste prijzen en 

gepaste levertijden. De medewerkers die deze 

ondersteunende taken uitvoeren werken soms in 

het rampgebied en soms op kantoor. Deze onder-

steunende taken worden verantwoord als Disaster 

Response Support.

Per organisatie kunnen bovengenoemde kosten 

 verschillen. De ene organisatie verantwoordt het 

voorbereiden van een watertransport onder het 

cluster ‘water en sanitatie’, terwijl een andere orga-

nisatie deze kosten als programmaondersteuning 

verantwoordt. Dit is afhankelijk van de werkwijze 

van de organisatie, van de hulpverlening die de 

organisatie biedt in het betreffende gebied, van de 

wijze waarop de organisatie samenwerkt met partner-

organisaties en van afspraken binnen internationale 

koepelorganisaties. Sommige SHO-deelnemers 

 zetten SHO-gelden voor dit soort kosten in. Andere 

gebruiken hiervoor andere financiële middelen.

Organisatie resultaten

cordaid mensen in nood lokale kosten ter ondersteuning van de hulpprogramma’s waaronder administratie- en 

 personeelskosten, transport, communicatie en advisering

iccO & kerk in actie advisering van lokale instanties

Disaster-Managementtrainingen gegeven aan 45 personen uit de gemeenschap

Oxfam novib vroegtijdig alarm aan lokale bevolking geslagen waardoor evacuaties op tijd werden uitgevoerd

reddingsoperaties in 134 gemeenschappen uitgevoerd en 250.000 mensen geëvacueerd

nederlandse rode kruis disaster response coördinator, ondersteuning voor lokale organisatie 

Save the children transportkosten (huren van auto’s en brandstof)

Stichting vluchteling 3 agrarische trainingen voor 248 deelnemers

1 EHBO-training en EHBO-pakketten uitgedeeld voor 62 deelnemers

tear personeelskosten, kantoorkosten en transport 

world vision logistiek en transport verzorgd

disaster resPonse suPPort

Besteed: € 1.811.573,- (7,1% van totaal besteed bedrag)
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financiën
in dit gedeelte staan de financiële verantwoording van de SHO-
gelden, de gemaakte kosten, de verdeling van de op giro 555 
ingezamelde gelden onder de deelnemers en de bestedingen per 
deelnemer per cluster. 

actiekosten
Op 12 augustus 2010 startte de SHO de Nationale 

Actie ‘Help slachtoffers overstromingen Pakistan’. 

Voor het opzetten van deze fondsenwervende actie 

zijn kosten gemaakt, onder andere voor het plaatsen 

van advertenties en het betalings- en telefoon-

verkeer. De SHO streeft ernaar deze kosten zo laag 

mogelijk te houden. Gelukkig werkten veel betrokken 

partijen belangeloos mee. Zo hebben de nationale 

tv-avond en radio-uitzendingen de SHO niets gekost. 

Ook voor medewerkers van de SHO-deelnemers die 

meehielpen bij de actie zijn geen kosten in rekening 

gebracht. 

De fondsenwervende actie heeft in totaal € 274.353,- 

gekost, ofwel 1% van de totale opbrengst. Het Centraal 

Bureau voor Fondsenwerving (CBF), de organisatie 

die toezicht houdt op goede doelen in Nederland, 

stelt dat de kosten van een campagne niet meer 

dan 25% van de opbrengst mogen zijn. Daar is de 

SHO ver onder gebleven. De SHO is er in geslaagd 

met relatief zeer lage kosten veel publieksdonaties 

te verzamelen.

Organisatiekosten
Naast actiekosten voor fondsenwerving zijn er ook 

organisatiekosten. De SHO-deelnemers hebben  

bij aanvang van de actie afgesproken dat niet meer 

dan 7% van de opbrengst aan organisatiekosten 

ofwel de apparaatkostenvergoeding (de AKV) 

besteed zou worden. Dit maximumpercentage 

betreft de organisatiekosten van het SHO-office 

(voor het opstellen van gezamenlijke rapportages  

en bijbehorende communicatie) plus de organisatie-

kosten van de individuele SHO-deelnemers.

Voor de coördinatie, gezamenlijke rapportages en 

de communicatie rond deze rapportages zijn kosten 

gemaakt door de SHO. De kosten van het SHO-

office voor de Pakistan-actie bedragen € 174.783,-. 

De organisatiekosten van de SHO-deelnemers voor 

het organiseren en coördineren van de hulp en het 

maken van rapportages bedraagt € 1.489.210,- voor 

alle SHO-deelnemers samen. Daarmee komen de 

totale organisatiekosten van SHO-office en SHO-

deelnemers samen (totale AKV) uit op 6,5% van de 

totaal bestede gelden.
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Al deze bedragen staan in figuur 2. Deze figuur 

geeft een totaaloverzicht van de opbrengsten en 

kosten van de Pakistan-actie.

Baten giro 555   

Opbrengst publieke donaties €24.845.854  

Bijdrage overheid €2.000.000  

Beschikbaar gesteld uit algemene giften giro 555 €800.000  

Rente €14.631  

totaal baten  €27.660.485

lasten giro 555   

Kosten eigen fondsenwerving €274.353  

Gerealiseerde SHO-office kosten 2010 €30.145  

Gereserveerde SHO-office kosten 2011 €144.638*  

totaal lasten  €449.136

Binnengekomen na sluiting actie - €54.056*  

resultaat Pakistan en verdeeld  €27.157.293

figuur 2 oPbrengsten en Kosten giro 555

* samen toegevoegd aan bestemmingsfonds algemeen in de jaarrekening stichting sho 2010

Beschikbaar voor hulpverlening
Na aftrek van de actiekosten en de kosten voor 

coördinatie, rapportages en communicatie is een 

bedrag van € 27.157.293,- verdeeld onder de SHO-

deelnemers. Van dit bedrag zijn organisatiekosten 

afgetrokken en de renteopbrengst toegevoegd.  

Zo was tenslotte een bedrag van € 25.702.383,- 

beschikbaar voor hulpverlening.

Figuur 3 laat de opbrengsten en kosten van alle 

deelnemers zien.
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figuur 3 oPbrengsten en Kosten deelneMers

Baten deelnemers SHO actie   

Beschikbaar voor verdeling Giro 555 €27.157.293  

Rente deelnemende organisaties €34.300  

totaal baten  €27.191.593

lasten deelnemers SHO actie   

Totaal gerealiseerde AKV €1.489.210  

totale lasten  €1.489.210

totaal beschikbaar voor programma’s  €25.702.383

totaal besteed aan hulpverlening  €25.631.038

Resterend  €71.345

Binnen de bestedingstermijn van één jaar is  

€ 25.631.038,- van de beschikbare € 25.702.383,- 

besteed, ofwel 99,7%. 0,3% is niet binnen de termijn 

van één jaar besteed. Dit komt door het tussentijd 

aanpassen van plannen, waardoor de uiteindelijke 

bestedingen enigszins, maar minimaal, afweken  

of vertraging opliepen. Het resterende bedrag van  

€ 71.345,- wordt door de SHO-deelnemers alsnog 

besteed aan hulp voor de slachtoffers van de over-

stromingen van 2011 in Pakistan.

Het bedrag dat vorig jaar ingezameld werd op Giro 

555 is direct verdeeld onder de SHO-deelnemers. 

Het bedrag dat elke deelnemer zou ontvangen, 

werd vastgesteld via een verdeelsleutel.5 Zo kreeg 

bijvoorbeeld Oxfam Novib 16,11% van alle bedragen 

die op Giro 555 zijn ontvangen, op grond van de 

omvang van haar internationale noodhulpactiviteiten 

en haar fondsenwerving in Nederland.

De uiteindelijke verdeling van de ontvangen dona-

ties en de bijdrage van de overheid wijkt enigszins 

af van deze verdeelsleutel. eling plaats, nadat 

Cordaid Mensen in Nood en ICCO & Kerk in Actie 

aangaven bij deze actie niet de passende capaciteit 

te hebben om het volledig toegekende bedrag binnen 

de vastgestelde termijn te besteden. Een gedeelte 

van het bedrag dat deze twee SHO-deelnemers 

 kregen toegekend, is evenredig herverdeeld onder 

de overige deelnemers. Daarnaast heeft Cordaid 

Mensen in Nood begin 2011 nogmaals een bedrag 

beschikbaar gesteld aan de overige deelnemers, 

omdat een geschikte besteding van dit bedrag door 

Cordaid Mensen in Nood niet mogelijk was.  

Ook dit bedrag is verdeeld onder de andere SHO-

deelnemers met uitzondering van ICCO & Kerk in 

Actie omdat deze organisatie eerder aangaf de 

maximale capaciteit te hebben bereikt. Alle andere 

organisaties gaven aan mogelijkheden te zien om 

het geld passend te besteden. 

In figuur 4 staan de oorspronkelijke verdeelsleutel 

en de bedragen die de deelnemers uiteindelijk 

 ontvangen hebben, inclusief de tussentijdse her-

verdelingen (in absolute bedragen en in percentages). 

Figuur 5 geeft de verdeling van de ontvangen 

bedragen per SHO-deelnemer grafisch weer.

5  de verdeelsleutel wordt jaarlijks bepaald aan de hand van twee criteria: 
de omvang van de bijdrage vanuit de nederlandse organisatie aan 
humanitair werk wereldwijd (geldt voor 60%) en de eigen fondsen-
werving in nederland (geldt voor 40%).
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figuur 4 verdeelsleutel en uiteindelijKe verdeling sho-gelden PaKistan-aCtie  
(inClusief tussentijdse herverdelingen)

SHO-deelnemers Oorspronkelijke verdeelsleutel totaal ontvangen Ontvangen percentage

Cordaid Mensen in Nood 26,11% € 4.914.200 18,10%

ICCO & Kerk in Actie 12,38% € 2.407.500 8,86%

Oxfam Novib 16,11% € 5.195.113 19,13%

Nederlandse Rode Kruis 19,68% € 6.346.358 23,37%

Stichting Vluchteling 6,40% € 2.063.856 7,60%

Save the Children 2,70% € 870.690 3,21%

Tear 1,56% € 503.064 1,85%

UNICEF Nederland 13,35%  € 4.305.075 15,85%

World Vision 1,71%  € 551.436 2,03%

tOtaal 100% € 27.157.293 100%

figuur 5 verdeling Per sho-deelneMer (in totaal ontvangen bedragen)

totaaloverzicht bestedingen per  
cluster

De resultaten per cluster zijn eerder beschreven.  

De bestedingen per cluster staan hieronder weer-

gegeven in figuur 6. Het totale bestede bedrag van 

€ 25.631.038,- is gespecificeerd per SHO-deelnemer 

en per cluster. 

Oxfam Novib
5.195.113

Stichting Vluchteling
2.063.856

Save the Children
870.690

Tear
503.064

UNICEF Nederland
4.305.075

World Vision
551.436

Cordaid Mensen in Nood
4.914.200

ICCO & Kerk in Actie
2.407.500

Nederlandse Rode Kruis
6.346.358
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Onderdak 

voedsel 

water en  
sanitaire  
voorzieningen

medische hulp

levens-
onderhoud

Onderwijs

Bescherming

disaster  
response  
Support

totaal

cordaid m
ensen in n

ood
€1,768,024

€63,380
€880,881

€270,347
€1,102,471

€0
€0

€524,889
€4,609,992

iccO
 &

 kerk in a
ctie

€762,117
€141,972

€103,681
€93,849

€776,995
€45,155

€160,127
€172,074

€2,255,970

n
ederlandse rode kruis

€3,391,132
€2,468,243

€0
€0

€0
€0

€0
€86,290

€5,945,665

O
xfam

 n
ovib

€1,982,418
€313,974

€1,876,993
€0

€86,099
€0

€0
€609,376

€4,868,860

Save the children
€565,806

€0
€0

€23,698
€0

€108,385
€0

€117,679
€815,568

Stichting vluchteling
€546,303

€0
€911,797

€369,474
€0

€0
€0

€170,760
€1,998,334

tear
€252,610

€71,328
€43,161

€0
€61,247

€0
€0

€43,024
€471,370

U
n

icef n
ederland

€0
€571,736

€1,817,637
€952,937

€0
€586,502

€257,443
€0

€4,186,255

w
orld vision

€391,543
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€87,481

€479,024

totaal
€9,659,953

€3,630,633
€5,634,150

€1,710,305
€2,026,812

€740,042
€417,570

€1,811,573
€25,631,038

Percentages
37.7%

14.2%
22.0%

6.7%
7.9%

2.9%
1.6%

7.1%
100%

figuur 6 bestedingen Per Cluster Per sho-deelneMer gedurende de gehele aCtiePeriode 
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SHO-deelnemers 
en -acties

de SHO-deelnemers opereren in Pakistan binnen een breder 
hulpprogramma. in deze sectie staat per organisatie meer  
informatie over de missie van de organisatie en hun aanwezig-
heid in Pakistan. Overige gegevens staan op de websites van  
de deelnemers. tevens volgt een overzicht van alle SHO-acties 
tot nu toe.

cordaid mensen in nood
helpt slachtoffers van 

natuurrampen, oorlog of 

armoede. De organisatie richt zich op noodhulp en 

bouwt samen met de getroffen bevolking zo snel 

mogelijk hun leven weer op. Cordaid werkt samen 

met lokale partnerorganisaties. Motivatie van de 

getroffenen is het uitgangspunt voor een betere 

toekomst: hen helpen zichzelf te helpen. Cordaid  

is lid van de internationale confederatie Caritas en 

was al voor de ramp actief in Noord-Pakistan met 

een gezondheidsprogramma. In de beginfase van 

de noodhulpactie lag de focus op de gezondheid 

van de slachtoffers, schoon water, sanitaire voor-

zieningen en plastic zeilen. In de tweede fase is er 

vooral aandacht voor onderdak, het repareren van 

 watervoorzieningen en de levensvoorziening van 

mensen geweest. Cordaid is actief in Shangla, 

Kohat, Punjab en Sindh. Doordat de bruggen in 

Shangla door het water vernietigd waren, was de 

toegang tot dit gebied moeilijk. Van alle activiteiten 

in het cluster medische hulp is 57% gefinancierd 

met SHO-gelden. Een onderdak- en sanitatie-

programma in Punjab en Sindh wordt compleet  

met SHO-fondsen gefinancierd. Hulpverlening  

liep vertraging op door de beperkte toegang en 

winterse omstandigheden. 

www.cordaidmenseninnood.nl
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iccO & kerk in actie  
is een interkerkelijke organisatie voor 

internationale samenwerking. Kerk in 

Actie steunt wereldwijd het werk van 

christelijke kerken en organisaties. 

Beide ondersteunen noodhulp en 

structurele programma’s om mensen tot hun recht 

te laten komen, ongeacht geloof, nationaliteit, ras 

of sekse. ICCO & Kerk in Actie hebben hun buiten-

landwerk, waar onder noodhulp, geïntegreerd in één 

afdeling. ICCO en Kerk in Actie zijn lid van de ACT 

Alliance (Action by Churches Together Alliance), een 

wereldwijd netwerk met ruim 100 hulporganisaties. 

De lokale partnerorganisaties worden door ICCO & 

Kerk in Actie ondersteund op programmauitvoering, 

financieel en organisatorisch vlak. Ze worden onder 

andere getraind in de Code of Conduct. 

Partnerorganisaties hebben allen hun eigen PME-

systeem (PME = plannen, monitoren en evalueren). 

Partners houden de voortgang van het geven van 

noodhulp in de gaten. De partnerorganisaties zijn 

op verschillende locaties en terreinen actief. Onder 

andere zijn er activiteiten opgezet die weer voor 

inkomens moeten zorgen door middel van Cash-for-

Workprogramma’s en zijn landbouwactiviteiten her-

steld. ICCO & Kerk in Actie is actief in de provincies 

KPK en Sindh (in Karachi). 

 

www.kerkinactie.nl

www.icco.nl

Oxfam novib
steunt mensen die wereld-

wijd strijden voor hun 

 rechten en voor een menswaardig bestaan.  

Ze financiert projecten, werft fondsen en voert 

 campagne om onrecht en armoede aan te pakken. 

Dit doet zij samen met burgers, organisaties, 

 bedrijven en overheden. Oxfam Novib is lid van 

Oxfam International, een groep van 15 ontwikkelings -

organisaties over de hele wereld. Oxfam Novib  

was al vroeg actief in het rampgebied en heeft 

geholpen bij de reddingsoperaties van ongeveer 

250.000 inwoners door middel van early-warning-

boodschappen. Met de hulpverlening streefde 

Oxfam ernaar gezondheidsrisico’s te verkleinen door 

vooral te voorzien in de eerste levensbehoeften 

(schoon water, onderdak en voeding). Handpompen 

en toiletten zijn geïnstalleerd in combinatie met 

voorlichting over de verspreiding van ziektes en het 

uitdelen van hygiënekits, om besmettelijke ziektes 

tegen te gaan. Oxfam Novib hield zich bezig met Cash-

for-Workprogramma’s, het uitdelen van vouchers, 

cash grants en het inblazen van leven in de land-

bouwsector door het uitdelen van tools, zaden en 

vee. Oxfam Novib heeft meer dan 600.000 mensen 

in KPK, Punjab en Sindh bereikt met noodhulp. 

www.oxfamnovib.nl
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Het nederlandse rode kruis
heeft als doelstelling het bijdra-

gen aan een vreedzame, tolerante en humane 

wereld door het helpen van mensen wiens leven, 

gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. 

Eén van de sleutelactiviteiten is het verlenen van 

hulp aan slachtoffers van rampen. Het Rode Kruis 

werkt altijd samen met een van haar 186 lokale 

 zusterorganisaties die deel uitmaken van het 

wereldwijde netwerk van Rode Kruis-verenigingen. 

Het Nederlandse Rode Kruis werkt in internationaal 

koepelverband van de International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) en de 

Pakistaanse Rode Halve Maan. Deze koepel heeft 

zich met name gericht op essentiële benodigdheden 

zoals water, tijdelijk onderdak, medische hulp, water 

en sanitaire voorzieningen voor 900.000 getroffenen. 

De bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis is ruim 

5.2 miljoen euro. Het IFRC heeft in totaal voor  

60.5 miljoen euro aan fondsen ontvangen om te 

besteden. 

www.rodekruis.nl

Save the children
is een internationale 

 kinderrechtenorganisatie 

die werkt aan blijvende verbeteringen van leef-

omstandigheden en toekomstperspectieven van 

kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden 

overal ter wereld. Save the Children Nederland maakt 

onderdeel uit van de Save the Children International, 

die met 29 onafhankelijke lidorganisaties actief is  

in meer dan 120 landen. Save the Children is reeds 

sinds 1979 actief in Pakistan. Tijdens de overstroming 

was Save the Children de eerste hulporganisaties 

ter plaatse om medische hulp te bieden in het Jhal 

Magsi-district en later ook in het Jaffarabad-district 

(Baluchistan-provincie). Deze SHO-deelnemer richt 

zich verder op het renoveren van basisscholen, 

 verstrekken van lesmaterialen en verbeteren van  

de kwaliteit van het onderwijs. Met de SHO-gelden 

heeft Save the Children ook materialen en gereed-

schap verstrekt waardoor getroffen gezinnen een 

eigen onder komen konden optrekken. 

www.savethechildren.nl

Stichting vluchteling 
zet zich al 30 jaar in voor vluchtelingen 

en ontheemden. In meer dan 20 

 landen zorgt deze hulporganisatie 

voor onderdak, voeding, sanitaire 

voorzieningen en medische hulp bij rampen en  

in noodsituaties. Maar ook bij langlopende crises 

biedt Stichting Vluchteling hulp in vluchtelingen-

kampen met (preventieve) medische zorg, vak-

opleidingen, onderwijs of de opzet van inkomens-

genererende activiteiten. Partnerorganisaties ter 

plekke voeren de hulpprojecten uit en de vluchte-

lingen zijn zelf direct betrokken bij de uitvoering 

van de hulpverlening. In Pakistan is International 

Rescue Committee (IRC) de belangrijkste partner-

organisatie van Stichting Vluchteling met activiteiten 

in KPK en Sindh op het gebied van gezondheid, 

water en sanitatie en een programma gericht op  

de winter. IRC heeft meer dan 200.000 getroffenen 

bereikt en was tot 1 januari 2011 voorzitter van het 

Pakistan Humanitarian Forum waaraan circa 40 

interna tionale NGO’s deelnemen. 

www.vluchteling.org

tear  

verbindt mensen in de strijd 

tegen armoede. Zij steunt ontwik-

kelingsprojecten van lokale kerken en christelijke 

organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en 

biedt mensen in Nederland mogelijk heden om hier-

bij betrokken te zijn. Tear helpt zonder onderscheid 

te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of 

politieke overtuiging. In Pakistan werkt Tear nauw 

samen met partner Tearfund en is actief in het 

 zuiden van de provincie Sindh. Tearfund is lid van 

het Pakistan Humanitarian Forum. 

www.tear.nl
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terre des Hommes 
bood hulp aan 1.200 fami-

lies in de provincie Khyber Pakhtunkwha (KPK) in 

samenwerking met Terre des Hommes Lausanne. 

Deze hulp werd niet vanuit de SHO gefinancierd.  

De afgelopen jaren heeft Terre des Hommes Lausanne 

namelijk de ontwikkelingshulp in Pakistan afgebouwd 

vanwege de beperkte veiligheidssituatie in het 

werkgebied. Er is besloten om op kleine schaal hulp 

te bieden met betrouwbare partnerorganisaties, 

gericht op onderwijs aan straatkinderen. 

www.terredeshommes.nl

 

Unicef nederland  

helpt kinderen over de hele 

wereld bij het overwinnen van 

armoede, ziekte, geweld en 

discriminatie. UNICEF is de kinderrechtenorganisatie 

van de Verenigde Naties en is actief in 190 landen. 

Bij rampen en oorlogen helpt UNICEF kinderen en 

hun families te overleven en bouwt UNICEF mee 

aan een betere toekomst. De organisatie heeft meer 

dan 60 jaar ervaring met het bieden van hulp na 

een ramp. UNICEF is coördinator (Cluster Leading 

Agency) van de VN-clusters gericht op onderwijs, 

kinderbescherming, voeding, water en sanitaire 

voorzieningen. 

www.unicef.nl

 

 

 

world vision  
Kinderen in armoede verdienen 

een leven dat tot bloei komt. 

World Vision staat met de voeten in de modder en 

bewerkt de harten van leiders. Zij helpt kinderen  

en hun omgeving en gelooft in verandering.  

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelings-

landen  gezond zijn, onderwijs krijgen en richt zich 

op  armoede en onrecht. Samen met de familie en 

omgeving werkt World Vision aan vooruitgang die 

doorgaat als de hulp organisatie zelf weg is. World 

Vision werkt in circa 100 landen nauw samen met 

lokale en internationale organisaties. In Pakistan 

focust World Vision zich op de provincie Sindh waar 

zij zorgt voor onderdak, keukengerei en hygiënekits. 

www.worldvision.nl
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Overzicht SHO-acties
Al vanaf 1987 zetten de SHO-deelnemers zich 

 gezamenlijk in voor de slachtoffers van grote 

humani taire rampen. Zie voor een totaaloverzicht 

van alle acties en ingezamelde gelden onder-

staande tabel.

Overzicht acties Periode totaal-

opbrengst

1 Afrika NU 1987 - 1988 € 23.473.897

2 Orkanen 1988 - 1988  € 73.938

3 Help Sudan 1988 - 1988 € 2.511.709

4 Bangladesh 1988 - 1989  € 499.332

5 Ethiopië 1989 - 1990 € 8.276.380

6 Bangladesh 1991 - 1991  €6.569.785

7 Aardbeving Iran 1991 - 1990  € 2.569.130

8 Afrika 1990 - 1991 € 17.397.860

9 Golfcrisis 1990 - 1990 € 42.243

10 Golfoorlog 1991 - 1991 € 364.613

11 Burgeroorlog Irak 1991 - 1991 € 5.588.049

12 Afrika 1992 - 1992 € 18.485.827

13 Joegoslavië en 

Somalië

1992 - 1993 € 9.493.928

14 India 1993 - 1994 € 1.843.709

15 Rwanda 1994 - 1994 € 35.867.262

16 Watersnood Oost- 

Europa

1997 - 1997 € 3.494.104

17 Soedan 1998 - 1998 € 8.063.424

18 Bangladesh 1998 - 1999 € 949.664

19 Mitch, Midden-

Amerika

1998 - 1999 € 37.219.405

Overzicht acties Periode totaal-

opbrengst

20 Orissa, India 1999 - 2000 € 647.967

21 Turkije 1999 - 2000 € 30.521.564

22 Kosovo 1999 - 2000 € 52.010.462

23 Mozambique 2000 - 2000 € 10.868.331

24 Aardbeving India 2001 - 2001 € 9.515.297

25 Afghanistan 2001 - 2002 € 3.636.293

26 Afrika 2002 - 2003 € 12.634.750

27 Irak 2003 - 2003 € 704.923

28 Aardbeving Iran 2003 - 2004 € 8.588.241

29 Darfur 2004 - 2004 € 11.975.312

30 Tsunami 2004 - 2008 € 

208.326.156

31 Aardbeving Pakistan 2005 - 2009 € 39.830.347

32 Suriname 2006 - 2008 € 2.380.832

33 Java 2006 - 2008 € 4.276.375

34 Birma 2008 - 2009 € 3.727.230

35 Aardbeving Haïti 2010 - 2015 € 

112.400.000

36 Overstromingen 

Pakistan

2010 - 2011 € 26.791.798

37 Honger in de Hoorn 

van Afrika

2011 -      € 25.351.139

figuur 7 totaaloverziCht sho-aCties 1987-2015 6 

6 de totaalopbrengsten in bovenstaande tabel vanaf 1987 tot 2002 zijn omgerekend van guldens naar euro’s zonder een inflatiecorrectie door te voeren.
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contact
contact
Meer informatie en actuele contactgegevens vindt u op de website 

www.samenwerkendehulporganisaties.nl. 

SHO-deelnemers
Voor specifieke informatie wat betreft een specifieke SHO-deelnemer, 

kunt u contact opnemen met één van de onderstaande 

persvoorlichters:

Cordaid Mensen in Nood  Jos de Voogd 070 3136268 

ICCO & Kerk in Actie Lieke Hagenbeuk 030 6927804

Nederlandse Rode Kruis  Eva Smits 070 4455843

Oxfam Novib  Jules van Os  070 3421956 

Save the Children Marinke Ros 070 3384448 

Stichting Vluchteling Herman Volker 070 3468946

Tear  Suzanne Vermeulen 030 6969600

Terre des Hommes  Heleen Slob 070 3135000

UNICEF Nederland Martin de Beer  070 3339379 

World Vision Esther van der Leeden 033 4643447




