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Alles kwijt
In de zomer van 2010 voltrok zich in Pakistan een ramp van ongekende omvang.
Langzaam werd duidelijk dat zware en aanhoudende regens enorme overstromingen
veroorzaakten. Miljoenen mensen zagen dierbaren, vee en bezittingen verdwijnen
in de kolkende watermassa’s. Op 12 augustus 2010 openden de Samenwerkende
Hulporganisaties (SHO) Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. Het Nederlandse
publiek, het bedrijfsleven, de media en de overheid ondersteunden de actie van
harte. De inzamelingsactie, die doorliep tot 1 november 2010, leverde 27,5 miljoen
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euro op. Een heel mooi bedrag, vooral omdat deze actie kort volgde op de actie
voor de aardbevingsslachtoffers in Haïti in januari 2010.

Facts & Figures Pakistan

Er is met uw gift heel veel gedaan!

Feiten en cijfer
18 miljoen slachtoffers

Het duurde even voor tot de wereld doordrong welke ramp zich in de zomer van
2010 in Pakistan afspeelde. Toen duidelijk werd dat miljoenen mensen soms hals over
kop moesten vluchten voor het wassende water, kwam de noodhulp op gang en werd
ook Giro 555 geopend. Ik mocht de tv-uitzending presenteren waarmee we op 26
augustus aandacht vroegen voor de grote nood in Pakistan. Aan het eind van de avond
stond de teller stond op 16,1 miljoen euro. Maar ook na de televisieactie bleven de
giften binnenstromen. Met de actie is heel veel geld opgehaald. In deze nieuwsbrief
vertellen de Samenwerkende Hulporganisaties wat zij met al die giften hebben
gedaan. Dat is heel veel. In de dagen direct na de ramp zijn hulpverleners op zoek
gegaan naar slachtoffers. Een van de getroffenen vertelt hoe ze de bergen in vluchtte
toen het water onverwacht snel kwam opzetten. Ze was zo blij toen ze hulpverleners
zag. Die waren te voet de bergen in getrokken om slachtoffers te helpen met tenten,
water en voedsel. In de maanden na de ramp is hard gewerkt aan het herstel van
huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. Mensen kregen zaden en gereedschap
om hun land te bewerken. Dankzij uw hulp zijn levens gered en kunnen mensen
bouwen aan een toekomst.

2.000 doden en 3.000 gewonden
2,4 miljoen hectare akkerbouwgrond verloren
11 miljoen mensen verloren hun huis
10.000 scholen weggevaagd
Bron: http://ochaonline.un.org
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Daarom, hartelijk dank voor uw steun!

Joost Karhof
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Het was niet de eerste keer dat Pakistan door een
enorme ramp werd getroffen. In juni 2005 raakten
7 miljoen mensen alles kwijt door zware overstromingen.
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Later dat jaar, in oktober 2005, werd het land opgeschrikt
door een onvoorstelbaar zware aardbeving. Daarbij
8 oktober 2005

vielen 70.000 doden. In 2007 veroorzaakte een tropische

zware aardbeving,
70.000 doden

cycloon grote schade, vooral in de kustgeb ieden. In de
zomer van 2008 startte de Pakistaanse regering in het

2011

opnieuw overstromingen,
5 miljoen getroffenen

bergachtige noorden een offensief tegen de Taliban.
Meer dan twee miljoen mensen sloegen op de vlucht voor
het geweld. In 2010 vonden de ergste overstromingen

2008/2009

geweld door regeringsoffensief
tegen Taliban, 2 miljoen ontheemden

sinds mensenheugenis plaats en in 2011 werd het land
opnieuw getroffen door overstromingen, zij het op
kleinere schaal.


Zware regenval was de belangrijkste oorzaak van de
overstromingen in 2010, maar achterstallig onderhoud

buitenlandse hulp op te lossen. Dankzij alle hulp die is
geboden zijn miljoenen mensen geholpen in hun strijd
om te overleven.
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te groot voor de Pakistaanse overheid om zonder
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omvang van deze ramp. De gevolgen van de ramp bleken
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aan dijken, dammen en sluizen droeg bij aan de enorme

Verhalen uit het veld
Balaneeshta
moest
halsoverkop
vluchten
Balaneeshta is blij dat haar huis herbouwd is.

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 Balaneeshta’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 repareren.”
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 onderdak 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.”

Mohammad redde zijn dorp
Ook Mohammad zag in de zomer van 2010 het water in de rivier
de Indus stijgen. Samen met de andere mannen uit zijn dorp
bracht hij razendsnel alle vrouwen en kinderen in veiligheid.
Daarna ging hij terug en bouwde met een tractor een twee meter
hoge muur van modder om het dorp te beschermen. Hiermee
voorkwam hij dat 200 huizen werden weggespoeld. Mohammad
en zijn dorpsgenoten werden via Stichting Vluchteling geholpen
met onder meer keukengerei en dekens. Mohammed werd gekozen
tot voorzitter van de commissie die Stichting Vluchteling hielp bij
de verdeling van deze goederen.

Mohammad helpt bij het verdelen
van hulpgoederen.

Ik schrok van zóveel water

Shah’s nichtje wast kleding
met zeep uit een hulppakket.

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 hebben we een mobiele kliniek van Save the
Children bezocht. Ook kregen we hulp bij het
h erbouwen van onze huizen.”

Zo kwam
uw gift in
Pakistan
terecht
De giften die binnenkwamen op
Giro 555, zijn verdeeld onder de
negen SHO-deelnemers aan de
Pakistanactie. Iedere deelnemer
heeft zijn deel van de opbrengst
vervolgens besteed aan hulp in
Pakistan.
Sommige deelnemers deden
dit via veldkantoren in Pakistan,
andere via hun internationale
koepelorganisaties of samen met
lokale partnerorganisaties.

€ 25,6 mln

PARTICULIEREN, BEDRIJVEN,
DECENTRALE OVERHEDEN

€ 2 mln

NEDERLANDSE
OVERHEID
+

€ 27,6 mln

GIRO 555

- KOSTEN
+ RENTE

€ 27,2 mln

BESCHIKBAAR VOOR HULPVERLENING IN PAKISTAN

Nederlandse Rode Kruis

€ 6,3 mln
World Vision

Cordaid Mensen in Nood

€ 0,6 mln

€ 4,9 mln

Save the Children

ICCO & Kerk in Actie

€ 0,9 mln

€ 2,4 mln
Tear

€ 0,5 mln
Oxfam Novib

€ 5,2 mln

UNICEF Nederland

€ 4,3 mln
Stichting Vluchteling

€ 2,1 mln

Waaraan is uw gift tot nu toe besteed?
3. Water- en sanitaire voorzieningen

3

1. Onderdak
Het grootste deel van de
actieopbrengst is besteed
aan onderdak.
Hulporganisaties hebben
tenten, zeilen, dekens,
keukengerei en soms kleding
uitgedeeld. Zij verspreidden
klamboes om malaria tegen
te gaan. Ook boden zij hulp
bij het herstellen van huizen.
Zo gaf Save the Children
mensen gereedschap,
v ensters en dakbedekking
om huizen te repareren of
te bouwen. Oxfam Novib
deelde zeilen, touwen en
muskietennetten uit en
v oorzag tentenkampen van
generatoren en elektriciteit.

Al voor de ramp was de watervoorziening in veel delen
van Pakistan matig. Maar door het wassende water zijn ook
deze watervoorzieni ngen volledig weggespoeld of zwaar
beschadigd. Schoon drinkwater is van groot belang, want de
kans dat na een ramp ziektes uitbreken is groot. In Pakistan
is dat niet gebeurd. De watervoorzieningen zijn effectief
geweest. In vluchtelingenkampen legden hulporganisaties
watertanks- en leidingen, kranen, toiletten en wasplaatsen aan.
In getroffen dorpen werden tanks en handpompen aangelegd en
jerrycans uitgedeeld. Hulporganisaties leerden getroffenen ook
wat zij konden doen om ziektes te voorkomen. Cordaid Mensen
in Nood en Unicef betrokken getroffenen in het Shangla District
bij het herstel van watervoorzieningen. Dorpsbewoners zijn er
nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

1
4. Medische hulp

2
2. Voedsel
Mensen die moesten vluchten voor het water werden
opgevangen in tentenkampen. Daar waren zij afhankelijk
van voedselhulp. Maar ook nadat mensen terugkeerden
naar huis, bleef voedselhulp nodig. Voedselvoorraden en
landbouwgewassen waren door het water volledig vernield. Voedselhulp vond vooral in de eerste zes maanden
na de ramp plaats. Het Rode Kruis heeft voedselpakketten uitgedeeld waarmee één familie een maand lang kon
overleven. Unicef heeft vooral voedselhulp geboden aan
kinderen en aan zwangere en zogende vrouwen. Zij kregen
ook vitaminesupplementen.
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Veel ziekenhuizen en klinieken liepen
schade op door de ramp. En dat terwijl
veel slachtoffers medische zorg nodig
hadden en het gevaar voor ziektes op de
loer lag. Daarom hebben hulporganisaties
mobiele klinieken opgezet, medicijnen
verstrekt en mensen ingeënt. Mede dank
zij deze zorg is de uitbraak van cholera
voorkomen. Stichting Vluchteling heeft in
drie gebieden gezondheidscentra opzet en
medisch personeel geleerd hoe malaria
voorkomen kan worden.

Hulp in beeld
Kijk hier hoe hulpverleners een waterzuiverings
Bekijk het filmpje.
installatie aanleggen!

Waaraan is uw gift tot nu toe besteed?
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6. Levensonderhoud

na - 5
5. Onderwijs
Veel scholen in het rampgebied kwamen onder water
te staan. Andere scholen, bijvoorbeeld in hoger gelegen
gebieden, werden als opvangcentrum ingericht. Het
onderwijs lag op veel plaatsen volledig stil. Juist voor
kinderen is het belangrijk zo snel mogelijk na een ramp
hun schoolritme weer op te pakken en leeftijdsgenootjes
te ontmoeten. Daarom hebben hulporganisaties
t ijdelijke leslokalen opgezet, scholen hersteld en lesmaterialen verzorgd.

Direct na de ramp hebben de SHOdeelnemers vooral levensreddende
hulp verleend. Toen mensen na een
paar maanden weer terug keerden
naar huis, hebben de hulporganisaties
hen geholpen hun leven weer op te
pakken. Zij hielpen bij het gereedmaken
van landbouwgrond, deelden vee en
zaaigoed uit. Ook voerden zij zogenaamde Cash-for-Workprogramma’s
uit. Hierbij krijgen mensen een
v ergoeding voor werkzaamheden als
puinruimen of het distribueren van
hulpgoederen.

Rekening houden met toegankelijkheid

Extra aandacht voor
meest kwetsbaren
Sommige mensen zijn tijdens een ramp
extra kwetsbaar, zoals kinderen of
zwangere vrouwen. Ook gehandicapten
hebben speciale zorg nodig. Eén van de
lokale organisaties waarmee ICCO & Kerk
in Aktie samenwerkt, heeft bij herstelwerkzaamheden rekening gehouden
met de specifieke behoeften van
g ehandicapten. Ook heeft de organisatie
voorlichting gegeven over de rol van
gehandicapten in de samenleving en de
specifieke zorg die zij nodig in een
crisissituatie.

Veel gestelde vragen
Hoe is de hulpverlening
verlopen?

in afgelegen gebieden, niet worden bereikt.
Pakistan is een groot land. Afstemming tussen
verschillende hulporganisaties en lokale autoriEr is veel hulp geboden, maar de hulpverlening
teiten is belangrijk om ervoor te zorgen dat de
verliep soms moeizaam en traag. Het getroffen
hulp van goede kwaliteit is en zoveel mogelijk
gebied was vijf keer zo groot als Nederland.
mensen bereikt.
Sommige regio’s lagen erg afgelegen in de
Tot slot worden er ook kosten gemaakt om de
bergen. Het kostte veel tijd om deze dorpen te
inzamelingsactie voor Pakistan te voeren en het
bereiken. In de winter maakte het zware winter- Nederlandse publiek te informeren over wat er
weer de hulpverlening extra lastig. Ook de slechte met de giften is gebeurd. De SHO-deelnemers
veiligheidssituatie en de instabiliteit in Pakistan doen er alles aan om deze kosten zo laag mogelijk
maakten dat de uitvoering van projecten soms
te houden. Dat kan gelukkig, omdat heel veel
vertraging opliep. Ondanks deze belemmeringen mensen belangeloos hebben beholpen bij het
zijn met de opbrengst van Giro 555 heel veel
voeren van de actie. Zo hebben omroepen de
mensen geholpen en heel veel levens gered.
nationale radio- en tvactie verzorgd zonder
Door vertraging is een heel klein deel van de
daarvoor kosten in rekening te brengen. Soms
actieopbrengst (namelijk 0,3 %) niet binnen de
zijn kosten echter onvermijdelijk, bijvoorbeeld
afgesproken termijn van 1 jaar besteed. Dit rest
voor het betalings- en telefoonverkeer.
bedrag van in totaal € 71.345,- wordt momenteel
gebruikt om hulp te bieden aan slachtoffers van
de recente overstromingen in Pakistan.

Hoe is het nu in Pakistan?

Zijn er veel kosten
gemaakt?
Het bieden van hulp kost geld. Niet alleen het
inkopen van bijvoorbeeld een tent kost geld, er
worden ook kosten gemaakt voor het transport
(per vliegtuig, per boot, per auto), om uit te
zoeken wie hulp nodig hebben (tenten uitdelen
aan mensen die onderdak hebben gevonden bij
familie is niet relevant) en om te onderzoeken
waar hulp nodig is. In Pakistan hebben hulp
verleners soms hele gebieden te voet af moeten
zoeken om gevluchte mensen te vinden.
Er worden ook kosten gemaakt om de hulp goed
te coördineren. Daarmee wordt voorkomen dat
meerdere organisaties op één plaats tenten
uitdelen, terwijl andere mensen, bijvoorbeeld

De meeste mensen zijn nu, ruim een jaar na de
ramp, teruggekeerd naar huis. In de provincie
Sindh, in het zuiden van Pakistan, is het water
echter heel lang blijven staan. Juist in deze
provincie vonden in de zomer van 2011 opnieuw
overstromingen plaats. In deze provincie zijn nog
niet alle mensen naar hun eigen woonplaats
teruggekeerd. Een aantal SHO-deelnemers
verleent in deze gebieden ook nu nog (nood-)
hulp, maar doet dat met eigen middelen.
Het zal nog jaren duren voordat alle schade is
hersteld. De wederopbouw is in Pakistan dan
ook nog in volle gang. Ook SHO-deelnemers zijn
betrokken bij deze wederopbouw. Zij helpen op
het gebied van infrastructuur of bij het voorkomen
van nieuwe rampen. Zij doen dit met giften uit
andere acties dan Giro 555.

n krijgen hulp.

Ook slachtoffers nieuwe overstrominge

Hartelijk dank

voor uw steun
Er is in een jaar tijd heel veel hulp geboden. Dat was alleen
mogelijk dankzij uw steun aan de actie voor Pakistan.
Uw gift heeft levens gered. Uw hulp geeft mensen in Pakistan
de kans hun leven opnieuw op te bouwen. Daarom wil ik u
namens alle hulporganisaties die samen de SHO vormen,
heel hartelijk bedanken. Dat doe ik ook namens alle
hulpverleners in het veld en alle getroffenen in Pakistan.
Jan van Doggenaar
Voorzitter SHO-actie ‘Help slachtoffers overstroming Pakistan’
Een huis in aanbouw door Cordaid Mensen in Nood, in het Shangla district.

Hulp na overstromingen zomer 2011

Niet langer onder de boom
chtoffers
en keukengerei uit aan sla
World Vision deelt tenten
en in Pakistan.
van recente overstroming

Afgelopen zomer werden opnieuw mensen getroffen
door overstromingen, dit keer vooral in het zuiden van
Pakistan. De overstromingen waren kleinschaliger dan
het jaar daarvoor, maar niet minder dramatisch voor
de duizenden slachtoffers. SHO-deelnemers voeren nu
niet gezamenlijk actie voor Pakistan, maar verlenen
wel noodhulp. Zij doen dit met eigen middelen. SHOdeelnemers World Vision biedt daarnaast noodhulp

met een klein restbedrag uit de SHO-actieopbrengst
(0,3%) dat nog niet was besteed. De 40-jarige Niamat,
moeder van zes kinderen, is een van de mensen die
hulp ontvangen. “We zijn alles kwijtgeraakt”, vertelt
ze. “Ons huis, onze bezittingen… Totdat World Vision
ons hielp, woonden we onder een boom. Die bood een
beetje bescherming tegen de felle zon. Dankzij World
Vision wonen we nu gelukkig in een tent.”

De stichting SHO is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulp

Pakistan-actie zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie,

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SHO, december 2011.

organisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft

het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children,
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voor hulpverlening aan de slachtoffers. De SHO-deelnemers aan de

Stichting Vluchteling, Tear, UNICEF Nederland en World Vision.
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