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Bij de aardbeving verloren miljoenen mensen in en om de 
Haïtiaanse stad Port-au-Prince in luttele seconden alles wat ze 
hadden. Erger nog, velen verloren dierbaren: familieleden, buren, 
klasgenootjes. Het is nu twee jaar later. De bevolking moet verder, 
wil verder. Met hulp van buitenaf bouwen de Haïtianen hun leven 
langzaam weer op. De SHO-deelnemers helpen hen ook de komende 
drie jaar nog bij deze wederopbouw. Zij helpen bij het herstel van 
huizen en scholen, stellen lespro gramma’s op, bieden psycho-
logische hulp, herstellen economische activiteiten, ondersteunen 
gemeentelijke instellingen, bereiden mensen voor op nieuwe 
rampen en geven voorlichting over hygiëne, bescherming en land-
rechten. Lees in deze nieuwsbrief welke hulp tot nu toe geboden  
is en wat de plannen voor de komende tijd zijn. 

Verder na  
het DRAMA

Twee jaar geleden werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Hierbij vielen 
222.650 doden en 300.000 gewonden. 1,5 miljoen mensen raakten dakloos. 
Direct na de ramp is massaal noodhulp geboden, ook door SHO-deelnemers. 
Dankzij deze hulp zijn heel veel levens gered en veel mensen geholpen. Na deze 
eerste levensreddende fase zijn hulporganisaties begonnen met wederopbouw. 
Deze wederopbouw verloopt moeizaam. Dit komt onder meer door gebrekkig 
leiderschap van de Haïtiaanse overheid, door de grote hoeveelheid puin en door 
het gebrek aan bouwmaterialen. Toch zijn er wel resultaten geboekt. Inmiddels 
is de helft van al het puin opgeruimd, zijn huizen en scholen herbouwd en drink-
water- en gezondheidsvoorzieningen hersteld. 
In april geven de Samenwerkende Hulporganisaties een gedetailleerde rapportage 
uit over de hulp die zij in de eerste twee jaar hebben geboden. Deze nieuwsbrief 
geeft u alvast een beknopte indruk van deze hulp. 
Bij de start van de inzamelingsactie voor Haïti spraken de Samenwerkende 
Hulporganisaties af met de actieopbrengst vijf jaar lang hulp te bieden in Haïti. 
Uw giften worden dus ook de komende drie jaar nog ingezet om samen met de 
Haïtiaanse bevolking te werken aan een duurzaam, toekomstgericht herstel.
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Feiten en cijfers

3 miljoen getroffenen (van de 10 miljoen inwoners)

222.650 doden

310.930 gewonden

1,5 miljoen mensen dakloos na de ramp

550.000 mensen leven nog in kampen (okt. 2011)

(bron: http://ochaonline.un.org)

Farah Karimi
Voorzitter SHO-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’

Giro 555
Den Haag 

S A M E N W E R K E N D E 
H U L P O R G A N I S A T I E S
www.giro555.nl  

Help slachtoffers 
aardbeving Haïti!
Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn duizenden slachtoffers, 

de schade is enorm. Uw hulp is hard nodig. Maak nu uw gift over. 

762.041-01 A3 poster.indd   1 15-01-2010   16:33:37

Actiebeeld 
Haïti

http://ochaonline.un.org


WELKE HULP WORDT OP DIT MOMENT GEBODEN?

Wereldwijd werden acties opgezet om geld in te zamelen 
voor de slachtoffers in Haïti. In Nederland alleen al werd  
het enorme bedrag van 111 miljoen euro bij elkaar gebracht.  
De afgelopen twee jaar is hiervan 67,8 miljoen euro besteed, 
vooral aan onderdak en aan water- & sanitatievoorzieningen. 
Het resterende bedrag wordt nog tot eind 2014 gebruikt voor 
wederopbouwprojecten.

Uitgegeven aan daadwerkelijke hulpverlening tot nu toe

Onderdak 29,4 mln

Water & sanitaire voorziening 12,0 mln

Voedsel 3,7 mln

Levensonderhoud 3,5 mln

Gezondheidszorg 4,8 mln

Onderwijs 2,8 mln

Bescherming 1,6 mln

Rampenmanagement 0,7 mln

Programmamanagement 9,3 mln

Totaal 67,8 mln 

De genoemde bedragen zijn voorlopige cijfers. In april brengt de SHO een 
gedetailleerde rapportage uit met definitieve cijfers over de eerste twee jaar 
hulpverlening op Haïti. Daarin worden ook concrete resultaten per thema 
genoemd.

Onderdak
Meer dan 1,5 miljoen mensen raakten dakloos door de ramp. Nog 
steeds leven er mensen in tentenkampen. SHO-deelnemers doen er 
alles aan om mensen te helpen met een huis, maar er zijn veel hinder-
nissen. Om een huis te (her-)bouwen moet eerst worden vastgesteld 
van wie de bouwgrond is. Als er al eigendomspapieren waren, zijn die 
bij de aardbeving vaak zoekgeraakt. Het regelen van een eigendoms-
bewijs is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Voor het hele bouw-
proces is een effectieve overheid nodig, die de regie hierin neemt. 
Gelukkig hebben de deelnemers toch al veel kunnen doen. Zo is 
World Vision vrij snel na de ramp gestart met het uitdelen van bouw-
materialen aan mensen met een huis dat nog gerepareerd kon worden. 
Het Rode Kruis en Cordaid Mensen in Nood voeren grootschalige 
huizenbouwprogramma’s uit, waarmee tienduizenden gezinnen al 

een nieuw onderkomen hebben gekregen. 
Bewoners zijn actief betrokken bij het 
bepalen van het ontwerp voor de huizen. 
Die betrokkenheid blijkt essentieel te zijn 
om te zorgen dat de huizen aansluiten  
bij de wensen en gebruiken van de 
 Haïtiaanse bevolking. 

Bewoners denken mee over het ontwerp voor nieuwe huizen

Cordaid Mensen in Nood bouwt huizen en 

biedt tienduizenden mensen onderdak



Goede hygiëne voorkomt ziektes

Na de aardbeving volgde een nieuwe ramp: de uitbraak van cholera. 
UNICEF hielp direct na de uitbraak bij het inrichten van behandel-
centra en leverde onder meer grote tenten, bedden, zeep en water-
zuiveringstabletten. Hulporganisaties geven ook voorlichting over 
goede hygiëne. Via honderdduizenden smsjes berichtte het Rode 
Kruis de Haïtianen over het belang van schoon drinkwater, maar 
bijvoorbeeld ook over waar de dichtstbijzijnde cholerakliniek was. 
ICCO & Kerk in Actie maken radio-uitzendingen en trainingen 
 mogelijk over het voorkomen van ziektes. Marie volgde zo’n training. 
“Ik verkoop al vijf jaar lang etens waren op de markt, maar lette 
nooit goed op de hygiëne. Nu weet ik dat ik mijn handen en kook-
gerei goed moet wassen voor ik ga koken. Ik heb ook geleerd  
hoe ik mijn etenswaren veilig kan bewaren. Toen een buurvrouw 
cholera kreeg, heb ik haar ook alles verteld wat ik op de training 
had geleerd.”

Behandeling van een cholerapatiënt
Kinderen leren via traumaverwerking met verlies om te gaan

Hulp in beeld
Bekijk hier hoe een theatergroep laat zien hoe je 
cholera voorkomt   Bekijk het filmpje.

Hulp in beeld
Bekijk hier hoe jongeren die een arm of been verloren bij de 
aardbeving, de draad van hun leven weer oppakken   Bekijk het filmpje.

Traumaverwerking
SHO-deelnemers besteden ook aandacht 
aan de geestelijke gezondheidszorg.  
Het Leger des Heils steunt een project 
waar kinderen en jongeren leren omgaan 
met verlies. Dat kan het verlies zijn van 
hun huis, maar ook van familieleden of 
leeftijdsgenootjes. Ouders en verzorgers 
worden actief bij het project betrokken. 
Getrainde veldwerkers helpen de kinderen 
bij het verwerken van hun trauma en 
leren kinderen weer te spelen en contact 
te leggen met andere kinderen.

WELKE HULP WORDT OP DIT MOMENT GEBODEN? Gezondheidszorg en hygiëne

Tear zorgt voor schoon drinkwater door het slaan van waterputten en de aanleg van goede sanitaire voorzieningen

www.samenwerkendehulporganisaties.nl/newsarticle/clowns-tegen-cholera
www.samenwerkendehulporganisaties.nl/newsarticle/moed-en-hoop-van-jonge-haitianen


David (10):‘Ik ben nu niet 
meer bang’
David is 10 jaar oud. Op 12 januari stortte niet 
alleen zijn school, maar ook zijn wereld in. 
“Door de aardbeving is mijn school helemaal 
kapot. Ik maakte me zorgen, ik dacht dat het 
nooit meer goed zou komen.” Met hulp van 
Plan Nederland werd de school van David 
orkaan- en aardbevingbestendig herbouwd. 
“We hebben nu veilige lokalen, ik ben niet bang 
meer”, zegt een opgewekte David. “Ik heb nu 
ook weer hoop dat het goed komt met mijn 
toekomst.” 
Aan de cijfers van David zal het niet liggen. 
“David gaat snel vooruit”, vertelt zijn leerkracht. 
“Net als veel andere kinderen gaat het goed 
met hem, omdat hij in een goede en veilige 
omgeving naar school kan.”

Lesprogramma’s en  
docententraining
Ook Olbens is blij met zijn nieuwe school. “Na de aard-
beving kregen we les onder een tentdoek. Het was heet 
en we hadden maar heel weinig ruimte. Nu kan ik weer 
naar school. Mijn leraar heeft ook nog eens een training 
gekregen, hij geeft nu veel beter les.” De school is 
 gebouwd door Save the Children. Deze SHO-deelnemer 
renoveert en bouwt scholen, richt klaslokalen in, verzorgt 

lesmaterialen en traint docenten en schooldirecteuren. Dit ging niet zonder slag 
of stoot. “Er waren wel hindernissen waardoor we vertraging opliepen bij de 
bouw”, aldus een medewerker van Save the Children. “Het kostte veel tijd om  
uit te zoeken wie eigenaar was van de grond waarop scholen gebouwd zouden 
worden en er waren niet altijd voldoende bouwmaterialen of arbeidskrachten 
beschikbaar.”

Speelplekken en peuteronderwijs
World Vision heeft in Haïti speelplekken en kindvriendelijke ruimtes ingericht, 
waar jonge kinderen even onbezorgd en veilig kunnen spelen. Deze SHO-deel-
nemer heeft ook peuterscholen opgezet. In Haïti gaan kinderen vanaf 6 jaar naar 
school, maar kin deren van 4 en 5 kunnen al heel veel leren. Op de peuterscholen 
wordt spelenderwijs les gegeven aan 
kinderen van 3 tot 8 jaar.

Scholen worden orkaan- en aardbevingbestendig herbouwd

Peuters voor het eerst naar school

WELKE HULP WORDT OP DIT MOMENT GEBODEN? Onderwijs



WELKE HULP WORDT OP DIT MOMENT GEBODEN? Werk en inkomen

Het dagelijks leven in Haïti betekent voor veel mensen: overleven. 
Het is moeilijk om werk te vinden en wat geld te verdienen. SHO-
deelnemers helpen mensen met vaktrainingen en met leningen om 
een eigen bedrijfje te starten.

Bakkerij in tentenkamp
Renel Saint Juste kreeg een lening van Oxfam Novib.  
“Ik ben brood gaan bakken. Ik was voor de aardbeving 
bakker en wilde graag aan de slag.” Inmiddels heeft 
Renel hulp gekregen om zijn bakkerij nog verder uit te 
breiden. “Ik heb een grotere oven kunnen kopen om 
nog meer brood te bakken. Er is hier in de omgeving 
bijna geen brood te koop. Ik ben iedere ochtend al heel 
snel uitverkocht.” Renel heeft inmiddels ook een aantal 
mensen in dienst. 

Anna heropent haar  
bruidswinkel
De aardbeving vernielde de kledingwinkel en 
de voorraad van Anna Cilia Jean-Pierre (50).  
Een drama, want Anna is kostwinner. “Dankzij 
een lening van Oxfam Novib kon ik mijn winkel 
opknappen en nieuwe kleding inkopen. Naast 
kleding verkoop ik ook bruidsjurken. Ik ben erg 
blij dat ik jonge meisjes kan helpen een mooie 
bruid te zijn. Vlak na de aardbeving was ik rade-
loos. Nu verdien ik wat geld, zodat mijn kinderen 
naar school kunnen.”

Dankzij een lening bakt Renel volop brood

Anna (rechts) kon haar kledingzaak heropenen

Inkomen uit recycling
Felisma Exil bouwde mee aan het 
huizenbouwprogramma van het Rode 
Kruis. Van zijn eigen huis is niets meer 
over na de aardbeving. “Ik woonde al 
maanden in een tentenkamp, dus ik 
heb mijn kans gegrepen om met het 
Rode Kruis aan de slag te gaan en  
weer mijn eigen inkomen te verdienen.” 
Felisma blijkt talent voor bouw en 
management te hebben. Inmiddels 
werkt hij samen met andere bewoners 
van het tentenkamp aan het recyclen 
van de enorme bergen puin in Port- 
au-Prince. Van het puin wordt nieuw 
constructiemateriaal gemaakt waarmee  
de stad weer opgebouwd kan worden.

Hulp in beeld
Ook Tear helpt diverse lokale ondernemers bij de (door-)start van hun bedrijf. 
Verder heeft Tear huizen gebouwd en drinkwatervoorzieningen aangelegd.  
  Bekijk hier een filmpje over deze werkzaamheden.

www.samenwerkendehulporganisaties.nl/newsarticle/hulpverlening-in-haiti-door-tear


Waarom is nog niet al het geld 
uitgegeven?
Direct na de ramp hadden mensen dringend drinkwater, voedsel, 
onderdak en medische zorg nodig. Deze eerste noodhulp heeft 
veel levens gered. Na de noodhulpfase is het echter belangrijk 
getroffenen te helpen weer een normaal leven op te bouwen. 
Deze wederopbouw verloopt in Haïti traag door de grote hoeveel-
heid puin, een gebrek aan (bouw-)materialen en een niet- 
effectieve overheid. Om bijvoorbeeld drinkwatervoorzieningen 
aan te leggen, moet er eerst een plan gemaakt worden dat is 
goedgekeurd door de Haïtiaanse overheid. Ook moeten afspraken 
gemaakt worden met grondeigenaren over de aanleg van de 
leidingen. Omdat het kadaster verwoest is, kost het veel tijd om 
uit te zoeken van wie de grond is. Dezelfde problemen zorgen 
voor vertraging bij de (her-)bouw van huizen en scholen.  
Wederopbouw is een traject van lange adem. Daarom wordt  
de actieopbrengst tot eind 2014 ingezet om hulp te verlenen  
in Haïti. (Meer weten?     Klik hier) 

Toekomstgerichte hulp
SHO-deelnemers werken waar mogelijk aan blijvende verbete-
ringen. Zo zijn de Haitianen nu beter voorbereid op nieuwe 
rampen. Veel mensen hebben een noodrantsoen in huis en 
bewaren belangrijke (medische) documenten in plastic zakken. 
Het Rode Kruis leert mensen hoe zij rampen eerder kunnen 
herkennen en een dorp of gemeenschap snel kunnen evacueren. 
Cordaid Mensen in Nood bouwt niet alleen huizen, maar werkt 
ook aan betere infrastructuur in de wijken. Hulporganisaties als 
Unicef and Save the Children 
(her-)bouwen scholen orkaan- en 
aardbevingbestending, trainen 
docenten en stellen nieuwe 
lesprogramma’s samen. Op veel 
plekken worden permanente 
watervoorzieningen aangelegd, 
bijvoorbeeld door Oxfam Novib. 

Wat gaan de SHO-deelnemers de 
komende drie jaar nog doen?

Huisvesting
In 2012, 2013 en 2014 gaan de SHO-deelnemers door met 
het repareren en bouwen van huizen en geven zij trainingen 
over veiliger bouwen. 

Gezondheidszorg
Ook op het terrein van gezondheidszorg worden veel 
trainingen gegeven, bijvoorbeeld aan verloskundigen. 
Overheidsinstellingen en hulporganisaties werken met 
het Haïtiaanse Ministerie aan betere medische zorg voor 
kinderen.

Water en sanitatie
Zolang er kampen zijn blijft water en sanitatie een belangrijk 
aandachtspunt. SHO-deelnemers zullen werken aan het herstel 
van waterleidingen en -aansluitingen in de getroffen wijken. 
Goede afvoer van afvalwater blijft belangrijk voor de hygiëne. 
Via voorlichtingscampagnes geven de SHO-deelnemers 
informatie over goede hygiëne en persoonlijke verzorging. 

Levensonderhoud
Met het instorten van gebouwen en huizen zijn ook klein-
schalige werkplaatsen, winkeltjes en voorraden verloren 
gegaan. SHO-deelnemers helpen de werkgelegenheid te 
herstellen door ondernemers kleine kredieten te verstrekken 
en hen met training en advies te ondersteunen.

Bescherming
Er komt steeds meer aandacht voor kinderbescherming, 
voor het identificeren en registreren van kinderen, voor 
het opzetten van speelplekken en voor het tegengaan van 
geweld tegen Haïtiaanse jongetjes en meisjes. Samen met 
de Haïtiaanse overheid en andere partners blijven SHO-
deelnemers psychosociale hulp bieden aan kinderen met 
trauma’s.

In een opvangcentrum van UNICEF roepen jongeren  

hun leeftijdsgenoten via rapmuziek op te helpen bij de 

 weder opbouw van hun land

http://www.samenwerkendehulporganisaties.nl/actions/aardbeving-haiti-2010/?veelgestelde-vragen


De giften die binnenkwamen op  
Giro 555, zijn verdeeld onder de  
negen SHO-deelnemers en zes  
gastdeelnemers. Iedere (gast-) 
deel nemer besteedt z’n eigen deel 
van de opbrengst aan hulp in Haïti.  
Sommige deelnemers doen dit  
via veldkantoren in Haïti, andere  
via hun internationale koepel-
organisaties of samen met lokale  
partnerorganisaties. Het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken zegde  
41 miljoen euro toe. Tot nu toe is daar-
van 20,8 miljoen euro overgemaakt 
naar Giro 555. Het resterende bedrag 
maakt het ministerie tussen 2012 en 
2015 over aan Giro 555.

Zo komt  
uw gift  
in Haïti  
terecht

PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, 
DECENTRALE OVERHEDEN

€ 111 mln

€   70 mln

NEDERLANDSE 
OVERHEID

+

GIRO 555

€   41 mln

EPICENTRUM PORT-AU-PRINCE

VELDKANTOREN

ZUSTERORGANISATIES

LOKALE PARTNER-
ORGANISATIES

INTERNATIONALE 
KOEPELORGANISATIES



U gaf gul voor de getroffenen in Haïti. Er werd heel veel geld bij 
elkaar gebracht om de slachtoffers in Haïti te helpen. Met noodhulp 
zijn veel levens gered en veel Haïtianen geholpen. De opbrengst 
van de Haïti-actie gebruiken we ook voor wederopbouw.  
Deze wederopbouw verloopt trager dan wij graag zouden zien, 
maar gelukkig is er wel al veel bereikt. De SHO-deelnemers werken 
samen met lokale organisaties en lokale mensen die het land,  
de cultuur, taal en lokale bevolking goed kennen. Zij zijn goed in 
staat om samen met iedereen die bij de hulpverlening betrokken 
is, hindernissen zo goed mogelijk op te lossen. Namens alle  
SHO-deelnemers, gastdeelnemers en hulpverleners in het veld, 
die dankzij u veel slachtoffers konden helpen, dank ik u hartelijk! 
Niet alleen voor uw gift, maar ook voor uw betrokkenheid. 

HARTELIJK DANK 
voor uw steun

Farah Karimi
Voorzitter SHO-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’

De stichting SHO is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulp

organisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft 

voor hulpverlening aan de slachtoffers. De SHOdeelnemers aan de Haiti

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

het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Tear, 

Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision, Dorcas, Plan 

Nederland, Care Nederland, Habitat for Humanity, Vereninging van 

Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils.  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SHO, januari 2012.

Redactie: Elselijn Mulder en Heleen Platschorre

Fotografie: SHOdeelnemers (tenzij anders vermeld)

Ontwerp: Ontwerpwerk, Den Haag

Meer weten?
Op www.samenwerkendehulporganisaties.nl vindt u heel  
veel informatie over projecten die de SHO-deelnemers op Haïti 
uitvoeren met de opbrengst van Giro 555. 
Eind april brengt de SHO een gedetailleerde rapportage uit over 
de hulp die de verschillende SHO-deelnemers in de eerste twee 
jaar na de ramp hebben geboden.

www.samenwerkendehulporganisaties.nl
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