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Voorwoord 

 
 
Op 11 juli 2011 besloten de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om Giro 555 te openen voor 
‘Honger in de Hoorn van Afrika’. Aanhoudende berichten van onze partnerorganisaties ter plekke 
deden ons in actie komen. In de Nederlandse media was op dat moment nog weinig aandacht voor 
de situatie in de Hoorn van Afrika.  
 
Aanhoudende droogte, mislukte oogsten en een daaruit voortvloeiende hongersnood is wat we een 
‘langzame ramp' noemen. Delen van Ethiopië, Kenia en Somalië hadden in het najaar van 2010 een 
slecht regenseizoen gehad. Het regenseizoen van het voorjaar 2011 had dat goed kunnen maken, 
maar dat is niet gebeurd. Gemiddeld is elke tien jaar is het daar droger dan normaal, maar deze keer 
was het de ergste droogte van de laatste 60 jaar. We zagen de situatie heel snel verslechteren, niet 
alleen door de droogte maar ook door de politieke problemen en het conflict in Somalië, waardoor 
een grote vluchtelingenstroom naar Kenia en Ethiopië op gang kwam. 
 
11 juli viel midden in onze zomervakantie. Velen hebben me gevraagd hoe je nu een actie kunt 
beginnen als half Nederland vakantie viert. Toch hebben we het gedaan omdat we wisten dat de 
ramp niet zou wachten op onze vakantieplannen. Een landelijke radio- en tv-actie heeft niet 
plaatsgevonden. Toch is het resultaat van deze actie geweldig goed te noemen. Het Nederlandse 
publiek heeft 25 miljoen euro geschonken! Tijdens de actieperiode waren er veel lokale, 
maatschappelijke initiatieven. Het toont des te meer de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij 
nood op andere plekken van de wereld. 
 
De Hoorn van Afrika is vaker geteisterd door honger. Logisch dat dan de vraag wordt gesteld: 'Is er 
dan in al die jaren niets bereikt?' Zeker wel. We hebben sinds de grote hongersnoden in deze regio in 
de jaren ‘80 van de vorige eeuw early warning systems ontwikkeld. Daardoor kunnen we veel eerder 
en beter ingrijpen.  
 
Zelf ben ik eind juli polshoogte gaan nemen in het allerzuidelijkste deel van Ethiopië, op het 
drielandenpunt met Kenia en Somalië. In het plaatsje Dollo waren grote vluchtelingenkampen 
opgezet. Aangrijpend waren de verhalen van moeders met hun kinderen die weken gelopen hadden 
om de veiligheid van de kampen te bereiken. Soms waren de mannen achtergebleven. Soms was 
familie onderweg overleden. Kinderen hadden het extra moeilijk en daardoor kwamen velen 
ondervoed aan. Ik was onder de indruk van de organisatie van de hulpverlening. Goed gecoördineerd 
werd voedsel en water gedistribueerd, medische zorg verleend en een ordening aangebracht in de 
chaos. Immers in zeer korte tijd waren alleen al in Ethiopië honderdduizend mensen de grens 
overgekomen. In Kenia waren het er nog veel meer. 
 
Het gaat echter niet alleen om de vluchtelingen. In dit zeer droge gebied wonen nomadische 
veehouders. Zij leven van hun vee. Het gezin en de dieren eten uit dezelfde pot. Het vee zag er zeer 
slecht uit. Zonder voedselhulp zouden ook zij de droogte niet doorkomen. Inmiddels heeft het eindelijk 
weer geregend. Maar hoewel de oogsten gelukkig goed zijn uitgevallen, zijn de problemen niet 
zomaar opgelost. Voortzetting van de hulp en een goed volgend regenseizoen zijn essentieel om aan 
deze ramp een einde te maken. 
 
In deze rapportage beschrijven we hoe de 
Samenwerkende Hulporganisaties de gulle bijdrage van 
de Nederlandse burger hebben ingezet om deze ramp te 
bestrijden. Voor die steun, namens velen in de getroffen 
regio, nogmaals onze hartelijke dank. 
 
 
 
Marinus Verweij, 
Actievoorzitter ‘Honger in de Hoorn van Afrika’  
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Verslag Raad van Toezicht 

 
 
De Raad van Toezicht heeft op verzoek van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de 
jaarrapportage van de SHO-actie 'Honger in de Hoorn van Afrika' beoordeeld. In deze rapportage is 
te lezen welke hulpactiviteiten de SHO-deelnemers in het eerste half jaar hebben uitgevoerd om de 
hongersnood in de Hoorn van Afrika te bestrijden.  
 
De Raad realiseert zich dat de hulporganisaties in de Hoorn van Afrika geconfronteerd worden met 
verschillende uitdagingen, waaronder de omvang van de ramp en de belemmeringen als gevolg van 
de veiligheidssituatie. Zij spreekt haar waardering uit voor de hulpverlening in de Hoorn van Afrika 
door de SHO-deelnemers. Hiernaast is de Raad alle betrokken organisaties, instanties en individuen 
erkentelijk voor de inspanningen die afgelopen periode zijn geleverd.  
 
De Raad van Toezicht onderstreept het belang van een goede verantwoording door de SHO aan het 
Nederlandse publiek. De Raad is van mening dat deze rapportage, zowel inhoudelijk als financieel, 
een adequaat inzicht geeft in de ontvangsten en bestedingen van de gelden, geworven voor de SHO-
actie ‘Honger in de Hoorn van Afrika!’. 
 
 
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 
 
Utrecht, 3 april 2012 
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Samenvatting 

 
 
In 2011 kampte de Hoorn van Afrika met de ergste droogte in de afgelopen 60 jaar. Regens bleven 
uit, oogsten mislukten en veestapels raakten uitgedund. Als gevolg hiervan stegen de prijzen van 
voedsel en andere producten snel. Vooral Midden- en Zuid-Somalië werden hard getroffen. Maar ook 
Oost- en Noordoost-Kenia en de regio's Somali, Afar en Oromia in Ethiopië. In alle drie de landen 
trokken veel mensen weg van hun thuisland, op zoek naar water en weidegronden. Een deel van hen 
kwam terecht in kampen voor ontheemden

1
. Ook trokken veel Somaliërs de grens over naar de 

vluchtelingenkampen in Dollo Ado en Dadaab in respectievelijk Ethiopië en Kenia.  
 
Op 11 juli 2011 startte de SHO de actie ‘Honger in de Hoorn van Afrika’. De actie bracht ruim 25 
miljoen euro op. Hiervan is in de periode van 11 juli tot en met 31 december 2011 ongeveer 13 
miljoen euro besteed. De negen deelnemende SHO-organisaties hebben hiermee veel hulp kunnen 
verlenen in Somalië, Ethiopië en Kenia. Om tegemoet te komen aan de meest urgente behoeften zijn 
in deze periode vooral veel activiteiten uitgevoerd op het gebied van voedsel en voeding

2
, water en 

sanitaire voorzieningen en levensonderhoud. De deelnemers hebben onder andere voedsel en water 
gedistribueerd, waterbronnen verbeterd en hersteld, sanitaire voorzieningen aangelegd, 
inkomenssteun gegeven in ruil voor werk en ondersteuning gegeven voor het telen van gewassen en 
houden van vee.  
 
De politieke en conflictueuze situatie in delen van Somalië bemoeilijkte de hulpverlening. Met name 
de zwaarst getroffen gebieden waren moeilijk toegankelijk voor hulpverleners door de restricties die 
werden opgelegd door Al Shabaab en door het gebrek aan veiligheid. Ook in en rond de 
vluchtelingenkampen in Dadaab, in Kenia, beïnvloedde het gebrek aan veiligheid de hulpverlening. 
 
Hoewel eind 2011 in delen van de Hoorn van Afrika weer regens zijn gevallen, is de crisissituatie nog 
niet voorbij. Het herstel van de weidegronden en de veestapel vergt tijd en hoewel de oogsten goed 
waren, zijn ze niet toereikend om in alle behoeften te voorzien. Voortzetting van de hulp is daarom 
noodzakelijk. Lag het eerste half jaar de nadruk met name op acute noodhulp, in het komende half 
jaar zullen de SHO-deelnemers meer aandacht geven aan structurelere hulp, zoals hulp bij 
inkomensondersteunende activiteiten en voorlichting en educatie om rampen in de toekomst te 
voorkomen.  

                                                
 
1
 Met ‘ontheemden’ wordt gerefereerd aan mensen die gevlucht zijn maar daarbij in eigen land zijn gebleven. 

‘Vluchtelingen’ zijn mensen die gevlucht zijn en daarbij een internationale grens zijn overgestoken. 
2
 Met ‘voedsel’ wordt gedoeld op activiteiten die zich richten op grootschalige voedselvoorziening aan de 

getroffen bevolking. Het werk op het thema ‘voeding’ daarentegen richt zich op de voorziening van 
gespecialiseerde therapeutische voeding en daaraan gekoppelde interventies zoals de screening en behandeling 
van ondervoede kinderen. 
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Inleiding 

 
 
In dit rapport geven de SHO-deelnemers inzicht in de activiteiten in de Hoorn van Afrika die met SHO-
geld zijn uitgevoerd. Ze rapporteren inhoudelijk over de voortgang van hun programma’s en over de 
tot nu toe behaalde resultaten, en geven inzicht in de financiën. Het is de eerste rapportage sinds 
aanvang van de actie en betreft de periode 11 juli 2011 tot en met 31 december 2011 (de eerste helft 
van de uitvoeringstermijn). Na afloop van de actie (31 juli 2012) zal nog een eindrapport gepubliceerd 
worden. Dit wordt eind november 2012 verwacht. 
 
Dit rapport begint met een beschrijving van de ramp. In hoofdstuk 2 wordt uitleg gegeven over de 
werkwijze van de SHO en haar deelnemers. Daarna volgt per land een inhoudelijke beschrijving van 
de situatie, de verleende hulp en de behaalde resultaten tot nu toe (hoofdstuk 3). Tot slot volgt een 
uiteenzetting van de financiën (hoofdstuk 4). Om het rapport beknopt en leesbaar te houden geeft het 
slechts een samenvatting van de voortgang van individuele hulpprogramma’s van alle negen 
deelnemende organisaties. Meer informatie per organisatie is te vinden in de bijlagen of kan worden 
opgevraagd bij de betreffende organisatie. Algemene informatie over de SHO, de actie ‘Honger in de 
Hoorn van Afrika’ en andere acties kunt u vinden op de SHO-website: 
 samenwerkendehulporganisaties.nl.  
 
  

http://samenwerkendehulporganisaties.nl/
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Foto: IRC, partner van Stichting Vluchteling voorziet mensen in Kobe vluchtelingenkamp 

(Dollo Ado, Ethiopië) van water. Alle jerrycans kunnen weer worden gevuld. 
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1. Noodzaak tot Nationale Actie 

 

1.1 De ramp: extreme droogte en honger 

Mensen in de Hoorn van Afrika kampen al generaties lang met terugkerende droogtes in hun landen. 
Maar de droogte van vorig jaar is uitzonderlijk en erger dan eerdere droogtes in de afgelopen 60 jaar. 
In sommige gebieden had het al een jaar niet of nauwelijks geregend. Leven werd steeds meer 
overleven door de toenemende schaarste van beschikbare hulpbronnen zoals water en landbouw- of 
weidegronden. Oogsten mislukten en veel vee dat nog niet verkocht was, stierf. Daarmee verloren 
mensen hun belangrijkste inkomstenbronnen. Bovendien stegen de prijzen drastisch door het tekort 
aan voedsel.  
 
Somalië heeft al ruim 20 jaar geen stabiel bestuur. Dit heeft geleid tot een chronische conflictsituatie 
in grote delen van dit land, waarbij verschillende partijen afwisselend de overhand hebben. Een 
wankel evenwicht raakte hierdoor verstoord. 
 
Op de vlucht 

In Somalië, waar ongeveer acht 
miljoen mensen wonen, was de 
nood het hoogst. In 2011 kampte 
bijna het hele zuidelijke deel van het 
land met honger en meer dan de 
helft van de bevolking verkeerde in 
een crisissituatie. Door deze situatie 
waren enorme aantallen mensen 
genoodzaakt hun vertrouwde 
leefomgeving te verlaten, op zoek 
naar betere omstandigheden. 
Volgens cijfers uit februari 2012 
leven meer dan 968.000 Somaliërs 
als vluchteling in aangrenzende 
landen. Een derde van hen 
ontvluchtte het land in de loop van 
2011. Nog eens 1,3 miljoen 
Somaliërs zijn ontheemd in eigen 
land

3
. Zij hoopten met name in de 

gebieden langs de rivieren de Juba 
en de Shebele of in de hoofdstad 
Mogadishu eten, water en medische 
zorg te vinden, in een voor hun 
onbekende omgeving en vaak ver 
weg van familie. Degenen onder 
hen die niet in kampen terecht 
kwamen werden afhankelijk van 
voedselhulp en van de hulp van de 

gemeenschappen waarin zij worden 
opgevangen. Deze 
gemeenschappen kunnen echter 
zelf nauwelijks rondkomen. 
 

                                                
 
3
 OCHA Situation Report: Horn of Africa Crisis Situation Report No. 33, 24 February 2012 

Dollo Ado 

Dadaab 

Figuur 1: Classificatie van de voedselveiligheid in de Hoorn van 
Afrika per 21 juli 2011 (Bron: UN-OCHA), plus een indicatie van de 
ligging van de Dollo Ado en Dadaab vluchtelingen kampen. 
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Een groot deel van de mensen die de grens over vluchtte, kwam terecht in de kampen in Dollo Ado, 
in Ethiopië, of in de kampen in Dadaab, in Kenia (zie Figuur 1 hierboven). Deze kampen worden 
beheerd door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De algemene hulpverlening wordt 
gecoördineerd door de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN 
OCHA). De vluchtelingenkampen in Dadaab zijn niet nieuw. Ze werden 20 jaar geleden opgezet om 
vluchtelingen op te vangen na de val van de Somalische regering. Oorspronkelijk bedoeld voor 
90.000 mensen, wonen er in de (inmiddels uitgebreide) kampen nu meer dan 460.000 mensen

4
. Het 

aantal gevluchte Somaliërs dat verblijft in de kampen in Dollo Ado, net over de grens in Ethiopië, 
steeg van ruim 120.000 mensen in september 2011 tot ruim 142.000 mensen in december dat jaar. 
Dit aantal stijgt nog altijd

5
. In november 2011 werd Dollo Ado uitgebreid met een vierde kamp en 

inmiddels wordt al naar de mogelijkheden van een vijfde locatie gekeken. De voedselprijzen in en om 
de kampen stegen zodanig dat mensen het beschikbare voedsel niet konden betalen. Daarnaast 
bestond in de kampen een groot gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.  
In Somalië nam het aantal uitbraken van ziektes als cholera en diarree toe als gevolg van de extreme 
droogte. Veel kinderen moesten direct worden behandeld voor ernstige ondervoeding.  
 
De regens 

In alle drie de landen is eind 2011 regen gevallen. Deze maakt weliswaar een einde aan een periode 
van droogte die ruim een jaar duurde, maar de problemen zijn er niet onmiddellijk mee verdwenen. 
Allereerst is een periode van herstel nodig. Voor de weidegebieden om te herstellen, voor de 
veestapel om op krachten te komen, voor de gewassen om te groeien en voor de prijzen om weer tot 
normale hoogte te zakken. Eén korte regentijd is daarvoor niet voldoende. Het is daarom belangrijk 
de ontwikkeling van de volgende regentijd goed in de gaten te houden. Daarnaast hebben de regens 
in veel gebieden gezorgd voor overstromingen en overlast, zoals het vernielen van bijna oogstrijpe 
gewassen en het onbegaanbaar maken van wegen. 

 

1.2 De hulpverlening  

De Somalische Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) onderzoekt al jaren systematisch 
de voedselzekerheid in Somalië. Veel hulporganisaties gebruiken deze gegevens om hun 
hulpactiviteiten te plannen. Gebaseerd op FSNAU-data en op eigen waarnemingen zagen veel 
hulporganisaties aan het einde van 2010 de eerste tekenen van een aankomende droogte. Begin 
2011 werden dan ook maatregelen getroffen om de effecten hiervan tegen te gaan en de bevolking 
minder kwetsbaar te maken. Zo kochten de hulporganisaties vee op om het te slachten en het vlees 
te verdelen onder de bevolking. Ook werden extra waterpunten aangelegd. Tegelijkertijd luidden zij 
op steeds grotere schaal de alarmbel.  
 
De crisis nam steeds grotere proporties aan en extra financiering was nodig om de slachtoffers bij te 
staan. Verschillende landen hielden nationale acties om hulpprogramma’s te financieren. In 
Nederland startte de SHO op 11 juli 2011 de actie ‘Honger in de Hoorn van Afrika’ en stelde Giro 555 
open. 
 
Belemmeringen 

Een grote belemmering voor adequate hulp aan de mensen in de door droogte geteisterde gebieden, 
is de toename van geweld in Somalië. In oktober 2011 vielen Keniaanse regeringstroepen Somalië 
binnen in een poging aanvallen van Al Shabaab, een streng Islamitische organisatie in Somalië, op 
Kenia te voorkomen. Dat ging gepaard met luchtaanvallen en bombardementen in verschillende 
steden in het zuidelijk grensgebied. In antwoord hierop besloot Al Shabaab op 28 november 2011 16 
humanitaire organisaties (zes VN-organisaties, waaronder UNICEF, negen internationale NGO's en 
één lokale NGO) te verbieden in de door Al Shabaab gecontroleerde gebieden te werken. Gebieden 
die juist veel onder de droogte te lijden hebben. Bovendien waarschuwde Al Shabaab lokale 
organisaties niet met de verboden organisaties samen te werken (zie ook paragraaf 3.1.1 op pagina 
18). 

                                                
 
4
 UNHCR Camp Population Statistics by Country of Origin, Seks and Age Group; UNHCR Dabaab – Kenya; 26 

February 2012 
5
 UNHCR Dollo Ado Population Statistical Reports 
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De hulp op langere termijn  

Organisaties zijn al geruime tijd bezig om de oorzaken van deze crisis te doorgronden en aan te 
pakken. Droogte alleen veroorzaakt namelijk geen honger op deze schaal.  
 
Op de eerste plaats is het belangrijk dat Somalië een stabiel land wordt en dat een einde komt aan 
het chronische conflict. Daarnaast zal – nog meer dan voorheen – de aandacht moeten uitgaan naar 
preventieve maatregelen, zodat de bewoners in de toekomst voorbereid zijn op periodes met weinig 
regenval. Zo werken de hulporganisaties bijvoorbeeld aan irrigatieprojecten, voedselprogramma’s op 
scholen en helpen ze nomadische veehouders bij het terugkrijgen van hun kuddes en het beheren 
van graasgebieden. Om de veestapel gezond te houden, krijgen de dieren vaccinaties en 
ontwormingskuren. Ook worden mobiele klinieken opgezet en systemen ingericht die mensen 
waarschuwen voor een aankomende ramp. Deze hulp, gericht op de lange termijn, zal door veel 
organisaties worden hervat zodra in de basisbehoeften is voorzien.  
 
Het is van belang te realiseren dat de SHO-activiteiten een onderdeel zijn van de totale noodhulp in 
de Hoorn van Afrika. Er zijn meer donoren en organisaties actief in de Hoorn van Afrika, afkomstig uit 
vele landen. De problemen in de landen van de Hoorn van Afrika zijn zeer divers en vereisen een 
multidisciplinaire en duurzame aanpak. Noodhulp is slechts één aspect van een dergelijke langdurige 
oplossing en de SHO-deelnemers zijn daarom enkele van de organisaties die bijdragen aan deze 
oplossing. 
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2. De SHO-actie 

 
 
Op 11 juli 2011 luidden de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de noodklok in Nederland en 
openden Giro 555 onder de actienaam ‘Honger in de Hoorn van Afrika’. De actie liep tot 31 november 
2011 en bracht een bedrag van 25 miljoen euro op. Dit bedrag is verdeeld onder de SHO-deelnemers 
om de noden in de Hoorn van Afrika te verlichten. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de werkwijze van de 
SHO en haar deelnemers. 
 

2.1 Doelstelling en deelnemers 

De stichting SHO is een uniek samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties die bij een 
grote humanitaire ramp de handen ineenslaan om, in plaats van ieder apart, gezamenlijk fondsen in 
te zamelen. Een belangrijk doel van de gezamenlijke fondsenwerving is het verhogen van de 
efficiency van fondsenwerving. Naast de fondsenwervende functie rapporteert SHO door middel van 
een samengevoegde rapportage over de besteding van de ingezamelde gelden om het Nederlandse 
publiek te informeren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten die met de SHO-
gelden worden gefinancierd, ligt bij de SHO-deelnemers zelf. 
 
De ingezamelde gelden die op Giro 555 binnen komen worden onder de deelnemers van de SHO 
verdeeld. Aan deze deelnemers worden strenge eisen gesteld. De SHO-kwaliteitseisen en -
drempelvoorwaarden staan vermeld in het SHO-organisatiereglement (2010). De SHO-deelnemers 
zijn alle in Nederland gevestigde hulporganisaties. De SHO-deelnemers aan de ‘Honger in de Hoorn 
van Afrika’ actie zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, 
Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tear, UNICEF Nederland en World Vision 
(Terre des Hommes is ook een SHO-deelnemer maar neemt niet deel aan de SHO-actie in de Hoorn 
van Afrika). 
 

2.1 Projectgebied en doelgroep  

De SHO-deelnemers voeren de activiteiten die zij financieren met de SHO-gelden uit in drie landen: 
Somalië, Ethiopië en Kenia. Onderstaand kaartje toont wie in welk land actief is. 
 

 

 

Somalië 
Cordaid Mensen in Nood 
ICCO & Kerk in Actie  
Nederlandse Rode Kruis  
Oxfam Novib  
Save the Children 
Stichting Vluchteling 
Tear 
UNICEF Nederland 
World Vision 

Kenia 
Cordaid Mensen in Nood 
ICCO & Kerk in Actie  
Nederlandse Rode Kruis  
Stichting Vluchteling 

Ethiopië 
Cordaid Mensen in Nood 
ICCO & Kerk in Actie  
Nederlandse Rode Kruis  
Save the Children 
Stichting Vluchteling 
Tear 
World Vision 

Figuur 2: Geografisch overzicht SHO-deelnemers 
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In deze landen werken ze daar waar de nood het hoogst is. Dit is in de gebieden waar de droogte het 
hardst heeft toegeslagen en waar veel ontheemden of vluchtelingen verblijven (zoals in de kampen).  
 
De behoefte aan hulp is niet voor iedereen gelijk. Daarom wordt in de projectgebieden gekeken wie 
het meest kwetsbaar is en daarom speciale aandacht behoeft bij de noodhulp. Dit zijn bijvoorbeeld 
vrouwen, kinderen, ouderen, mindervaliden, minderheden, wezen, zeer arme gezinnen of gezinnen 
waar een van de ouders mist. De hulp wordt op hun speciale behoeftes afgestemd. Zo werkt cash for 
work

6
 alleen voor die mensen die kunnen werken en hebben kleine kinderen en borstvoedende 

vrouwen specifieke voedingsbehoeften. 
 
De specifieke projectgebieden en doelgroepen van iedere SHO-deelnemer worden genoemd in 
hoofdstuk 0, paragraaf 0 (Somalië), 3.2.2 (Kenia) en 3.3.2 (Ethiopië). 
 

2.2 Samenwerking en coördinatie 

Samenwerking en coördinatie in Nederland 

De samenwerking tussen de SHO-deelnemers in Nederland heeft betrekking op het gezamenlijk 
werven van fondsen en de verantwoording hierover. Deze vindt plaats binnen diverse 
overlegstructuren (bestuur, noodhulpcoördinatoren, persvoorlichters en financieel medewerkers). De 
coördinatie hiervan is in handen van de front- en backoffice van de SHO. De belangrijkste 
overlegstructuur binnen de SHO is het bestuur. Tijdens een Nationale Actie komt het bestuur 
wekelijks (meestal telefonisch) bijeen om besluiten te nemen over de Nationale Actie. Het bestuur 
beslist wie deelneemt aan een actie en stelt de verdeelsleutel en de rapportagefrequentie vast. 
 
Internationale koepels en lokale partnerorganisaties 

Alle SHO-deelnemers hebben hun eigen werkwijzen. Zij verlenen hulp via een eigen veldkantoor ter 
plaatse, via een internationale koepel of via een uitvoerende lokale partnerorganisatie. Deze lokale 
organisaties bestaan voornamelijk uit hulpverleners van lokale afkomst, die de specifieke omgeving, 
tradities, cultuur en lokale bevolking goed kennen. Ze hebben daardoor goed zicht op de sociale en 
economische context en zijn in staat de behoeften van de getroffenen in te schatten. Deze behoeften 
verschillen per getroffen gebied of bevolkingsgroep. De uitvoerende organisaties passen hun 
strategieën en projecten daarop aan.  
 
In de meeste gevallen is de samenwerking 
tussen de SHO-deelnemers en hun lokale 
partnerorganisaties gebaseerd op jarenlang 
contact, gerelateerd aan structurele 
ontwikkelingshulpprogramma’s. Zo werkt het 
Nederlandse Rode Kruis altijd samen met hun 
internationale koepel en met de lokale Rode 
Kruisvereniging van het betreffende land, 
bijvoorbeeld het Keniaanse Rode Kruis of de 
Somalische Rode Halve Maanvereniging. De 
lokale partners van Cordaid Mensen in Nood 
daarentegen verschillen per land en type 
programma. Zo werkt Cordaid Mensen in Nood 
voor de SHO gefinancierde activiteiten in zowel 
Ethiopië als Kenia samen met negen 
verschillende lokale organisaties. Voor een 
volledig overzicht van de internationale koepels 
en lokale partnerorganisaties van de SHO-
deelnemers, zie Bijlage 1 op pagina 47. 
 
 
 

                                                
 
6
 Het tijdelijk inhuren van lokale mensen om arbeid te verrichten binnen het noodhulpprogramma. Op deze 

manier ontvangen mensen inkomenssteun. 

Het voordeel van samenwerken 
Een voorbeeld van samenwerking en coördinatie 
van Oxfam Novib (Somalië) 

De partners van Oxfam Novib weten hoe 
belangrijk het is samen te werken met de lokale 
gemeenschap en de lokale autoriteiten. Zonder 
hun toestemming kunnen de 
noodhulpactiviteiten niet worden uitgevoerd. Op 
nationaal niveau stemt Oxfam Novib haar 
activiteiten af met andere organisaties, 
bijvoorbeeld door af te spreken wie waar werkt 
en ervoor te zorgen dat ieders aanpak niet in 
strijd is met elkaar. Dit gebeurt via de clusters. 
Een mooi resultaat was dat, als gevolg van deze 
coördinatie, Oxfam Novib extra financiële 
middelen van UNICEF ontving om het cash 
reliefprogramma uit te breiden. 
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Samenwerking en coördinatie in het rampgebied 

De coördinatie van de hulpverlening vindt plaats in het rampgebied zelf en wordt in beginsel gedaan 
door de overheid van het getroffen land, die daarin wordt bijgestaan door de ‘United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs’, UN-OCHA. Deze VN-organisatie mobiliseert en coördineert 
bij rampen alle hulp van overheden, VN-organisaties, internationale en nationale hulporganisaties. 
Hierbij hanteert zij een clustersysteem, met clusters zoals ‘Water en sanitatie’, ‘Gezondheidszorg’ en 
‘Voeding’. De clusterbenadering is van belang voor de planning en coördinatie van de hulp, zodat 
duplicatie van activiteiten zoveel mogelijk vermeden kan worden en ervoor gezorgd wordt dat elk 
getroffen gebied en elke getroffen bevolkingsgroep wordt bereikt met de hulp die voor hen het hardst 
nodig is. De actoren binnen de clusters komen periodiek bijeen om kennis uit te wisselen, taken te 
verdelen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Binnen de clusters worden ook afspraken gemaakt 
om de kwaliteit van hulpverlening te waarborgen. 
 
Alle SHO-deelnemers nemen direct of indirect deel aan de clusterbijeenkomsten en werken in het 
rampgebied samen met partnerorganisaties en overheidsinstanties. Afhankelijk van de specifieke 
situatie werken verschillende organisaties daarnaast zelfstandig samen met andere internationale of 
lokale hulporganisaties.  
 

2.3 Werkprincipes en standaarden 

Voor de SHO is de kwaliteit van de uitvoering van de hulpprogramma’s van groot belang. De 
uitvoering van humanitaire programma’s moet voldoen aan een aantal internationaal gerespecteerde 
standaarden en principes. Eén daarvan is de ‘Code of Conduct for The International Red Cross and 
Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief’. Deze code schrijft onder meer voor dat: 
verlening van hulp aan slachtoffers van rampen prioriteit heeft (humanitarian imperative), 
hulpprioriteiten gebaseerd moeten zijn op behoeften, hulp op een onpartijdige manier gegeven moet 
worden, hulp moet bijdragen aan het voorkomen van rampen in de toekomst, gebruik moet worden 
gemaakt van lokale capaciteit en dat slachtoffers betrokken moeten worden bij de planning en de 
uitvoering van de activiteiten. 
 
Andere belangrijke standaarden die alle SHO-deelnemers hanteren, zijn de Sphere-standaarden

7
. De 

Sphere-standaarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: al het mogelijke moet worden 
gedaan om menselijk lijden als gevolg van rampen en conflicten te verlichten, iedereen die door een 
ramp getroffen wordt, heeft recht op een waardig leven (life with dignity) en iedereen die door een 
ramp getroffen wordt, heeft recht op hulp. Uitgaande van deze rechten geven de Sphere-standaarden 
richtlijnen voor de kwaliteit van hulp en voor ‘accountability’ naar de slachtoffers van rampen, zowel 
bij de formulering en planning van interventies als bij de uitvoering. Zo geven de Sphere-standaarden 
bijvoorbeeld aan hoeveel liter water iemand per dag nodig heeft, hoeveel kilocalorieën iemand per 
dag zou moeten binnenkrijgen of hoeveel latrines er aanwezig zouden moeten zijn. 
 

                                                
 
7
 De Sphere-standaarden bepalen de minimale kwaliteitseisen waaraan humanitaire hulp moet voldoen. Zie ook: 

www.sphereproject.org. 

Bruggen slaan tussen clusters 
Een voorbeeld van samenwerking en coördinatie van UNICEF (Somalië) 

Om een beter gecoördineerde aanpak van de hongersnood te garanderen, werden strategische 
samenwerkingsverbanden opgezet tussen de bestaande clusters ‘Water en sanitatie’, 
‘Gezondheidszorg’, ‘Voeding’, ‘Onderwijs’ en ‘Levensonderhoud’. Dit resulteerde in een 
interclusterstrategie voor hongersnood. Het leverde concrete resultaten op. Zo werden 
bijvoorbeeld hygiënevoorlichters ingezet in voedingscentra en gingen gezondheidscentra behalve 
medische zorg ook schoon water en sanitaire artikelen verstrekken. Dat cholerauitbraken tot nu 
toe beperkt zijn gebleven, is in belangrijke mate te danken aan de samenwerking tussen het 
cluster ‘Water en sanitatie’ en ‘Gezondheidszorg’. 
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Iedere SHO-deelnemer heeft ook eigen standaards. Zo hanteert UNICEF de internationale ‘Core 
Committments for Children’ om de rechten te beschermen van kinderen die getroffen zijn door een 
humanitaire ramp.  

 
 

2.4 Verantwoording 

Aan de hand van de omvang en duur van de actie bepaalt het SHO-bestuur per actie het aantal 
rapportagemomenten. Voor de Hoorn van Afrika-actie zijn dit er twee: na zes en na twaalf maanden. 
Deze gezamenlijke rapportages worden gemaakt op basis van de deelrapportages van alle SHO-
deelnemers. Op basis van een voorgeschreven format staat hierin beschreven wat de activiteiten, de 
voortgang en de resultaten zijn en wordt inzicht gegeven in de financiën.  
 
Niet alleen is het belangrijk om 
verantwoording af te leggen aan de 
mensen die geld hebben gedoneerd, 
ook de mensen die hulp ontvangen 
hebben recht op verantwoording. Uit 
onderzoek blijkt dat hulporganisaties 
het meest effectief zijn wanneer zij 
verantwoording afleggen aan de 
mensen die zij hulp bieden. Deze 
verantwoording houdt in dat de 
hulporganisaties luisteren naar de 
lokale bevolking, deze betrekken bij 
de besluitvorming en aan hen over 
de resultaten rapporteren. De lokale 
getroffenen weten waar de hulp het 
hardste nodig is en bezitten cruciale 
kennis over de producten en 
materialen die het beste gebruikt 
kunnen worden bij de hulpverlening. 
Een dergelijke participatieve 
benadering komt de kwaliteit en 
relevantie van de projecten ten 
goede, is kostenbesparend, efficiënt 
en levert doorgaans een duurzaam 
resultaat op, omdat de bevolking 
zich betrokken en verantwoordelijk 
voelt. 
 
Om verantwoording af te leggen aan de lokale bevolking worden mechanismen ontwikkeld die ruimte 
geven aan de doelgroep om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Veel partnerorganisaties 
onderschrijven de principes van het Humanitarian Accountability Partnership - International (HAP-I) 
die organisaties helpen transparanter te worden en verantwoording af te leggen aan de begunstigden 
van de hulp, waarbij er feedback gegeven kan worden.  

Makkelijker gezegd dan gedaan 
Een voorbeeld van standaarden en principes van Oxfam Novib (Somalië)  

In Lower Juba, Somalië, bouwt een partner van Oxfam Novib latrines (hurktoiletten). Het Sphere-
handboek geeft aan dat, hoewel iedere familie idealiter zijn eigen latrine heeft, 20 mensen per 
latrine het maximum is. In acute noodsituaties, als 20 mensen per latrine vooralsnog niet haalbaar 
is, is het absolute maximum 50. De werkelijkheid in Lower Juba is anders. Hier maken wel 120 
mensen gebruik van één latrine, simpelweg omdat er bijna geen latrines in het gebied zijn. Het is 
ondoenlijk om deze situatie in korte tijd ‘up-to-standard’ te maken, maar Oxfam Novib hoopt toch 
dat het aantal gebruikers zo snel mogelijk naar 50 en uiteindelijk naar 20 personen per latrine kan 
dalen. Dat gaat echter niet lukken binnen de duur van het project. Oxfam Novib heeft de hoop 
daarom gevestigd op andere donoren die hierbij kunnen helpen.  

Gezamenlijk bepalen wie de hulp het hardst gebruiken 
kan 
Een voorbeeld van werkprincipes en standaarden van 
ICCO & Kerk in Actie 

De partners van ICCO & Kerk in Aktie in Somalië, Kenia en 
Ethiopië vragen de inwoners en lokale autoriteiten 
(wanneer gepast) in hun projectgebieden openlijk deel te 
nemen aan het selectieproces van de begunstigden. Zij 
weten immers wie de hulp het hardst nodig hebben. Ook 
helpen ze mee met het distribueren van de goederen. Op 
deze manier weet iedereen in de gemeenschap wat er is 
uitgedeeld en wie het heeft ontvangen. En als er klachten 
zijn, kunnen de mensen terecht bij een speciaal meldpunt 
dat verschillende partners van ICCO & Kerk in Actie bij dit 
soort activiteiten opzetten.  
 
Soms leidt openheid tot spanningen. Zo vond een groep 
mensen in Ethiopië dat ze onterecht was uitgesloten van 
een distributie. Ze klaagden hierover bij de lokale 
autoriteiten, die betrokken waren bij de distributie. Die 
namen de klacht niet in dank aan en het kostte ICCO & 
Kerk in Actie veel onderhandelingen om de situatie op te 
lossen en de autoriteiten te overtuigen de selectie van 
begunstigden te herzien. 
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2.5 Pleitbezorging en lobbyactiviteiten 

Hoe belangrijk de directe hulp van de SHO-deelnemers en hun partners aan mensen in de door 
droogte geteisterde gebieden ook is, sommige thema’s vereisen een aanpak op hoger niveau om tot 
een meer structurele oplossing te komen en herhaling in de toekomst te voorkomen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld over landrechten, toegang tot gebieden of snellere beschikbaarheid van noodhulp. De 
SHO-deelnemers voeren lobbyactiviteiten uit om dit soort zaken bij de overheid onder de aandacht te 
brengen.  

 

2.6 Monitoring & evaluatie 

Deelnemers zetten hun eigen monitoring- en evaluatiesystematiek in voor het monitoren en evalueren 
van de door SHO (mede-)gefinancierde programma’s. Monitoren geschiedt door op reguliere basis 
veldbezoeken uit te voeren en rapportages te analyseren. Regelmatig tussentijds monitoren heeft als 
voordeel dat hulpactiviteiten en gekozen strategieën indien nodig tijdig kunnen worden aangepast. 
Het evalueren van een project heeft als doel lessen te trekken uit de geboden hulpverlening, wat 
eventueel toekomstige projecten ten goede komt.  
 
Voor alle SHO-deelnemers geldt dat het erg moeilijk is de noodhulp in Zuid- en Midden-Somalië te 
monitoren. Dit is het gevolg van de veiligheidssituatie daar en de restricties op de toegang tot het 
gebied, zeker voor buitenlanders (zie paragraaf 3.1.1 op pagina 18). Er zijn daarom alternatieve 
werkwijzen bedacht om toch een controle op de uitvoer van de activiteiten te kunnen waarborgen. Zo 
werden doorgaans lokale medewerkers of Somalisprekende Kenianen en staf van partnerorganisaties 
ingezet of werden, als dat ook niet mogelijk was, lokale medewerkers van andere organisaties 
aangetrokken om te monitoren. Ook werd gebruik gemaakt van satellietfoto’s. 
 

2.7 Geleerde lessen 

De uitvoeringsperiode van de SHO-gefinancierde activiteiten is pas halverwege. Toch is er al veel 
gebeurd en zijn er veel lessen geleerd. Dit varieert van praktische zaken, zoals wie het beste te 
betrekken in de planning en coördinatie van de projecten, en hoe om te gaan met de beperkte 
toegankelijkheid van de projectgebieden in Zuid- en Centraal-Somalië, tot conclusies op een hoger 
(hoofdkantoor-) niveau. Dit soort ‘hogere’ conclusies worden naar verwachting vooral aan het einde 
van het noodhulpprogramma getrokken, maar nu al zijn alle SHO-deelnemers het over een aantal 
belangrijke conclusie eens. Een ramp van de omvang als deze had niet hoeven plaatsvinden als er in 
goede tijden meer was gedaan om een weerbare gemeenschap op te bouwen, die in staat is zich aan 
de veranderende omstandigheden aan te passen, en minder kwetsbare vormen van levensonderhoud 
heeft. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Somalië kent al 20 jaar geen stabiel centraal 
bestuur. De ‘regering’ die zetelt in Mogadishu, kan zich standhouden dankzij de steun van de troepen 

Internationale aandacht om herhaling te voorkomen 
Een voorbeeld van pleitbezorging en lobbyactiviteiten van het Rode Kruis 

De IFRC, de internationale koepel van het Rode Kruis, heeft meerdere documenten gepubliceerd om 
de droogte in de Hoorn van Afrika internationaal onder de aandacht te brengen. Ze schreven mee 
aan het document ‘Transformation in the Horn of Africa: learning from the food crisis and the way 
forward’. Dit document pleit voor een pakket van maatregelen gebaseerd op lessen die tijdens de 
huidige noodhulpprogramma’s in de Hoorn van Afrika zijn geleerd. Hieronder valt het beter begrijpen 
van de veranderende context van droogtegevoelige gebieden. Deze kennis kan vervolgens gebruikt 
worden om relevant beleid te beïnvloeden en om in toekomstige humanitaire en structurele 
interventies lokale gemeenschappen te helpen weerbaarder te worden. Daarnaast roept het Rode 
Kruis donoren op te zorgen voor flexibele noodhulpfondsen die hulporganisaties in staat stellen snel 
in actie te komen zodra de eerste waarschuwingstekens van een naderende ramp zijn gegeven.  
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die door de Afrikaanse Unie zijn gestuurd. 
Haar macht buiten Mogadishu is echter 
beperkt. De facto is het land verdeeld en wordt 
de lokale macht uitgeoefend door 
clanhoofden, politieke en religieuze groepen 
en autonome ‘regeringen’. Deze zijn met 
name in Zuid- en Centraal-Somalië  
voortdurend met elkaar in conflict. In zo’n 
context is het extreem moeilijk om te werken 
aan het wegnemen van structurele oorzaken 
van armoede en de kwetsbaarheid voor 
rampen duurzaam te verminderen. 
 
Naast bovengenoemde structurele 
maatregelen moet in moeilijke tijden sneller en 
adequater hulp geboden worden. Hiervoor 
moeten door donoren voldoende en flexibele 
fondsen beschikbaar gesteld worden.  
 
De SHO-deelnemers zijn ook eensgezind als 
het gaat om het benoemen van de belangrijkste sleutel tot het verlenen van goede hulp: de lokale 
gemeenschap. De participatie van de lokale mensen zelf, van planning en selectie tot uitvoering en 
monitoring, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van de geboden hulp.  
 

 

  

Stichting Vluchteling leert de ‘Somali way’  
Een voorbeeld van geleerde lessen van 
Stichting Vluchteling, Somalië 

‘De belangrijkste les die we van het veld 
hebben geleerd, is het belang van diplomatie.’ 
Dit zegt Stichting Vluchteling als het gaat om 
het kunnen uitvoeren van 
gezondheidszorgactiviteiten waarbij zoveel 
mogelijk mensen worden bereikt, zonder de 
veiligheid van de eigen medewerkers in gevaar 
te brengen. Hun partnerorganisatie IRC noemt 
het de ‘Somali way of doing things’: 
behoedzaamheid en geduld in alle discussies, 
onderhandelingen en samenwerkingen met 
belanghebbenden zoals clanleiders, lokale 
overheid en lokale organisaties, en hen in 
iedere stap betrekken - van planning tot 
uitvoering. 
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3. Hulp en resultaten per land 

 
 
De volgende paragrafen geven inzicht in de situatie in achtereenvolgens Somalië, Kenia en Ethiopië. 
Per SHO-deelnemer worden de door hen uitgevoerde hulpactiviteiten genoemd, de belemmeringen 
die ze hierbij tegen zijn gekomen en de resultaten die ze hebben behaald. Ook wordt een korte 
vooruitblik geworpen op de situatie en hulpverlening voor de volgende periode. 
 

3.1 Somalië 

3.1.1 De situatie in Somalië 

Van alle landen in de Hoorn van Afrika is Somalië het hardst getroffen door de humanitaire crisis. De 
huidige crisissituatie, die begon in oktober 2010, is de ergste in de afgelopen 60 jaar. In sommige 
gebieden heeft het meer dan een jaar niet of nauwelijks geregend. Oogsten mislukten en veel vee is 
gestorven, waarmee mensen hun belangrijkste inkomstenbron verloren. Bovendien leidde het tekort 
aan voedsel tot drastische prijsstijgingen. De politieke en conflictueuze situatie verslechterde de 
situatie nog verder.  
 
Toen de SHO op 11 juli 2011 besloot een gezamenlijke actie te starten, kampte het hele zuidelijke en 
centrale deel van het land met honger en verkeerde meer dan de helft van de 8 miljoen inwoners in 
een crisissituatie. Voor het eerst sinds 1991-1992 riep de Verenigde Naties officieel de hongersnood

8
 

uit voor bepaalde gebieden in Somalië: tussen juli en augustus in Middle Shabelle, Lower Shabelle, 
Bakool en in de kampen voor ontheemden in Afgooye en de ontheemden in Mogadishu. In september 
2011 werd de Bay Region daaraan toegevoegd

9
. Op dat moment waren echter al tienduizenden 

mensen – waarvan de meeste kinderen – gestorven
10

.  
 
Bijna één miljoen mensen sloegen op de vlucht naar de buurlanden Kenia en Ethiopië. Nog eens 1,5 
miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Duizenden mensen legden enorme afstanden af op 
zoek naar eten, schoon drinkwater en medische zorg, ver weg van familie en hun beschermde 
leefomgeving. De ontheemden die niet in kampen terechtkwamen, waren afhankelijk van voedselhulp 
en van de hulp van de gemeenschappen waarin zij worden opgevangen, die echter zelf nauwelijks 
konden rondkomen. 
 
Door de enorme toename van humanitaire hulp verbeterde de situatie vanaf september 2011. Ook 
zette in oktober 2011 na lange tijd van droogte de Deyr-regens in (regens die normaal gesproken 
vallen in een korte regenperiode van oktober tot december). Hierdoor konden boeren eindelijk weer 
oogsten en zullen de voedselprijzen dalen waardoor gezinnen in Somalië makkelijker voedsel kunnen 
kopen. Ondanks de goede oogsten is er nog altijd een tekort aan graan en andere producten. De 
hoop is daarom gericht op de volgende oogsttijd (augustus 2012) en op voortzetting van de 
humanitaire hulp. 
 
Het gebrek aan schoon water is door de regens ook verminderd. Op plaatsen waar de normale 
waterbronnen inmiddels weer in gebruik zijn, is waterdistributie niet langer nodig en kan de aandacht 
van de hulpverleners op andere activiteiten uit het programma worden gericht. Toch brengen de 
regens niet alleen goeds. De door droogte geteisterde gronden hebben moeite al het water van de 

                                                
 
8
 De Verenigde Naties noemt een situatie een hongersnood als meer dan 30% van de kinderen lijdt aan acute 

ondervoeding, tenminste 2 mensen per 10,000 inwoners sterven per dag en mensen geen toegang hebben tot 
voldoende eten en andere basisbehoeften. Bron: http://news.discovery.com/human/somalia-united-nations-
famine-conflict-drought-110721.html 
9
 IFRC Emergency Appeal n° MDRSO001 GLIDE n° DR-2011-000029-SOM 23 September 2011: Somalie: 

Drought 
10

 UN News Centre: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39086 
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‘Het enige wat we hier hebben, is oorlog’ 

De acht jaar oude Madina staat met wat andere kinderen te wachten bij een tent die is opgezet in het ingestorte Al Aruba 
Hotel vlakbij de haven in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. De tent fungeert als gezondheidspost en behandelt meer 
dan 1.000 patiënten per week. Madina is nog nooit naar school geweest. Ze staat hier omdat ze al een tijdje last heeft van 
hoesten en pijn in de borst. ‘Dit is de enige plaats in de omgeving waar we gezondheidszorg kunnen krijgen’, zegt Madina. 
‘Het enige wat we hier hebben, is oorlog’, voegt ze eraan toe. ‘Ik zie de oorlog iedere dag. Vorige maand werd mijn tante 
gedood door Al Shabaab. In de toekomst zou ik graag naar school willen gaan en een baan vinden.’ 

UNICEF - Somalië 
 

 

Foto: Somalië  UNI115464:  © UNICEF/NYHQ2011-1198/Holt    

stortregens op te nemen, wat op verschillende plaatsen tot overstromingen heeft geleid. Wegen 
werden onbegaanbaar, wat het transport van hulpgoederen bemoeilijkte. 
 
Een andere negatieve ontwikkeling in Somalië, ook genoemd in paragraaf 1.2, is de recente toename 
van geweld. Somalië kent een lange historie van onrust en conflict, maar in 2011 kwam het tot een 
nieuwe uitbraak. Bovendien werd16 humanitaire organisaties, waaronder UNICEF, verboden te 
werken in de door Al Shabaab gecontroleerde gebieden: Lower en Middle Jubas, Lower en Middle 
Shabelle, Bay, Bakool en Hiran. Ook andere organisaties wordt het werken moeilijk gemaakt: lokale 
organisaties worden door Al Shabaab gewaarschuwd niet met de verboden organisaties samen te 
werken, alle transport in en uit de gebieden is verdacht en het organiseren van bijeenkomsten en 
nemen van foto’s is verboden. Door alle maatregelen wordt de humanitaire hulp in 80% van zuidelijk 
Somalië ernstig bemoeilijkt. Hieronder vallen juist de gebieden die zwaar door de droogte zijn 
getroffen.  
 
Medewerkers van de SHO-deelnemers kunnen door alle maatregelen niet vrijuit hun werk doen. Voor 
hun hulpactiviteiten hebben ze de autorisatie nodig van zowel de Kenya Defense Forces en 
Transitional Federation Government Forces, als van Al Shabaab. Ook bemoeilijkt gebrek aan 
veiligheid het werk van nationale en internationale medewerkers. Daardoor moesten ondanks de 
acute noden, sommige activiteiten tijdelijk (voor kortere of langere tijd) worden opgeschort.  
 
De toename van geweld zorgt er ook voor dat de kans op seksueel geweld, misbruik en uitbuiting van 
zowel kinderen als vrouwen toeneemt. 
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3.1.2 Hulpverlening SHO-deelnemers in Somalië 

Het zwaartepunt van alle activiteiten die gefinancierd worden uit de SHO-actie voor de Hoorn van 
Afrika ligt in Somalië: alle deelnemende organisaties zijn er actief. Ieder levert met zijn eigen pakket 
van activiteiten een bijdrage aan het verlichten van de noden in het land: een acuut tekort aan 
voedsel en schoon water, grootschalige sterfte, het uitbreken van ziekten, mislukte oogsten, 
verstoring van inkomengenererende activiteiten en omhooggeschoten kosten voor dagelijkse voeding 
en andere behoeften. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van ieders activiteiten.  
 
Cordaid Mensen in Nood 

Cordaid Mensen in Nood werkt in Somalië in Somaliland en Puntland in het noorden, Galgadud in het 
midden en de Bay Region en Lower Shabelle in het zuiden van het land. In deze gebieden richt 
Cordaid Mensen in Nood zich vooral op nomadische veehouders, met speciale aandacht voor 
gezinnen waarvan de man is weggevallen. Ook gezinnen met zwangere of borstvoedende vrouwen, 
kleine kinderen, invaliden of ouderen krijgen speciale aandacht. 
 
Het programma van Cordaid Mensen in Nood bestaat uit het verstrekken van water en voedsel en uit 
activiteiten op het gebied van gezondheid, sanitaire voorzieningen en ondersteuning van 
levensonderhoud. Om deze noodhulpactiviteiten ook een impact op langere termijn te laten hebben, 
past Cordaid Mensen in Nood cash (of vouchers) for work toe. Omdat Cordaid Mensen in Nood geen 
eigen netwerk van lokale partners heeft in Somalië, worden de activiteiten in de noordelijke regio 
uitgevoerd via zusterorganisaties uit het Cordaidnetwerk en in het zuiden (de door Al Shabaab 
bezette gebieden) via kleine Somalische migranten-NGO’s uit Nederland.  
 
ICCO & Kerk in Actie 

ICCO & Kerk in Actie richt zich op de bouw van sanitaire voorzieningen en het verstrekken van 
voedsel en non-fooditems aan ontheemden in kampen in Banadir, Mogadishu en Lower Shabelle 
(Zuid-Somalië). Dit doen zij in samenwerking met een lokale partner in Mogadishu. 
 
Nederlandse Rode Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis draagt bij aan het hulpprogramma van het Internationale Comité van het 
Rode Kruis. Dit is een breed programma dat onder meer de volgende onderdelen bevat: 
voedseldistributies aan mensen in door Al Shabaab gecontroleerde gebieden, het opzetten van 
therapeutische voedingsinterventies, voedingscentra voor ontheemden, inkomensondersteuning door 
het verstrekken van zaden en meststoffen, en het herstellen van familiecontacten via het aanbieden 
van mobiele telefoondiensten aan vluchtelingen in de vluchtelingenkampen in Dadaab. De bijdrage 
die het Rode Kruis via de SHO-actie heeft ontvangen, is met name gebruikt voor ondersteuning van 
de inkomensondersteunende activiteiten en herstel van familiecontacten in Zuid-Somalië (Gedo en 
Lower Shabelle) en in het midden en noorden van Somalië (Nugaal, Galgadud en Muduug). 
 
Oxfam Novib 

Het programma van Oxfam Novib bevat cash relief-
11

 en cash for work steun aan agrarische 
activiteiten en een reeks van activiteiten gericht op water en sanitaire voorzieningen. Met de SHO-
gelden richt Oxfam Novib zich via drie lokale partnerorganisaties op zowel de lokale bevolking als op 
ontheemden in de kampen in Zuid-Centraal-Somalië (Middle en Lower Juba, Middle en Lower 
Shabelle). In een aantal gebieden (Middle Juba) werd de geplande cash for work omgezet in 
financiële ondersteuning omdat de beoogde huishoudens zo verzwakt waren door de aanhoudende 
droogte dat niet van hen verwacht kon worden betaalde arbeid verrichten.  
 
Save the Children 

Save the Children heeft met behulp van de Giro 555 bijdrage haar voedingsprogramma kunnen 
uitbreiden met een algemeen voedingsprogramma voor kinderen jonger dan 5 jaar en voor zwangere 
en borstvoedende vrouwen. Dit programma wordt via het Save the Childrenkantoor in Somalië 
uitgevoerd in vijf districten in Zuid-Centraal-Somalië (Hiran), in nauwe samenwerking met de lokale 
gemeenschapsleiders. 

                                                
 
11

 In plaats van het geven van goederen ontvangen mensen geld (of vouchers) om de goederen zelf aan te 
schaffen.  
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Stichting Vluchteling 

Stichting Vluchteling richt zich op de ontheemdenkampen in Mogadishu. Via hun partnerorganisatie 
de International Rescue Committee (IRC) knappen ze basisgezondheidsfaciliteiten op en voorzien 
deze van de noodzakelijke medische apparatuur en medicijnen. Ook biedt Stichting Vluchteling gratis 
gezondheidszorg en traint gezondheidswerkers om ziekten te herkennen en te behandelen, en 
gezondheidsonderwijs te geven aan ontheemden. 
 
Tear 

In de Sanaagregio in Noord_Somalië richt de lokale partner van Tear zich met name op distributie 
van voedsel aan huishoudens waarvan de man of vrouw is weggevallen, zeer arme huishoudens, of 
huishoudens met mindervaliden, ouderen of wezen. Dit werd gedaan met behulp van vouchers. Ook 
werden artikelen als pannen, jerrycans, zeildoek en muggennetten uitgedeeld. De oorspronkelijk 
geplande hoeveelheden en aantallen begunstigden werden aangepast aan de veranderende 
omstandigheden (toenemende droogte, aanwezigheid van andere organisaties).   
 
UNICEF Nederland 

UNICEF werkt als sinds 1972 in heel Somalië, in samenwerking met inmiddels 140 NGO’s en lokale 
partners. UNICEF Nederland draagt bij aan het gehele UNICEF-programma gericht op kinderen en 
hun families, dat wordt uitgevoerd in het zuiden en midden van Somalië – het gebied van de 
hongersnood. Wegens het geweld is de toegang tot de bepaalde gebieden in Zuid- en Centraal-
Somalië erg lastig. Naast voedingsprogramma’s richt UNICEF zich op het verbeteren van de 
aanwezige gezondheidsfaciliteiten, op het voorkomen van ziekten en op schoon water en hygiëne. 
Een speciale doelgroep vormen kinderen die verbonden zijn (geweest) met gewapende groepen of 
risico lopen daarop. Voor hen heeft UNICEF speciale re-integratieprogramma’s.  
 
World Vision 

World Vision werkt via haar eigen veldkantoor in Somalië in kampen voor ontheemden in het midden 
van Somalië, aan de grens met Ethiopië (Dollo, Burtinle, Mudug). Tijdens de rapportageperiode gaf 
ze er training over hoe rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ook gaf World Vision 
inkomensondersteuning aan mensen die mee konden werken aan de aanleg van een weg. 
 

3.1.3 Belemmeringen en oplossingen SHO-deelnemers in Somalië 

De extreme droogte en de uitputtende invloed hiervan op mens en bodem, de overstromingen die 
volgden toen de regens eindelijk kwamen, de gespannen veiligheidssituatie in delen van het land en 
het verbod voor 16 humanitaire organisaties op toegang tot de door Al Shabaab gecontroleerde 
gebieden, maken de werkomstandigheden voor alle SHO-partnerorganisaties in Somalië zeer 
moeilijk. Hieronder volgen drie voorbeelden van situaties waar SHO-deelnemers tegenaan liepen in 
de afgelopen periode en hoe daarmee is omgegaan. 
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Geen toegang 
Een voorbeeld van belemmeringen en oplossingen van UNICEF 

UNICEF is één van de organisaties die door Al Shabaab werd verboden in de door hen 

gecontroleerde gebieden te opereren. Hoewel UNICEF nog altijd actief is in Somalië, wordt haar 

werk juist in de gebieden waar de noden het hoogst zijn door deze maatregel ernstig bemoeilijkt. 

Zo’n 3,5 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, waren niet langer bereikbaar voor de hulp van 

UNICEF en haar partners. Bovendien is de verwachting dat in deze gebieden in meer dan 65% van 

de voedingsfaciliteiten en 122 gezondheidscentra de voorraden in de loop van 2012 zullen opraken. 

 

UNICEF doet er alles aan om toch enige vorm van ondersteuning en training te kunnen bieden in de 

door Al Shabaab gecontroleerde gebieden. Zo besloot UNICEF onder  andere om een telefonisch 

ondersteuningscentrum op te zetten. Dit centrum wordt bezet door een voedingsdeskundige, een 

logistiek medewerker en een specialist in gezondheidszorg. Ook probeert UNICEF op allerlei 

manieren toch toegang te houden tot de gebieden, via lokale partners en NGO’s. In enkele van de 

oorspronkelijk geplande projectgebieden van UNICEF kan nog wel worden gewerkt en zijn de 

programma’s volgens oorspronkelijk plan uitgevoerd. 

 

Overigens heeft het toegangsverbod voor UNICEF ook effect op andere SHO-deelnemers. Zo kon 
Save the Children niet langer gebruik maken van de voedingsmiddelen van UNICEF in de door Al 
Shabaab gecontroleerde gebieden. Zij kan daarom de eerder gestelde planning niet volledig halen.   
 
 
Vertraging 
Een voorbeeld van belemmeringen en oplossingen van Oxfam Novib 

Omdat Oxfam Novib in Centraal- en Zuid-Somalië werkt, heeft het voor de meeste van haar 
activiteiten de autorisatie nodig van Al Shabaab. Toen AFREC, de partnerorganisatie van Oxfam 
Novib, de implementatie van het programma wilde beginnen, kreeg het daarvoor echter geen 
toestemming. Pas toen gerespecteerde ouderen uit de projectgemeenschappen op verzoek van 
AFREC de lokale autoriteiten hierover aanspraken, werd alsnog toestemming gegeven om de 
geplande financiële hulp zonder verdere voorwaarden door te mogen laten gaan.  
 
De tweede distributie werd opnieuw gehinderd door het uitblijven van toestemming door de lokale 
autoriteiten. Dit keer wilden ze voorwaarden verbinden aan de transfers die echter niet stroken met 
de principes van Oxfam Novib en die een correcte selectie van begunstigden (degenen met de 
hoogste nood) in gevaar zouden brengen. Pas na lang onderhandelen van de gemeenschap zelf met 
de lokale autoriteiten werd alsnog groen licht gegeven voor de onvoorwaardelijke uitvoer van de 
tweede cash distributie. Al met al leidde dit echter wel tot een vertraging van 2 maanden. 
 
De werkzaamheden werden verder bemoeilijkt doordat de bewegingsvrijheid van medewerkers in het 
veld gelimiteerd werd door de veiligheidsmaatregelen ingesteld door Al Shabaab, zoals het verbod 
op het organiseren van bijeenkomsten, wegcontroles, en zelfs bombardementen op enkele van de 
steden in het gebied. De organisatie heeft door veel overleg de geplande activiteiten, weliswaar met 
vertraging, toch tot uitvoer kunnen brengen. 
 

Stijgende prijzen 
Een voorbeeld van belemmeringen en oplossingen van Tear 

Door schaarste steeg de kostprijs van artikelen tot extreme hoogte. Zo verdriedubbelde de prijs van 

een liter water in Somaliland in augustus 2011. Hierdoor zag Tear zich genoodzaakt de geplande 

hoeveelheid te leveren water te verlagen van 10 liter per persoon per dag naar 7,5 liter. Alleen op 

deze manier kon Tear toch het oorspronkelijke aantal mensen bedienen zonder over het beschikbare 

budget te gaan. 
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3.1.4 Resultaten per cluster en SHO-deelnemer in Somalië 

Zoals blijkt uit onderstaande figuur zijn tot nu toe zijn de meeste SHO-gelden in Somalië besteed aan 
activiteiten binnen de clusters ‘Voedsel’, ‘Levensonderhoud’ en ‘Water en sanitaire voorzieningen’.  
 

 

Figuur 3: Bestedingen per cluster in Somalië  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die tot nu toe in Somalië zijn bereikt, 
gegroepeerd per cluster en per deelnemende organisatie. Voor het berekenen van de behaalde 
resultaten en het bereik zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De gemiddelde gezinsgrootte in de projectgebieden in Somalië is 6 personen. 
- Verschillende organisaties hebben de Giro 555-gelden samengevoegd met fondsen van 

andere donoren. Sommige daarvan (UNICEF Nederland, Stichting Vluchteling, Tear en World 
Vision) rekenen de resultaten en het behaalde bereik daarom proportioneel toe aan de 
verschillende bijdragende partijen (zie ook uitleg in paragraaf 4.4 op pagina 41). ICCO & Kerk 
in Actie, Oxfam Novib, Save the Children en Cordaid Mensen in Nood hebben de gelden 
geoormerkt en kunnen de resultaten daardoor direct toerekenen aan de SHO-bijdrage. 

- Het Nederlandse Rode Kruis rapporteert alleen op de totaal geboekte resultaten (niet apart 
gespecificeerd voor de SHO-gelden). Deze zijn daarom uit de onderstaande overzichten 
gelaten. Ze zijn wel opgenomen in Bijlage 2 op pagina 52. 

 

Voedsel en voeding 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Verstrekken van voedselpakketten  
- Cash for work en financiële ondersteuning  

37.200 mensen 
13.800 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

Distributie van voedsel (rijst, bonen, olie) 9.402 mensen 

Save the Children - Distributie van maïs-sojavoedingsmix en plantaardige 
olie 

90.913 mensen, 
waaronder 75.309 
kinderen jonger 
dan 5 jaar  

Tear - Distributie van voedsel gedurende 3 maanden 3.000 mensen 

UNICEF 
Nederland 

- Behandeling in therapeutische voedingscentra van zwaar 
en medium ondervoede kinderen jonger dan 5 jaar  

- Voedingsprogramma’s opgestart (met warme maaltijden) 
- Verzorging van aanvullende voeding  

3.843 kinderen 
777 mensen, 
waaronder 666 
kinderen 
10.209 mensen 

€93,677

€912,499

€535,911

€2,537,638

€1,466,158

€531,931

€242,765 €108,210

€13,566 Onderdak 1%

Water & sanitaire voorziening 14%

Programma & Ondersteuning 8%

Voedsel 39%

Levensonderhoud 23%

Gezondheidszorg 8%

Onderwijs 4%

Bescherming 2%

Rampenmanagement 1%
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Levensonderhoud 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Oxfam Novib - Cash for work en verstrekken van financiële toelage ter 
vergroting van de voedselzekerheid 

- Distributie van zaden aan agrarische huishoudens 
- Distributie van landbouwgereedschap aan agrarische 

huishoudens  
- Steun aan agrarische gezinnen bij het bewerken van 1 

hectare land 
- Boerenvertegenwoordigers getraind in verbeterde 

landbouwmethoden en in het doorgeven van deze kennis 
aan anderen 

34.200 mensen 
 

35.724 mensen 
12.000 mensen 

 
6.000 mensen 
 
200 mensen 

UNICEF 
Nederland 

De resultaten behaald onder dit cluster rapporteert 
UNICEF onder het cluster ‘Voedsel en voeding’. 

 

 
 

Water en sanitaire voorzieningen 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Herstel van watersystemen 
- Aanleg van latrines

12
 

- Distributie van water  
- Verstrekking van sanitaire pakketten  

54.000 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

Aanleg van 100 familie latrines (4 wc’s per latrine) 8.685 mensen 

Oxfam Novib - Uitdelen van ‘WASH-pakketten’ (jerrycans, zeep, 
waterzuiveringstabletten) ter bevordering van hygiëne en 
voorkoming van diarree 

- Aanleg van latrines  
- Geven van voorlichting over hygiëne 
- Distributie van non-foodkits met keukenspullen (2 

pannen, 6 borden, 6 bekers, 1 theepot, 6 lepels, 1 mes, 1 
opscheplepel), 2 dekens en een plastic mat 

33.900 mensen 
 
 
12.600 mensen 
14.400 mensen  
11.520 mensen 

Tear Waterdistributie (voor een periode van 3 maanden) 3.000 mensen 

UNICEF 
Nederland 

- Zuiveren en distribueren van drinkwater en het 
onderhouden en bouwen van drinkwatersystemen 

- Promoten van hygiëne (per sms/radio) en het informeren 
over het voorkomen van cholera/diarree 

- Uitdelen van hygiëne-items zoals zeep op scholen, aan 
huishoudens en in therapeutische voedingscentra 

7.563 mensen 
 

1.270 mensen 
 
11.669 mensen 

 
 

Gezondheidszorg 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Stichting 
Vluchteling 

- Rehabilitatie van gezondheidsposten 
- Training van gezondheidswerkers (van het Ministerie van 

Gezondheid) ter vergroting van de kwaliteit van 
geleverde services 

- Bieden van medische consultaties 
- Vaccinatie tegen mazelen van kinderen van 0-13 jaar 

(door UNICEF en de WHO, gefaciliteerd door IRC) 
- Training van gemeenschapsgezondheidswerkers 

(vrijwilligers) in basisgezondheidszorg, inclusief data 
verzameling, toezicht, en het herkennen, rapporteren en 
behandelen van algemeen voorkomende ziekten 

59.910 mensen 
15 mensen 
 
 
6.407 mensen 
452 kinderen 

 
50 mensen 
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 Gemeenschappelijke toiletvoorzieningen (vaak hurktoiletten) 
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- Ontvangen van gezondheidseducatie van de getrainde 
gemeenschapsgezondheidswerkers 

6.000 mensen 

UNICEF 
Nederland 

- Vaccinatie tegen mazelen van kinderen van 6 maanden 
tot 15 jaar 

- Toedienen van vitamine A aan kinderen  
- Verstrekken van ontwormingskuren aan kinderen  
- Aanbieden van gezondheidsservices  
- Verstrekken van medicijnen 
Bovenstaande 5 resultaten zijn bereikt als gevolg van: 

 het verstrekken van geneesmiddelen en vaccins 
voor mazelen en polio aan gezondheidscentra en 
het vergroten van hun responsecapaciteit voor 
uitbraken van mazelen, malaria en cholera. 

 het trainen van mastertrainers in de aanpak van 
diarree, malaria en longontsteking 

 Financiële ondersteuning van Moeder-en-Kindzorg 
centra, gezondheidsposten en ziekenhuizen ter 
bevordering van de behandeling van algemeen 
voorkomende ziekten 

- Actieplan opgesteld voor choleraresponse 
- Uitdelen van met insecticide behandelde muggennetten 

ter voorkoming van malaria 

16.760 kinderen  
15.747 kinderen 
6.651 kinderen 
18.720mensen 
28.080 mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.739 mensen 

 
 

Onderwijs 

Deelnemer Resultaten Bereik 

UNICEF 
Nederland 

- Support aan scholen en kindvriendelijke plaatsen door 
het geven van training over pedagogiek, 
zelfredzaamheid en psychosociale hulp 

- Ondersteunen van onderwijscommissies (docenten, 
ouders, ouderen, studenten) ter verbetering van het 
schoolmanagement 

- Verstrekken van voedselbonnen aan kinderen 

6.556 kinderen 
 
 
536 kinderen 
 
  
468 kinderen 

 
 

Bescherming 

Deelnemer Voorbeelden Bereik 

UNICEF 
Nederland 

- Re-integratieprogramma voor kinderen geassocieerd met 
gewapende groepen, of die het risico lopen daardoor 
gerekruteerd te worden (onderwijs, psychosociale hulp, 
eten) 

- Bieden van psychosociale hulp aan kinderen op 
gemeenschapsniveau (op kindervriendelijke plaatsen) 

- Registreren van schendingen van de rechten van het 
kind 

- Identificeren van onbegeleide/alleenstaande kinderen 

10 kinderen 
 
 
 
536 kinderen 

 
17 registraties 
 
6 registraties 

 
 

Onderdak en non-fooditems 

Deelnemer Resultaten Bereik 

ICCO & Kerk in 
Actie 

Distributie van non-fooditems (plastic zeil, muggennet, 
dekens, watercontainer, slaapmatten en zeep) 

6.000 mensen 

Tear Distributie van non-food items, zoals pannen, jerrycans, 
zeildoek en muggennetten. 

3.000 mensen 

UNICEF 
Nederland 

De resultaten behaald onder dit cluster, rapporteert 
UNICEF onder het cluster ‘gezondheidszorg’ 
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Rampenvoorbereiding 

Deelnemer Resultaten Bereik 

World Vision - Training over rampenmanagement 
- Inkomensondersteuning voor verrichte arbeid bij aanleg 

weg  

2.000 mensen 

 
 

3.1.5 Vooruitzichten hulpverlening SHO-deelnemers in Somalië 

Hoewel de hulp van de SHO-deelnemers en andere partijen, en de ingezette regens gezorgd hebben 
voor significante vooruitgang is de crisis nog niet voorbij. De voedselvoorraad van Somalië blijft 
kwetsbaar. Iedere additionele negatieve gebeurtenis zoals (niet ondenkbaar) lichte of onvoldoende 
Gu-regens

13
, de uitbraak van ziekten of een toename van militaire activiteiten zullen de geboekte 

vooruitgang (deels) weer teniet doen. De 
Somalische Food Security and Nutrition 
Analysis Unit (FSNAU) stelt weliswaar dat 
per februari 2012 een eind is gekomen aan 
de acute hongersnood in zuidelijk Somalië, 
zij zegt echter ook dat nog altijd 2,34 miljoen 
mensen zich in een crisissituatie bevinden. 
Deze mensen zijn niet in staat te voldoen 
aan essentiële voedings- en non-
foodbehoeften. Van deze groep bevindt 73% 
(1,7 miljoen mensen) zich in het zuiden van 
Somalië, waar toegang voor humanitaire 
hulpverleners nog altijd beperkt is

14
. Volgens 

UNICEF zijn er in Somalië ook nu nog 
323.000 kinderen die lijden aan acute 
ondervoeding, waarvan 70% in het zuiden. 
Gezien deze situatie stelt FSNAU dat 
multisectorale support van groot belang is, 
waarbij noodhulp wordt gekoppeld aan 
herstel en ontwikkeling.  
 
Het advies van FSNAU is terug te zien in de 
geplande activiteiten van de SHO-
deelnemers voor de tweede helft van de 
SHO-actieperiode. Waren de meeste 
activiteiten in de afgelopen periode gericht 
op het verlichten van acute noden, in de 
komende periode maken de SHO-
deelnemers een geleidelijke overgang naar 
het weer opbouwen van de weerbaarheid op 
langere termijn. Hierbij valt te denken aan 
activiteiten als ondersteuning van 
inkomengenererende activiteiten, het 
veiligstellen van de voedselvoorraad 
(bijvoorbeeld door verbeterde 
landbouwmethoden) en het geven van 
voorlichting en educatie op het gebied van 
het voorkomen van rampen in de toekomst. 
Ook komt er meer aandacht voor het in 
stand houden van de uitgevoerde 
interventies, door bijvoorbeeld overdracht 
aan lokale autoriteiten en organisaties. 
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 Belangrijkste van de twee regenperiodes in Somalië, startend in maart/april 
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 FSNAU Post Deyr 11-12 Special Brief February, 2012 

Twee jerrycans 

Abshiro Yusuf Hussien is 68 jaar oud, moeder van 
zeven kinderen en heeft vijf kleinkinderen onder 
haar hoede. Samen wonen ze in Afmadow, in Lower 
Juba in Somalie. Abshiro verkoopt melk op de markt 
en is daarmee de enige kostwinnaar in het gezin. 
Wat ze verdient is nauwelijks genoeg om van te 
eten, laat staan om aan andere behoeften te 
voldoen, zoals hygiëne. Twee van haar 
kleinkinderen lijden aan diarree. Via het 
noodhulpprogramma van Oxfam Novib ontving 
Abshiro zes stukken zeep, twee jerrycans en 60 
waterzuiveringstabletten. Bovendien mocht ze 
deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over 
persoonlijke hygiëne en het veilig opslaan van 
drinkwater. Ze is er zeker van dat hiermee de last 
van ziekten weg zal vallen. Ze heeft ook onmiddellijk 
een idee wat ze met de jerrycans gaat doen. ‘Ik 
gebruik er één voor drinkwater. De andere jerrycan 
gebruik ik voor water om te koken. Water uit de tank 
gebruik ik voortaan alleen nog maar voor het 
wassen van kleding.’  

Oxfam Novib – Somalië 

 

Foto: Somalië UNI115477:  © UNICEF/NYHQ2011-
1205/Holt 
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Hoewel de meeste voedseldistributies inmiddels zijn beëindigd, is een goede monitoring nodig om in 
de gaten te houden of de voedselsituatie niet opnieuw verslechtert als de nieuwe regens uitblijven of 
tekortschieten voor een goede oogst. Indien dat gebeurt, zullen de gemaakte plannen opnieuw 
moeten worden aangepast. 

 
 
 

3.2 Kenia 

3.2.1 De situatie in Kenia 

In Kenia zijn met name het oosten en noordoosten van het land getroffen door aanhoudende droogte, 
met het zwaartepunt in september en oktober vorig jaar. Als gevolg van de droogte waren veel 
waterbronnen uitgeput of verzilt. Mensen moesten daardoor tot wel 20 kilometer lopen om bij een nog 
functionerende waterbron te komen. Mannen waren gedwongen met hun vee naar verafgelegen 
gebieden te trekken, waardoor vrouwen en kinderen alleen achterbleven – zonder de voor hen zo 
belangrijke bronnen van melk. Desondanks overleefde veel vee de droogte niet. Mede door het 
mislukken van vijf opeenvolgende oogsten schoten voedselprijzen omhoog: in twee maanden tijd 
verdubbelde de prijs van maïs, het basisvoedsel van ruraal Kenia. De combinatie van deze 
gebeurtenissen zorgde ervoor dat de crisissituatie in Kenia werd opgedreven tot het niveau van een 
hongersnood.  
 
Na het uitblijven van drie opeenvolgende regenperiodes ontving Kenia in oktober en november 2011 
eindelijk weer regen. Deze was zelfs bovengemiddeld en zorgde ervoor dat weidegebieden snel 
herstelden en de ergste waterschaarste voorbij was. Mensen die vanwege de droogte met hun vee 
naar andere gebieden waren getrokken, keerden weer terug naar hun thuisland. Toch zal het nog 
even duren voor de negatieve gevolgen van de droogte volledig zijn hersteld: gewassen hebben tijd 
nodig om oogstrijp te worden, vee heeft tijd nodig om voor nakomelingen te zorgen en weer melk te 
kunnen produceren. Ook zijn de prijzen van basisgoederen zoals eten nog altijd hoog. Niettemin 
markeren de regens het begin van een periode van herstel.  
 
De vluchtelingenkampen in Dadaab (Noordoost-Kenia) ontvingen een continue stroom van 
vluchtelingen, waarvan de meerderheid uit Somalië komt. Volgens cijfers van de UNHCR (de VN-
vluchtelingenorganisatie) bedroeg het inwoneraantal in december 2011 meer dan 460.000. Tijdens de 
extreme droogte in de Hoorn van Afrika kwamen er regelmatig meer dan 1.000 mensen per dag 
binnen

15
. De enorme aantallen vluchtelingen overstegen de capaciteit van de hulpverlening. De 

combinatie van overbevolking van de kampen en de slechte gezondheidssituatie van de nieuwkomers 
leidde tot uitbraken van mazelen en cholera. Uitbreiding van het aantal kampen in Dadaab was 
daarom noodzakelijk. In augustus 2011 werd bij Dadaab een nieuw kamp geopend: het Kambioos-
kamp. Enkele maanden later was de UNHCR echter al genoodzaakt de verhuizing van vluchtelingen 
uit bestaande kampen naar het Kambioos-kamp te stoppen, omdat de veiligheidssituatie er niet kon 
worden gehandhaafd. Een bemoeilijkende factor hierbij is dat het Kambioos-vluchtelingenkamp tot op 
heden nog niet officieel is erkend door de Keniaanse regering.  
 
Sinds oktober 2011 daalt de toestroom van vluchtelingen: bereikten in juli/augustus 2011 nog 1.300 
vluchtelingen per dag de kampen in Dadaab, in oktober was dit afgenomen tot minder dan 400. Deze 
daling is niet alleen het gevolg van de regens die de grootste droogtestress deed afnemen, maar ook 
van Kenia’s militaire operatie in Somalië. Doordat de Keniaans-Somalische grens werd gesloten 
konden Somaliërs de vluchtelingenkampen in Kenia moeilijker bereiken. 
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 Dadaab: World’s biggest refugee camp 20 years old; UNHCR Briefing Notes; 21 February 2012 
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Honger voor educatie 

De 50 jaar oude Saningo Longonyo woont in een manyata (traditionele hut) in het dorpje Ndikir, in het Samburu district 
in Kenia. Saningo heeft 11 kinderen en 3 kleinkinderen. Ze is getrouwd maar haar man woont bij zijn tweede vrouw. ‘Ik 
heb teveel kinderen om te kunnen voeden’, zegt Saningo. ‘Voor de droogte had ik veel vee. Zij gaven me voldoende 
melk en vlees. Als ik andere dingen nodig had, verkocht ik één of twee geiten op de markt. Nu heb ik nog maar vijf 
geiten. De rest van mijn vee is in het afgelopen anderhalf jaar gestorven.’ 
 
Saningo ontvangt iedere maand voedselvouchers ter waarde van €18 via het noodhulpprogramma van Cordaid Mensen 
in Nood. Saningo is er erg blij mee. ‘Nu kunnen we tenminste weer eens per dag eten. De gezondheid van mijn kinderen 
is ook enorm verbeterd. En ik heb zelfs weer een geit kunnen kopen met het beetje spaargeld dat ik heb. Ik droom dat 
mijn kinderen naar school kunnen gaan, zodat ze kunnen leren zoals andere kinderen. Ik wil niet dat ze vervallen in een 
leven zoals het mijne: zonder opleiding en met zo’n groot gezin’. 

Auteur: Josephine Lemmosa, Community Mobilizer, CODES, Kenia 
Cordaid Mensen in Nood - Kenia 

 

Foto: Josephine Lemmosa, CODES 

 

  



Hoorn van Afrika - Eerste gezamenlijke SHO-rapportage 29 

 

3.2.2 Hulpverlening SHO-deelnemers in Kenia 

In Kenia zijn vier van de negen SHO-deelnemers actief: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in 
Actie, het Nederlandse Rode Kruis en Stichting Vluchteling. 
 
Cordaid Mensen in Nood 

Het noodhulpprogramma van Cordaid Mensen in Nood in Kenia past in een groter programma van 
risicoreductie bij rampen en droogtebestrijding in lokale gemeenschappen

16
. Dit programma loopt al 

zeven jaar. Hierin is het tijdig geven van hulp in tijden van aanhoudende droogte een cruciaal 
onderdeel, om het uitlopen in een ramp te voorkomen. Het werkgebied voor Cordaid Mensen in Nood 
ligt in Noordoost-Kenia (Mandera, Wajir), Oost-Kenia (Isiolo, Moyale, Marsabit) en in de Rift Valley 
(Samburu, Turkana). Hier richt Cordaid Mensen in Nood zich met name op nomadische veehouders. 
Gezinnen waarvan de man is weggevallen en gezinnen met zwangere of borstvoedende vrouwen, 
kleine kinderen, invaliden of ouderen krijgen speciale aandacht.  
 
De activiteiten van Cordaid Mensen in Nood worden 
uitgevoerd door negen partnerorganisaties en 
omvatten voedselhulp, waterdistributie, het aanleggen 
en verbeteren van water- en sanitaire voorzieningen, 
inkomensondersteuning en gezondheidszorg. 
Cordaid Mensen in Nood was reeds begonnen met 
een noodhulpprogramma met fondsen van ECHO, de 
noodhulptak van de Europese Unie. De SHO-gelden 
worden dan ook voornamelijk ingezet voor 
interventies op het gebied van wederopbouw. 
 
ICCO & Kerk in Actie 

ICCO & Kerk in Actie is actief in Oost-Kenia 
(Ukamba, Mount Kenya), Noordoost-Kenia (Wajir, 
Dadaab) en de Rift Valley (Nakuru, Kajiado). In de 
kampen in Dadaab richt ICCO & Kerk in Actie zich via 
haar drie partnerorganisaties op nieuw aangekomen 
vluchtelingen die de droogte of geweld ontvluchtten. 
De organisatie deelt kleding uit aan meisjes en 
vrouwen en laat deze als inkomensondersteunende 
activiteit door de lokale gemeenschap zelf maken. 
Voedselhulp werd gegeven in de vorm van food for 
work. Andere onderdelen van het programma in 
Kenia tot nu toe waren distributie van voedsel, non-
fooditems, onderdak en bescherming. 
 
Nederlandse Rode Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis werkt via de ICRC en 
het Keniaanse Rode Kruis in een groot aantal 
gebieden in Kenia: Oost-Kenia (Marsabit, Moyale, 
Isiolo, Kitui, Machakos, Mwingi), Noordoost-Kenia 
(Ijara, Mandera, Wajir, Dadaab, Garissa), in het 
kustgebied (Lamu, Malindi, Kwale, Kilifi, Tana River, 
Taita Taveta, Makueni) en in de Rift Valley (Pokot, 
Kaiti, Samburu, Turkana, Kajiado). Al in januari 2011 reageerde het Keniaanse Rode Kruis op de 
aanhoudende droogte met activiteiten zoals voedingsprogramma’s op scholen, verschaffing van 
droogte resistente  zaden aan boeren en voorlichting op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne. 
Slechts een deel van de genoemde activiteiten wordt met SHO-geld gefinancierd. Het werk van het 
Keniaanse Rode Kruis in de vluchtelingenkampen neemt steeds verder toe doordat het Rode Kruis 
activiteiten overneemt van andere organisaties die deze om veiligheidsredenen niet kunnen 
voortzetten. 
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 Community Managed Disaster Risk Reduction en Drought Cycle Management 

Mohammed Ali 

Anderhalf jaar oud is hij als Mohammed Ali 
met zware ondervoeding door het Keniaanse 
Rode Kruis naar een stabilisatiecentrum 
wordt gebracht. Toen zijn conditie voldoende 
was verbeterd, werd hij opgenomen in het 
therapeutisch voedingsprogramma dat 
onderdeel is van de behandeling van zwaar 
ondervoede kinderen. Daar krijgt 
Mohammed speciale voeding voor een 
periode van zeven dagen, waarna hij terug 
moet komen voor controle. De hoeveelheid 
voeding is afgestemd op het 
lichaamsgewicht van het kind. Mohammed 
gaat inmiddels langzaam maar zeker vooruit 
en gaat door met het voedingsprogramma.  

Nederlandse Rode Kruis – Kenia 

 

Foto: Nederlandse Rode Kruis 
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Stichting Vluchteling 

Stichting Vluchteling werkt met haar twee partnerorganisaties in Kenia in Hagadera en Kambioos, 
beide onderdeel van de Dadaab vluchtelingenkampen. Daar voeren haar partners activiteiten uit op 
het gebied van gezondheidszorg, zoals het bieden van gratis gezondheidszorg, het vaccineren tegen 
mazelen en het doen van medische check-ups van nieuw aangekomen vluchtelingen. Ook worden 
kleding en persoonlijke hygiëneartikelen uitgedeeld aan vrouwen die nieuw in de kampen aankomen 
en wordt de veiligheid van vrouwen en meisjes vergroot. Daarnaast gaat Stichting Vluchteling 
ondervoeding tegen bij Keniaanse kinderen die in de omgeving van de vluchtelingenkampen wonen. 
Ook zij worden door de droogte geraakt. Een deel van de geplande activiteiten moest worden 
uitgesteld en aangepast als het gevolg van gebrek aan veiligheid. 
 

3.2.3 Belemmeringen en oplossingen SHO-deelnemers in Kenia 

Verschillende factoren bemoeilijkten het werk in Kenia. De projectgebieden van de SHO-deelnemers 
strekken zich uit over een groot gebied en transport tussen de gebieden is tijdrovend. Daarbij zorgden 
de welkome regens helaas ook voor overstromingen, waardoor wegen nog slechter begaanbaar 
werden. Maar veruit de belangrijkste belemmerende factor in Kenia is de onveiligheid. 
 
De veiligheid in en rond de kampen is een 
serieus probleem, niet alleen voor de lokale 
bewoners, maar ook voor de (lokale en 
internationale) hulpverleners. Er zijn gevallen 
van ontvoering van hulpverleners en van 
carjacking, en er liggen explosieven op 
belangrijke toegangswegen naar de kampen. 
Als gevolg hiervan wordt de humanitaire 
assistentie aan de kampen ernstig 
bemoeilijkt. Verschillende activiteiten die 
waren gepland in de vluchtelingenkampen in 
Dadaab moesten worden aangepast en 
uitgesteld. De betrokken organisaties 
houden nauw contact met de UNHCR in de 
hoop dat de geplande activiteiten binnenkort 
toch kunnen worden uitgevoerd. 
 

 
 
  

Zoeken naar een veilige oplossing  
Een voorbeeld van belemmeringen en oplossingen van 
ICCO & Kerk in Actie 

Sinds oktober 2011 heeft de veiligheidssituatie de 
uitvoering van verschillende activiteiten stil gelegd. Het is 
simpelweg niet langer veilig voor de Keniaanse 
hulpverleners om door de kampementen te lopen en 
hulpbehoevenden te bezoeken. De partners van ICCO & 
Kerk in Actie wachten al een tijdje af, maar zoals het er 
nu naar uitziet, blijft Dadaab voorlopig een onveilige 
plaats. Vandaar dat strategieën nu worden aangepast. 
Er worden meer verantwoordelijkheden overgedragen 
aan de kampbewoners zelf en aan personeel dat zelf 
vluchteling is.  
 

Een lege kraamkliniek in Kambioos vluchtelingenkamp 
Een voorbeeld van belemmeringen en oplossingen van Stichting Vluchteling 

Er had een stabilisatiecentrum moeten zijn voor ondervoede kinderen met medische complicaties. En een 
kraamkliniek om zwangere vrouwen bij te staan tijdens de bevalling. Er had zelfs noodverloskunde moeten 
kunnen plaatsvinden. Maar het gebouw dat er staat is nog niet in gebruik. Te onveilig. Na gesprekken met 
onder andere de UNHCR is het wachten op Keniaanse politieagenten die de veiligheid in het kamp 
moeten vergroten. Helaas zijn die er tot nu toe nog niet gekomen. In de tussentijd bieden getrainde 
vluchtelingengezondheidswerkers medische zorg en worden de meest ernstig zieke patiënten geholpen in 
het ziekenhuis in Hagadera. 
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3.2.4 Resultaten per cluster en SHO-deelnemer in Kenia 

In Kenia zijn in de afgelopen rapportageperiode de meeste middelen besteed aan de clusters 
‘Voedsel’, ‘Gezondheidszorg’, ‘Water en sanitatie’ en 'Onderdak'. 
 

 
Figuur 4: Bestedingen per cluster in Kenia  

 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die tot nu toe in Kenia zijn bereikt, 
gegroepeerd per cluster en per deelnemende organisatie. Voor het berekenen van de behaalde 
resultaten en het bereik zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De gemiddelde gezinsgrootte in de projectgebieden in Kenia is 6 personen. 
- Verschillende organisaties hebben de Giro 555-gelden samengevoegd met fondsen van 

andere donoren. Stichting Vluchteling rekent de resultaten en het behaalde bereik daarom 
proportioneel toe aan de verschillende bijdragende partijen. Cordaid Mensen in Nood en 
ICCO & Kerk in Actie hebben de gelden geoormerkt en kunnen de resultaten daardoor direct 
toerekenen aan de SHO-bijdrage. 

- Het Nederlandse Rode Kruis rapporteert alleen op de totaal geboekte resultaten (niet apart 
gespecificeerd voor de SHO-gelden). Deze zijn daarom uit de onderstaande overzichten 
gelaten, maar opgenomen in Bijlage 2 op pagina 52. 

 

Voedsel en voeding 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Uitdelen van vlees aan gezinnen 
- Verstrekken van aanvullende voeding aan basisscholen 

en ontheemde gezinnen gedurende 2 maanden 
- Uitdelen van voedselvouchers aan gezinnen voor een 

periode van 4 maanden 

354.732 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Voedselhulp (maïs, bonen, olie), inclusief training 
- Uitdelen van speciale voeding aan kwetsbare groepen 

(o.a. ouderen, zieken, kinderen) 
- Aanvullende voedselhulp aan kinderen onder 5 jaar 

9.206 mensen 
669 mensen 
 
700 kinderen 

Stichting 
Vluchteling 

- Bestrijden van ondervoeding bij kinderen onder 5 jaar en 
zwangere of borstvoedende vrouwen 

- Uitvoering van OTP/SFP programma voor kinderen 
onder 5 jaar en zwangere of borstvoedende vrouwen 

- Opzetten van stabilisatiecentrum voor ondervoede 
kinderen 

20.939 mensen 
 

1.068 mensen 
 
102 mensen 

 
 

€325,026

€344,759

€81,199

€759,508

€236,836

€383,850

€35,975

Onderdak 15%

Water & sanitaire voorziening 16%

Programma & Ondersteuning 4%

Voedsel 35%

Levensonderhoud 11%

Gezondheidszorg 17%

Onderwijs 0%

Bescherming 2%

Rampenmanagement 0%
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Gezondheidszorg 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Verstrekken van medicijnen aan gezondheidsposten ten      
behoeve van gratis basisgezondheidszorg 

- Verstrekken van muggennetten, slaapmatten en lakens 
aan huishoudens 

300.000 mensen 
 
23.328 mensen 

Stichting 
Vluchteling 

- Runnen van een veldhospitaal en gezondheidsposten 
- Vaccinatie tegen mazelen 
- Gezondheidscheck bij nieuw aangemelde vluchtelingen 
- Gezondheidsconsultaties via een mobiele kliniek 
- Geven van gezondheidsonderwijs aan kampbewoners 
- Controles op het vóórkomen van ziekten (cholera, 

mazelen) en het behandelen ervan 
- Inrichten van veilige plaatsen voor vrouwen 
- Geven van psychosociale steun aan slachtoffers van 

seksueel geweld en doorverwijzing naar medische hulp 
en/of of rechtsbijstand 

- Verbeteren van verwijzingssysteem (gezondheidszorg) 
- Trainen van partners over seksueel geweld en medische 

zorg aan slachtoffers van seksueel geweld 

48.545 mensen 
23.787 mensen 
19.467 mensen 
999 mensen 
157.913 mensen 
287 mensen 
 
6.923 vrouwen 
155 vrouwen 

 
 

6.923 vrouwen 
78 mensen 

 
 

 
 

Water en sanitaire voorzieningen 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Herstel van waterputten en installatie van watertanks op 
basisscholen 

- Waterdistributie  
- Vertrekken van brandstof aan associatie van 

watergebruikers 
- Aanleg van latrines in gemeenschapscentrum en 

peuterscholen 

106.644 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Aanleg van ondergrondse dammen 
- Waterdistributie aan scholen 

1.980 mensen 
22.666 mensen 

 
 

Onderdak en non-fooditems 

Deelnemer Resultaten Bereik 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Distribueren van non-fooditems (jerrycan, slaapzakken, 
borden, lepels, bekers, pannen, zeildoek)  

- Aanschaf van 255 tenten 
- Distributie van non-fooditems voor vrouwen (o.a. 

naaimachines en sanitaire artikelen) 

3.600 mensen 
 

1.530 mensen 
745 vrouwen 
 

Stichting 
Vluchteling 

- Uitdelen van pakketten met kleding, sandalen, sanitaire 
en hygiëne artikelen  

5.000 vrouwen 
 

 

 

Levensonderhoud 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Verkoop en laten slachten van vee  
- Training over ondernemerschap 
- Verstrekken van veevoer 
- Houden van gemeenschapsbijeenkomsten om 

weidegronden veilig te stellen 
- Training op het gebied van diergeneeskunde en 

verstrekking van veterinaire medicijnen 

56.448 mensen 
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Bescherming 

Deelnemer Resultaten Bereik 

ICCO & Kerk in 
Actie 

Organiseren van dialoogbijeenkomsten en lokale 
voorlichtingsbijeenkomsten om potentiële confrontaties te 
voorkomen of een halt toe te roepen  

300 mensen 

Stichting 
Vluchteling 

- Identificatie en bestrijding van risico’s op seksueel 
geweld 

- Maken van voorlichtingsmateriaal en het aanstellen van 
veldwerkers en vrijwilligers ter voorkoming en bestrijding 
van seksueel geweld 

- 6.923 vrouwen 
 
- 6.923 vrouwen 

 
 

3.2.1 Vooruitzichten 

hulpverlening SHO-deelnemers 

in Kenia 

Met de komst van de regens in de periode 
oktober-december 2011 en het herstel van 
de velden durven mensen zich weer te 
oriënteren op het opnieuw opbouwen van 
hun leven. Hulporganisaties passen hun 
plannen aan om beter aan te sluiten bij de 
nieuwe behoeften. Waterdistributie is op 
dit moment niet meer nodig, het 
ondersteunen van kleine ondernemingen 
en het opbouwen van de veestapel juist 
wel. In sommige delen van Kenia, met 
name in de kustgebieden en het 
zuidoosten van het land, zal de situatie 
echter wellicht weer verslechteren als 
gevolg van de invallende droogteperiode in 
januari/februari 2012.  
 
Voor het werk in de vluchtelingenkampen 
geldt dat het kunnen uitvoeren van de 
geplande activiteiten voor een groot deel 
afhangt van de ontwikkeling van de 
veiligheidssituatie. In de tussentijd wordt 
veel hulp verleend door het inzetten van 
vrijwilligers binnen de vluchtelingen-
gemeenschap. 
  

Het verhaal van Ismahan 

 ‘Ik liet een jong meisje binnen, genaamd Ismahan Abdinoor. 
Het was rond lunchtijd, 19 oktober 2011. Ismahan is één jaar 
en vier maanden oud. Haar moeder vertelde me dat ze al 
twee weken diarree had. De laatste vijf dagen was het erger 
geworden: ze hoestte al meer dan twee weken, gaf over na 
het eten en had koorts. Ismahans moeder zei dat ze niet 
eerder naar het ziekenhuis had kunnen komen omdat ze nog 
andere kinderen thuis had en er niemand was om op te 
passen. 
 
Het lichamelijk onderzoek wees uit dat Ismahan erg verzwakt 
was: ze was bleek en had tekenen van ernstige uitdroging. 
Onderzoek van haar luchtwegen toonde bovendien een 
infectie aan in haar ademhalingskanaal. Mijn diagnose was 
verzwakking, ernstige uitdroging en een ernstige 
longontsteking. Ismahan werd aan de zuurstoftoevoer en aan 
een infuus gelegd, kreeg antibiotica, high energymelk en een 
speciale vloeistof tegen uitdroging. Ook werd ze warm 
gehouden met een radiator. 
 
De volgende dag bleek Ismahan nog steeds waterdunne 
diarree te hebben. Daarom werd ze aan het infuus gehouden. 
We namen monsters van haar bloed-, urine en ontlasting en 
brachten het naar het lab voor onderzoek. Het meisje was 
beter bij kennis maar nog steeds erg zwak en moest met een 
sonde worden gevoed. Ik besloot te stoppen met het infuus 
om een overdosis te voorkomen en gaf haar sterkere 
antibiotica omdat ze niet leek te reageren op de vorige 
antibiotica. Toen ik terugkwam van het lab, bleek dat 
Ismahan was ingestort. Ze ademde niet meer. Ik startte 
onmiddellijk met hartmassage. Na tien minuten van 
reanimeren besloten we te stoppen. We hadden Ismahan 
Abdinoor verloren.  

Dr. Jesse Wambugu, vluchtelingenkamp, Kambioos 
Stichting Vluchteling – Kenia 

 

 

Foto: Stichting Vluchteling 
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3.3 Ethiopië 

3.3.1 De situatie in Ethiopië 

In de periode juli tot september 2011 was de droogte in grote delen van het land op zijn ergst. Vooral 
de Somaliregio kampte met ernstige droogte. Daarna ontvingen verschillende gebieden voor het eerst 
sinds lange tijd weer regen. De regens waren erg lokaal en onregelmatig, vooral in het begin van de 
regenperiode. Daardoor bleven de regens in sommige gebieden (bijvoorbeeld in de zuidelijke 
Somaliregio) uit, of regende het zo hard (in het zuiden) dat overstromingen gewassen vernielden die 
bijna oogstrijp waren. Ook brachten de regens een vrij plotselinge temperatuursverandering teweeg, 
waardoor veel geiten, verzwakt door de lange droogte, stierven. Toch luidden de regens een 
voorzichtige verbetering van de situatie in. Al duurt het nog een tijd voordat velden volledig zijn 
hersteld, nieuwe oogsten kunnen worden binnengehaald en de veestapel weer op peil is, de mensen 
kunnen zich weer op een periode van opbouw richten. 
 
Ethiopië is naast Kenia een belangrijke veilige haven voor mensen uit Somalië op de vlucht voor de 
droogte. De toch al enorme instroom van vluchtelingen werd nog verder vergroot doordat het militair 
ingrijpen van Kenia in Somalië de toegang tot de kampen in Kenia bemoeilijkte of zelfs onmogelijk 
maakte. Ook het feit dat Al Shabaab internationale hulp bemoeilijkte in het grensgebied in Somalië, 
leidde tot een verdere toename van het aantal mensen dat naar Ethiopië vluchtte. Als gevolg hiervan 
kregen de vluchtelingenkampen in Dollo Ado nabij de grens met Somalië te kampen met enorme 
hoeveelheden vluchtelingen en moest het aantal kampen worden uitgebreid.  
 

3.3.2 Hulpverlening SHO-deelnemers in Ethiopië 

Zeven van de negen SHO-deelnemers aan de actie 'Honger in de Hoorn van Afrika' zijn actief in 
Ethiopië. Alleen Oxfam Novib en UNICEF hebben er geen (SHO-gefinancierde) activiteiten. 
 
Cordaid Mensen in Nood 

Cordaid is met negen partnerorganisaties actief in een groot aantal districten verspreid over twee 
regio’s: Oromia (Midden- en Zuid-Ethiopië) en Afar (noordelijk Ethiopië). Net als in Kenia is Cordaids 
noodhulpprogramma in Ethiopië onderdeel van een groter, inmiddels zevenjarig programma op het 
gebied van risicoreductie voor rampen en droogtebestrijding in lokale gemeenschappen

17
. De 

belangrijkste doelgroep zijn nomadische veehouders die getroffen zijn door droogte. Extra aandacht 
krijgen gezinnen waarvan de man is weggevallen en gezinnen met zwangere of borstvoedende 
vrouwen, kleine kinderen, invaliden of ouderen. Ook werkt Cordaid Mensen in Nood in de kampen 
voor ontheemden. De belangrijkste activiteiten waren gericht op het voorzien in water en het gezond 
houden van de veestapel. Daarnaast vonden ook voedselhulp en gezondheidszorgactiviteiten plaats. 
 
ICCO & Kerk in Actie 

ICCO & Kerk in Actie werkt in de regio’s Oromia, Afar en Somali via zes lokale partnerorganisaties. 
Een aantal van de districten waarin de partners werken, zijn verafgelegen en buiten het bereik van 
andere organisaties. De activiteiten richten zich op gezondheidszorg, water en sanitatie, voeding, 
levensonderhoud en het voorkomen van rampen. Daar waar onvoldoende fondsen waren om in alle 
noden te voorzien, werd in de afgelopen periode prioriteit gegeven aan voedsel. In de 
vluchtelingenkampen in Dollo Ado werden de activiteiten aangepast (meer water en sanitatie) om 
overlap met andere organisaties te voorkomen. 
 
Nederlandse Rode Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis werkt, via haar zustervereniging ter plaatse, in de Oromia- en Afarregio, 
zowel in de vluchtelingenkampen in Dollo Ado als daarbuiten. De SHO-gefinancierde activiteiten 
maken onderdeel uit van een groot programma dat zich in eerste instantie vooral focuste op het 
verschaffen van schoon water en voeding. 
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Save the Children 

Save the Children is actief in de Somaliregio en Oromiaregio op het gebied van voeding, medische 
consultaties en vaccinaties, en water en sanitatie. De activiteiten zijn speciaal afgestemd op de 
behoeften van families met kinderen, met name gewonde of invalide kinderen. De werkzaamheden 
vinden plaats via de veldkantoren van Save the Children in Ethiopië. 
 
Stichting Vluchteling 

Stichting Vluchteling focust met haar vaste partnerorganisatie IRC in Ethiopië op de 
vluchtelingenkampen in Dollo Ado (Kobe, Bokolmayo, Halewen). De activiteiten zijn vooral gericht op 
het bieden van schoon drinkwater door de toevoer van water en het aanleggen van waterleidingen en 
watertanks. Een ander aandachtsveld voor Stichting Vluchteling is de bescherming van meisjes en 
vrouwen tegen seksueel geweld.  
 
Tear 

Tear heeft één lokale partner in Ethiopië. Daarmee werkt Tear in de Wolaytazone in het zuiden van 
het land. Bij het selecteren van de begunstigden van de hulp was een evenwichtige verdeling tussen 
mannen en vrouwen een belangrijk criterium. Verschillende activiteiten zijn gebaseerd op het cash for 
workprincipe, waarbij gezamenlijk werd gewerkt aan terrassering ter verbetering van 
landbouwgronden, aan het verbeteren van toegangswegen en bruggen en aan het opkweken van 
zaailingen. Invaliden, weeskinderen, mensen met HIV en ouderen kregen hulp zonder daarvoor deel 
te hoeven nemen aan werkzaamheden.  
 
World Vision 

World Vision concentreert zich op water- en sanitatievoorzieningen in de Oromiaregio. Omdat veel 
dagelijkse activiteiten op het gebied van water en sanitatie traditioneel toebehoren aan vrouwen en 
kinderen, wordt met hen speciaal rekening gehouden in de planning en uitvoering van de activiteiten. 
Ook de behoeften van ouderen en invaliden krijgen speciale aandacht. World Vision werkt direct via 
haar eigen veldkantoor in Ethiopië. 
 
 

3.3.3 Belemmeringen en oplossingen SHO-deelnemers in Ethiopië 

 
Een veelgenoemd probleem bij het uitvoeren van de 
hulp in Ethiopië is het ‘tekort’. Tekort aan goede 
menskracht omdat lokale organisaties worden 
overvraagd door de vele donoren en 
hulporganisaties die hulp willen bieden in Ethiopië. 
Tekort ook aan water voor de vele behoeftigen, 
zodat waterdistributies niet zo vlot verliepen als 
gepland en er bezuinigd moest worden op de 
hoeveelheid water die per begunstigende kon 
worden geleverd. En ook een tekort aan financiële 
middelen om aan alle behoeften van zoveel mensen 
in nood te voldoen. Hierdoor moesten activiteiten 
worden geprioriteerd en werd streng geselecteerd 
wie de hulp het hardst nodig had. 
 
Andere belemmeringen voor een soepele uitvoering 
van de noodprogramma’s waren de regens en de 
moeilijke (harde) ondergrond die de uitvoering van 
vooral constructiewerkzaamheden voor water- en 
sanitaire voorzieningen moeilijk maakten. 
 
 

Werken onder hoogspanning 
Een voorbeeld van belemmeringen en 
oplossingen van Cordaid Mensen in Nood 

De humanitaire crisis heeft ieders volste 
aandacht: van de regering, donoren en 
hulporganisaties. Ieder probeert zo snel en 
zo veel mogelijk hulp te bieden. Lokale 
uitvoerende organisaties worden daardoor 
overspoeld met verzoeken. Bovendien 
hebben donoren verschillende 
rapportageformats, werkwijzen en deadlines. 
Hierdoor wordt hun capaciteit tot het uiterste 
op de proef gesteld. Het effect hiervan op de 
effectiviteit van de hulpverlening moet goed 
worden geanalyseerd en eventuele lessen 
moeten worden meegenomen bij 
toekomstige noodsituaties.  
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3.3.4 Resultaten per cluster en SHO-deelnemer in Ethiopië 

In Ethiopië zijn tot dusver de meeste SHO-gelden besteed aan de clusters ‘Voedsel’, ‘Water en 
sanitatie’, en ‘Levensonderhoud’. 
 

 
Figuur 5: Bestedingen per cluster in Ethiopië  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die tot nu toe in Ethiopië zijn bereikt, 
gegroepeerd per cluster en per deelnemende organisatie. Voor het berekenen van de behaalde 
resultaten en het bereik zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De gemiddelde gezinsgrootte gehanteerd in de projectgebieden in Ethiopië varieert van 4 tot 
6 personen. 

- Verschillende organisaties hebben de Giro 555-gelden samengevoegd met fondsen van 
andere donoren. Sommige daarvan (Stichting Vluchteling; Tear) rekenen de resultaten en het 
behaalde bereik daarom proportioneel toe aan de verschillende bijdragende partijen. ICCO & 
Kerk in Actie, Save the Children, World Vision en Cordaid Mensen in Nood hebben de gelden 
geoormerkt en kunnen de resultaten daardoor direct toerekenen aan de SHO-bijdrage.  

- Het Nederlandse Rode Kruis rapporteert alleen op de totaal geboekte resultaten (niet apart 
gespecificeerd voor de SHO-gelden). Deze zijn daarom uit de onderstaande overzichten 
gelaten, maar opgenomen in Bijlage 2 op pagina 52. 

 
 

Voedsel en voeding 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Programma voor aanvullende voeding voor kinderen 
onder 5 jaar en zwangere of borstvoedende vrouwen 

- Verstrekken van zaden (50 kilo graan per huishouden) 
- Verbeteren van landbouwgronden (omheinen, 

verwijderen van struiken) met behulp van cash for work 

2.376 mensen 
 

1.800 mensen 
31.632 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Voedseldistributie gedurende 2-3 maanden (afhankelijk 
van het gebied) 

- Distributie van aanvullende voeding gedurende 2-3 
maanden (afhankelijk van het gebied) 

14.891mensen 
 

3.501 mensen 

Save the Children - Uitvoering van therapeutisch voedingsprogramma voor 
ernstig en matig ondervoede kinderen onder 5 jaar en 
ondervoede zwangere en borstvoedende vrouwen 

- Training van gemeenschapsvrijwilligers over de 
organisatie van voedseldistributies  

364 kinderen + 
73 vrouwen 
 

 
40 mensen 

Tear - Aanleg van stenen muurtjes (voor terrassering)  
- Aanleg van toegangswegen 
- Aanleg van bruggen  
- Opkweken van zaailingen 

13.200 mensen 

€32,261

€651,716

€57,755

€664,917

€215,772

€96,878

€55,728

€17,262 Onderdak 2%

Water & sanitaire voorziening 37%

Programma & Ondersteuning 3%

Voedsel 37%

Levensonderhoud 12%

Gezondheidszorg 5%

Onderwijs 0%

Bescherming 3%

Rampenmanagement 1%
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Water en sanitaire voorzieningen 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Distribueren van drinkwater 
- Installatie van watertanks op scholen 
- Aankoop van waterpurificatiemiddelen, klaar voor 

distributie 
- Cash for work en verstrekking van gereedschappen voor 

het herstel van waterputten en vijvers 
- Comités gevormd ten behoeve van aanleg 

waterreservoirs en getraind in water en sanitatie en 
gemeenschapsmobilisatie 

-  Aanleg van waterputten en onderhoud van 
waterpompen (in uitvoering) 

- Subsidiering van brandstof ten behoeve van waterputten 
voor vee 

195.072 mensen 
14.640 mensen 
69.282 mensen 

 
10.350 mensen 
 
3.600 mensen 

 

 
(in uitvoering) 

 
58.824 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Aanleg van waterreservoirs 
- Aanleg van schoonwatervoorzieningen 
- Aanleg van latrines 
- Distributie van water en waterpurificatiemiddelen 

600 mensen 
14.103 mensen 
4.560 mensen 
9.019 mensen 

Save the Children Rehabilitatie van slecht functionerende watersystemen In uitvoering 

Stichting 
Vluchteling 

- Waterdistributie 
- Installatie van watertanks 
- Watersystemen aanleggen en onderhouden 

35.850 mensen 

World Vision Aanleg van (diepe) waterbronnen. Aanleg aansluitend 
leidingnet nog in uitvoering 

In uitvoering 

 
 

Levensonderhoud 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Aankoop van ontwormingsmiddelen voor vee (klaar voor 
distributie) 

- Aankoop van antibiotica, vitaminen en antiparasitaire 
middelen voor vee (klaar voor distributie) 

- Gezondheidscampagne voor vee: vaccinatie en 
behandelen van ziekten 

- Inzet van gemeenschapswerkers voor diergezondheid 
- Houden van gemeenschapsbijeenkomsten over het 

delen van weidegrond en water 
- Land omheind en vrijgemaakt van doornstruiken met 

behulp van verstrekte handgereedschappen 

In uitvoering 
 

In uitvoering 
 
11.376 mensen 
 
138.276 mensen 
27.582 mensen 

 
6.300 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Behandelen en vaccineren van vee 
- Uitdelen van agrarisch handgereedschap  

9.660 mensen 
1.992 mensen 

 
 

Gezondheidszorg 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Bieden van gezondheidsservices, voorlichting over 
sanitatie en hygiëne, uitdelen van zeep en 
waterzuiveringstabletten 

- Training en forum over gezondheid 

323.958 mensen 
 
 

3.900 mensen 

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Geven van voorlichting over gezondheid, voorkomen van 
ziekten en voeding 

- Aanschaf van medicijnen en behandelen van patiënten 

36.677 mensen 
 

1.969 mensen 

Save the Children Training van gezondheidswerkers en verpleegkundigen 
over gezondheidszorg en voeding  

56 mensen 

Stichting 
Vluchteling 

Opzetten van een verwijzingssysteem voor slachtoffers 
van seksueel geweld, inclusief het opleiden van 
medewerkers 

20.726 mensen 
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Bescherming 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Stichting 
Vluchteling 

- Uitvoeren van een seksueelgeweldassessment, inclusief 
opvolging 

- Verstrekken van psychosociale hulp aan slachtoffers van 
seksueel geweld en verwijzing naar additionele services 

- Houden van coördinatiebijeenkomsten met andere 
organisaties over seksueel geweld 

- Training van gemeenschapswerkers over seksueel 
geweld 

- Inrichten van veilige plaatsen voor vrouwen 
- Training over seksueel geweld aan lokale 

gemeenschappen 
- Huisbezoeken voor het geven van voorlichting over 

seksueel geweld en openingsceremonie van een 
‘Women and Girls Wellness Centre’ 

20.726 mensen 
 

4 mensen 
 

  
 

27 mensen 
 
20.726 mensen 
58 mensen 

 
6.762 mensen 

 
 

Onderdak en non-fooditems 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Stichting 
Vluchteling 

- Uitdelen van pakketten met kleding, sandalen, sanitaire 
en hygiëneartikelen aan vrouwen, inclusief het geven 
van voorlichting over seksueel geweld  

2.125 vrouwen 
 

 

 

Rampenvoorbereiding 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Cordaid Mensen in 
Nood 

Voorbereiding van een training in noodhulp  

ICCO & Kerk in 
Actie 

- Training in beheer van natuurlijke hulpbronnen 
- Training in bescherming van de leefomgeving 
- Training in vroegtijdig slachten van vee voor het afzwakt 

en weinig meer opbrengt 
- Training van overheidsmedewerkers en 

vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen in het 
voorbereiden op rampen, early warning en humanitaire 
standaards 

106 mensen 
65 mensen 
1.140 mensen 
175 mensen 
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Geld in ruil voor werk 

Somee Jarsa Jagisso, 40 jaar oud, heeft vier kinderen. Haar 
vijfde is niet lang geleden overleden. Somees man heeft haar een 
paar jaar geleden verlaten. Hij was een dronkaard. Nu zorgt ze 
alleen voor haar gezin. Haar oudste zoon van 15 is vertrokken 
naar Ziway, 250 kilometer van zijn dorp, op zoek naar werk. Maar 
hij komt zelden thuis. Somee heeft niet voldoende eten en geld. 
Ze woont in een klein hutje en heeft 0,25 ha land waarop ze 
maïs, bonen en zoete aardappelen verbouwt.  
 
In september 2011 kon Somee deelnemen aan een cash for 
workprogramma als onderdeel van het noodhulpprogramma van 
Tear. Daaruit ontving ze 252 Birr in augustus en 228 Birr in 
september. In augustus kon ze een geit kopen op afbetaling. 
Omdat de geit al snel voor een nakomeling zorgde, is ze 
inmiddels begonnen met de afbetaling. Ze is van plan nog een 
geit te kopen. Uiteindelijk wil ze alle nakomelingen van de geiten 
verkopen en er een melkkoe voor kopen. Somee heeft haar 
dochter van school gehaald omdat ze zich de boeken en het 
uniform niet kon veroorloven. Ze hoopt dat ze haar terug naar 
school kan laten gaan zo snel ze haar melkkoe heeft. 

Tear – Ethiopië 

 Foto: Tear  

3.3.1 Vooruitzichten hulpverlening SHO-deelnemers in Ethiopië 

Ethiopië's Disaster Risk Management and Food Security Sector (DRMFSS) stelt dat per 19 januari 
2012 het aantal hulpbehoevenden in Ethiopië nog altijd 1.115.806 mensen bedraagt. In haar 
rapportage (Humanitarian Requirements Document) schrijft ze dat noodhulpinterventies nog altijd 
nodig zijn, met name op het gebied van voeding. Bovendien moet de ontwikkeling van de volgende 
regenperiode (de zogenaamde ‘Belg’-regens, startend in maart) nauw in de gaten worden gehouden. 
De tijd tot aan de regens hebben de mensen hard nodig om hun leven opnieuw op te bouwen. Prijzen 
van voedsel en andere goederen zijn nog altijd enorm hoog en daardoor buiten bereik van velen. 
 
De SHO-deelnemers zullen hun huidige werkzaamheden voortzetten en waar mogelijk overgaan tot 
meer structurele hulp. Daarbij heeft de aanleg of verbetering van duurzame watervoorzieningen zowel 
in de vluchtelingenkampen in Dollo Ado als in andere gebieden hoge prioriteit. Ook het trainen van 
lokale overheden en partijen om het beheer van de verstrekte voorzieningen over te nemen, is 
onderdeel van het programma van de komende periode. 
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4. Financiën  

 
 
 
De actie ‘Honger in de Hoorn van Afrika’ bracht ruim 25 miljoen euro op. Deze opbrengst komt 
volledig van het Nederlandse publiek en bedrijfsleven. Het geld moet binnen één jaar door de SHO-
deelnemers besteed zijn in de Hoorn van Afrika (als per besluit van het SHO-bestuur).  
 
In dit hoofdstuk geeft de SHO een financieel overzicht van de actie en de bestedingen door haar 
deelnemers voor de uitgevoerde activiteiten in de periode 11 juli 2011 tot 31 december 2011. 
 

4.1 Opbrengsten en kosten actie 

Tijdens de nationale actieperiode (van 11 juli tot 31 november 2011) werd het bedrag van € 
25.482.631,- ingezameld op Giro 555. Om de Nationale Actie mogelijk te maken worden kosten 
gemaakt. Deze 'kosten eigen fondsenwerving' bedragen voor deze actie € 219.373,-. Deze kosten 
zijn gelukkig laag doordat veel werk wordt verzet door vrijwilligers en medewerkers van de SHO-
deelnemers en doordat gebruik kan worden gemaakt van gratis diensten. De 'kosten eigen 
fondsenwerving' bedragen 0,9% van de totale opbrengst en dit percentage ligt ver onder de 25%-
richtlijn van het CBF

18
.  

 
Naast de kosten voor de fondsenwerving maakt de SHO ook kosten voor de coördinatie van de 
verantwoording, rapportages, website, communicatie en administratie. Dit zijn SHO-officekosten 
waarvoor een reservering is opgenomen van € 157.597,-. Een deel hiervan is al uitgegeven in 2011 
en is de rest gereserveerd voor 2012. Tabel 1 geeft een overzicht van de baten en lasten van de 
SHO. 
 
Tabel 1: Baten en lasten Giro 555 

Opbrengst publieke donaties   

Opbrengst publieke donaties €25.482.631 

Bijdrage overheid €0 

Rente Giro 555 €5.833 

Giften binnengekomen na sluitingsdatum -€76.627 

Totaal baten €25.411.837 

Lasten   

Kosten eigen fondsenwerving €219.373 

SHO-kosten gerealiseerd  €76.627 

SHO-kosten gereserveerd €80.970 

Totaal lasten €376.970 

Resultaat Hoorn van Afrika- actie €25.034.867 

* Bedrag wordt bestemd voor volgende SHO-actie 

4.2 Verdeling gelden 

Na aftrek van actie- en SHO-officekosten wordt de opbrengst verdeeld onder de negen SHO-
deelnemers

19
. Deze verdeling vindt plaats conform een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel en is dus 

bekend bij de deelnemende organisaties voordat een actie start. De verdeelsleutel wordt berekend op 
basis van de omvang van de wereldwijde humanitaire hulpverlening van de betreffende organisatie, 
en haar opbrengst uit fondsenwerving in Nederland, gerekend over de afgelopen drie jaren. Gelden 

                                                
 
18

 Dit is aanzienlijk minder dan de 25 procent van de totale opbrengst die het Centraal Bureau voor 
Fondsenwerving (CBF) voorschrijft als het maximaal te besteden percentage voor fondsenwerving. 
19

 Terre des Hommes neemt geen deel aan de Hoorn van Afrika actie.  
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waar een deelnemer geen aanspraak op maakt, worden volgens de verdeelsleutel onder de andere 
deelnemers verdeeld. Cordaid Mensen in Nood heeft een maximale absorptiecapaciteit van  
€ 6.494.420 aangegeven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de gelden 
over de verschillende SHO-deelnemers. 
 
Tabel 2: Verdeling SHO-gelden Hoorn van Afrika 

 

Vastgestelde 
verdeelsleutel 

Totale verdeling 
HvA actie 

Cordaid Mensen in Nood 26.04 €6.494.420 

ICCO & Kerk in Actie 10.91 €2.822.722 

Oxfam Novib 13.31 €3.443.669 

Nederlandse Rode Kruis 19.84 €5.133.163 

Tear 1.56 €403.616 

UNICEF Nederland 14.86 €3.844.698 

Save the Children 4.04 €1.045.261 

Stichting Vluchteling 5.33 €1.379.020 

World Vision 1.81 €468.298 

Terre des Hommes 2.30 €0 

TOTAAL 100.000 €25.034.867 
 

4.3 Opbrengsten en kosten SHO-deelnemers 

Zodra de SHO-gelden naar een SHO-deelnemer zijn overgemaakt, draagt deze zelf de 
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop ze haar aandeel besteedt: direct zelf, via een (lokale) 
uitvoerende organisatie of via een internationale koepel. Dit gebeurt conform de eigen beheerskaders 
van de deelnemer en in overeenstemming met aanvullende afspraken zoals opgenomen in de 
reglementen van de SHO. De SHO-middelen worden, met uitzondering van de 
apparaatskostenvergoeding (AKV, zie verderop in deze paragraaf), alleen besteed in de Hoorn van 
Afrika binnen de gestelde bestedingstermijn (één jaar) en met het doel adequate hulp te bieden aan 
de slachtoffers van de humanitaire ramp.  
 
Kosten die ter voorbereiding en coördinatie van de hulpverlening door de SHO-deelnemers worden 
gemaakt, worden ‘apparaatskostenvergoeding’ (AKV) genoemd. Hieronder valt het beoordelen, 
coördineren, controleren en verantwoorden van de hulpprogramma’s, maar ook de voorbereidings- en 
coördinatiekosten van de internationale koepelorganisatie en de kosten voor de SHO. Volgens 
afspraak binnen de SHO mogen de totale uitgaven op AKV niet meer dan 7% van de feitelijk bestede 
middelen bedragen. Ook de kosten voor de SHO vallen onder deze 7%. De SHO-deelnemers stellen 
alles in het werk om de AKV zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk gelden direct ten 
goede komen aan de hulpverlening.  
 
Rente die deelnemers ontvangen over de SHO-gelden komt ten goede aan de hulpverlening in de 
Hoorn van Afrika. Zowel daadwerkelijk ontvangen rente als gerealiseerde AKV worden gepresenteerd 
in de eindrapportage. 
 

4.4 Bestedingsproces en toerekening 

Afhankelijk van de lokale situatie en de structuur van de organisatie bieden de SHO-deelnemers de 
hulpverlening direct zelf, via (lokale) partnerorganisaties of via een koepelorganisatie. In veel gevallen 
dienen de partnerorganisaties projectvoorstellen in bij de betreffende SHO-deelnemer. Bij 
goedkeuring van het voorstel (door de SHO-deelnemer) gaat de betrokken SHO-deelnemer een 
committering aan voor financiering van het voorgestelde hulpproject. Hierna worden de middelen, al 
dan niet in termijnen, door de SHO-deelnemer overgemaakt naar de partnerorganisatie. Vervolgens 
besteden de partners of uitvoerende organisaties deze gelden en rapporteren hierover terug naar de 
SHO-deelnemer. In sommige gevallen worden de hulpprojecten eerst door de lokale organisaties zelf 
voorgefinancierd en vindt de overmaking plaats op basis van goedgekeurde (eind-)rapportages. 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/elselijnm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Verdelingen%20naar%20organisatie/120125%20con%20Overzicht%20financien%20HvA%20verdeling%20en%20overmakingen%20deelnemers.xlsx
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Figuur 6 (zie onder) geeft een schematisch overzicht van de geldstroom (dit is een algemeen 
overzicht – het overzicht per SHO-deelnemer is opgenomen in Bijlage 1 op pagina 47.  
 

 
Figuur 6: Algemene geldstroom SHO 
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In Tabel 3 is te zien hoeveel geld er door de hulporganisaties is gecommitteerd, overgemaakt en 
besteed tijdens de rapportageperiode. 
 

Tabel 3: Overzicht bestedingsproces per SHO-deelnemer 

 

 

Bijna alle SHO-deelnemers maken deel uit van een internationale koepelorganisatie of werken samen 
met internationale partnerorganisaties. De financiële bijdrage die ze van de SHO ontvangen, is voor 
hen een onderdeel van een groter hulpprogramma, waarbij ze ook geld uit andere bronnen 
ontvangen. Om na te kunnen gaan waar welk geld naartoe gaat, oormerken Oxfam Novib, Cordaid, 
Save the Children, World Vision (voor Ethiopië) en ICCO & Kerk in Actie de SHO-gelden. Stichting 
Vluchteling, World Vision (voor Somalië), UNICEF Nederland en Tear doen dat niet. Zij rapporteren 
op basis van een percentage van het totale hulpprogramma (‘proportioneel’). Het Nederlandse Rode 
Kruis maakt de SHO-bijdrage ongeoormerkt over naar de internationale koepel en kan om technische 
redenen niet proportioneel rapporteren. Rapportages beslaan het volledige Rode Kruisprogramma.  
 

4.5 Besteding per land 

In de eerste zes maanden (juli-december 2011) is in totaal ruim 13 miljoen euro (exclusief AKV) 
besteed aan hulpverlening in de Hoorn van Afrika. In onderstaande tabel is te zien wat alle partners in 
de verschillende landen hebben besteed per land. Een uitzondering hierop vormt het Nederlandse 
Rode Kruis: omdat de door haar ontvangen gelden volledig opgaan in gehele programma van het 
Internationale Rode Kruis, kan zij niet (financieel) rapporteren over de besteding per land of cluster.  
 
Tabel 4: Splitsing bestedingen naar land en organisatie 

 
Besteding Somalië Besteding Kenia Besteding Ethiopië Totale besteding 

Cordaid Mensen in Nood €1.017.500 €1.125.606 €794.535 €2.937.641 

ICCO & Kerk in Actie €404.189 €316.217 €614.693 €1.335.099 

Oxfam Novib €1.373.683 €0 €0 €1.373.683 

Nederlandse Rode Kruis €0* €0* €0* €2.866.097 

Tear €132.270 €0 €100.000 €232.270 

UNICEF Nederland €2.814.696 €0 €0 €2.814.696 

Save the Children €436.451 €0 €37.300 €473.751 

Stichting Vluchteling €250.000 €725.330 €201.132 €1.176.462 

World Vision €13.566 €0 €44.629 €58.195 

Totaal €6.442.355 €2.167.153 €1.792.289 €13.267.894 

* zie paragraaf 4.5 en bijlage 2 

4.6 Besteding per cluster 

De bestedingen genoemd in Tabel 4 zijn toegelicht in de voorgaande hoofdstukken. In de drie landen 
samen zijn tot dusver de meeste gelden besteed aan het cluster ‘Voedsel en voeding’, gevolgd door 
‘Water en sanitaire voorzieningen’ en ‘Levensonderhoud’, zie de onderstaande grafiek.  
Ook hier geldt dat het aandeel van het Nederlandse Rode Kruis niet is meegenomen. 
 

 

Committeringen 
totaal 

Overmakingen 
totaal 

Bestedingen 
totaal 

Cordaid Mensen in Nood €5.777.067 €3.409.942 €2.937.641 

ICCO & Kerk in Actie €2.375.607 €1.612.177 €1.335.099 

Oxfam Novib €2.214.061 €1.168.449 €1.373.683 

Nederlandse Rode Kruis €4.781.633 €4.717.406 €2.866.097 

Tear €275.000 €275.000 €232.270 

UNICEF Nederland €3.306.554 €3.306.554 €2.814.696 

Save the Children €973.679 €700.000 €473.751 

Stichting Vluchteling €1.201.134 €1.019.134 €1.176.462 

World Vision €461.449 €461.449 €58.195 

Totaal €21.366.184 €16.670.111 €13.267.894 
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Figuur 7: Verdeling van de bestedingen per cluster (totaal van de drie landen) 

 
In bovenstaande figuur is te zien dat 7% van het tot dusver bestede geld is uitgegeven aan 
programmaondersteuning. Zie paragraaf 4.6 voor verdere uitleg over dit ‘cluster’. 
Een overzicht per cluster en per SHO-deelnemer is opgenomen in Bijlage 3 op pagina 53. 
 

4.7 Programma en ondersteunende kosten 

Behalve kosten die toegerekend zijn aan de inhoudelijke clusters maken SHO-deelnemers ook kosten 
voor ondersteuning van de programma’s. Deze worden gerapporteerd als ‘Programma- en 
ondersteunende kosten’. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het type kosten dat 
iedere SHO-deelnemer hierop boekt. Ook is kort omschreven hoe de programma- en ondersteunende 
kosten worden onderscheiden van ‘clusterkosten’. 
 

Programma en ondersteunende kosten 

Deelnemer Type kosten (voorbeelden) Uitleg toerekening 

Cordaid Mensen in 
Nood 

- Support staf in het veld 
- Kantoorhuur 
- Reiskosten van expatriatestaf in 

het veld 
- Kantoorkosten  

Kosten hebben betrekking op de 
Programme Support Unit van Cordaid in 
het veld, dat als taak heeft de projecten te 
ondersteunen (projectmanagement) en 
rapportages te consolideren. 

ICCO & Kerk in 
Actie 

Kosten van ICCO & Kerk in Actie 
die de uitvoering van het 
noodhulpprogramma 
ondersteunen, inclusief 
capaciteitsopbouw van de partner 
organisaties.  

Alle activiteiten en gewerkte uren die ten 
goede komen aan de begunstigden 
(inclusief partnerorganisatie) worden 
geboekt als PMS. Alle activiteiten en 
gewerkte uren gerelateerd aan 
administratie en rapportage worden 
geboekt als AKV.  

Nederlandse Rode 
Kruis 

- lokale reiskosten 
Programmacoördinator Kenia 

Ondersteunende kosten van het 
regiokantoor die lokaal gemaakt worden. 
Dit betreft de kosten van een 
internationale medewerker in Kenia. 

Oxfam Novib - Oxfam Novib veldkantoorkosten 
- Overheadkosten van de partner 
 
 

Partnerkosten worden zoveel mogelijk 
aan de verschillende clusters 
toegerekend. Bijvoorbeeld: personele 
kosten van water-/sanitatievoorlichters 

€450,964

€1,908,974

€674,865

€3,962,063

€1,918,766

€1,012,659

€242,765 €30,828

€199,913

Onderdak 4%

Water & sanitaire voorziening 18%

Programma ondersteuning 7%

Voedsel 38%

Levensonderhoud 19%

Gezondheidszorg 10%

Onderwijs 2%

Rampenmanagement 0%

Bescherming 2%
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worden toegerekend aan het cluster 
‘Water en sanitaire voorzieningen’; 
logistieke kosten voor de opslag van non-
fooditems vallen onder het cluster 
‘Levensonderhoud’.  

Save the Children - Support staf in Nairobi en in het 
veld 

- Kantoorkosten 
- Transportkosten 
- Apparatuur 

Kosten die nodig zijn ter ondersteuning 
van de projectactiviteiten en die niet aan 
een andere sector kunnen worden 
toegerekend. Deze kosten worden in het 
veld gemaakt. 

Stichting 
Vluchteling 

- Salarissen van lokale en 
internationale staf 

- Auditkosten 
- Communicatie kosten 
- Transportkosten 
- Kantoorhuur 

Kosten die nodig zijn om het 
noodhulpprogramma te faciliteren, maar 
niet kunnen worden toegerekend aan een 
specifiek cluster. Kosten van activiteiten 
die deels direct aan een cluster bijdragen 
en deels ondersteunend zijn, worden 
proportioneel toegerekend aan PMS en 
het betreffende cluster. 

Tear - Monitoringkosten 
- Communicatiekosten 
- Kantoorbenodigdheden 
- Huur 
- Administratieve kosten 
- Reiskosten 
- Salaris 

Tear rekent 25% van alle links genoemde 
kosten toe aan PMS. De overige 75% 
wordt toegerekend aan de clusters. 
 

UNICEF 
Nederland 

- Salarissen van lokaal en 
internationaal personeel 

- Monitoringkosten 
- Auditkosten 
- Communicatiekosten 
- Transportkosten 
- Kantoorhuur 
- Overige kantoorkosten 

De PMS-kosten worden berekend als 
percentage van de totaal beschikbare 
fondsen van UNICEF. Deze kosten 
worden tweejaarlijks vastgesteld en 
omvatten kosten voor ondersteunende 
zaken zowel op landenniveau als op het 
niveau van het regionale kantoor. 

World Vision - Ondersteuning van provinciale 
kantoren, noodhulpafdeling, etc. 
 

Kosten die als PMS worden geboekt zijn: 
1) ‘Gedeelde’ directe projectkosten: 

kosten die niet kunnen worden 
toegerekend aan één project, omdat 
ze ten goede komen aan meerdere 
projecten, maar niet kunnen worden 
gesplitst. 

2) Officemanagementkosten die niet 
aan de donor kunnen worden 
doorberekend, maar extra budget 
vereisen van de support office ter 
aanvulling op het projectbudget. 

 

4.8 Beheersing  

Om als deelnemer toegelaten te worden tot de SHO moet de organisatie gevestigd zijn in Nederland 
en voldoen aan de kwaliteitseisen en drempelvoorwaarden zoals vastgesteld in het 
organisatiereglement. Het beheerskader van de SHO wordt in eerste instantie gevormd door de 
beheerskaders van de deelnemers. Dit omdat een groot deel van de deelnemers onderdeel uitmaakt 
van, of is aangesloten bij, een internationale koepel (internationaal netwerk). Binnen een koepel - op 
internationaal niveau - worden diverse beheersafspraken gemaakt die gelden voor alle aangesloten 
organisaties, waaronder de betreffende SHO-deelnemer.  
 
Organisaties die zijn toegelaten tot de SHO zetten hun eigen systemen in voor een optimale 
besteding van de SHO-middelen. In aanvulling op de bestaande beheerskaders van de deelnemers 
kent de SHO additionele beheersmaatregelen, vastgelegd in het organisatie- en actiereglement. 
Daarin staat onder andere dat een deelnemer binnen haar mogelijkheden zorg draagt voor een 
adequaat intern beheersingsbeleid met betrekking tot uitvoerende organisaties en internationale 
koepels. Dit beleid omvat een geheel van maatregelen, startend met de beoordeling van de 
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beheerscapaciteit van de uitvoerende organisaties c.q. internationale koepels tot en met de evaluatie 
en follow-up van alle bevindingen achteraf.  
 
De SHO-deelnemer draagt de zorg voor een in opzet en werking deugdelijke administratieve 
organisatie, met daarin opgenomen een stelsel van maatregelen van interne beheersing waarmee de 
voorwaarden worden geschapen voor een doelmatige besteding van de via de SHO verkregen 
middelen, inclusief de verantwoording daarvan. De SHO-deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de 
bewaking van een optimale opzet en werking van de administratieve organisatie en interne 
beheersing.  
 

4.9 Financiële verantwoording 

De financiële verantwoording van de besteding van SHO-gelden vindt plaats binnen de jaarrekening 
van de deelnemer. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant van de 
deelnemer. De jaarrekeningen worden (voorzien van een goedkeurende controleverklaring c.q. uit 
een afzonderlijke verantwoording voorzien van een goedkeurende controleverklaring) binnen zes 
maanden na de afsluiting van een kalenderjaar bij de SHO-backoffice ingediend. Naast de 
verantwoording via de jaarrekening leggen alle SHO-(gast)deelnemers zowel inhoudelijk als 
financieel verantwoording af aan de SHO. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Weer naar school 

De school van Saneti, een zes jaar oud meisje uit de buurt van Mbirikani, Kajiado in zuidelijk Kenia, ziet een harde 
terugloop van het aantal leerlingen. Zoals veel andere kinderen op haar school, komt Saneti uit een familie van 
nomadische veehouders. Toen de lange regens in 2011 uitbleven, verdroogden de weidegronden en werden veel 
mensen gedwongen weg te trekken naar verder gelegen weidegronden. Saneti’s vader en moeder vertrokken naar de 
Chyuluheuvels. Saneti bleef achter bij haar grootmoeder. 
 
De achtergebleven gezinnen hadden niet genoeg te eten en veel kinderen leden aan ondervoeding. Daardoor gingen 
ze niet langer naar school. In juli 2011 telde de school van Saneti nog maar 119 kinderen. ICCO & Kerk in Actie startte 
er een tijdelijk schoolvoedingsprogramma. Hierdoor zijn alle schoolkinderen verzekerd van tenminste één maaltijd per 
dag. Daarnaast krijgen kinderen tot klas 2 iedere ochtend voedzame pap. De voedselhulp werkt. Kinderen sterken 
weer aan en het aantal kinderen op school stijgt tot 159. Saneti kan weer aandacht besteden aan de les. Ze hoeft 
immers niet langer aan haar lege maag te denken. 

ICCO & Kerk in Actie – Kenia 
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Bijlage 1: Geldstroom per SHO-deelnemer  

 

 

Deze bijlage schetst schematisch per SHO-deelnemer de afgelegde weg van de SHO-gelden: van 
SHO-deelnemer tot aan de begunstigden.  
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Bijlage 2: Resultaten Rode Kruis 

 
 
Het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt met de SHO-gelden het noodhulpprogramma in de Hoorn 
van Afrika van de internationale koepels van het Rode Kruis en de lokale Rode Kruisverenigingen ter 
plaatse. Het is voor het Nederlandse Rode Kruis niet mogelijk te rapporteren wat er precies met de 
SHO-gelden is bereikt. Daarom worden in deze bijlage de resultaten van het gehele programma 
genoemd. 
 

Levensonderhoud 

Land Resultaten Bereik 

Somalië - Distribueren van zaden en meststoffen aan boeren 
- Verstrekken van cash for work  

793.480 mensen 

Kenia - Slachten van vee om gezinnen te voorzien van vlees 
- Distribueren van droogtebestendige zaden 

57.240 mensen 

Ethiopië Werkgroep opgezet en getraind ter voorbereiding op 
financiële transacties 

In voorbereiding 

 

Gezondheidszorg 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Kenia - Uitvoeren van gezondheids- en voedingschecks 
- Uitvoeren van campagnes ter promotie van goede 

gezondheid 
- Verstrekken van cholerakits aan Dadaab-vluchtelingen 

(bevoorrading) 
- Aanvullen van inter-agency noodhulpgezondheidskits 
- Constructie van gezondheidscentra (in uitvoering) 
- Vaccinatie tegen mazelen 

35.052 mensen 
3.867 mensen 

 
 

 
650 mensen 
 
113.651 mensen 

Ethiopië Distributie van muggennetten 50.000 mensen 

 

Voedsel en voeding 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Kenia Verstrekken van voeding aan schoolkinderen 68.444 kinderen 

Ethiopië Opzetten van voedseldistributiefaciliteiten en distribueren 
van voedsel 

35.105 mensen 

 

Water en sanitaire voorzieningen 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Kenia - Constructie en herstel van watersystemen (in uitvoering) 
- Geven van voorlichting over hygiëne 

In uitvoering 
 
1.950 mensen 
 

Ethiopië - Waterdistributie 20.675 mensen 

 

Bescherming 

Deelnemer Resultaten Bereik 

Somalië Herstel van familiecontacten 
Herstel van familiecontacten met behulp van mobiele 
telefoon:via  sms-berichten en telefoongesprekken 

35,200 mensen, 
waaronder 3.800 
minderjarigen 
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Bijlage 3: Overzicht bestedingen per cluster en per SHO-deelnemer 
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Cordaid Mensen in Nood €88.825 €1.076.736 €1.333.291 €385.460 €0 €0 €1.289 €28.000 €24.040 €2.937.641 

ICCO & Kerk in Actie €13.913 €301.381 €641.883 €67.148 €0 €267.427 €15.973 €2.756 €24.618 €1.335.099 

Oxfam Novib €0 €161.955 €0 €1.095.796 €0 €0 €0 €0 €115.932 €1.373.683 

Nederlandse Rode kruis €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €2.866.097 

Tear €0 €35.389 €166.372 €11.591 €0 €4.204 €0 €0 €14.714 €232.270 

UNICEF Nederland €312.281 €194.809 €1.322.879 €358.771 €242.765 €36.389 €0 €80.210 €266.592 €2.814.696 

Save the Children €7.824 €5.424 €333.480 €0 €0 €0 €0 €0 €127.023 €473.751 

Stichting Vluchteling €589.816 €93.538 €164.158 €0 €0 €142.944 €0 €88.947 €97.059 €1.176.462 

World Vision €0 €39.742 €0 €0 €0 €0 €13.566 €0 €4.887 €58.195 

Totaal €1.012.659 €1.908.974 €3.962.063 €1.918.766 €242.765 €450.964 €30.828 €199.913 €674.865 €13.267.894 

Percentages 7.63% 14.39% 29.86% 14.46% 1.83% 3.40% 0.23% 1.51% 5.09% 78.40% 
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Contact 

 
Voor vragen over de SHO-actie ‘Honger in de Hoorn van Afrika’ of deze rapportage kunt u contact 
opnemen met de front office van de SHO (email info@giro555.nl; telefoon 070 3563927). 
 
Wilt u informatie over de deelnemers. dan kunt u terecht op onze website: 
 www.samenwerkendehulporganisaties.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
Uitgave Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 
© Den Haag. April 2012 
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