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Leeswijzer 

Dit rapport geeft een overzicht van de hulpactiviteiten en behaalde resultaten die de 
samenwerkende hulporganisaties hebben gerealiseerd in de periode van 13 november 
2013 tot 31 december 2015 met Giro555-geld uit de Nationale Actie “Help slachtoffers 
ramp Filipijnen”.  

Het rapport start met een inleiding over de ramp, de Nationale Actie en de 
Samenwerkende Hulporganisaties. Daarna volgt in hoofdstuk 2 een paragraaf van de vijf 
deelnemers die in de periode van 1 augustus 2015 tot 31 december 2015 hulpactiviteiten 
met Giro555-gelden hebben uitgevoerd. Zij beschrijven de behaalde resultaten en geven 
inzicht in uitdagingen, belemmeringen en thema’s in de hulpverlening. Elk hoofdstuk 
eindigt met een persoonlijk verhaal van een hulpverlener of hulpbehoevende die hulp 
heeft ontvangen met Giro555-gelden. De overige vier deelnemers hadden hun activiteiten 
met Giro555-geld al afgerond voor 31 juli 2015. In de derde tussenrapportage, die in 
november 2015 verscheen, is beschreven welke hulp zij met Giro555-geld hebben 
verleend.  

Dit rapport complementeert het financiële rapport met de uitleg over financiële cijfers 
achter deze hulp, dat op dezelfde datum (mei 2016) is verschenen. In het financiële 
rapport zijn de cijfers van alle negendeelnemende organisaties verwerkt. 
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Voorwoord 
 
 
 
Het is alweer ruim twee jaar geleden dat supertyfoon Haiyan een enorme chaos aanrichtte in 
de Filipijnen. Nederland toonde op een hartverwarmende manier medeleven met de 
slachtoffers en bracht met een Nationale Actie ruim 36 miljoen euro bij elkaar om hen te 
helpen. Alle giften die toen zijn gestort,  zijn inmiddels volledig gebruikt voor directe noodhulp 
aan getroffenen én voor herstelwerkzaamheden in de Filipijnen.  
 
In de eindrapportage die nu voor u ligt, leest u dat Giro555-geld niet alleen hoofdzakelijk is 
besteed aan onderdak en aan water en sanitaire voorzieningen, maar ook aan 
levensonderhoud: aan het herstel van werk en inkomen. Veel mensen verloren door Haiyan 
in één klap hun bron van inkomsten, bijvoorbeeld hun vissersboot of kokosplantage. 
Hulporganisaties hebben gezinnen in de afgelopen twee jaar geholpen deze bron van 
inkomsten te herstellen (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat vissers weer een boot 
hebben), of alternatieve bronnen van inkomsten te creëren. Zij hebben gezinnen bovendien 
gestimuleerd om meerdere inkomstenbronnen te combineren, zodat zij tegenslagen bij 
volgende tyfoons sneller en beter te boven kunnen komen.  
 
Ook via andere hulp zijn mensen en gemeenschappen ondersteund om beter voorbereid te 
zijn op toekomstige rampen, bijvoorbeeld door met elkaar waarschuwingssystemen op te 
zetten, evacuatieplannen te maken en rampenoefeningen te houden. Zeer belangrijk, want 
helaas is de realiteit dat de Filipijnen zeer regelmatig door natuurrampen. Jaarlijks razen 
bijvoorbeeld wel twintig tyfoons over het land.  
 
Alle giften die we van het Nederlandse publiek hebben ontvangen, zijn rechtstreeks naar 
organisaties gegaan die ter plekke in de Filipijnen werkzaam zijn. Doordat alle organisaties in 
het land al aanwezig waren, zijn ze betrokken bij de bevolking,  kennen ze de cultuur en 
context kunnen ze hulp bieden waar de mensen daadwerkelijk behoefte aan hebben. Door na 
Haiyan met deze zelfde organisaties samen te werken, hebben we voorkomen dat geld bij 
partijen terechtkomt die geen binding hebben met de plaatselijke bevolking. 
 
De hulpverlening met Giro555-geld in de Filipijnen is afgerond. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik onder de indruk van de enorme veerkracht en het doorzettingsvermogen van de 
Filipijnse bevolking. Zij hebben met enorm veel inspanning hun leven na Haiyan weer 
opgepakt. Verder ben ik trots op al het werk dat is verzet door de organisaties achter Giro555. 
Ik wil iedereen die deze hulp mogelijk heeft enorm bedanken: hulpverleners ter plaatse, 
hulpverleners in Nederland en natuurlijk iedereen die een gift heeft gedaan. 
 
Heel hartelijk dank! 
 
Simone Filippini 
Directeur Cordaid en namens Giro555 voorzitter van de actie ‘Help slachtoffers Filipijnen’ 
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Samenvatting resultaten 
 

 
• Op 8 november 2013 trof tyfoon Haiyan, één van de sterkte stormen ooit gemeten, de 

Filipijnen 
• In totaal werden 16 miljoen mensen, onder die 6 miljoen kinderen, getroffen; 6.300 

mensen werden gedood, 28.000 mensen raakten gewond en 1,1 miljoen huizen werden 
beschadigd of verwoest. 

• Nederland kwam massaal in actie om geld in te zamelen voor de actie ‘Help slachtoffers 
Filipijnen. De opbrengst was 36,3 miljoen euro. 

• Deze opbrengst is in de periode van 13 november 2013 tot 31 december 2015 volledig 
besteed. Daarbij is 54% aan noodhulp uitgegeven en 46% aan wederopbouw. 

• De belangrijkste hulpsectoren waaraan Giro555-geld is besteed zijn onderdak (€  8,1 
miljoen euro), water en sanitaire voorzieningen (€  6,9 miljoen euro) en levensonderhoud 
(€ 6,4 miljoen euro). 

• Dankzij de geboden hulp zijn huizen en scholen hersteld, kunnen kinderen weer naar 
school, zijn economische activiteiten weer opgestart en kunnen mensen hun leven weer 
opbouwen. Daarnaast zijn mensen en gemeenschappen beter voorbereid op toekomstige 
rampen. 

• Internationale hulporganisaties bouwen hun activiteiten na Haiyan af, of hebben dat al 
gedaan. Nationale en lokale hulporganisaties hebben zich kunnen herstellen en voeren 
hun eigen programma’s uit, onder andere gericht op verder herstel van werk en inkomen.  

• Met het geld van Giro555 zijn onder meer de volgende resultaten geboekt: 210.001 
mensen zijn geholpen aan onderdak, 160.685 mensen kregen hygiënematerialen, 985 
latrines zijn gebouwd, 35.418 mensen kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke 
latrines, 28.079 gezinnen ontvingen een cash donatie, 9.525 mensen kregen juridische 
steun, 81.741 kinderen kunnen weer naar school in herstelde of nieuwe klassen. 

• Aan de actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’ deden negen organisaties mee. Vier 
organisaties rondden hun hulpactiviteiten met Giro555-geld voor 31 juli 2015 af, namelijk 
ICCO en Kerk in Actie, Save the Children, UNICEF Nederland en World Vision. De 
overige vijf deelnemers hebben met Giro555-geld nog hulpactiviteiten uitgevoerd tot 31 
december 2015, namelijk CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, Nederlandse Rode 
Kruis, Oxfam Novib en Terre des Hommes. In hoofdstuk 2 van deze rapportage 
beschrijven deze vijf deelnemers de resultaten van de hulp met Giro555-geld.  
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1. Inleiding 
 
 
Op 8 november 2013 werd de Filipijnen getroffen door supertyfoon Haiyan, met 
windsnelheden van meer dan 300 km/uur één van de sterkste stormen ooit gemeten. De 
tyfoon liet een spoor van vernieling achter. Mensen verloren dierbaren, huizen, hun oogst en 
hun bron van inkomsten. Nederland werd geraakt door het enorme leed van de Filipijnse 
bevolking en bracht met de actie ‘Help slachtoffers Filipijnen’ € 36,3 miljoen bij elkaar om 
getroffenen te helpen.  
De actieopbrengst is inmiddels volledig besteed aan noodhulp en wederopbouw. In deze 
eindrapportage laten de hulporganisaties achter Giro555 het Nederlandse publiek zien welke 
hulp zij met Giro555-geld hebben geboden. Uit de rapportage blijkt dat de opbrengst vooral is 
besteed aan onderdak, aan water en sanitaire voorzieningen en aan het herstel van bronnen 
van inkomsten. Naast deze rapportage publiceren de hulporganisaties een financieel rapport 
over dezelfde periode op www.giro555.nl.  
 
1.1  De ramp 
 
Niet eerder werd de Filipijnen getroffen door zo’n zware categorie-5 supertyfoon als Haiyan, 
in de Filipijnen zelf Yolanda genoemd. De overheid had vooraf voorzorgsmaatregelen 
getroffen. Zo was bevolking gewaarschuwd, waren er mensen geëvacueerd en er stonden 
voedselpakketten klaar. Deze maatregelen stonden echter in geen enkele verhouding tot de 
enorme omvang van de ramp. En ondanks alle waarschuwingen hebben veel mensen de 
impact van de superstorm onderschat. Zij bleven thuis in plaats van tijdig een veilig 
heenkomen te zoeken.  
Tyfoon Haiyan richtte onvoorstelbaar veel leed en schade aan in 57 steden en meer dan 
12.000 dorpsgemeenschappen in 44 provincies.1 De ramp kostte 6.300 mensen het leven, 
meer dan 28.000 mensen raakten gewond en 1,1 miljoen huizen werden beschadigd of 
verwoest2.  Zo’n 5,6 miljoen mensen raakten hun bron van inkomsten kwijt, bijvoorbeeld hun 
vissersboot of kokosplantage. Ook werd 1,1 miljoen ton oogst vernietigd3. De schade aan 
huizen, gebouwen en infrastructuur was niet te overzien. In totaal zijn 16 miljoen4 Filipijnen, 
waaronder 6 miljoen kinderen, door Haiyan getroffen. Zoals vaak bij natuurrampen heeft ook 
Haiyan de meest arme en kwetsbare bevolking het hardst getroffen.  
De schade aan bijvoorbeeld waterbronnen, vis- en landbouwgronden zorgde niet alleen op 
korte, maar ook op langere termijn voor veel problemen, bijvoorbeeld omdat herstel veel tijd 
kost. Daarnaast heeft de ramp een versterkend effect gehad op al bestaande 
(milieu)problemen, zoals verzilting en bodemdaling, ontbossing en erosie, slechte drainage 
en watervervuiling. Volledig herstel van alle schade die door Haiyan is aangericht zal dan ook 
nog jaren duren, zo verwachten hulporganisaties. 
 
1.2  De nationale actie 
 
Op 11 november 2013 werd Giro555 opengesteld voor hulp aan de slachtoffers van Haiyan. 
Daarmee ging de Nationale Actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’ van start. Nederlanders 
zamelden massaal geld in. Het bedrijfsleven en de media ondersteunden de actie met 
diensten en giften. Op maandag 18 november 2013 werd een nationale actiedag 
georganiseerd onder aanvoering van de Nederlandse Publieke Omroep en in samenwerking 
met NOS, RTL en SBS in het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een team van 

                                                        
1 http://ray.dilg.gov.ph/page.php?id=34 
2http://www.ndrrmc.gov.ph/attachments/article/1329/Update_on_Effects_Typhoon_YOLANDA_(Haiyan)_17APR2014
.pdf 
3 http://www.fao.org/emergencies/crisis/philippines-typhoon-haiyan/intro/en/ 
4 Government of the Philippines (GPH) National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) – 
April 17, 2014!!
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medewerkers van alle hulporganisaties achter Giro555 faciliteerde de actie. De actie werd op 
28 februari 2014 afgesloten met een fantastische opbrengst van €36.364.5865.  
 
1.3  Wie is SHO?  
 
De stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), beter bekend als Giro555, is een 
samenwerkingsverband van 11 6  in Nederland gevestigde hulporganisaties dat bij grote 
humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft. Het doel van Giro555 is zoveel mogelijk 
steun en fondsen te werven onder het Nederlandse publiek om hulp te kunnen bieden aan 
slachtoffers van een humanitaire ramp. Dit gebeurt met een Nationale Actie, een landelijke 
actie waar alle aangesloten hulporganisaties aan meedoen en waarvoor één 
rekeningnummer beschikbaar is. Tijdens een Nationale Actie werken de samenwerkende 
hulporganisaties samen met mediapartners, zoals televisie, radio, kranten en diverse online 
media om een breed publiek te informeren over de betreffende ramp. De hulporganisaties 
leggen gezamenlijk verantwoording af over de besteding van de opbrengst van Giro555 via 
rapportages, persberichten en informatie op de website www.giro555.nl. Deze rapportage is 
een voorbeeld van gezamenlijke verantwoording. 
De stichting SHO wordt geleid door het bestuur, dat wordt ondersteund door het Giro555 
Bureau, bestaande uit 3 parttime medewerkers en aangestuurd door een coördinator. Het 
SHO-bestuur bestaat uit de directeuren van de deelnemende organisaties en drie externen 
en bepaalt het beleid. Het Bureau draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, continuïteit 
en (externe) communicatie tussen de actieperiodes door en verzorgt de verantwoording over 
het Giro555 geld via rapportages, persuitingen en overige berichtgeving. Dit zijn de 
hulporganisaties achter Giro555: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk 
in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Terre des Hommes, 
Save the Children, Stichting Vluchteling, UNICEF Nederland en World Vision. Stichting 
Vluchteling verleent geen hulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan, omdat dit niet 
binnen haar mandaat past. Zij delen daarom niet mee in de opbrengst van deze actie. 
 
1.4  De hulp 
 
De eerste vijf maanden na de ramp boden de hulporganisaties achter Giro555 vooral 
levensreddende noodhulp als voedsel, drinkwater, tijdelijk onderdak en medische zorg. Zij 
waren in staat direct in actie te komen, omdat zij ook al voor de ramp in de Filipijnen 
werkzaam waren. Veel organisaties hadden lokale kantoren of medewerkers ter plaatse en 
goede werkrelaties met de overheid. Dankzij alle noodhulp zijn mensenlevens gered, zijn 
gezinnen geholpen met onderdak, voedsel en drinkwater en werden de uitbraak van 
epidemieën en een grote voedselcrisis voorkomen. 
Geleidelijk aan verschoof de hulp van eerste noodhulp naar wederopbouw. Op 4 juli 2014 
kondigde de overheid officieel de fase van wederopbouw aan. Daarin lag de focus onder 
meer op het herstellen van huizen en scholen en van drinkwater- en 
gezondheidsvoorzieningen. De wederopbouwfase is geleidelijk overgegaan in een fase van 
verder herstel. Daarbij lag een sterk accent op het verder creëren van inkomstenbronnen. 
Hulporganisaties ondersteunden gezinnen vooral bij de ontwikkeling van meerdere bronnen 
van inkomsten. Gezinnen kregen een donatie, lening of training om bijvoorbeeld nieuwe 
gewassen te verbouwen, te starten met het houden van kippen of varkens, landbouwgrond te 
huren om mais of rijst te verbouwen of om een winkeltje te beginnen. Hoewel de inkomsten 
van veel gezinnen nog niet op het niveau van voor Haiyan zitten, zijn gezinnen nu wel minder 
afhankelijk van één inkomstenbron. Een aantal hulporganisaties, waaronder CARE en 
Cordaid Mensen in Nood, hebben mensen ook ondersteund om in groepsverband, 
bijvoorbeeld in een coöperatieve onderneming, economische activiteiten op te zetten. Het 
voordeel hiervan is niet alleen dat de groepsleden steun hebben aan elkaar, maar ook dat zij 
gezamenlijk investeringen kunnen doen in bijvoorbeeld machines, die individueel te groot 
zouden zijn. Een ander accent in de fase van wederopbouw en herstel lag op het voorbereid 
                                                        
5 Op Giro555 is ook een donatie binnengekomen van €100.000,- voor de kosten van een vrachtvliegtuig voor het 
Nederlandse Rode Kruis. Omdat Giro555 geen geoormerkte (dat wil zeggen: specifiek toegewezen) donaties 
accepteert, is deze gift niet meegeteld in de uiteindelijke opbrengst van de Nationale Actie Filipijnen, maar in de 
jaarrekening van het Nederlandse Rode Kruis verantwoord. 
6 Plan Nederland is in 2015 deelnemer geworden van de stichting SHO. Daarmee is het aantal deelnemers gekomen 
op 11. Plan was nog geen deelnemer tijdens de actie voor Filipijnen. 
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zijn op toekomstige rampen. Samen met dorpsbewoners hebben hulporganisaties risico’s in 
kaart gebracht, rampen- en evacuatieplannen opgesteld, waarschuwingssystemen opgezet 
en rampenoefeningen gehouden. Hulporganisaties geven aan dat de bevolking dankzij deze 
activiteiten zich meer bewust is van het belang van goede voorbereidingen en sterker beseft 
dat zij gehoor moet geven aan waarschuwingen. Analita (47), dorpsbestuurder in de provincie 
Leyte zegt hierover in deze rapportage: “Mijn dorp heeft maar een beperkt budget voor 
calamiteiten. Het vergroten van de kennis van mijn dorpsgenoten maakt een groot verschil. 
Als de mensen weten hoe ze voorbereid moeten zijn en moeten reageren, zal de schade veel 
beperkter zijn en worden nieuwe slachtoffers voorkomen.” 
De hulporganisaties hebben hun werk met Giro555-geld  inmiddels afgerond. De meeste 
organisaties blijven actief in de Filippijnen met andere fondsen.  
 
Hoe is de hulp verleend? 
De hulporganisaties hebben in nauwe samenwerking met de getroffen bevolking zelf gewerkt. 
Zij hebben ontvangers van hulp in alle fasen van een project betrokken, bijvoorbeeld bij het in 
kaart brengen van de ergste noden en bij het selecteren van mensen die hulp het hardst 
nodig hadden. De intensieve betrokkenheid van gemeenschappen zelf zorgt er niet alleen 
voor dat hulp terecht komt bij de meest kwetsbaren, het voorkomt ook corruptie. Het komt 
namelijk helaas voor dat mensen op basis van hun politieke voorkeur of familiebanden 
bevooroordeeld worden bij het toekennen van hulp. De transparante en participatieve aanpak 
die hulporganisaties achter Giro555 gebruiken, helpt om dit te voorkomen.  
Hulpontvangers en de lokale gemeenschap zijn vervolgens ook betrokken bij de uitvoering, 
voortgangsbewaking en evaluatie van projecten. Hierdoor kregen lokale gemeenschappen 
zelf verantwoordelijkheid en leerden zij bovendien nieuwe vaardigheden. “Omdat we onze 
eigen projecten beheerden, hebben we nu meer kennis van alle aspecten van 
projectmanagement. We bouwen nu betere gebouwen en huizen én hebben we het 
vertrouwen dat we in de toekomst in staat zullen zijn onze eigen projecten op te zetten en 
verantwoording daarover af te leggen aan onze gemeenschap,” zegt dorpshoofd Abella 
verder op in deze rapportage. Door hun intensieve betrokkenheid bij hulpactiviteiten zijn 
(vertegenwoordigers van) dorpsgemeenschappen versterkt, kunnen zij beter voor hun 
belangen opkomen en kunnen zij ook zonder ondersteuning van hulporganisaties deelnemen 
aan besluitvormingsprocessen van bijvoorbeeld de lokale overheid. Met lobbyactiviteiten 
hebben hulorganisaties bovendien (lokale) overheid voortdurend gewezen op het belang van 
de deelname van maatschappelijke en gemeenschapsorganisaties in ontwikkelings- en 
besluitvormingsprocessen. 
De hulpactiviteiten van de organisaties achter Giro555 zijn verder uitgevoerd volgens het 
building back better-principe, zoals ook door de overheid is voorgeschreven.7 Dit houdt in dat 
de situatie na de hulp beter en veiliger moet zijn dan voor de ramp. Zo moeten huizen en 
scholen beter bestand zijn tegen toekomstige rampen dan ze waren voor Haiyan, moeten 
landbouwactiviteiten gericht zijn op verduurzaming en op het introduceren van gewassen die 
beter bestand zijn tegen natte periodes. Een integraal onderdeel van het bouwen van huizen 
en andere infrastructurele werken zijn landrechten. Veel mensen hebben geen officiële 
eigendomspapieren van hun land of zijn deze bij de ramp verloren. Zonder papieren kunnen 
mensen die hun land ontvlucht zijn of hun huis hebben verloren, niet aantonen dat het land 
van hen is. Hulporganisaties hebben problemen rond landrechten in kaart gebracht, 
bemiddeld en mogelijk ervoor gezorgd dat eigendomsrechten worden vastgelegd.  
Speciale aandacht ging bij de hulpverlening uit naar kwetsbare groepen, bijvoorbeeld voor 
kinderen. Zij zijn na een ramp extra kwetsbaar voor bijvoorbeeld uitbuiting, misbruik of 
geweld. Ook komt het voor dat kinderen na een ramp niet meer naar school gaan, omdat zij 
moeten werken om het gezinsinkomen aan te vullen. Hulporganisaties hebben gewerkt aan 
de bescherming van kinderen, bijvoorbeeld door hulpverleners te trainen in het signaleren of 
voorkomen van misbruik en geweld, en aan het herstel van inkomstenbronnen van ouders, 
zodat kinderen weer naar school konden. Ook was er in de hulpverlening speciale aandacht 
voor bijvoorbeeld ouderen en voor mensen met een handicap. 
 
 
 

                                                        
7http://ray.dilg.gov.ph/news/765/DILG+releases+‘Build+Back+Better’+Operations+Manual+to+strengthen+post-
disaster+recovery+efforts/ 
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Uitdagingen bij de hulpverlening 
De noodhulpoperatie die direct na de ramp op gang kwam was enorm complex. De ramp 
strekte zich uit over een groot gebied: 9 van de 17 districten waren getroffen. Bovendien 
bestond het rampgebied uit talloze eilanden. Daarnaast waren vliegvelden, wegen en 
communicatiemiddelen vernield. Het verlenen van directe noodhulp na de ramp werd hierdoor 
gehinderd.  
Tijdens de fase van wederopbouw werd de hulpverlening onder meer bemoeilijkt doordat 
nieuwe tyfoons de Filipijnen troffen. Ook rapporteren hulporganisaties dat juist de aanpak om 
gemeenschappen zelf nauw bij de hulpverlening te betrekken, voor uitdagingen zorgde. Het 
kost namelijk tijd om contact en vertrouwen op te bouwen en om mensen te consulteren, 
gezamenlijke prioriteiten en actieplannen op te stellen. Dit conflicteert soms met de intentie 
om snel hulp te verlenen en over de bereikte resultaten te rapporteren. Verder werd hulp 
belemmert door schaarste aan goed opgeleid personeel of aan bouwmaterialen, problemen 
die zich vaak voordoen bij hulpoperaties na grote rampen.  
 
1.5  Huidige situatie 
 
Ruim twee jaar na de ramp functioneren veel diensten, zoals water, elektriciteit, transport en 
communicatiemiddelen, weer. Huizen zijn hersteld, winkels en restaurants zijn weer open. 
Helaas heeft de Filipijnen na Haiyan alweer te maken gehad met nieuwe rampen, 
bijvoorbeeld de tyfoons Hagupit (december 2014), Maysak (maart 2015),  Koppu (oktober 
2015) en Melchor (december 2015). Doordat bij de herstelwerkzaamheden na Haiyan echter 
gewerkt is volgens het Building Back Better-principe, zijn huizen, scholen en andere 
gebouwen beter bestand tegen superstormen. Ook zijn mensen beter voorbereid op rampen 
en geven ze beter gehoor aan waarschuwingen van de overheid. Bij de orkaan Melchor, die 
in december 2015 ongeveer dezelfde route volgde als Haiyan, zijn uit voorzorg 750.000 
mensen geëvacueerd, werden scholen gesloten en bleven veer- en vissersboten in de 
havens8. 
Internationale hulporganisaties ronden langzaam hun hulpactiviteiten af in de gebieden waar 
zij hulp verleenden na Haiyan. Nationale en lokale hulporganisaties hebben zich inmiddels 
kunnen herstellen en kunnen weer hun eigen programma’s en projecten uitvoeren. Veel van 
deze programma’s zijn gericht op levensonderhoud: visserij, landbouw of micro-
ondernemingen.  
De Filipijnse overheid heeft daarnaast eigen programma’s voor verder herstel lopen, zoals het 
Recovery After Yolanda (RAY)-programma, dat zich richt op het herstel van publieke 
infrastructuur als reparatie en bouw van overheidsgebouwen, markten, bruggen, scholen, 
kinderopvangcentra en havens. Daarnaast kent de overheid het Emergency Shelter 
Assistance-programma (ESA), waarbij getroffen families geld ontvangen om hun huis te 
herbouwen. Binnen dit programma worden hervestigingslocaties opgezet voor zwaar 
getroffen families uit onveilige en ramp-gevoelige zones.  
Ondanks deze programma’s wonen er nog steeds gezinnen in de zogenaamde no-build-
zone. De no-build-zone houdt in dat mensen binnen de eerste 40 meter vanaf de kust geen 
huizen mogen bouwen. Veel vissers wonen echter nog steeds, of opnieuw, met hun gezinnen 
in tijdelijke, en gammele, onderkomens vlakbij zee. De overheid geeft hen geen toestemming 
hier een permanent huis te bouwen, maar heeft hen ook geen locatie geboden om ergens 
anders een leven op te bouwen. Oorzaken voor de trage uitvoering van deze programma;s 
zijn volgens de overheid onder meer dat het lastig is geschikte alternatieve woonlocaties te 
vinden, mede door problemen rond landrechten, en om ervoor te zorgen dat op nieuwe 
locaties op tijd voldoende voorzieningen aanwezig zijn9.  Wel mogen huishoudens die op het 
strand wonen, daar voorlopig blijven en hun huis verstevigen, totdat de overheid met een 
permanente oplossing komt.  
 
Verschillende overheidsinstanties, waaronder de departementen voor  sociale zekerheid, 
handel en industrie, landbouw en visserij, milieu en natuurlijke bronnen, onderwijs, en 
                                                        
8http://www.ad.nl/ad/nl/14531/Tyfoon-Haiyan/article/detail/4207373/2015/12/14/Honderdduizenden-Filipijnen-
geevacueerd-voor-tyfoon.dhtml 
9 http://www.huffingtonpost.com/entry/2-years-after-typhoon-haiyan-many-still-waiting-for-rehousing-in-safer-
areas_us_563a4a43e4b0411d306f2beb 
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gezondheid zijn begonnen met eigen programma’s. Coördinatie tussen overheidsinstanties 
en tussen verschillende niveaus blijft een uitdaging door onduidelijkheid over de verschillende 
rollen en politieke belangen.  
Ondanks al deze programma’s blijven inspanningen nodig op het gebied van onderdak, 
levensonderhoud, water, sanitair en hygiëne (WASH), hervestiging, onderwijs en 
bescherming. Herstel na Haiyan zal dan ook  nog jaren duren. Veel hulporganisaties blijven 
daarom, ook nadat de Giro555-gelden zijn besteed, werken in de Filipijnen op het gebied van 
rampenpreventie, herstel van landbouw, visserij en andere bronnen van inkomsten, herstel 
van gezondheid- en drinkwatervoorzieningen.  
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2. Resultaten per deelnemer 
 
 

2.1 CARE Nederland  
 
 
Over ons 
 
CARE Nederland maakt sinds 2001 deel uit van de internationale hulporganisatie CARE 
International. CARE is wereldwijd uitgegroeid tot één van de grootste hulporganisaties en 
richt zich op bestrijding van armoede en de oorzaken daarvan. Binnen het internationale 
netwerk helpt CARE Nederland om mensen in ontwikkelingslanden te helpen aan een 
veerkrachtig bestaan, doordat zij vaak kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewelddadige 
conflicten. Dit doet CARE door te voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en door bij te 
dragen aan duurzame oplossingen om het risico op toekomstige rampen te verkleinen. Het 
werk van CARE richt zich vooral op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de meest 
kwetsbare mensen, zoals meisjes en vrouwen, vooral ook omdat zij de sleutel vormen om 
armoede tegen te gaan.  
 
Historie in het gebied 
 
CARE is al sinds 1949 werkzaam in de Filipijnen, waar het begon met het opzetten van 
voedselprogramma’s. Later verlegde CARE haar focus meer naar wederopbouw, noodhulp 
en ramppreventie. Het door Giro555 gefinancierde programma van CARE is mede uitgevoerd 
door de Filipijnse partnerorganisatie ‘Assistance and Cooperation for Community Resilience 
and Development’ (ACCORD INC). CARE en ACCORD werken al sinds 2009 intensief 
samen en zijn eerder samen in actie gekomen bij grote natuurrampen op de Filipijnen in 
reactie op de vernietiging van andere grote tyfoons zoals Washi, Ketsana en Bopha. Mede 
hierdoor heeft CARE veel expertise opgebouwd samen met de lokale partner om risico’s op 
rampen te verkleinen, en het integreren van ‘Disaster Risk Reduction’ (DRR) staat dan ook 
centraal in al haar projecten op de Filipijnen. 
Met de opbrengsten van de Giro555-actie heeft CARE de afgelopen twee jaar ruim 9.700 
kwetsbare gezinnen kunnen helpen door herstel aan onderdak, en door mensen de middelen 
te geven om weer in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In totaal zijn 43.956 
mensen bereikt in 107 dorpen van totaal negen verschillende gemeenten in de provincies 
Leyte en Iloilo. De gemeenten waarin CARE werkte op Leyte waren La Paz, Dagami, Santa 
Fe, Pastrana en Tabontabon. De gemeenten waarin CARE in de provincie Iloilo heeft gewerkt 
 

Totaal ontvangen van Giro555:   € 2.628.392 

Totaal besteed tot 31 december 2015:  € 2.628.392 (100% van te besteden bedrag) 

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 

 
 

 
 

 
CARE heeft met name in het eerste jaar na de verwoestende tyfoon gewerkt aan het 
verstrekken van hulp voor beschadigde huizen. In totaal zijn 1.280 families bereikt met het 
uitdelen van de zogenaamde ‘Shelter Repair Kits’ (SRKs). Deze hulppakketten hadden een 
totale per stuk waarde van €180,- en waren samengesteld uit lokale bouwmaterialen, 
handgereedschappen en een financiële toelage om zelf extra materiaal te kunnen kopen. Ook 
werd er voorlichting en training gegeven aan 9.705 begunstigden om instructies te kunnen 
geven hoe zij hun huizen veiliger en sterker konden bouwen door middel van de techniek 
‘Building Back Safer’ (BBS). CARE heeft deze methode gebruikt omdat het de 

Onderdak 
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projectdeelnemers zelf in staat stelt om hun huizen te herbouwen op de manier die zij willen. 
Er werden bewust geen kant-en-klare pakketten uitgedeeld, maar mensen waren zo in staat 
om hun huis op een grondige manier en naar eigen inzicht weer op te bouwen.  
CARE heeft door middel van ‘shelterspecialisten’ advies gegeven gedurende het hele traject 
van het huizenherstel. Na de bouwfase vond ook technische controle plaats en werden lokaal 
opgeleide mensen zoals timmerlieden in mobiele teams verenigd, om hun dorpsgenoten te 
ondersteunen bij het bouwproces. Aan het einde van de projectperiode hebben ruim 2.100 
gezinnen een training gevolgd hoe ze veilig betere huizen kunnen maken, die beter bestand 
zijn tegen sterke tyfoons. Uiteindelijk zijn zo’n 5.760 mensen bereikt met onderdak in zes 
verschillende gemeenten: Dagami en La Paz in de provincie Leyte, en vier gemeenten in de 
provincie Iloilo: Estancia, San Dionisio, Batad en Concepcion. 
 

 
Toelichting op afwijking van het plan:  
Door hogere materiaalprijzen en wijziging van de inhoud van het shelterpakket zag CARE 
zich gedwongen de prijs van het pakket te verhogen van € 131,- naar € 181,-. Hiermee werd 
de doelstelling voor de herstelpakketten (SRK’s) van huizen bijgesteld van 1.500 naar 1.280 
families.  
 
*In de regio van Leyte bestaat een huishouden gemiddeld uit 4,5 persoon.  

 
 

 
CARE is erin geslaagd om 9.738 families te assisteren weer in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien. Zo’n 5.300 gezinnen ontvingen tweemaal een financiële toelage waarmee ze 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Selecteren van gemeenschappen en het verzekeren van 

samenwerking van lokale belanghebbenden en leiders;  
• Distributie van herstelpakketten aan 1.280 families*; 
• Samenstellen van 15 mobiele shelterteams en opleiden om te 

assisteren met technieken voor veiliger herbouw Building Back 
Safer (BBS); 

• Verdeling van de onderdakherstelpakketten en de financiële 
toelage; 

• Het toezicht op reparaties en technische ondersteuning door 
mobiele bouwteams; 

• Begeleiding van de leiders van de mobiele bouwteams en de 
groepsleiders door CARE en haar partner ACCORD; 

• Trainingen geven op het gebied van BBS in zes gemeenten; 
• Het verzorgen van een tweedaagse opleiding voor 500 timmerlieden 

die hun dorpsbewoners helpen in het herstellen van hun 
beschadigde huizen. 

Resultaat tot 31 
december 2015: 

• Totaal hebben 5.769 mensen onderdakassistentie ontvangen uit 
zo’n 1.200 gezinnen; 

• 1.282 families hebben een Shelter Repair Kit (SRK) ontvangen om 
hun noodonderkomen of huis te kunnen verstevigen, volgens BBS 
standaarden; 

• 2.109 families ontvingen een training op Building Back Safer, totaal 
profiteerden 9.705 mensen; 

• 546 mensen hebben een tweedaagse opleiding tot dorpstimmerman 
gevolgd om te kunnen assisteren in de huizenbouw; 

• 14 mobiele shelterteam bestaande uit twee timmerlieden en één 
community mobilizer hebben dorpsgenoten geadviseerd en 
begeleid bij herstel van beschadigde huizen. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015: 

€ 269.654 
 

Levensonderhoud 
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inkomen genererende activiteiten konden starten. Alvorens de toelage werd overhandigd, 
verstrekte CARE training aan de gezinnen over hoe ze dit geld het beste konden besteden 
zodat hun inkomen zou stijgen. De meeste mensen investeerden in het aanplanten van 
nieuwe gewassen, nadat hun belangrijkste vorm van inkomen (kokos) was weggevallen door 
de tyfoon. Daarnaast werd er geïnvesteerd in het houden van varkens en kippen, en het 
huren van landbouwgrond voor mais- en rijstteelt, of het opstarten van een klein winkeltje met 
de verkoop van landbouw- en diervoeder gerelateerde producten. 
Daarnaast zijn er 142 groepen opgericht waarbij leden hun ontvangen toelage uit de tweede 
ronde hebben gebundeld om zodoende gezamenlijke aankopen te kunnen doen, wat een 
individueel huishouden nooit zou kunnen bekostigen. Vaak waren het ook investeringen waar 
een heel dorp profijt van had, o.a. aanschaf van trekdieren zoals waterbuffels, grote 
werktuigen als ploegen, en rijst- en maismolens.  
Hoewel de meeste gezinnen wat betreft inkomensniveau nog niet op het niveau van de 
situatie vóór Haiyan zitten, zijn de meeste families nu minder afhankelijk van één gewas, 
zoals kokos dat voorheen was. Door het project van CARE zijn de meeste gezinnen in staat 
geweest om hun inkomstenbronnen te diversifiëren. Ze vinden nieuwe manieren om hun 
voedselzekerheid te ondersteunen door andere inkomstenbronnen, zoals het planten van 
wortelgewassen, varkenshouderijen, het huren van landbouwmachines, en het opzetten van 
een lokale supermarkt. CARE heeft de levensonderhoud activiteiten in zeven gemeenten 
uitgevoerd en was in de provincie Leyte actief in de gemeenten La Paz, Dagami, Pastrana, 
Santa Fe en Tabontabon, en in gemeenten San Dionisio en Estancia in de provincie Iloilo.  
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Oriëntatie van projectbegunstigden op het programma voor 

levensonderhoud; 
• Programmadoel van CARE voor levensonderhoud was om 9.180 

families te bereiken (ca. 41.000 mensen); 
• Het uitvoeren van een training ‘duurzame landbouw’; 
• Het uitvoeren van training ‘leiderschap en financieel management’; 
• Het uitvoeren van een training op het gebied van ramppreventie en 

klimaatverandering; 
• Het houden van trainingen voor zeven gemeenten op het gebied 

van rampenvoorbereiding en ‘scenarioplanning’; 
• Het opzetten van gemeenschapsfondsen om kleine ondernemingen 

op te zetten. 
Resultaat tot 31 
december 2015 

• Totaal 43.821 mensen zijn bereikt op het gebied van 
levensonderhoud (9.738 families) in 107 dorpen van zeven 
gemeenten op Leyte en Iloilo; 

• 24.000 mensen ontvingen financiële ondersteuning; 5.359 families 
ontvingen een 1e financiële toelage met een waarde van € 52 en 
5.336 families ontvingen een 2e tranche van de financiële toelage 
met een waarde van € 95; 

• 4.876 families hebben een training ontvangen om inkomsten 
genererende activiteiten op te starten; 

• 25 coöperatieve ondernemingen, met totaal 1.060 leden, ontvingen 
financiële assistentie; 

• 120 individuele leden van de coöperatieve ondernemingen 
ontvingen training op het gebied van financieel management en 
technische ondersteuning; 

• 2.010 mensen uit 107 dorpen kregen een training over 
ramppreventie en klimaatadaptatie; 

• 1.461 mensen kregen een training op het gebied van duurzame 
landbouw; 

• 1.244 mensen kregen een training op het gebied van leiderschap en 
financieel management; 

• 151 ambtenaren uit zeven gemeenten ontvingen een tweedaagse 
ramppreventie training ter voorbereiding op het plannen van 
noodscenario’s; 

• 13 evacuatieoefeningen zijn gehouden in 7 gemeenten om inwoners 
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Toelichting op afwijkingen van het plan:  
Door aanpassing van het werkplan en budgetwijzigingen in 2015 kwam er ruimte vrij om 25 
kleine coöperatieve ondernemingen financieel te ondersteunen in hun activiteiten op het 
gebied van inkomstengenerering in o.a. de bananenproductie, krabteelt, en verkoop van 
biologische kunstmest. Hiermee zijn nog eens 1.060 mensen bereikt. 

 
 

 
 
 

Het project van CARE dat werd gefinancierd met Giro555-gelden, werd lokaal uitgevoerd 
door het CARE-landenkantoor in samenwerking met de lokale Filipijnse partner ACCORD. 
CARE had een veldkantoor in Tacloban, terwijl de partner werkte met twee veldteams: één in 
Leyte en één in Iloilo. Dit stelde CARE in staat om de 107 dorpsgemeenschappen waarin we 
gewerkt hebben te mobiliseren voor de activiteiten. Het kantoor van CARE in Manila heeft het 
projectoverzicht gehouden, en ondersteunde de partner waar nodig in zowel 
veldimplementatie alsook assistentie op financieel-administratief vlak. Daarnaast leverde het 
kantoor technische steun op het gebied van monitoring, logistiek en inkoop. De medewerkers 
van CARE in Manila hebben continue steun geleverd aan ACCORD om accurate 
verslaggeving en documentatie te waarborgen. Twee veldcoördinatoren van CARE 
ondersteunden de planning van de activiteiten en enkele specialisten van CARE gaven 
technische ondersteuning op het gebied van ramppreventie, onderdak, voedselzekerheid en 
levensonderhoud. De kosten die vallen onder programma management bestaan voor het 
grootste deel uit salariskosten van technisch, administratief en ondersteunend personeel van 
zowel CARE als de partnerorganisatie ACCORD. Hierbij horen ook kosten die vallen onder 
operatie-ondersteunende activiteiten zoals o.a. communicatie, logistiek, transport en huren 
van auto’s en kantoorruimte voor de veldkantoren. 
 

 
 
 

voor te bereiden en bewust te maken van nieuwe rampen.  
Besteed bedrag 
tot 31 December 
2015 

€ 1.773.176 

Uitgaven aan programmamanagement met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 402.022  
 

Programma-management 

Beeld: Willyn Valmores (ACCORD INC.)  
 

Projectdeelnemers in Tabon-tabon (Leyte) die hun 
financiële toelagen hebben gebundeld voor 
gezamenlijke aankoop van een dorsmachine voor 
rijst. 

Beeld: Hadrian Aguilar (ACCORD INC.) 
 

Evacuatie-oefening in Santa Fé (Leyte) waarbij 
oudere inwoners van het dorp in veiligheid worden 
gebracht. 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
Coördinatie 
 
Nauwe samenwerking met de lokale overheid en andere humanitaire organisaties in het 
projectgebied waren van cruciaal belang om CARE’s hulpactiviteiten te laten aansluiten op 
het Filipijnse overheidsbeleid voor herstel van het getroffen tyfoongebied. Daarmee werd ook 
duplicatie van andere hulpinitiatieven voorkomen. Coordinatie bleek niettemin lastig, omdat 
een aantal gemeenten nog geen voortgang had gemaakt met het ontwikkelen van haar eigen 
wederopbouwplan voor de dorpen waarin CARE werkte. De laatste vijf maanden van het 
project heeft CARE vooral gebruikt om de capaciteit van de lokale gezagsdragers te 
versterken, door onder meer het geven van trainingen op het gebied van ramppreventie en 
klimaatadaptatie. Ook werden ze getraind op contingency planning voor toekomstige rampen. 
Tijdens de overdracht in de laatste twee maanden, hebben de gemeentebesturen zich 
gecommitteerd om reeds gemaakt ontwikkelingsplannen van hun dorpen te integreren in hun 
eigen plannen voor de wederopbouw. 
 
Aanpassen werkplan  
 
Als gevolg van een aantal externe omstandigheden zoals een sterke wisselkoersdaling van 
de Filipijnse munteenheid zijn er een aantal vertragingen in de projectimplementatie 
opgelopen. CARE moest herhaaldelijk het budget opnieuw indelen om te zorgen dat de 
oorspronkelijke doelstellingen zouden worden behaald. CARE besloot vervolgens om met 
een nieuw plan te komen voor inkomstgenererende activiteiten, zoals de kippen- en 
varkenshouderijen, en het opzetten van winkeltjes aan huis waarmee de begunstigden snel 
nieuwe inkomsten konden verdienen. In het laatste jaar van het project is er ook besloten om 
25 kleine coöperatieve ondernemingen financieel te ondersteunen waarin fondsen van 
deelnemers verzameld worden om inkomstgenererende activiteiten mee te ontplooien. Met 
de winsten uit deze ondernemingen kunnen er weer nieuwe investeringen worden gedaan in 
de lokale gemeenschappen. Coöperatieve ondernemingen zijn opgestart rondom 
bananenproductie, verkoop van biologische kunstmest, en aanbieden van diensten als rijst- 
en maismolens.  
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
CARE vindt het belangrijk om continue verantwoording af te leggen aan haar 
projectbegunstigden in alle fasen van een programma. Hiertoe heeft CARE haar eigen 
beleidskader bestaande uit een aantal richtlijnen die in alle noodhulpoperaties nageleefd 
moeten worden. Door de inzet van technisch gekwalificeerd personeel kan CARE de kwaliteit 
van haar hulpverlening in noodsituaties monitoren en garanderen. De projectdeelnemers 
worden geraadpleegd in elke fase van het project. Dit zorgt ervoor dat zowel mannen, 
vrouwen als kwetsbare groepen wezenlijke bijdragen kunnen doen ten aanzien van de 
projectplanning en welke activiteiten het beste passen bij hun prioriteiten. CARE’s 
begunstigden worden geselecteerd op basis van gender, leeftijd en kwetsbaarheid. De 
dorpsleiders worden betrokken om kwetsbare families in aanmerking te laten komen voor o.a. 
het verstrekken van de financiele toelagen. De uiteindelijke selectie van projectbegunstigden 
wordt publiekelijk gedeeld, door lijsten op te hangen in openbare ruimtes, zodat iedereen hier 
inzage in heeft. 

 
 
 

CARE en projectpartner ACCORD hebben een monitoring- en evaluatiesysteem opgezet voor 
de noodhulpoperatie na Haiyan. Om de levensonderhoudactiviteiten goed te kunnen 
monitoren, heeft CARE gebruik gemaakt van een verificatiemethode die erop gericht is om 
het niveau van inkomen, en levensonderhoud te meten. Aan het einde heeft CARE een 
interne evaluatie uitgevoerd en die laat zien dat ruim 60% van de respondenten aangeeft dat 
ze een inkomensstijging hebben gerealiseerd ten aanzien van de situatie vóór Haiyan. Een 
gemiddeld inkomen in het projectgebied ligt nu tussen de 1.200 tot 3.000 peso, wat 

Verantwoording 

Monitoring en evaluatie 
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omgerekend zo’n € 24,- tot € 60,- per maand is. De respondenten hebben aangegeven dat 
zo’n 88% van dit inkomen uitgegeven wordt aan voedsel, 2% aan onderwijs, en zo’n 6% aan 
nieuwe investeringen om hun bestaanszekerheid verder op te bouwen.  

 
Capaciteitsopbouw van de kwetsbaarste groepen was een belangrijk onderdeel van CARE’s 
werk. Op het laagste dorpsniveau (barangay) werden mensen actief betrokken bij de 
ontwikkeling van de activiteiten, het identificeren van begunstigden, alsook de uitvoer van de 
activiteiten en het bewaken van het proces. De lokale autoriteiten werden daarnaast ook 
geconsulteerd om ervoor te zorgen dat het project goed ingebed zou raken in hun eigen 
ontwikkelingsplannen voor de herstelfase na Haiyan.  
CARE heeft daarnaast ook ondersteuning geleverd aan projectpartner ACCORD door o.a. 
adviezen uit te brengen hoe de partner haar documentatie op financieel en administratief 
gebied kon verbeteren. Daarnaast vonden er gezamenlijke veldbezoeken plaats waarin werd 
besproken waar de knelpunten zaten voor projectvoortgang, en om de prestaties van het 
programma te kunnen evalueren.  

 
In de selectie van projectgebieden heeft CARE specifiek gekeken naar de dorpen die het 
meest verafgelegen waren en economisch achtergesteld waren. Ook in de coördinatie met 
andere NGO’s in de regio zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de plannen van elke 
organisatie, ter voorkoming dat er duplicatie van activiteiten zou plaatsvinden in sommige 
dorpen. CARE heeft erop toegezien dat er een continue vertegenwoordiging was van 
vrouwen op het gemeenschapsniveau, en ook is er rekening gehouden met de behoeften van 
verschillende groepen als kinderen, ouderen en mensen met een handicap. In de 
monitoringsactiviteiten is erop gelet dat er een gelijke vertegenwoordiging was van vrouwen, 
meisjes, jongens en mannen om gebalanceerde en gedifferentieerde feedback te krijgen, die 
nodig was voor de verdere planning van het project. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
CARE heeft in november 2015 de implementatie van haar projectactiviteiten beëindigd. 
Capaciteitsopbouw en overdracht van bereikte resultaten aan de lokale gemeenschappen en 
hun autoriteiten was het voornaamste onderdeel van de ‘exit strategy’. In alle 107 
deelnemende dorpen zijn afsluitende ‘community audits’ georganiseerd waarin overhandiging 
van dorpsplannen en actieplannen voor het bestaanszekerheidonderdeel centraal stonden. 
Dit wordt gedaan zodat de lokale dorps- en gemeentebesturen eigenaarschap krijgen over de 
plannen en zelf de regie nemen over verdere wederopbouwplannen voor de toekomst, met in 
achtneming wat reeds is gerealiseerd door de inspanning van CARE in Leyte en Iloilo. CARE 
zal in 2016 haar Haiyan programma’s verder uitfaseren, en als onderdeel van de 
overgangsstrategie zullen o.a. de opgezette coöperatieve ondernemingen verder begeleid 
worden. Elke coöperatieve onderneming zal worden bijgestaan en begeleid in het ontwikkelen 
van een business plan om de strategische richting te bepalen en om ervoor te zorgen dat ze 
betere toegang krijgen tot een grotere markt voor hun product of dienst. 
 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 
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Beeld: Dennis Amata, CARE  
 

Analita (47) is dorpshoofd van Cambucao, een afgelegen dorp in de gemeente 
Tabontabon in de provincie Leyte in de Filipijnen. Cambucao was één van de zwaarst 
getroffen dorpen in de regio. “Alle huizen in mijn dorp waren binnen enkele minuten 
vernietigd. We verloren al ons huisraad.” Hoewel het nu al ruim twee jaar geleden is sinds 
de orkaan Haiyan over de Filipijnen trok, kan Analita de noodlottige dag maar moeilijk 
vergeten. "De orkaan had een enorm verwoestend effect maar we hadden geen andere 
keus dan verder te gaan. De mensen in mijn gemeenschap hebben hard gewerkt om er 
weer bovenop te komen en we zijn op de goede weg, " zegt Analita die voor de tyfoon 
werkte als kokosnoot- en rijstboer, net zoals haar man.  
 
Na de tyfoon ontving Analita van CARE een noodpakket met voedsel, financiële steun 
voor levensonderhoud, en herstelpakketten voor de beschadigde huizen. Ook ontvingen 
bewoners training over ramppreventie en klimaatverandering. Analita is zich terdege 
bewust van het feit dat nieuwe tyfoons elk jaar kunnen toeslaan, omdat de Filipijnen een 
van de meest kwetsbare landen voor dergelijke natuurrampen is. In 2014 werd Cambucao 
opnieuw getroffen door tyfoon Hagupit. Hoewel niet zo krachtig als Haiyan hebben de 
meeste huizen deze tyfoon doorstaan. Analita is blij dat ze trainingen hebben gekregen 
met focus op betere bouwtechnieken. “Dit heeft ervoor gezorgd dat onze huizen verbeterd 
zijn van kwaliteit en duurzamer zijn, en hierdoor bleef de schade minimaal.”  
 
Als een uitgesproken dorpsbestuurder gelooft Analita in de toegevoegde waarde van 
capaciteitsopbouw. “Mijn dorp heeft maar een beperkt budget voor calamiteiten. Het 
vergroten van de kennis van mijn dorpsgenoten en het verbeteren van hun kunde maakt 
absoluut een groot verschil. Als de mensen weten hoe ze voorbereid moeten zijn, en 
moeten reageren, zal de schade veel beperkter zijn en worden nieuwe slachtoffers 
voorkomen.” 
 
De meeste inwoners van Cambucao werkten als boer op de kokosplantages. Door de 
tyfoon is die primaire bron van inkomsten weggevallen, en moesten ze op zoek naar 
nieuwe inkomstenbronnen. Duurzaamheid staat centraal hierbij en Analita blijft zich 
inzetten om haar dorpsbewoners hiervan bewust te maken. “We hebben van CARE 
geleerd hoe we andere wortelgewassen, en groenten konden planten. Ik zit nu in mijn 
laatste termijn als dorpshoofd, en terugkijkend op hoe mijn gemeenschap in staat was om 
op te krabbelen na Haiyan, voelt het alsof ik mijn taak goed heb volbracht." Analita zal na 
haar termijn betrokken blijven bij de wederopbouw van haar dorp als president van de 
boerenvereniging. 
 

Een dorpsleider en haar weg naar een veerkrachtig bestaan voor haar gemeenschap 
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2.2 Cordaid  
 
 
Over ons 
 
Cordaid Mensen in Nood is lid van het internationale Caritas netwerk. Tijdens de 
noodhulpfase, de eerste vijf maanden na de tyfoon, steunde Cordaid Mensen in Nood het 
noodhulpprogramma van haar nationale zusterorganisatie Caritas Filipijnen, samen met 
andere Caritas-leden. Caritas Filipijnen verstrekte hulp in alle negen getroffen bisdommen in 
de Visayas, de eilandengroep in het centrale deel van de Filipijnen. Alle Caritas-leden die 
actief zijn in de Filipijnen, hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van het 
wederopbouwprogramma van Caritas Filipijnen, dat 1 april 2014 van start ging. Naast steun 
aan dit programma startte Cordaid Mensen in Nood per 1 februari 2014 een programma in 
eigen beheer in twee gemeentes: Guiuan (provincie Oost-Samar) en Coron (provincie 
Palawan), waar Caritas Filipijnen zelf onvoldoende menskracht kon inzetten. Het programma 
was gericht op het bouwen van ‘Resilient Communities’, waarbij de essentie is dat de 
bewoners zelf een stem hebben in de wederopbouw van hun omgeving. De 
gemeenschappen brengen zelf hun dorp of wijk in kaart met de situatie voor en na de tyfoon, 
bepalen de prioriteiten die aangepakt moeten worden, en op welke wijze. 
 
Historie in het gebied 
 
In de Filipijnen is Cordaid Mensen in Nood al tientallen jaren werkzaam, tegenwoordig vooral 
in Mindanao en de Visayas. Cordaid Mensen in Nood voert programma’s uit voor 
wederopbouw (in eigen beheer en via Caritas Filipijnen), microfinanciering en educatie. In de 
Visayas, het door tyfoon Haiyan getroffen gebied, verstrekte Cordaid Mensen in Nood voor de 
ramp leningen en technische assistentie aan microkredietinstellingen en zorgde voor 
capaciteitsversterking van de Filipijnse koepelorganisatie Microfinance Council of the 
Philippines. Tevens investeerde Cordaid Mensen in Nood in een fonds voor kleine sociale 
ondernemingen, dat beheerd werd door de Peace and Equity Foundation. Ook bij eerdere 
rampen, als gevolg van tyfoons in Mindanao in 2011 and 2012 en een zware aardbeving in 
Bohol in 2013, verstrekte Cordaid Mensen in Nood noodhulp via haar lokale partners. 
 
Totaal ontvangen van Giro555:   € 6.746.080 

Totaal besteed tot 31 juli 2015:   € 6.746.080  (100% van te besteden bedrag)

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

 
 
 

In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen aan 5.112 
families pakketten voor onderdak (tentzeilen, spijkers, touw en gereedschap) verstrekt.  
 
In februari 2014 begon Cordaid Mensen in Nood met een programma voor permanente 
huisvesting. In Coron, in 5 barangays (wijk of dorp), elk met een bevolking van tussen de 150 
en 300 huishoudens; in Guiuan in 2 grote barangays met in totaal 1250 huishoudens. In 
overleg met de burgemeester van Guiuan zijn in juli 2014 nog eens 4 kleine, stedelijke 
barangays geselecteerd, waar het programma eind 2014 van start ging. In totaal heeft 
Cordaid Mensen in Nood 1019 huizen gebouwd en hersteld, waarvan 687 met geld van 
Giro555 en de rest met geld van andere donoren. 
De aanpak van Cordaid Mensen in Nood is gericht op weerbaarheid, veerkracht en duurzaam 
herstel. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor aanschaf van bouwmaterialen en inhuren 
van timmerlieden en arbeid. Kwaliteit en tijdige oplevering worden door Cordaid Mensen in 
Nood begeleid, gecontroleerd en gedocumenteerd. 

Onderdak 
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In alle barangays zijn campagnes gevoerd over het belang van veilig bouwen en hoe 
bewoners zelf een aantal eenvoudige maatregelen kunnen nemen om hun huis te versterken. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In de tweede helft van 2015 hebben Cordaid Mensen in Nood en de bewoners een flinke 
eindsprint gemaakt om de gestelde doelen te behalen. Eind december waren echter nog 32 
huizen onvoltooid om verschillende redenen, zoals tijdgebrek (huis wel al voor grootste deel 
klaar), geld door de ontvangers aan andere zaken besteed (hoger onderwijs voor kinderen en 
vertrek naar elders om werk te zoeken) en impasse door een conflict over landeigendom. 

 
 

 
 

In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen 12.001 
voedsel- en huishoudpakketten gedistribueerd. Het voedsel bestond uit 10-15 kilo rijst en 1 
kilo linzen. Een familie van 5 personen doet een maand met 15 kilo rijst. Het voedsel is 
voornamelijk lokaal ingekocht en aangevoerd vanuit andere, niet getroffen gebieden in de 
Filipijnen. Een huishoudpakket bevatte een jerrycan, kookgerei (pannen, borden, bestek, 
bekers), lucifers, dekens, klamboes en slaapmatjes.  
 

 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 4.500 shelter kits (onderdak-pakketten); 

• Alle 2.535 huishoudens zijn geïnformeerd over veilige huisvesting 
en bouwtechnieken voor veilige huizen;  

• Tenminste 150 timmerlieden, metselaars en constructiemanagers 
worden getraind in veilige bouwtechnieken; 

• 672 huizen (waarvan 63 betonnen huizen) worden herbouwd of 
hersteld; 

• 323 huizen kunnen worden hersteld door de bewoners zelf, met op 
verzoek technisch advies van Cordaid Mensen in Nood.!

Resultaat tot 31 
december 2015 

• Er zijn 5.112 shelter kits verstrekt; 
• De basisgegevens van alle huishoudens in de 11 wijken en dorpen 

zijn vastgelegd; 
• Technische beoordeling van beschadigde en verwoeste woningen: 

2.042, waarvan 1.326 in aanmerking komen voor herbouw of 
reparatie; 

• Via campagnes zijn alle 2.535 huishoudens geïnformeerd over 
veilige huisvesting; 

• 631 voltooide woningen: 461 nieuw (waarvan 80 van beton) en 170 
hersteld; 

• In 56 gevallen hebben bewoners technisch advies en reparatiekits 
(met gereedschap, bouten en spijkers) ontvangen;  

• Timmerlieden, metselaars, makers van cementblokken en meester-
bouwers geschoold in veilige bouwtechnieken: 319, van wie 158 
een erkend certificaat hebben behaald. 30% van de vaklieden is 
vrouw;  

• Training- en adviescentrum op de universiteitscampus voltooid.!
Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 2.738.453 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Distributie van voedsel (11.925 huishoudens) en huishoudpakketten 

(12.375)  
Resultaat tot 31 
juli 2015 

Er zijn 12.001 voedselpakketten en 12.001 huishoudpakketten verstrekt. 

Besteed bedrag 
tot 31 juli 2015 

€ 139.996 

Voedsel 
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In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen aan 12.395 
families hygiënepakketten (badzeep, wasmiddel, tandpasta, tandenborstel, nagelknipper, 
katoenen doek, handdoek, maandverband, emmer en plastic kom) verstrekt. 
 
Er zijn in Coron op verzoek van de gemeenschappen inmiddels zes openbare latrineblokken 
aangelegd bij de gemeenschapscentra. Ondanks aanvankelijke scepsis worden ze goed 
gebruikt en onderhouden. In Guiuan en Coron zijn 615 latrines bij huizen gebouwd, waarvan 
494 met geld van Giro555 en de rest met geld van andere donoren. Tijdens tyfoon Haiyan 
werden deze latrines vaak gebruikt als schuilplaats. Op basis van deze kennis zijn de latrines 
van Cordaid Mensen in Nood groter en bouwtechnisch versterkt, zodat ze kunnen worden 
gebruikt als veilige plek of evacuatieruimte bij gevaar. 
 
Ook heeft Cordaid Mensen in Nood waterleidingen en drinkwatervoorzieningen gerepareerd 
met de hulp van plaatselijke technici. In Coron zijn in alle dorpen watergebruikscomités 
ingesteld, die toezicht houden op 11 kleine waterwingebieden. Daarin zijn 15 putten uitgerust 
met pompen en 5 andere waterbronnen hersteld. In Guiuan is 1 drinkwatersysteem (voor 75 
huishoudens) voltooid, zijn 11 pompen vervangen of gerepareerd (voor 260 huishoudens) en 
44 huishoudens direct aangesloten op het drinkwaterleidingnet (zij hebben een watermeter en 
moeten betalen voor het water). 
 
Voorlichting over hygiëne en gezondheid vond regelmatig plaats in samenwerking met andere 
aanwezige organisaties en het gezondheidsdepartement van de overheid, zoals training aan 
vrijwillige hygiëne-inspecteurs (Coron) en de campagne van ‘Zero Open Defecation’ (Guiuan). 
Eén barangay heeft inmiddels plechtig verklaard dat alle bewoners alleen nog gebruik zullen 
maken van toiletten. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er zijn minder latrines gebouwd dan gepland, omdat een groot aantal bewoners hun eigen 
latrine herstelden of niet wilden bijdragen aan een verbeterde latrine nadat hun huis al veilig 
was herbouwd. Naar schatting heeft 80% van de bevolking nu toegang tot een veilige latrine 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 12.375 hygiënepakketten; 

• 80% van de 2.535 huishoudens hebben toegang tot een veilige 
latrine; 

• 100% van de bevolking heeft toegang tot (leiding)water; 
• 80% van de volwassenen is geïnformeerd via een programma ter 

bevordering van de gezondheid en hygiëne. 
Resultaat tot 31 
december 2015 

• Er zijn 12.395 hygiënepakketten verstrekt; 
• Aantal openbare latrineblokken (Coron): 6. Voltooid aantal latrines: 

494;  
• In Coron zijn in alle dorpen watergebruikscomités ingesteld, die 

toezicht houden op 11 kleine waterwingebieden. Daarin zijn 15 
putten uitgerust met pompen en 5 andere waterbronnen hersteld;  

• In Guiuan is 1 drinkwatersysteem (voor 75 huishoudens) voltooid, 
zijn 11 pompen vervangen of gerepareerd (voor 260 huishoudens) 
en 44 huishoudens direct aangesloten op het drinkwaterleidingnet; 

• In Guiuan is in 1 barangay met de overheid een 
afvalbeheersysteem opgezet; afval wordt nu verzameld, gescheiden 
en verwerkt; 

• Voorlichting over hygiëne en gezondheid vond plaats in alle 
barangays, in samenwerking met andere aanwezige organisaties of 
het gezondheidsdepartement van de overheid. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 622.372 

Water en sanitaire voorzieningen 
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en drinkwater en is geïnformeerd over hygiëne en gezondheid. Dit is te danken aan Cordaid 
Mensen in Nood en haar goede samenwerking en afstemming met ACTED (een Franse 
organisatie) op het gebied van water en sanitatie. 

 
 

 
 

 
In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen het volgende 
verstrekt: 21 boten (in gebruik door 74 families), 225 keer plantgoed voor zeewierproductie en 
4.747 keer middelen voor starten van een moestuin (groentezaden en gereedschap) of 
houden van pluimvee. 
 
In Coron en Guiuan zijn workshops georganiseerd, waarbij elke gemeenschap leerde om op 
een verantwoorde manier grootschalige gemeenschapsprojecten zelf te beheren en uit te 
voeren.  
 
In Guiuan en Coron heeft Cordaid Mensen in Nood gezorgd voor erkende trainingen aan 
plaatselijke timmerlieden en metselaars, van wie 158 een certificaat hebben behaald. Van de 
deelnemers was één op de drie vrouw. Ook zijn veel timmerlieden en bouwvakkers ‘on the 
job’ getraind.  
 
In Coron en Guiuan zijn 48 economische groepen gevormd en geregistreerd, die in 
workshops begeleid door Cordaid Mensen in Nood voorstellen en financieringsplannen 
hebben ontwikkeld voor visserij, ecotoerisme, landbouw, in- en verkoop en catering. Na 
goedkeuring van het voorstel en inbreng van eigen kapitaal werd het aanvullende budget 
toegekend en het voorstel ondertekend door de voorzitter van de groep, de leider van de 
barangay en Cordaid Mensen in Nood. Al deze groepen zijn getraind op het gebeid van 
boekhouding, projectmanagement en groepsprocessen. Afhankelijk van de sector hebben 
groepsleden ook training gevolgd op het gebied van groenteteelt, beheer van mangroves, 
bescherming van het kustwatergebied en water- en grondbeheer. Hiervoor heeft Cordaid 
Mensen in Nood gebruik gemaakt van expertise van erkende Filipijnse en Nederlandse 
organisaties. 
 
Alle bewoners profiteren van de activiteiten in de huizenbouw, aanleg van gebouwen en 
infrastructuur, beheer van beschermde kustgebieden, afvalverwerking, groenteverbouw, 
gezamenlijke in- en verkoop van levensmiddelen en deelname aan spaargroepen, Alle 
activiteiten gezamenlijk hebben al meer dan 100.000 betaalde werkdagen opgeleverd, van 
kortstondige werkzaamheden in de bouw tot permanent werk als timmerman, in de 
afvalverwerking of als lid van een actieve vrouwengroep met een gezamenlijke catering. 
 
Behalve inkomen, waarderen groepsleden ook de onderlinge solidariteit, het samenzijn, het 
leren van elkaar en van andere groepen en de sterkere stem in dorpsvergaderingen of bij 
autoriteiten. 
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van 3.769 keer middelen voor levensonderhoud; 

• Het levensonderhoud van 80% van de bevolking is hersteld naar het 
niveau van voor Haiyan (visserij, zeewierverbouw, landbouw); 

• 30% van de vrouwen zijn betrokken bij activiteiten die inkomsten 
genereren; 

• 500 huishoudens hebben extra inkomsten uit kortetermijnwerk in de 
bouw (timmerwerk, metselen, kokospalmen kappen); 

• 300 huishoudens hebben een meer gevarieerd inkomen in 
vergelijking met de situatie vóór de tyfoon; 

• 300 huishoudens hebben toegang tot spaar- en kredietregelingen. 
Resultaat tot 31 
december 2015 

• Er zijn 21 boten en 4.969 keer middelen voor levensonderhoud 
verstrekt; 

• In totaal hebben meer dan 2000 mensen (uit ongeveer 1500 

Levensonderhoud 
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Via de georganiseerde workshops en volgens de prioriteiten van de gemeenschap zijn in 
meerdere barangays van Coron diverse klaslokalen en kinderdagverblijven geïdentificeerd 
voor herstel en verbetering. Na het tekenen van een overeenkomst met het Ministerie van 
Onderwijs voor ieder project zijn er een school en 4 kinderdagverblijven voltooid. 
 
In Guiuan is ook een Memorandum van Overeenstemming getekend met het Ministerie van 
Onderwijs voor de bouw van klaslokalen en de ontwikkeling van een masterplan voor een 
basisschool en middelbare school. Voor de middelbare school zijn er 4 klaslokalen en 
toiletten gebouwd. Het gebouw kan nu ook dienst doen als evacuatiecentrum in tijden van 
nood. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In de Filipijnen zijn de overheid en diverse internationale organisaties werkzaam bij het 
herstellen van schoolgebouwen. Dat geldt ook voor Coron en Guiuan. Cordaid Mensen in 
Nood bouwde of herstelde daarom minder dan de helft van de onderwijsfaciliteiten. Dit is de 
uitkomst van overleg met het Ministerie van Onderwijs over bij welke scholen de steun van 
Cordaid Mensen in Nood het meest nodig is.  

 
 

 
 
 

In de eerste vijf maanden heeft Cordaid Mensen in Nood via Caritas Filipijnen 35 vrijwilligers 
getraind in verlenen van eerste hulp bij het verwerken van de traumatische ervaringen van de 
ramp. Ook heeft Caritas Filipijnen, naar lokaal gebruik, speciale concerten georganiseerd, 

huishoudens) meer inkomsten uit werk in de bouw, 
gemeenschapsprojecten en andere economische activiteiten. 

• Van deze 2000 mensen hebben 610 verbeterde vaardigheden om 
projecten voor gemeenschappelijke infrastructuur en 
levensonderhoud te managen; 

• Van deze 2000 mensen hebben 319 verbeterde technische 
vaardigheden in de bouw; 

• Van deze 2000 mensen zijn 1.473 lid van in totaal 48 economisch 
actieve groepen in visserij, ecotoerisme, landbouw, in- en verkoop. 
Per huishouden zijn gemiddeld 2 mensen lid van een groep (niet in 
dezelfde groep); ruim 40% van de leden is vrouw; 

• Bedrag dat is geïnjecteerd in de plaatselijke economie (plaatselijke 
inkoop van bouwmateriaal en lonen): ongeveer 1,5 miljoen euro. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 371.345 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Alle schoolkinderen in de gemeentes Coron en Guiuan hebben een 

dak boven hun hoofd (scholen en kinderdagopvang).  
Resultaat tot 31 
december 2015 

• MvO’s voor bouw van klaslokalen met het Ministerie van Onderwijs 
in Coron en Guiuan zijn ondertekend; 

• Voltooid: 2 scholen (7 klaslokalen, en toiletten), 4 
kinderdagverblijven, en een openbaar podium (behorend bij een 
groot wijkcentrum).!!

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 252.839 

Bescherming 

Onderwijs 
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waar mensen gelegenheid kregen hun ervaringen en verlies een plek te geven. Hiermee zijn 
2.850 mensen bereikt. 
 
In Coron heeft Cordaid Mensen in Nood te maken met landkwesties met betrekking tot 
voorouderlijke rechten van inheemse bevolkingsgroepen (ancestral domain) en in Guiuan met 
onjuiste gegevens in het kadaster en landeigendomskwesties, waardoor het tijd kostte om 
eigendom of gebruiksrechten van grond vast te stellen. Daarom zijn landkwesties een 
integraal onderdeel van de huizenbouw en infrastructurele werken van Cordaid Mensen in 
Nood. In de bijstelling van het programma van Cordaid Mensen in Nood zijn aanpassingen op 
de planning en verwachte resultaten doorgevoerd. 
 

 
 

 
 
 

Via Caritas Filipijnen heeft Cordaid Mensen in Nood in de eerste 5 maanden bijgedragen aan 
het trainen van 40 medewerkers op het gebied van rampenmanagement en PDRA 
(Participatory Disaster Risk Assessment). Het doel is kwetsbare gemeenschappen, getroffen 
door tyfoon Haiyan, bij te staan en zelf een stem te geven in wederopbouw en preventie, 
zodat ze beter bestand zijn tegen rampen in de toekomst. In 2015 zijn opnieuw medewerkers 
van Caritas Filipijnen en lokale teams in de getroffen bisdommen getraind als vervolg op de 
eerdere training, om zowel te leren van elkaars ervaringen als rampenpreventie te verankeren 
in lange-termijn ontwikkeling. 
 
In de afgelopen twee jaar zijn in Coron en Guiuan veel trainingen en workshops 
georganiseerd voor het verminderen van risico’s bij rampen en het opbouwen van de 
weerbaarheid en veerkracht van de gemeenschap. De gemeenschappen brachten zelf hun 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Training van vrijwilligers in psychosociale eerste hulp en 

organiseren van psychosociale eerste hulp-evenementen voor 
getroffenen; 

• Sterke, weerbare gemeenschappen met kennis van hun rechten, in 
samenwerking met lokale overheid, maatschappelijke organisaties 
en publieke diensten. 

N.B.: bij de start van het programma waren geen doelen opgesteld met 
betrekking tot landkwesties 

Resultaat tot 31 
december 2015 

• 35 vrijwilligers getraind in psychosociale eerste hulp en 2.850 
mensen bereikt met speciale evenementen; 

• Cordaid Mensen in Nood programma heeft toegang tot een eiland 
met 289 huishoudens van migranten. Hier zijn 4 infrastructurele 
werken en 2 waterprojecten uitgevoerd; 

• Bemiddeling bij voorkomende conflicten tussen inheemse bewoners 
en migranten in alle gemeenschappen, m.n. in één dorp van 150 
huishoudens; 

• In één gemeenschap in Coron is een succesvolle 
basketbalcompetitie georganiseerd ter verbetering van de 
onderlinge verhoudingen; 

• Aantal huishoudens met vastgelegde landrechten: 800; 
• 11 huishoudens die problemen hadden met de landeigenaar konden 

verhuizen naar een permanente plek; 
• De gemeenschap heeft de locatie van alle woningen vastgelegd op 

overzichtskaarten; 
• Huishoudens die op het strand wonen (de zogenaamde ‘no-build 

zone’) mogen blijven en hun huis verstevigen, totdat de overheid 
met een permanente oplossing komt. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 33.322 

Rampen-management 
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dorp of wijk in kaart, en ook welke risico’s op grotere of kleinere rampen zij zien. Ze 
bepaalden hun behoeften, wat ze zelf konden doen en waarvoor steun van anderen nodig 
was.  
 
In Coron en Guiuan hebben deze workshops geleid tot een groot aantal grootschalige 
gemeenschapsprojecten. Er is geïnvesteerd in veilige huizen, de bouw van bruggen, 
evacuatieroutes, versterking van dammen en dijkjes, aanlegsteigers, buurtcentra, 
gezondheidsklinieken en dergelijke. De totale waarde van deze infrastructurele werken 
bedraagt al zo’n 400.000 euro.  
 
In het laatste half jaar is veel tijd besteed aan rampenpreventie: productie van informatie-
materiaal, het oprichten van comités, het opstellen van rampenplannen, formatie van 
Community Emergency Response-teams en het verbeteren van waarschuwings- en 
evacuatiesystemen, inclusief rampenoefeningen. 
 

 
 

 
 
 

 
De eerste maanden verleende Cordaid Mensen in Nood steun aan Caritas Filipijnen, zowel 
financieel als inzet van twee eigen medewerkers.  
 
Sinds februari 2014 bestaat de managementstructuur van de Cordaid Mensen in Nood uit drie 
kleine kantoren in de Filipijnen. Het ondersteuningskantoor (centrale locatie in Cebu) heeft 
een internationale programmamanager en twee Filipijnse stafleden voor financiën en 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Waarschuwingssysteem opgezet en operationeel; 

• Rampenoefeningen worden twee keer per jaar uitgevoerd; 
• Lokale bevolking (2.535 huishoudens) is zich bewust van veilige 

bouwmethoden; 
• Rampenplannen zijn aanwezig: de gemeenschappen hebben hun 

eigen 'Resilient Community' actieplannen opgesteld, waarin de 
plannen voor het verlagen van risico's bij rampen (Disaster Risk 
Reduction) staan, inclusief versterking van eigen capaciteiten en 
bescherming van de omgeving en bezittingen; 

• Aanleg van bouwwerken met hoge prioriteit, zoals dammen, 
mangroveaanplant, drainage, ontsnappingsroutes en 
verzamelpunten; opbouw van capaciteiten, zoals technische 
vaardigheden, toezicht en verantwoordelijkheid. 

Resultaat tot 31 
december 2015 

• Aantal medewerkers getraind in rampenmanagement en de 
'Resilient Recovery' aanpak: 80 (Caritas Filipijnen en bisdommen) 
en 60 (Cordaid Mensen in Nood-teams); 

• Aantal leden van de gemeenschap dat is betrokken bij 
gemeenschapsprojecten: 2.535 huishoudens; 

• Voltooide gemeenschapsprojecten: 38 (bruggen, versterking 
dammen, bouw buurtcentra, straatverlichting, evacuatieroutes en 
dergelijke); 

• In 11 barangays zijn de ‘Resilient Community Action Plans’ en de 
noodplannen (inclusief waarschuwingssystemen) een belangrijke 
bron voor de Barangay DRR and Development Plans. In Guiuan zijn 
de gebouwde betonnen huizen en toiletten en in Coron de openbare 
toiletgebouwen geschikte evacuatieruimtes; 

• In 4 barangays zijn rampenoefeningen uitgevoerd. 
Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 1.420.468 

Programma-management 
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ondersteuning. Op projectniveau zijn er twee kantoren (Coron en Guiuan), geleid door een 
internationale projectcoördinator en in totaal 60 Filipijnse medewerkers. 
 
Het hele programma wordt ondersteund vanuit het Cordaid Mensen in Nood-hoofdkantoor 
door een programmamanager en een financieel deskundige. 
 
De aard van dit wederopbouwprogramma vraagt om intensieve en specialistische 
begeleiding. Een uitvoeringsstructuur met nationale en buitenlandse staf, op locaties die ver 
uit elkaar liggen (Guiuan in het uiterste oosten en Coron in het uiterste westen) draagt bij aan 
een hoger percentage kosten voor programmamanagement. 
 
In het laatste kwartaal van 2015 heeft Cordaid Mensen in Nood een evaluatie laten uitvoeren 
naar de resultaten en de werkwijze van de ‘Resilient Recovery approach’. Uitkomsten en 
geleerde lessen zijn met Cordaid Mensen in Nood-staf en andere betrokkenen besproken en 
vervolgens vastgelegd in het evaluatierapport.  
 

 

Uitdagingen en beperkingen 
 
Cordaid Mensen in Nood werkt in het uiterste oosten (Guiuan) en het uiterste westen (Coron) 
van het getroffen gebied, waar tyfoon Haiyan respectievelijk als eerste en als laatste aan land 
kwam. Dit maakt coördinatie van het totale programma minder efficiënt. 
 
In de aanpak van Cordaid Mensen in Nood bepalen de mensen van de gemeenschappen in 
workshops en met het ontwikkelen van actieplannen zelf wat prioriteiten in wederopbouw van 
hun toekomst zijn. Dit proces kost tijd en veel begeleiding.  
 
In de vaststelling van schade aan huizen en selectie van meest behoeftigen was de 
gemeenschap in 2 barangays onvoldoende betrokken. In het tweede jaar heeft Cordaid 
Mensen in Nood daarom veel tijd geïnvesteerd in deze barangays, om de relatie met de 
bewoners te verbeteren. Deze mensen zijn vooral begeleid in het vormen van projectplannen 
en groepen voor levensonderhoud, en het beheer van de kwetsbare mangroven en 
visgronden.  
 
 

Uitgaven aan programmamanagement met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 744.759 

Foto: Reinalore P. Guimbaolibot 

Landbouwtechnicus van de Cabani-an Women's 
Agriculture Fisheries Association (CaWAFA) laat 
bezoekers mangrovekiemplantjes zien. 

Foto: Danica S. Padil 

Cordaid Mensen in Nood houdt rampenoefening in 
Guiuan, 29 oktober 2015. 
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Thema’s in de hulpverlening 

 
 
Cordaid Mensen in Nood is lid van het internationale Caritas netwerk. Binnen het netwerk 
organiseert Cordaid Mensen in Nood workshops over Disaster Risk Reduction, terwijl andere 
Caritas-leden hun expertise op bijvoorbeeld het terrein van Water & Sanitatie en 
Bestaansmiddelen delen. Deze kennis komt de kwaliteit van het wederopbouwprogramma ten 
goede.  
 
In de Cordaid Mensen in Nood-benadering van Community-Driven Resilient Recovery vormt 
de lokale overheid één van de belangrijkste actoren in de ontwikkeling van weerbare, 
veerkrachtige gemeenschappen. Coördinatiestructuren op wijk- en dorpsniveau zijn opgezet 
om problemen die zijn aangekaart door de gemeenschap het hoofd te bieden. Deze lokale 
raden zijn opgericht in samenwerking met de leiders van de wijken en dorpen, Cordaid 
Mensen in Nood en de plaatselijke Caritas.  

 
De totale aanpak van het 'Resilient Communities' programma is gebaseerd op behoeften en 
wensen van de gemeenschap, waarbij mensen participeren in het herstel van de eigen 
gemeenschap en waarbij ze in de toekomst weerbaarder en veerkrachtiger ('resilient') zullen 
zijn.  
 
Billboards en prikborden geven de gemeenschappen belangrijke informatie over projecten, 
wie de leden van het projectmanagementteam zijn en welk budget hen is toegewezen. Door 
middel van ideeënbusjes krijgt Cordaid Mensen in Nood informatie over hoe programma’s 
verbeterd kunnen worden. Dorpsraadvergaderingen en maandelijkse open bijeenkomsten 
dienen als gelegenheid voor het oplossen en uitpraten van ingebrachte kwesties. Cordaid 
Mensen in Nood-medewerkers zijn hierbij aanwezig en geven informatie waar ze kunnen. Dit 
soort simpele methoden zijn effectief gebleken in de dorpen op de eilanden in Coron, waar 
communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons niet voorhanden zijn. 
 
Bewoners spreken hun waardering uit voor deze transparante besluitvormingsprocessen. Zij 
hebben geleerd dat ze in de dorpsraden hun stem kunnen laten horen en hun zorgen kunnen 
delen, maar ook ideeën kunnen inbrengen voor plannen van de lokale overheid. 

 
Cordaids programma’s richten zich op ontwikkeling van vaardigheden van de bewoners. De 
leden van de organisaties voor economische activiteiten krijgen trainingen in leiderschap, 
managementbeginselen, boekhouden en financiële kennis om ze in staat te stellen hun 
projecten goed te kunnen uitvoeren. Groepen worden aangespoord ook eigen kapitaal te 
investeren in hun activiteiten en hun businessplan te testen. Dit voorkomt hulpafhankelijkheid 
en vergroot zelfredzaamheid. Leden van de organisaties krijgen daarnaast vakinhoudelijke 
training in bijvoorbeeld veehouderij en groenteteelt. 
 
Medewerkers van Cordaid Mensen in Nood kregen ook training in het faciliteren van 
groepsprocessen en organiseren van de gemeenschap. Een Filipijnse organisatie, 
gespecialiseerd op dit terrein, trainde alle opbouwwerkers van Cordaid Mensen in Nood, hield 
regelmatig terugkomdagen en trad op als mentor voor de stafleden die dat wensten. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Direct na de ramp lag de prioriteit van de bevolking bij huisvesting. Toen de ergste nood was 
verdwenen, hadden mensen vooral behoefte aan een eigen inkomen en het oppakken van 
economische activiteiten. Andere prioriteiten waren water en sanitatie; bescherming van 
landrechten en grondgebruik; en rampenpreventie. Hoewel bouw en herstelwerkzaamheden 
een (tijdelijk) inkomen opleverden voor honderden families en velen hun oude bestaan in de 

Samenwerking & coördinatie 

Verantwoording 

Capaciteitsopbouw 
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visserij weer hebben opgepakt, is dit niet voldoende voor een duurzame inkomensverbetering. 
Mensen hebben alternatieve bronnen van bestaan en werkgelegenheid nodig om tegenslag 
bij een volgende tyfoon sneller en beter te boven te komen.  
 
In Coron en Guiuan heeft een groot aantal vissers inmiddels hun bestaansbronnen 
gediversifieerd met de start van groenteteelt, het houden van varkens, in- en verkoop van rijst 
en brandstof, aanplant van mangroves en toezicht op de beschermde kustwatergebieden. 
Daarmee is het verhaal nog niet klaar. Voor de overgang van wederopbouw naar duurzame 
ontwikkeling en de bevolking weerbaar te maken tegen toekomstige tyfoons en andere 
bedreigingen, is het belangrijk dat samenwerking en afspraken met andere partijen als de 
lokale autoriteiten, coöperatieve organisaties, banken en de private sector verder worden 
ontwikkeld. Of zoals een inwoner van Coron zegt: ”In 5 jaar tijd willen we brandstof, vis en rijst 
aan andere dorpen verkopen, en over 10 jaar willen we ons eigen tankstation hebben”. 
 
Cordaid Mensen in Nood blijft ook samenwerken met Caritas Filipijnen, met name op het 
gebied van training en begeleiding van de rampenpreventieaanpak (Resilient Communities en 
Community Managed Disaster Risk Reduction). Daaraan nemen niet alleen de negen 
getroffen bisdommen maar ook andere bisdommen deel. Op deze manier worden op de 
lange termijn honderdduizenden mensen bereikt en hun weerbaarheid vergroot. 
 

“Ik herinner me de ochtend na Haiyan, toen mijn barangayraadsleden en ik onze 
beschadigde infrastructuur bekeken. Ik zei tegen hen: “Hoe gaan we dit allemaal weer 
opbouwen?” Alleen al alle huizen en banca’s (boten) die totaal vernietigd waren! “Als we 
dit allemaal uit onze eigen middelen moeten herstellen,” zei ik, “dan kost het ons twintig 
jaar of meer.” Godzijdank koos Cordaid Mensen in Nood ons als één van de barangays 
om mee aan de slag te gaan. Daardoor konden we veel betere infrastructuur aanleggen 
dan we daarvoor hadden, en dat in maar twee jaar tijd! Maar het belangrijkste is dat we 
er veel van hebben geleerd. Dat kwam omdat we onze eigen projecten beheerden. We 
bouwen nu betere gebouwen en huizen, hebben kennis van aspecten van 
projectmanagement én het vertrouwen dat we in de toekomst in staat zullen zijn onze 
eigen projecten op te zetten en verantwoording daarover af te leggen aan onze 
gemeenschap.” 
 

‘Betere infrastructuur dan voorheen’ 

 

Barangayhoofd dhr. Bienvenido Abella, Barangay BANUANG DAAN in Coron 

 



Gezamenlijke eindrapportage Giro555-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’, mei 2016 27 

 

 

  
2.3 Nederlandse Rode Kruis  
 
 
Over ons  
 
Het Rode Kruis is in bijna elk land ter wereld vertegenwoordigd door een nationale Rode 
Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Het Nederlandse Rode Kruis werkt in de Filipijnen 
zowel samen met zusterorganisatie het Filipijnse Rode Kruis, als met de internationale koepel 
van het Rode Kruis. Dankzij deze coördinatie van hulpverlening kan de Rode Kruis-beweging 
veel mensen bereiken. 
 
Het Internationale Rode Kruis heeft samen met de Filipijnse zusterorganisatie veel bereikt in 
het door tyfoon Haiyan getroffen gebied: 44.064 huizen gerepareerd, 19.414 nieuwe huizen 
gebouwd, 62.296 huishoudens ondersteund in voorziening van levensonderhoud, 38 
gezondheidsklinieken gebouwd, 98 scholen voorzien van water en sanitaire voorzieningen, 
365 klaslokalen gebouwd, 49.893 huishoudens voorlichting gegeven over hygiëne, 3.563 
timmermannen getrainds, 1.120 vrijwilligers opgeleid in EHBO, 25 vrijwilligers opgeleid in 
psychosociale hulp en 12.110 vrijwilligers getraind in het verminderen van de impact op de 
directe leefomgeving bij toekomstige rampen.10 
 
Met de opbrengst van Giro555 heeft het Nederlandse Rode Kruis zich gericht op het bouwen 
en repareren van huizen en scholen, het verbeteren van watervoorzieningen, 
gezondheidszorg en hygiëne, levensonderhoud, voedsel en het geven van 
rampenmanagementtrainingen aan dorpsbewoners en lokale overheden.  
 
Historie in het gebied 
 
Het Filipijnse Rode Kruis was al eerder actief in het gehele rampgebied. Landelijk heeft het 
Filipijnse Rode Kruis een stevige structuur met 100 regionale Rode Kruis-afdelingen, ruim 
duizend werknemers en meer dan 200.000 vrijwilligers. Het land wordt jaarlijks geteisterd 
door een reeks rampen, denk aan tyfoons, aardbevingen etc. Het Nederlandse Rode Kruis 
werkt sinds 2011 rechtstreeks met het Filipijnse Rode Kruis samen aan rampenvoorbereiding, 
gezondheidsprojecten en water/sanitaire voorzieningen. Deze samenwerking vindt onder 
andere plaats in Oost-Samar, Surigao del Norte, Agusan del Sur en Metro Manila.  
 
Totaal te besteden van Giro555: € 7.236.820 

Totaal besteed tot 31-12-2015:  € 7.236.820  (100% van te besteden bedrag)  

 
Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 

 
 
 
 

Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het verschaffen van veilig – en 
menswaardig onderdak voor de getroffenen door tyfoon Haiyan.  
 
 
 
 

                                                        
10 Bron van data genoemd over het Internationale Rode Kruis: Typhoon Haiyan 2- years progress report November 
2015 (FedNet) 
 

Onderdak 
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• Directe steun via het Filipijnse Rode Kruis 
 
Tijdens de noodhulpfase, die voor het Nederlandse Rode Kruis duurde van november 2013 
tot 1 april 2014, werden 7.950 families gesteund met hulpgoederen waaronder een NFI-set 
(non-food items) bestaande uit plastic matten en muggennetten die gekocht zijn van Giro555-
gelden.11 Het Nederlandse Rode Kruis steunde 1.950 families met jerrycans, en 460 families 
met plastic zeilen voor tijdelijk onderdak. Ook zijn er 5.000 zogeheten Waka Waka-lampen op 
zonne-energie uitgedeeld in 12 gemeenschappen in Oost- Samar, Leyte en Surigao del 
Norte. Daarnaast heeft het Nederlandse Rode Kruis 2.000 hygiënekits uitgereikt aan jonge 
moeders (gefinancierd door een andere donor). 
 
Eind december 2015 heeft het Nederlandse Rode Kruis alle bouwwerkzaamheden afgerond 
in het geïntegreerde project in 16 dorpen in de provincie Leyte. In totaal zijn er 457 nieuwe 
huizen gebouwd (voor circa 2.28512 mensen) en 2.245 huizen gerepareerd (voor circa 11.225 
mensen). Het Nederlandse Rode Kruis heeft rampbestendige huizen gebouwd, volgens het 
principe van ‘building back better’. Er is volgens de PASSA-methode gewerkt. PASSA staat 
voor de Participatory Approach to Safe Shelter Awareness, met als doel om samen met de 
gemeenschappen veilige huizen te bouwen. In totaal zijn 32 PASSA-facilitatoren opgeleid en 
141 timmermannen getraind. 
 
Om bij een volgende soortgelijke ramp nog sneller noodonderdak te kunnen bieden aan 
getroffenen in de Filipijnen, heeft het Nederlandse Rode Kruis van de opbrengst van Giro555 
10.500 plastic zeilen gedoneerd aan het Filipijnse Rode Kruis voor distributie in toekomstige 
noodsituaties. 
 

• Hulpgoederen via internationale koepel 
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft via zijn internationale koepel de volgende hulpgoederen 
gedistribueerd: 1.209 familietenten, 5.980 plastic zeilen, 4.580 bouwpakketten voor tijdelijke 
huizen, 1.597 keukensets, 50.000 hygiënekits, 25.800 jerrycans en 3.898 golfplaten, met 
daarbij voor 250 mensen een subsidie om zelf hun huis op te knappen. Het Nederlandse 
Rode Kruis schat hiermee zo’n 28.500 mensen te hebben bereikt met Giro555-geld. Deze 
hulpgoederen maken onderdeel uit van een grootschalig project van het Internationale Rode 
Kruis. Binnen dit project zijn de hulpgoederen (non food items), zoals hierboven beschreven 
uitgedeeld in: Aklan, Antique, Capiz, Cebu, IloIlo, Leyte, Leyte (Biliran), Ormoc en Palawan. 
De golfplaten zijn specifiek uitgedeeld in Samar. Van de opbrengst van Giro555 heeft het 
Nederlandse Rode Kruis specifiek noodhulpgoederen uitgereikt in de gemeenten Albuera, 
Isabel en Merida in de provincie Leyte. 
 

                                                        
11 Andere items in deze sets, inclusief, dekens, een jerrycan en een hygiëne kit zijn (gedeeltelijk) door een andere 
donor gefinancierd.  
12 In ieder huis woont een familie, per familie zijn er gemiddeld 5 personen.  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Noodhulp periode (t/m 31/3/2014) 
• Verstrekken van hulpgoederen (NFI’s) aan 8.000 families, 2.000 

mama-kits met hygiënische producten voor moeders met jonge 
baby’s en 1.142 plastic zeilen. 

Wederopbouw periode (in 16 dorpen in Leyte) 
• 400 mensen actief betrekken bij wederopbouw van hun eigen dorp; 
• Materiaal / geld beschikbaar voor 400 nieuwe huizen; 
• Matariaal / geld beschikbaar voor 2.200 reparaties aan huizen; 
• Subsidies (cash grants) of materiaal uitdelen aan 1.820 mensen; 
• Mensen trainen in bouwtechnieken en timmermannen opleiden. 

 
Hulpgoederen via internationale koepel 
• Het ondersteunen met hulpgoederen.  
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft alle huizen op tijd gebouwd en gerepareerd. Een tekort 
aan bouwmaterialen en een gebrek aan geschoolde timmermannen heeft voor enige 
oponthoud gezorgd. Door een erkende opleiding tot timmerman aan te bieden aan de 
dorpsbewoners, is dit tekort efficiënt opgelost. Omdat de inkoopprijzen van de 
bouwmaterialen goedkoper uitvielen, heeft het Nederlandse Rode Kruis 50 extra huizen 
kunnen bouwen en repareren. 

 
 
 
 

Onderstaande activiteiten zijn gericht op basisgezondheidszorg en beschikbaarheid van 
noodzakelijke medicijnen en medische apparatuur. 
 

• Directe steun via het Filipijnse Rode Kruis 
 
Als onderdeel van het wederopbouwplan, werkt het Nederlandse Rode Kruis ook aan 
gezondheidszorg in de 16 dorpen in de provincie Leyte. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 2 
gezondheidscentra opgeknapt en ingericht. Met deze hulp ondersteunt het Nederlandse Rode 
Kruis de infrastructuur van de basisgezondheidszorg in de provincie Leyte. De centra liggen 
in Bantigue (2.497 mensen) en Cangag (762 mensen) en zijn in december 2015 geopend. 
Het constructiewerk en de technische expertise is medegefinancierd door het Canadese 
Rode Kruis. Alle medische apparatuur is betaald met de opbrengsten van Giro555. 
 
Het Nederlandse Rode Kruis werkt ook aan het herstellen van de basisgezondheidszorg door 
training van vrijwilligers in Community Based Health and First Aid (CBHFA) en het 
organiseren van gezondheidsactiviteiten. CBHFA wordt als aanpak gebruikt om de 
gezondheidsprioriteiten in de dorpen vast te stellen samen met de bewoners. Deze activiteit 
is uitgevoerd in 6 dorpen (Antipolo, Bantigue, Cangag, Consolacion, Puting Bato en San 

Noodhulpexperts via internationale koepel 
• Het ondersteunen van met noodhulpexperts.  

Resultaat tot  
31-12-2015 

• 7.650 families, dus ca. 33.750 mensen geholpen met tijdelijke 
huisvesting. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 1.209 familietenten 
gestuurd, en ca. 6.440 plastic zeilen;  

• Circa 7.775 families, dus circa 38.875 personen gesteund met 
transitionele huisvesting. 4.580 bouwpakketten, ca. 3.898 golfplaten 
gedistribueerd, en voor 250 families subsidies voor 
onderdakreparatie verstrekt;  

• Getroffen families ondersteund met NFI’s (non-food items) incl. 
50.000 hygiënekits, 1.597 keukensets, 27.750 jerrycans en 7.950 
NFI sets onder andere bestaande uit plastic matten en 
muggennetten, die gekocht zijn van Giro555 gelden; 

• 6 grote transporten verzorgd (o.a. chartervluchten, en verscheping) 
van tenten, shelter toolkits, hygiënekits, etc.; 

• 2.245 families, (zo’n 11.225 mensen) geholpen bij de reparatie van 
hun huis; 141 timmermannen en 400 vrijwilligers opgeleid;  

• 457 huizen gebouwd met eigen sanitaire voorzieningen;  
• 32 PASSA facilitatoren opgeleid, 1.950 mensen training gegeven op 

het gebied van veilig wonen; 
• 3 noodhulpexperts gestuurd voor het internationale Rode Kruis, o.a. 

voor de ondersteuning van het shelter-cluster waar het 
Internationale Rode Kruis leidend is; 

• 10.500 plastic zeilen aangeschaft voor toekomstige noodsituaties 
Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€ 3.498.197 
 
 

Gezondheidszorg 
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Francisco) in de gemeente Isabel. In totaal zijn er in deze dorpen 1.696 huishoudens (circa 
6.180 mensen). 
 

• Hulpgoederen via internationale koepel 
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft de volgende hulpgoederen aangeschaft: 7 Inter-Agency 
Emergency Health Kits (IEHK). Dit is een standaard kit met medicijnen en medische 
apparatuur voor 10.000 mensen voor ongeveer 3 maanden. Ook heeft het Nederlandse Rode 
Kruis een chartervlucht verzorgd die IEHK’s naar de Filipijnen heeft vervoerd. Twee van de 
kits zijn vervoerd in een vlucht van defensie, georganiseerd door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het Nederlandse Rode Kruis schat hiermee zo’n 70.000 mensen te 
hebben bereikt. Deze hulpgoederen maken onderdeel uit van een grootschalig 
noodhulpproject van het Internationale Rode Kruis, en zijn niet aan een specifieke regio te 
koppelen.  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft vertraging opgelopen in het bouwen van de 
gezondheidsklinieken. Het eerste ontwerp bleek niet goed genoeg te zijn, hierdoor moesten 
er aanpassingen gedaan worden in het ontwerp van de ingehuurde consultant. Daarnaast 
bleken er op de geplande bouwplek enorme rotsblokken te liggen die moeilijk te verwijderen 
waren. Desondanks is de constructie op tijd afgerond en zijn de klinieken officieel geopend in 
december 2015. 
 

 
 
 
 

Onderstaande activiteiten zijn gericht op het verhogen van de hygiëne door het aanleggen 
van basisvoorzieningen in huizen en scholen en door het trainen van vrijwilligers. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Noodhulp periode (t/m 31/3/2014): 
• Verstrekken van medicijnen en medische apparatuur. 
 
Wederopbouw periode in 16 dorpen in Leyte: 
• Training van 180 vrijwilligers in CBHFA, training van 35 Community 

Health vrijwilligers en de implementatie van diverse gezondheids 
activiteiten. 

• 2 gezondheidscentra opknappen en inrichten  
• Gezondheidsplannen ontwikkelen samen met de dorpsbewoners 

om gezondheidsprioriteiten vast te stellen. 
 

Hulpgoederen via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen.  
Resultaat tot  
31-12-2015 

• 7 Inter Agency Health Kits (IEHK) aangekocht en verscheept met 
chartervlucht.  

• Alle trainingen succesvol afgerond: 180 CBHFA vrijwilligers en 35 
community health vrijwilligers. 

• 2 gezondheidscentra in Bantigue en Cangag opgeknapt en 
ingericht.  

• In ieder dorp zijn activiteiten op gebied van gezondheid ontwikkeld, 
6 dorpen hebben gezondheidsplan ontwikkeld en training ontvangen 
in o.a. hygiëne, diarree, dengue, huidziekten en koortsbestrijding.  

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€ 261.784 
 

Water en sanitaire voorzieningen 
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Als onderdeel van het wederopbouwplan, werkt het Nederlandse Rode Kruis ook aan Water, 
Sanitatie en Hygiëne in de 16 dorpen in de provincie Leyte. Alle 457 nieuwe huizen hebben 
een toilet en wasruimte gekregen, diverse scholen en klinieken hebben ook een toilet en 
toegang tot schoon drinkwater gekregen. Het Nederlandse Rode Kruis promoot de 
implementatie van het zogenoemde PHAST. Dit staat voor ‘Participatory Hygiene and 
Sanitation Transformation’ waarbij mensen worden aangemoedigd om hun bestaande 
hygiënische omstandigheden te onderzoeken en hierin noodzakelijke verbeteringen aan te 
brengen, zodat de hygiëne in hun eigen directe omgeving verbetert. PHAST bestaat uit 7 
stappen en ieder stap bestaat uit 16 verschillende activiteiten die door de hele gemeenschap 
doorlopen worden. Het eindresultaat is verbeterde hygiëneomstandigheden voor het hele 
dorp waarbij er door het Nederlandse Rode Kruis ook op scholen wordt gewerkt met 
kinderen. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het uitvoeren van de PHAST-activiteiten kon pas later van start gaan doordat de training van 
facilitatoren meer tijd kostte. Hierdoor konden niet alle geplande hygiënelessen op scholen en 
in de dorpen uitgevoerd worden. Het Nederlandse Rode Kruis zal daarom in 2016 doorgaan 
met hygiëneactiviteiten op de scholen, dit zal gefinancierd worden door een andere donor. 
Het aantal deelnemers aan PHAST is lager uitgevallen omdat veel dorpsbewoners betrokken 
zijn bij meerdere dorpsactiviteiten en hierdoor soms niet konden deelnemen. 
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft ervoor gekozen om een ‘owner driven approach’ toe te 
passen voor het bouwen van latrines. Dit om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten 
en het gebruik van de latrines te promoten. Bij deze aanpak krijgen de bewoners geld om de 
materialen zelf te kopen. Ook kunnen ze kiezen om zelf te bouwen of om dit over te laten aan 
een opgeleide timmerman. Het Nederlandse Rode Kruis faciliteert de betalingen en monitort 
de voortgang van de bouwwerkzaamheden. 

 
 

 
 

Het Nederlandse Rode Kruis heeft korte- en langetermijnactiviteiten ontwikkeld die er op 
gericht zijn om de situatie van mensen na een ramp snel te verbeteren. Dit kan enerzijds in 
de vorm van een geldbedrag zijn, anderzijds in de vorm van trainingen. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Wederopbouwperiode (in 16 dorpen in Leyte): 

Een schone en gezonde leefomgeving door:  
• Constructie van 400 latrines samen met de inwoners van de nieuw 

gebouwde huizen (participatief). 
• 2000 huishoudens actief betrekken bij verbeteren van eigen water, 

sanitatie en hygiëne omstandigheden d.m.v. PHAST methode 
• Uitvoeren van PHAST activiteiten samen met lokale vrijwilligers 
• Hygiëne promotie in 90% van het totaal aantal huishoudens (totaal 

zijn er 3.230 huishoudens, 90% is 2907 huishoudens). 
• water en sanitaire faciliteiten opknappen in openbare gebouwen.  

Resultaat tot 
31-12-2015 

• 457 latrines gebouwd met septic tanks en toiletten. 450 hiervan zijn 
gebouwd samen met de bevolking. De overige 7 zijn door Het 
Nederlandse Rode Kruis gebouwd. 

• PHAST-activiteiten uitgerold in 16 dorpen, bijgewoond door 1749 
huishoudens. 

• Hygiënevoorlichting gedaan in 1803 huishoudens in 16 dorpen. 
• 457 leerlingen op basisscholen getraind in hygiëne 
• 3 waterpompen geïnstalleerd in San Fransisco, 2 waterpijpleidingen 

vervangen in Bantigue en Cangag en 2 wateropvanginstallaties bij 
waterbronnen opgeknapt in Calunasan 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€ 264.778 
 

Levensonderhoud 
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De projectactiviteiten kennen drie fasen: Fase 1 heeft als doel om kleine donaties te geven 
aan getroffen bewoners om verloren gegane materialen/gereedschappen te vervangen zodat 
men weer kan werken. Vooraf moeten plannen worden ingeleverd ter goedkeuring. 
Fase 2 bestaat uit het geven van trainingen aan bewoners zodat men in eigen achtertuin of in 
gemeenschappelijke dorpstuinen organische gewassen leert verbouwen. Fase 3 richt zich op 
het trainen van bewoners om alleen of met elkaar een bedrijf op te starten. Alle activiteiten 
zijn erop gericht mensen minder afhankelijk te maken van slechts 1 inkomstenbron. De 
dorpen die in deze activiteiten betrokken worden, zijn vaak afhankelijk van de landbouw en 
veelal gelegen in de hoger gelegen gebieden.  
 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Fase 2 was gepland als training voor het verbouwen van gewassen in de 
gemeenschappelijke dorpsprojecten. Op verzoek van de bewoners heeft dit project zich 
verbreed naar het verbouwen van gewassen op steile heuvels. De betrokken dorpen liggen 
op hellingen die door verkeerd gebruik van de grond in slechte staat zijn. Met behulp van 
SALT (Slope Agricultural Land Technology) wordt geleerd hoe de kwaliteit van de steile 
gronden te verbeteren en de opbrengsten van de gewassen te verhogen. Fase 3 is in juli 
2015 van start gegaan. Omdat nog niet alle beoogde resultaten zijn bereikt zal het 
Nederlandse Rode Kruis fase 3 afronden in 2016 met behulp van financiering van een andere 
donor. 
 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Wederopbouwperiode (in 16 dorpen in Leyte) fase 1-3: 
Fase 1: 
• 200 huishoudens in staat stellen om minder afhankelijk te zijn van 1 

soort inkomen.  
• Donaties (geld) aan 289 huishoudens 
Fase 2: 
• Training in organisch verbouwen van groenten (407 mensen), 

ontwikkeling leerboek voor organische landbouw, start testproject in 
2 dorpen voor gezamenlijk dorpsproject met minimaal 50 personen. 

Fase3: 
• Trainingen aan mensen om zelf eigen bedrijfje op te zetten 
• Verstrekken van een lening of geldbedrag aan 400 mensen en/of 

groepen voor het opzetten van een eigen klein (micro) landbouw 
bedrijf  

• Geef competentietrainingen aan mensen om zelf beter aan werk te 
komen 

Resultaat tot  
31-12-2015 

Fase 1:  
• Cash donaties zijn verstrekt aan 289 huishoudens (149 in Merida en 

140 in Isabel) 
Fase 2: 
• 363 mensen getraind in het organisch verbouwen van gewassen.  
• Leerboek voor organisch verbouwen van gewassen klaar en 500 

stuks gedistribueerd onder de bewoners 
• 2 voorbeeldboerderijen opgezet in 2 dorpen door 60 betrokken en 

gemotiveerde dorpsbewoners 
Fase 3: 
• 50 individuen hebben geldbedrag gekregen om eigen bedrijf op te 

zetten nadat men met succes de ‘Farmer Business School’ heeft 
doorlopen. 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€ 244.736 
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Met behulp van aanvullende financiering van het Canadese Rode Kruis heeft het 
Nederlandse Rode Kruis twee scholen en een aantal dorpsfaciliteiten kunnen opknappen. De 
twee lagere scholen zijn erg beschadigd geraakt door Tyfoon Haiyan en zijn gevestigd in 
Bantigue (2,497 inwoners) en Puting Bato (731 inwoners). Dorpsfaciliteiten zijn opgeknapt in 
Bantigue, Cangag, Puting Bato en San Francisco.  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Alle genoemde activiteiten zijn uitgevoerd in de tweede helft van 2015 en mede gefinancierd 
door het Canadese Rode Kruis. Met behulp van de technische aansturing door het 
Nederlandse Rode Kruis kon de constructie op tijd en vakkundig worden gerealiseerd.  

 
 

 
 

Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het voorkomen van ondervoeding, en aan 
het verbeteren en beschermen van de voedselzekerheid van huishoudens door het 
overhandigen van contant geld. 
 
• Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 
 
Tijdens de noodhulpfase bereikte het Nederlandse Rode Kruis 4.450 mensen met 
voedselsteun in Surigao del Norte en Eastern Samar. Op deze locaties bood de Filipijnse 
Rode Kruis zustervereniging al hulp voordat Haiyan toesloeg. De activiteiten hadden tot doel 
om in de directe voedselbehoefte te voorzien en de voedselvoorziening op lange termijn te 
verbeteren en te beschermen: in Leyte heeft het Nederlandse Rode Kruis 3.999 families 
ondersteund met subsidies (cash grants), om zelf voedsel te kopen. De reden voor deze 
aanpak is dat de markt in Leyte functioneerde en dat daar voedsel aanwezig was.  
 
In december 2015 is er opnieuw grote schade aangericht in de omgeving van Samar door 
typhoon Melor. Het Nederlandse Rode Kruis heeft met Giro555-gelden financiële steun 
verleend aan het Filipijnse Rode Kruis voor het aanschaffen en verstrekken van 884 dozen 
met noodvoedselpakketten aan de getroffenen. Met het oog op toekomstige soortgelijke 
rampen heeft het Nederlandse Rode Kruis 8.000 keukensets gedoneerd aan het Filipijnse 
Rode Kruis waarmee getroffenen voedsel kunnen bereiden na een ramp. 
 
• Hulpgoederen via internationale koepel 
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft via het Internationale Rode Kruis nog eens 27.000 
families, oftewel zo’n 135.000 mensen bereikt met bovengenoemde subsidies (cash grants) 
om zelf voedsel te kopen. De subsidies zijn verstrekt in 13 gemeentes in 2 provincies (Samar 
en Eastern Samar). Het Internationale Rode Kruis ondersteunde 3 rondes van 
voedselvoorraden tijdens de overgangsfase van noodhulp naar wederopbouw. In maart 2014 
hebben 27.000 van de meest kwetsbare families deze subsidies ontvangen in plaats van een 
vierde ronde voedsel.  

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 2 nieuwe scholen bouwen, en 2 scholen repareren 

• 5 dorpsfaciliteiten opknappen  
Resultaat tot  
31-12-2015 

• Cangag lagere school: 2 klaslokalen en het podium 
• Puting Bato lagere school: 2 klaslokalen en het dorpsplein 
• San Francisco: 1 kinderdagverblijf en het dorpsplein 
• Cangag: dorpsplein met bijbehorende gebouwtjes en podium 
• Bantigue: omheining rondom het dorpsplein, waterafvoer systeem 
• Vanuit Giro555 is 10% van de totale kosten betaald. 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€ 9.964 
 

Voedsel 

Onderwijs 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft ervoor gekozen de resultaten in bovenstaande tabel 
geclusterd weer te geven, om zo een duidelijker beeld te schetsen van wat er is bereikt. 
Minimale afwijkingen zijn als volgt: als directe steun via het Filipijnse Rode Kruis zijn er in 
plaats van de genoemde 4.500 families voor de voedselpakketten, 4.450 families bereikt. Van 
de geplande 5.000 families voor de subsidies zijn er 3.999 bereikt. Dit verschil is uit te leggen 
doordat de situatie snel veranderde in de Filipijnen, en met de 4.000 subsidies voldoende 
mensen bereikt waren in de gebieden die het Nederlandse Rode Kruis steunt.  

 
 

 
 

 
Onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de gecoördineerde rampenbeheersing. 
 
• Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft via haar Filipijnse zustervereniging trainingen gegeven in 
rampenbeheersing aan lokale dorpsbestuurders en lokale overheden. In totaal worden alle 16 
dorpen bij deze trainingen betrokken en zullen lokale afdelingen van het Filipijnse Rode Kruis 
worden bevoorraad met noodhulpmaterialen. 
 
• Noodhulpexperts via internationale koepel 
 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft 6 uitzendingen ondersteund binnen zijn internationale 
koepel. Het Internationale Rode Kruis is er op ingericht om kort na een ramp snel experts en 
middelen in te kunnen zetten. Een van de methodes die worden gebruikt om mensen uit te 
zenden is de inzet van rampenbestrijdingseenheden (Emergency Response Units, ERU’s). 
Dit zijn teams van getrainde technisch specialisten die op zeer korte termijn kunnen worden 
ingezet. Het Nederlandse Rode Kruis heeft bijgedragen aan 6 uitzendingen van specialisten 
in Benelux-verband. Het gaat om een totaal van 5 verschillende experts, één van de experts 
is tweemaal uitgezonden. Deze experts hebben onder andere geholpen met een efficiënte 
distributie van hulpgoederen tijdens de eerste vier maanden van de noodhulpfase. 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Directe steun via Filipijnse Rode Kruis 

Noodhulp periode (t/m 31/3/2014) 
• Verstrekken van voedselpakketten aan 4.500 mensen in Eastern 

Samar en Surigao del Norte; 
• Verstrekken van subsidies (cash grants) aan 5.000 families in Leyte. 
Hulpgoederen via internationale koepel 
• Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, op basis 

van behoeften (vraaggestuurd) en beschikbare middelen.  
Resultaat tot 
31/12/2015 

• Het Nederlandse Rode Kruis heeft voedselpakketten verstrekt aan 
4.450 mensen in Eastern Samar en Surigao del Norte tijdens de 
noodhulpperiode; 

• Het Nederlandse Rode Kruis heeft subsidies (cash grants) verstrekt 
aan 30.999 families in Leyte, Samar en Eastern Samar tijdens de 
noodhulpperiode; 

• 884 dozen met noodvoedselpakketten gedistribueerd in omgeving 
van Samar in december 2015; 

• 8.000 keukensets gedoneerd aan Filipijnse Rode Kruis ter 
voorbereiding op een volgende ramp. 

Besteed bedrag 
tot 31/12/2014 

€ 1.950.200 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Noodhulpexperts via internationale koepel 

Rampen-management 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Activiteiten zijn gestart in augustus 2015 en bestaan uit het verhogen van rampenbeheersing  
capaciteit voor lokale bestuurders, het maken van rampenplannen, EHBO-lessen en het 
bevoorraden van de dorpen met noodhulpmaterialen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft eind 
2015 nog niet alle gewenste resultaten behaald. In 2016 zullen daarom de activiteiten verder 
worden uitgevoerd met behulp van een andere donor.  

 
 
 
 

Onderstaande kosten hebben bijgedragen aan de effectieve coördinatie van de 
noodhulporganisatie, en aan de ondersteuning van de hulpverleners bij logistieke diensten, 
ondersteunend materiaal, faciliteiten en infrastructuur. Het gaat om de volgende kosten: 
salaris van het lokale project team; gedeelte van de salarissen van drie gedelegeerden; 
kantoor in Leyte (incl. kantoorbenodigdheden); transport; monitoring & evaluaties.  
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
 Het Nederlandse Rode Kruis heeft aan deze rapportage ook de kosten toegevoegd van de 
coördinatie en ondersteuning door senior management, het kantoor in Isabel, en gedeeltelijk 
het kantoor in Manila.  
 
 

 

• Het ondersteunen van het Rode Kruis met noodhulpexperts, op 
basis van behoeften en beschikbare middelen; 

• Het geven van rampentraining aan dorpsbestuurders in 16 dorpen 
en lokale overheden. 

Resultaat tot 
31/12/2015 

• 6 uitzendingen ondersteund van noodhulpexperts bij 
rampenbestrijdingseenheden (Emergency Response Units) direct 
na de ramp; 

• 5-daagse rampentraining gegeven aan lokale bestuurders; 
• Lokale afdelingen van Filipijnse Rode Kruis bevoorraad met 

noodhulp goederen. 
Besteed bedrag 
tot 31/12/2015 

€ 240.581 
 

Uitgaven aan programmamanagement met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€ 294.690 
 

Programma-management 

Beeld: Judith Agnoletta 
 

Nieuwe landbouw  technieken worden toegepast op 
hellingen (SALT). 

 

Beeld: Chrismar Punzal 
 

Nederlandse Rode Kruis  model van een 
rampbestendig huis met toilet. 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
Omdat in de getroffen gebieden veel wegen, bruggen en communicatie-infrastructuur zwaar 
beschadigd waren, was de toevoer van hulpgoederen en het delen van informatie in de 
eerste weken na de ramp erg moeilijk. Sinds Haiyan zijn er meerdere aardbevingen geweest 
en een tweetal tyfoons. Alhoewel deze minder desastreus waren, heeft dit er toch toe geleid 
dat het Rode Kruis de mensen en middelen moest verdelen.  
 
Zoals bij iedere grote ramp is de coördinatie van de hulp een grote uitdaging. Het Rode Kruis 
probeert de best mogelijke hulp te verlenen, door goed te coördineren met zowel lokale 
overheden als met andere hulporganisaties. Aan de andere kant is het een feit dat mensen in 
nood niet kunnen wachten tot er gecoördineerde hulp op gang komt. Zeker in de Filipijnen 
blijkt dat mensen zelf aan de slag gaan. In de praktijk betekent dit dat de hulpverlening zeer 
onoverzichtelijk kan zijn, wat een goede planning bemoeilijkt.  
 
Na een grote ramp is er onder hulporganisaties vaak een enorme vraag naar gekwalificeerd 
personeel. Aangezien het Rode Kruis met vrijwilligers werkt, is het soms lastig om goede 
mensen te behouden, wanneer zij bij andere organisaties betaald werk kunnen krijgen. 
 
Het mobiliseren van de lokale bevolking is altijd een uitdaging. Veel dorpsbewoners raken 
pas geïnteresseerd als ze vertrouwen hebben in het project en het projectteam. Het vergt 
veel tijd om dit vertrouwen op te bouwen en de mensen ervan te overtuigen tijd vrij te maken 
buiten hun dagelijkse werkzaamheden en deel te nemen aan de project activiteiten. 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Vanaf het begin van de Haiyan-operatie zijn er binnen het Rode Kruis op de Filipijnen 
duidelijke afspraken gemaakt die hebben bijgedragen aan een goede coördinatie: 1) het 
Filipijnse Rode Kruis (PRC) is leidend als organisatie; 2) alle zusterverenigingen, waaronder 
het Nederlandse Rode Kruis, hebben geografische verantwoordelijkheid toebedeeld 
gekregen. Deze afspraken zijn gebaseerd op lessen van andere grote rampen, en hebben het 
gecoördineerde werk van het Rode Kruis sterk bevorderd.  

 
Het Nederlandse Rode Kruis en zijn partners werken op basis van de internationale 
gedragscode rond rampenhulpverlening. Een voorbeeld hiervan is dat de humanitaire noden 
van de getroffen mensen voorop staan. Zodra aan de eerste basisbehoeften is voldaan 
(voedsel, water, noodopvang) wordt er zoveel mogelijk samen met de getroffen bevolking 
gewerkt aan de wederopbouw.  

 
Het Filipijnse Rode Kruis werkte al in veel dorpen in het rampgebied vóór Haiyan. In 
assessments om de behoeften te bepalen, is de lokale bevolking zoveel mogelijk betrokken. 
Dit geldt ook voor de langere-termijnplannen, waar gebruik wordt gemaakt van participatieve 
methoden. De selectie van mensen die hulp krijgen, gebeurde via dorpscommittees. Zo is in 
ieder dorp waar het Rode Kruis werkt, samen met een onafhankelijk bewonerscommitee 
besloten welke huizen gerepareerd en welke huizen herbouwd moesten worden.  

 
 
 

In het werk met het Filipijnse Rode Kruis is het Nederlandse Rode Kruis rechtstreeks 
betrokken bij de monitoring en evaluatie. Over het algemeen gebeurt dit met behulp van 
vrijwilligers, maar waar mogelijk zet het Rode Kruis de ontvangers van de hulp in om de 
lopende activiteiten te monitoren. Dit is bijvoorbeeld het geval in de genoemde PASSA-
methode (zie ook: onderdak). Deze mensen maken onder begeleiding van speciaal getrainde 
facilitatoren hun eigen plannen en monitoren ook de resultaten daarvan.  

Samenwerking & coördinatie 

Werkprincipes en standaarden 

Verantwoording 

Monitoring en evaluatie 
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In november 2015 is er een evaluatieworkshop georganiseerd voor alle direct betrokkenen in 
het Haiyan-programma. Het Haiyan-programma is voor het Nederlandse Rode Kruis een 
voorbeeld voor toekomstige noodhulpprojecten. De integratie van diverse thema’s (onderdak, 
gezondheidszorg, water en sanitatie, levensonderhoud, onderwijs, voedsel en 
rampenmanagement) heeft ertoe geleid dat alle aspecten die nodig zijn voor een veilig, 
waardig en zinvol bestaan, zijn meegenomen in het herstel van de slachtoffers van tyfoon 
Haiyan. Op deze manier worden de getroffen gemeenschappen in staat gesteld om zichzelf 
te ontwikkelen tot een niveau dat hoger ligt dan voor de ramp. 

 
 
 
 

Lobby en pleitbezorging is volledig geïntegreerd in de aanpak van het Nederlandse Rode 
Kruis door goede coördinatie en communicatie met de lokale bevolking en met lokale 
overheden. Het Nederlandse Rode Kruis promoot de participatieve methode bij de constructie 
van huizen, de activiteiten voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Verschillende 
organisaties hebben de projecten van het Nederlandse Rode Kruis bezocht. Men is erg 
enthousiast over deze geïntegreerde methode en geeft aan in de toekomst ook op deze 
manier te willen werken. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Eind 2015 zijn alle door Giro555 gefinancierde activiteiten afgerond, maar tot december 2016 
zal het Nederlandse Rode Kruis in hetzelfde project gebied blijven werken om activiteiten op 
het gebied van rampenbeheersing en gezondheidszorg verder uit te rollen. Deze activiteiten 
worden gefinancierd door het Canadese Rode Kruis, het Amerikaanse Rode Kruis en het 
Vlaamse Rode Kruis. 
 
 

 

Lobby en pleitbezorging 
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“Pay it forward” 
 
Er wordt gezegd dat om de wereld te veranderen, je niet hoeft te wachten tot je 
alles hebt, maar dat je moet starten met dat wat je al hebt.  
 
Dit beschrijft de manier waarop Jovelyn Balbero, Jovy, en haar vrienden iedere 
dag leven. Ze is een van de velen die nadat tyfoon Haiyan schade aanrichtte aan 
haar dorp Batigue, Isabel, noodhulp ontving van het Filipijnse Rode Kruis. Omdat 
haar huis was beschadigd, ontving ze nieuw onderdak en instructies om zelf 
groente en fruit te verbouwen in haar tuin. Met deze kennis en haar achtergrond 
in onderwijs, begon ze als vrijwillig teamleidster te werken in de programma’s 
van het Filipijnse Rode Kruis. Ook binnen de gezondheids- en EHBO-activiteiten 
binnen de gemeenschap nam ze de leiding in het faciliteren van activiteiten en 
evalueren van de gezondheidsproblemen in haar gemeenschap. Door haar 
organisatorische vaardigheden werd ze benoemd tot de voorzitster van de 
levensonderhoud-vereniging in Isabel, die kleine subsidies uitdeelde voor 
startende ondernemers, gefinancierd door het Rode Kruis. Toen ze gevraagd 
werd of ze niet moe was van haar vrijwilligerswerk was haar antwoord: “Ik wil iets 
teruggeven, ik wil nuttig zijn voor mijn gemeenschap”. 
 
Haar dankbaarheid voor de steun die ze ontving na Haiyan manifesteert zich in 
haar inspanningen voor haar gemeenschap. Ze is de belichaming van wat de 
voorzitter van het Filipijnse Rode Kruis, Richard Gordon in december: “Meer dan 
jullie dankbaarheid, hebben we een sociale verandering nodig, de mobilisatie 
van een gemeenschap.” 
 
Zou ze nu de kans krijgen om lerares te worden, dan zou Jovy over die 
onderwerpen onderwijzen, waarmee ze zo nu bekend is: tuinieren, 
gezondheidszorg en levensonderhoud. Ze zou voor altijd iets terug doen voor 
haar gemeenschap en zo anderen inspireren dat ook te doen: “paying it forward.” 
!
 

Jovy als vrijwilliger bij het overzien van handenwassen activiteiten tijdens een sessie in 
Barangay Bantigue. (Joyce Gagala) 

Jovy tijdens een consulatie 
vergadering met de 
levensonderhoud-adviseur (Raffy 
Banghet) 

 

Jovy zit de eerste vergadering van de 
ondernemersvereniging in Siable voor. 
(Jeicel Parmosa) 
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2.4 Oxfam Novib  
 
 
Over ons 
 
Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam, een internationale confederatie van 17 
ontwikkelingsorganisaties. Samenwerking is het hart van ons werk. Want niemand lost 
armoede en onrecht alleen op. Wij werken samen met lokale partnerorganisaties in 
ontwikkelingslanden, overheden en bedrijven en met het Nederlandse publiek. Samen 
werken we in meer dan 90 landen.  
In de activiteiten na de orkaan Haiyan heeft Oxfam zowel direct werk uitgevoerd als indirect 
met lokale partners, om te zorgen voor een tijdige levering van goede hulp. Oxfams werk 
concentreerde zich op de regio’s Oost Samar (niet onderdeel van dit verslag) en Leyte 
inclusief Tacloban City en Cebu. 
 
Historie in het gebied 
 
Oxfam werkt al zo’n 25 jaar op de Filipijnen en heeft in die periode naast vele noodhulp- en 
rampenbestrijdingsprogramma’s een scala aan langere termijn ontwikkelingsprogramma’s 
uitgevoerd op het gebied van bijvoorbeeld reproductieve gezondheidszorg, goed bestuur, 
vergroten van de weerbaarheid van mensen om tegenslagen zoals mislukte oogsten en 
rampen op te vangen en conflicttransformatie. Daarnaast pleit Oxfam actief bij lokale en 
regionale beleidsmakers voor een adequaat armoedebestrijdingsbeleid en voor het effectief 
toekennen en inzetten van leningen verstrekt door o.a. de Wereldbank, de Aziatische 
Ontwikkelingsbank en de ASEAN (Associatie van Zuid-Oost Aziatische landen) en is gericht 
op beleid voor armoedebestrijding, op de opbouw van weerbaarheid tegen rampen (DRR, 
afkorting van Disaster Risk Reduction), en op de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. 
 
 
Totaal te besteden van Giro555:   € 5.875.695 

Totaal besteed tot 31 december 2015:  € 5.875.695 (100% van te besteden bedrag)  

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 
Oxfam heeft met Giro555-financiering aanvankelijk gewerkt in de sectoren Water en sanitaire 
voorzieningen en Levensonderhoud. Tijdens de wederopbouwfase zijn er ook activiteiten 
geweest in de sectoren Bescherming en Rampen-management. Binnen alle sectoren zijn 
aandacht en activiteiten voor gender en monitoring en evaluatie geïntegreerd, ondersteund 
met fondsen uit het programmamanagementbudget.  
 

 
 
 
 

 

Het WASH-programma dat met Giro555-gelden werd gefinancierd werd uitgevoerd in de 
westelijke gemeenten van Leyte, tot aan de start van de wederopbouwfase in maart 2015. Na 
maart 2015 richtte het programma zich op wederopbouw in Tacloban City en op het eiland 
Bantayan. 
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Resultaat 1: 150.000 vrouwen, mannen, meisjes en jongens hebben 

betere toegang tot en beschikking over veilig drinkwater. 
Resultaat 2: 30.000 gezinnen in de doelgroep zijn in staat om betere 

Water en sanitaire voorzieningen 
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hygiëne toe te passen in een veilige en in de cultuur passende 
omgeving. 
• Resultaat 3: Gezinnen in de geselecteerde gebieden hebben 

toegang tot en maken gebruik van sanitaire voorzieningen. 
Resultaat tot  
31 december 
2015 

35.000 gezinnen hebben toegang tot veilig drinkwater, door middel van: 
• Uitdelen van 34.597 waterpakketten, 
• Uitdelen van 109.206 flessen waterdesinfectiemiddel, 
• De bouw/installatie van 137 gemeenschapskranen, 
• Reparatie van 7 waterreservoirs, 
• 23 waterputten uitgerust met bescherming tegen verontreinigingen, 
• Installatie van 7 handpompen, 
• 2 bunkhouses voorzien van materialen voor watervoorziening 
• 20 reservoirs voor opvang van regenwater in scholen, voor gebruik 

door scholen en gemeenschappen, 
• Verbetering van 2 waterleidingstelsels in scholen, zodat scholieren 

toegang hebben tot water, 
• Installatie van 1 chloreringsmachine, 
• Uitvoering van 4 testen van 3 stelsels voor waterlevering ter 

verzekering van de kwaliteit van water, 
• 8 lokale overheidsinstanties voorzien van technische steun in het 

ontwikkelen van WASH plannen, 
• 1 leerbezoek over onderhoud aan succesvolle watersystemen. 
 
Verbeterde hygiëne is tot stand gekomen door middel van: 
• Opzetten van 98 WASH-comités, waardoor 56% van de vrouwen in 

hun wijk voorlichting over hygiëne en gezondheid kregen, 
• 6.081 families hebben langdurig houdbare behandelde 

muskietennetten ontvangen, 
• Bijna 8.000 mensen is getoond hoe de handen goed te wassen, 

waaronder 62,5% vrouwen. Scholieren namen ook deel aan 
oefeningen over handen wassen, waaronder 80% meisjes, 

• Uitdelen van hygiënepakketten (36.086 aan families en 297 aan 
schoolkinderen), 

• 102 mensen kregen training in hygiëne waarbij de gemeenschap 
het voortouw neemt, die vervolgens veranderingen bewerkstelligden 
in 11 barangays (gemeenten) met 47 dorpen, 

• Introductie in 18 dorpen van Community Led Total Sanitation 
(CLTS) waarvan 15 zijn gecertificeerd als Zero Open Defecation 
dorpen (ZOD), 

• 35 scholen hebben een oriëntatie en demonstratie met leerkrachten 
en leerlingen gedaan over hoe de handen goed te wassen, 

• Productie van verschillende soorten informatie-, educatie- en 
communicatiematerialen en evenementen (IECs) over het beheer 
van vast afval en hygiënepromotie, 

• Uitvoering van 2 marktstudies over marketing van sanitaire 
voorzieningen om de beste oplossingen en mogelijkheden voor 
families te vinden voor de bouw van eigen toiletten, 

• Opleiding van 15 metselaars voor de bouw van goedkope wc's als 
onderdeel van de strategie door middel van sanitaire marketing, 

• Inrichten van 1 demonstratieruimte met 11 verschillende types low-
cost toiletten, 

• Partnerschap met Negros Women for Tomorrow Foundation 
(NWTF), zodat gezinnen die geïnteresseerd zijn in low-cost toiletten 
leningen met een minimale rente kunnen afsluiten, 

• Uitvoering van marketingactiviteiten met betrekking tot sanitatie in 
21 dorpen en 3 gemeenten. 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De doelstelling voor reparatie van watertoevoer en sanitaire voorzieningen werd naar 
beneden bijgesteld, omdat de coördinatie met de doelgroep en overheidsmedewerkers 
langzamer ging dan verwacht. In juli 2014 verklaarden de regering en de VN dat de noodfase 
was beëindigd. Oxfam was al bezig met een herziening op basis van werkelijke behoeftes, en 
besloot om het WASH-programma in het westen van Leyte te beëindigen en te focussen op 
andere prioritaire gebieden. Vanaf april 2015 werd ingezet op de noden op het eiland 
Bantayan en in Tacloban City. 

 
 

 
 

Het programma voorzag in dringende voedselbehoeftes en het herstel van levensonderhoud 
met geld-voor-werkprojecten, uitkeringen van contant geld, en het leveren van 
bestaansmiddelen (o.a. zaden, gereedschap) in het westen van Leyte. Met uitkeringen van 
contant geld heeft Oxfam bijgedragen aan het herstel van de lokale economie en versterking 
van economische kansen van de getroffenen. Om duurzame effecten te bereiken is er in 
samenwerking met instanties, inclusief die van de overheid, training gegeven in 

Verbeteringen in afvalbeheer, door: 
• Beïnvloeding van gemeentelijk beleid op afvalbeheer via 3 Solid 

Waste Management Committees in 3 gemeentes en 21 dorpen, 
• 3 studies over Solid Waste Management hebben geleid tot 3 

plannen voor vast afvalbeheer op basis van de Solid Waste 
Management Act (RA 9003) van de Filipijnen, 

• 1 leerbezoek van het afvalbeheer-bestuur aan een succesvolle 
gemeente over beheer van vast afval, 

• 1.116 activiteiten gericht op Zero Open Defecation in 18 dorpen 
Grote activiteit, in sub-dorpen gebeurt dit wekelijks, en wordt 
gemonitord door het gezondheidsdepartement van de overheid, 

• Bouw van 1 centraal afvalverwerkingscentrum in 1 gemeente, 
• Bouw van 12 decentrale afvalverwerkingscentra in 12 dorpen, 
• Verstrekken van 156 afvalbakken aan gemeenten en dorpen 

voorzien in ondersteuning voor ‘Geen afvalscheiding, geen 
verzameling’- afvalbeleid. Het merendeel van de vuilnisbakken zijn 
van gerecyclede ijzeren trommels, 

• Verstrekking van 416 kleine vuilnisbakken aan scholen ter 
ondersteuning van de afvalcampagnes, 

• Verstrekking van 1 plasticshredder aan 1 gemeente, voor de 
versnippering van kunststoffen ten behoeve van de verkoop en het 
genereren van inkomsten voor werknemers in afvalverwerking, 

• Uitvoering van 1 WASH Inventarisatie en Analyse-oriëntatie met 18 
WASH commissieleden op hervestiginglocaties, 

• Organisatie van 1 reflectieworkshop over evacuatiecentra met 33 
personen afkomstig uit overheidsinstanties en leiders van 
ontheemden voor kennis over evacuatiemanagement en WASH in 
evacuatiecentra. 

 
Verbeterde sanitaire voorzieningen, door middel van: 
• Bouw van 177 toiletten voor gezinnen, 
• Bouw van 53 gemeenschappelijke toiletten, 
• Bouw van 64 toiletten voor scholen, 
• Reparatie of verbetering van 15 toiletten voor scholen, 
• Bouw van 31 gemeenschappelijke wasruimtes, 
• Bouw van 25 handenwas-faciliteiten in scholen, 
• Reparatie/verbetering van 2 handenwas-faciliteiten in scholen. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 3.403.622 
 

Levensonderhoud 
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organisatieontwikkeling en in het verantwoord afbouwen van de hulp. Vanaf april 2015 werd 
prioriteit gegeven aan het toewijzen van fondsen voor herhuisvestinglocaties in Tacloban City. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Na 6 maanden toonde een Oxfam-analyse aan dat de markten zich snel herstelden, en dat 
zelfs kleinschalige handelaren steun kregen van voormalige zakenpartners en hun 
inkoopprijzen verlaagden om sneller te herstellen. Dit had negatieve gevolgen voor 
kleinschalige boeren en vissers. Daarom richtte het programma zich, in plaats van op 
kleinschalige handelaren, op steun aan duurzame inkomensgenererende projecten, zoals 
geïntegreerde landbouwsystemen, alternatief levensonderhoud en ondernemingen van 
vissers- en boerenassociaties of coöperaties. Hierdoor zijn basisorganisaties en de 
weerbaarheid van gemeenschappen versterkt, terwijl ook hogere inkomens werden 
gerealiseerd voor vrouwen en mannen. Momenteel worden in Tacloban City nog activiteiten 
rond levensonderhoud uitgevoerd. 

 
 
 
 

Onder het cluster bescherming zijn activiteiten uitgevoerd rondom ontheemding en gender. 
Tijdens de gehele projectduur is gender in alle onderdelen van het werk opgenomen. Waar 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Resultaat 1: 10.000 kwetsbare gezinnen hebben toegang tot voldoende 

voedsel en andere basisbehoeftes gekregen waardoor zij in staat zijn 
gesteld weer zelf in hun levensonderhoud te voorzien.  
• Resultaat 2: markten voor voedsel en eerste levensbenodigdheden 

functioneren weer na input van contant geld en goederen. 
Resultaat tot 31 
december 2015 

Oxfam heeft 10.373 kwetsbare gezinnen geholpen met: 
• Uitkeringen in geld aan 2.186 gezinnen, 
• Geld-voor-werk projecten voor 4.009 gezinnen, 
• Steun in geld en goederen voor 3.364 kwetsbare gezinnen, 
• Beroepstraining voor 139 personen, 
• Training van 14 groepen in ontwikkeling van het ondernemerschap, 
• Steun aan 4 groepen met broodwinning in de visserij in de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke visserijondernemingen en 
beheer van natuurlijke hulpbronnen aan de kust, 

• Steun aan 6 groepen met broodwinning in kokosnootbomen in de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke ondernemingen, 

• Samenwerking met de National Irrigation Authority (NIA) en 2 
irrigatiecoöperaties in Ormoc City, heeft geleid tot herstel van 2 
pakhuizen voor rijst en 1 rijstmolen, 

• Ontwikkeling van samenwerking met City Agriculture Office van 
Ormoc m.b.t. ongediertebestrijding waar rijstboeren elk jaar door 
worden getroffen, 

• Opzetten van 10 werkgroepen die het weer monitoren in 
samenwerking met de City Agriculture Office van Ormoc, 

• Herbeplanting van 5 hectare mangrovebos, 
• Organisatie van 3 schoolfora over noodzaak van bescherming van 

natuurlijke hulpbronnen aan de kust en in zee. 
• Formeel organiseren en registreren van 10 groepen bij DOLE 

(Afdeling voor Werk en Werkgelegenheid) als ‘people’s 
organizations’ (POs). 

• Ontwikkeling van 2 IEC-materialen over 2 plagen die 
kokosnootbomen aantasten en delen met kokosnootboeren.  

• Deelname van 1.500 IDP families in onderzoek naar afwisselende 
bronnen en mogelijkheden van inkomen. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 1.295.423 

Bescherming 
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nodig werden op zich staande activiteiten uitgevoerd, maar de benadering was allereerst om 
deze activiteiten te integreren in het werk rond WASH en Emergency Food Security and 
Vulnerable Livelihoods (EFSVL). 
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Resultaat 1: Consultaties ter herkenning van de behoeftes en 

bevordering van gelijkwaardige deelname van vrouwen aan 
besluitvorming. 
Resultaat 2: Adequate nood- en hersteldiensten.  
Resultaat 3: Tijdige en accurate informatie over diensten ter 
bescherming tegen geweld en andere bedreigingen.  
Resultaat 4: Consultaties over geschikte duurzame oplossingen voor 
ontheemding. 

Resultaat tot 31 
december 2015 

Herkennen van de behoeftes van vrouwen en bevorderen van 
gelijkwaardige deelname van vrouwen aan besluitvorming, onder meer 
door samenwerking met andere organisaties, lobby voor betere 
oplossingen voor herstel en herhuisvesting en training aan leiders 
(waaronder vrouwen) van comités.  
 
Bevorderen van fatsoenlijke nood- en hersteldiensten, door middel van 
lobbyactiviteiten. In Tacloban City, bijvoorbeeld, is vanuit 8 
opvangcentra een federatie van ontheemden opgezet, die met succes 
bij de gemeente een lobby hebben uitgevoerd en hun zorgen over de 
basisdiensten hebben geuit. 
 
Verstrekken van informatie over diensten ter bescherming tegen geweld 
en andere bedreigingen, zoals (mede-)organisatie van een mediaforum 
over ongediertebestrijding, het herstel van de beschermeenheid voor 
vrouwen en kinderen in het regionale ziekenhuis en verbetering van de 
Roze Kamer voor vrouwen en kinderen bij de Filipijnse nationale politie 
in Ormoc City. 
 
Bevorderen van geschikte en duurzame oplossingen voor ontheemding, 
onder andere door deelname en vertegenwoordiging van ontheemden 
in verschillende fora over herhuisvesting, voorlichting over 
hervestigingrechten, consultaties over hervestigingkwesties en 
beleidsbeïnvloeding bij verschillende overheidsinstanties.  
 
Gender: 
• Inductie voor medewerkers over gender, waaronder WASH en 

gender, gender-based violence en gender in emergencies.  
• Bouw van toiletten die rekening houden met de behoeftes van 

vrouwen. 
• Geld-voor-werk projecten met activiteiten specifiek voor vrouwen, 

en kinderopvang voor deze vrouwen. 
• Uitvoering van 2 Gender Sensitivity Training(GST)/Gender and 

Development (GAD) planning sessies met als resultaat GAD-
plannen in 3 gemeentes. 

• Organisatie van 4 workshops over de zorg voor vrouwen die 
deelnemen in levensonderhoud- en WASH-programma’s. 

• Organisatie van 1 sessie over LGBT-rechten in Bantayan (op 
verzoek van een LGBT-groep). 

• Organisatie van 4 sessies over gender-based violence voor 
jongeren en ouders. 

• Zwemles voor 40 paar moeder-dochters 
• Opstellen van kennisproducten: (1) Gender Snap-Shot; (2) 

Voortgang van het Nationale Forum ‘Vrouwen na de Storm’. 
• Rehabilitatie van de Beschermeenheid voor Vrouwen en Kinderen 

van het regionale ziekenhuis. 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In vorige rapportages zijn deze activiteiten opgenomen onder andere clusters. Na de laatste 
rapportage hebben veel activiteiten onder dit cluster plaatsgevonden. Zodoende wordt in 
deze eindrapportage wel op dit cluster gerapporteerd.  

 
 

 
 
 

Rampenmanagement vormde een onderdeel van alle activiteiten uitgevoerd met Giro555- 
fondsen. Een aantal activiteiten heeft betrekking tot rampenmanagement specifiek en 
omvatten onder meer beleidsbeïnvloeding, maar ook noodhulptrainingen en 
mitigatieactiviteiten.  
 

• Verbetering van de Roze Kamer van de Filipijnse nationale politie in 
de Afdeling Vrouwen en Kinderen in Ormoc City. 

• Training voor 55 leraren (44 vrouwen) over gender, geweld en 
WASH-integratie op scholen. 

• Training van 4 Oxfam projectpartnerorganisaties over gender en 
bescherming. 

• Reorganisatie en training voor 51 vrouwelijke overlevenden van 
geweld tegen vrouwen zodat zij andere overlevenden van geweld 
tegen vrouwen in Tacloban kunnen steunen.  

• 1 mannenorganisatie is georganiseerd door MOVE (Men opposed 
to Violence-Against-Women Everywhere), met Plan International als 
partner.  

• Uitvoering van 1 onderzoek over onbetaald zorgwerk in een post-
rampencontext. 

• Organisatie van 6 bewustwordingssessies over gender en geweld-
tegen-vrouwen in de gastgemeenschappen van 
hervestigingslocaties. 

• Opzetten van een bewustwordingscampagne in Tacloban City 
samen met overheid, partners en de gemeenschap. 

• Opstellen van plannen (en budget) voor Gender and Development 
in 12 dorpen.  

• Afronden van het Gender and Development plan voor Tacloban 
City. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 190.379 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Resultaat 1: DRR-beleidsbeïnvloeding: De regering is in staat zich voor 

te bereiden en te reageren op rampen die gemeenschappen kunnen 
treffen. Gemeenschappen zijn weerbaar voor, tijdens en na rampen. 
Resultaat 2: Beleidsbeïnvloeding over herhuisvesting van 
vissersgezinnen naar veiligere gebieden.  

Resultaat tot 31 
december 2015 

• Ontwikkeling van 10 rampenrisicovermindering en –beheersplannen 
voor 10 dorpen op het eiland Bantayan.  

• Opstellen van 23 rampenplannen 3 gemeenten en 20 barangays op 
het eiland Bantayan. 

• Organisatie van 3 noodhulptrainingen (Water Search and Resue 
and Basic Life Support) in 3 gemeentes op het eiland Bantayan. 

• Organiseren van 6 simulatieoefeningen om de rampenplannen te 
testen. 

• Ondersteuning van 2 mitigatieactiviteiten – planten van mangrove in 
1 dorp en transport van boomzaden voor het ‘groenproject’ van 1 
gemeente.  

• Ondersteuning van 1 Mangrove Learning Conference, zodat de 

Rampen-management 



 
 

Gezamenlijke eindrapportage Giro555-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’, mei 2016 45 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In eerdere rapportages heeft Oxfam niet op dit cluster gerapporteerd, deze activiteiten 
hebben veelal plaatsgevonden na de vorige rapportage.  
 

 
 
 
 

Tot maart 2015 werd een deel van de financiering besteed voor kosten voor 
programmamanagement van het team in Ormoc. Het betreft onder andere salarissen voor de 
managers, project- en financieel medewerkers en ondersteunend personeel. Vanaf april 2015 
wordt een deel gebruikt ter ondersteuning van het management in de veldkantoren op 
Bantayan en in Tacloban. 
Het noodhulpprogramma is opgebouwd uit thematische teams: a) WASH, b) EFSVL, c) 
overlappende thema’s zoals gender, bescherming, en monitoring en evaluatie, d) logistiek, 
personeel, financiën en management. 
De teams voor WASH en EFSVL hebben een elk een coördinator, medewerkers en 
technische specialisten. Hetzelfde geldt voor de teams gender, bescherming, en monitoring 
en evaluatie. Het team voor logistiek, personeel en financiën bestaat uit leidinggevenden en 
medewerkers. Het betreft vrijwel geheel locale staf. De algemene leiding van het programma 
is in handen van een programmamanager. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: niet van toepassing. 
 
Uitdagingen en beperkingen 
 
De uitdagingen waren de volgende: 
a) Logistiek: plaatselijke leveranciers van allerlei goederen die Oxfam uitdeelt, zoals 

hygiënepakketten, hebben onvoldoende capaciteit om op tijd grote hoeveelheden 
goederen te leveren. 

b) Om bureaucratische redenen is de uitvoering van projecten door de nationale overheid, 
die een sleutelrol heeft, voor basisvoorzieningen, onderdak en levensonderhoud vaak erg 
langzaam. 

c) Sleutelfiguren in overheidsinstanties doen te weinig aan het betrekken van ontheemden 
bij deelname en vertegenwoordiging in plaatselijke ontwikkelingsstructuren voor 
herhuisvesting programma’s. Oxfam dringt hier voortdurend op aan in 
coördinatiebijeenkomsten.  

d) Personeel: werving van gekwalificeerde staf op lokaal niveau was problematisch in het 
begin van de noodhulp, vanwege concurrentie tussen NGO’s. 

e) Gekozen functionarissen op gemeentelijk en provinciaal niveau zijn al vroeg begonnen 
aan hun verkiezingscampagne, en zien graag dat programma’s als die van Oxfam hun 
politieke ambities steunen voor de verkiezingen van volgend jaar. 

f) Gendergelijkheid blijft een uitdaging gezien het feit dat de gevallen geweld tegen vrouwen 
nog steeds toenemen in het gebied. 

ervaring op het eiland Bantayan wordt gedeeld met de overheid, 
NGOs en people’s organizations.  

• Steun aan scholen, omdat zij vaak als evacuatiecentra dienen, 
middels DRR-campagnes onder schoolbesturen en leerlingen. 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 28.626 

Uitgaven aan programmamanagement met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 546.347  

Programma-management 
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Thema’s in de hulpverlening 

 
Oxfam is actief geweest in de clusterbijeenkomsten die tijdens de noodhulpfase door de 
regering en UNOCHA werden opgezet. Naar mate de noodhulp overging naar de fase voor 
wederopbouw en ontwikkeling, werden kleinere technische werkgroepen (TWG) opgezet die 
het clusterstelsel vervingen. Zoals gebruikelijk in deze fase van de hulp vindt de meeste 
coördinatie nu plaats via bilaterale bijeenkomsten en discussies met andere INGO’s, of 
wanneer de regering oproept tot een bijeenkomst met lokale NGO’s, INGO’s en de 
particuliere sector. 
Beleidsbeïnvloeding en bescherming worden opgepakt in coördinatie met verschillende 
NGO’s en INGO’s die aan herstel en herhuisvesting werken, via de UNRCO, en met de 
overheidsinstanties in samenwerking met de verschillende clusters voor hervestiging, 
infrastructuur en openbare diensten. 
Op het gebied van gender in Tacloban coördineert Oxfam met andere INGO’s en is er 
permanente coördinatie met relevante overheidsinstanties, voornamelijk op lokaal niveau, 
waaronder lokale en regionale afdelingen van het Ministerie voor Sociale Zaken en 
Ontwikkeling, en relevante stadsbureaus in Tacloban.  

 
Tijdens het ontwerp en de uitvoering van de response zijn Sphere-standaarden in acht 
genomen, net als humanitaire principes, principes voor bescherming en voor gender en 
Oxfam’s Code of Conduct. Naast deze principes en standaarden houden wij ons ook aan 
principes van community development en -organisatie, en de standaarden van de overheid 
op WASH en infrastructuur.  

 
Oxfam past mechanismen toe die zorgen voor afstemming tussen de teams in het veld en de 
gemeenschappen. Vooral: 
• Participatie van overheidsmedewerkers en -instanties in de inventarisatie van behoeftes, 

planning, uitvoering, monitoring en evaluaties. 
• Hotline telefoonnummers voor vertrouwelijke feedback. 
• Klachtenbureau en zgn. exitinterviews (afsluitingsgesprekken). 
• Regelmatige bijeenkomsten met gemeenschappen en informatie-uitwisseling met 

betrekking tot bv. Projectplannen. 

Samenwerking & coördinatie 

Werkprincipes en standaarden 

Verantwoording 

Oxfam bouwde met geld van Giro555 53 
gemeenschappelijke toiletten. 

Kinderen van de San Agustin Elementary School 
leren in de klas over hygiëne.  
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• Oxfams kantoor staat tijdens kantooruren open voor de zorgen van bezoekers uit de 
gemeenten, scholen en overheid. 

 
 
 

Monitoring en evaluatie is gebaseerd op inventarisatie en analyse van behoeften, begin en 
eindstudies, onderzoek of goederen goed terecht zijn gekomen en het beoogde effect hebben 
gehad, feedback van gemeenschappen, reflectiesessies en evaluaties. Ook zijn 
gespecialiseerde medewerkers voor Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) in de vier 
programmagebieden aangesteld. 
• Interviews met doelgroepen na distributie van NFI’s scoorde voor 98% bevredigend. Uit 

dit onderzoek bleek de behoefte aan bouwmaterialen in sommige gemeenschappen nog 
steeds heel hoog was. 

• Interviews toonden aan dat de bijdragen in contant geld vooral werden besteed aan 
voedsel, huizenreparatie en hygiëne. Sommige mensen hadden de selectiecriteria niet 
goed begrepen. Oxfam heeft daarom bij latere activiteiten meer aandacht besteed aan 
uitleg van criteria en het selectieproces. 

• Veel ongevraagde positieve feedback over Oxfam’s werk was vooral te horen in lokale 
radio praatprogramma’s. 

• Regelmatige feedback met partners in het gebied. 
• Learning review gedaan in Ormoc, Bantayan en Tacloban. 

 
Gedurende de hele hulpoperatie heeft Oxfam gewerkt in samenwerking met 
gemeenschapsorganisaties en -groepen, en die versterkt. Er zijn meer dan 500 
gemeenschapsleden als personeel en vrijwilligers geworven en getraind. We hebben de 
kennis en capaciteit van lokale overheidsinstanties en gemeenteraden ontwikkeld, als mede 
die van zorgvrijwilligers op dorpsniveau. Dit heeft wezenlijk bijgedragen tot het handhaven 
van de openbare gezondheid, vooral in tijdelijke opvang en tentenkampen. 
Momenteel vindt capaciteitsopbouw meer plaats met de directe begunstigden van projecten, 
waaronder kinderen, vrouwen, gezinnen, ontheemden, gemeenschapsgroepen en associaties 
en door de overheid ingestelde raden en comités voor water, afvalverwerking, gender en 
DRR. 
Als deel van de technische ondersteuning voor het mainstreamen van gender in programma’s 
heeft Oxfam sessies over gender georganiseerd voor partners (NGO en overheden).  

 
Gender en vrouwen vormen de kern van alles wat Oxfam doet. Dat betekent dat projecten 
proberen deelname en leiderschap van vrouwen aan te moedigen en interventies zijn gender-
sensitief.  
Oxfam zet zich in om alle kwetsbare mensen in de gemeenschappen te bereiken en te 
betrekken in de noodhulp. Bij het uitdelen van hulp in de noodhulpfase, krijgen de meest 
kwetsbaren voorrang. Wanneer wij toiletten bouwen in scholen, of watersystemen verbeteren, 
ontwikkelen wij deze zodat ze toegankelijk zijn voor vrouwen, kinderen, ouderen en 
gehandicapten.  
Problemen rond levensonderhoud en reproductieve gezondheidszorg voor vrouwen als ook 
GBV en beschermingszorgen zijn doorverwezen naar de verantwoordelijke 
overheidsinstellingen. Daarnaast zijn er doorverwijzingen geweest naar andere INGOs, 
waaronder Plan International.  

 
Oxfam werd door de internationale en lokale media vaak benaderd voor informatie over de 
ramp en de noodhulpoperatie. Beleidsbeïnvloeding heeft vanaf de eerste dag 
plaatsgevonden. Die ging over hulp aan en bescherming van kwetsbare slachtoffers, en de 
ontwikkeling van capaciteiten voor weerbaarheid in de toekomst. 
 
 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 

Pleitbezorging en lobby 

Monitoring en evaluatie 
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Toekomst hulpverlening 
 
In het westen van Leyte en in Bantayan zullen lokale overheid en ‘people’s organizations’ de 
programma’s en projecten van Oxfam voortzetten nu onze hulpoperatie ten einde is 
gekomen. Overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Een aantal INGO’s blijven actief in de 
betroffen gebieden, waaronder Save the Children, Islamic Relief Worldwide en Caritas, met 
programma’s op WASH en levensonderhoud. Oxfam heeft met deze organisaties 
gecoördineerd. 
  

Beeld: Jay Brian Estafia/Oxfam 
 

Verlegen loopt Leo naar de wastafel. Hij stak zijn hand op om zijn klas de juiste manier van handen 
wassen te laten zien, zoals hij heeft geleerd van de vrijwilligers van de WASH Club.  
Bantayan is zwaar getroffen door tyfoon Haiyan en scholen op het eiland vormen geen uitzondering. 
Desondanks werden scholen gebruikt als primaire evacuatiecentra voor honderden families. Maar 
door een gebrek aan functionele faciliteiten hebben veel mensen hun toevlucht gezocht in wildpoepen, 
in het bos of op nabijgelegen stranden.  
De scholen zijn inmiddels weer open, maar toegang tot water en sanitaire faciliteiten blijft gebrekkig. 
Het gebrek aan hygiëne vormt een groot risico voor kinderen die vatbaar zijn voor ziektes. Bovendien 
verspreiden ziektes zich in deze onhygiënische omgeving snel. Naast reparatie en bouw van 
faciliteiten werkt Oxfam daarom aan de promotie van sanitair en hygiëne door WASH Clubs, gevormd 
door scholieren zelf.  
WASH Clubs bestaan uit scholierenvertegenwoordigers, die na een training over WASH op School de 
Club leiden. Zo leren zij hun medescholieren over hygiëne, zoals de juiste manier van handen 
wassen, het drinken van veilig of behandeld water, afvalscheiding en het gebruik van latrines. Deze 
aanpak mobiliseert kinderen een actieve leiderschapsrol te nemen en anderen aan te zetten tot juiste 
hygiëne.  
Mevrouw Cervantes, begeleider van de WASH Club op een basisschool in Madridejos, is onder de 
indruk: “Kinderen bij ons op school hebben ontzettend veel geleerd over de juiste manier van handen 
wassen en over de risico’s van wildpoepen”. 
 
 

Kinderen leren over hygiëne 

Leo laat zijn klas de juiste manier van handen wassen zien.  
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2.5 Terre des Hommes  
 
 
Over ons 
 
Het hoofdkantoor van Terre des Hommes bevindt zich in Den Haag. Om de samenwerking 
met lokale project partners zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen, heeft Terre des 
Hommes kantoren in verschillende regio’s over de hele wereld. In de Filipijnen is Terre des 
Hommes-NL werkzaam in de twee ‘Samar’ provincies waar het samen met zes gemeentes 
werkt aan de verbetering van de kinderbescherming en het bestrijden en uitbannen van 
kinderuitbuiting. Terre des Hommes heeft zich ook gericht op het versterken van het 
maatschappelijk middenveld door de oprichting van een door de gemeenschap bestuurde 
organisatie die opkomt voor de belangen van kinderen en hun ouders. Door de capaciteiten 
van de kinderen en ouders te bundelen en te versterken met verschillende activiteiten kan de 
organisatie relaties opbouwen met lokale overheden en zo deze groepen vertegenwoordigen. 
In totaal worden er op 51 plekken in de regio’s Oost- en West-Samar van deze activiteiten 
aangeboden. 
 
Historie in het gebied 
 
Terre des Hommes Nederland is sinds 1982 actief in de Filipijnen en sinds 2007 in de 
gemeente San Julian in de provincie Oost-Samar, waar de typhoon Haiyan overheen trok. De 
doelgroep van de Terre des Hommes projecten zijn kinderen en moeders. In andere regio’s in 
de Filipijnen werkt Terre des Hommes nauw samen met lokale partnerorganisaties, maar in 
Oost-Samar worden de projecten door eigen medewerkers uitgevoerd in samenwerking met 
de lokale overheid. Direct nadat de regio werd getroffen door Haiyan heeft Terre des 
Hommes de meest dringende humanitaire noden in Samar in kaart gebracht. Op basis 
hiervan is besloten om programma’s op te zetten in Oost- en West-Samar. Deze projecten 
richten zich op de vraag wat er nodig is om kwetsbare kinderen te beschermen en, naar de 
toekomst kijkend, op ‘disaster risk reduction’. 
Terre des Hommes is een van de vooraanstaande organisaties in de lobby en pleitbezorging 
op het gebied van kinderuitbuiting in de Filipijnen. Terre des Hommes is een erkend lid van 
de zogenoemde ‘Local Development Council’ en de ‘Local Council for the Protection of 
Children’. 
 
Totaal ontvangen van Giro555:  € 831.193 

Totaal besteed tot 31 december 2015:   € 831.193   (100% van te besteden bedrag)  

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Na de ramp heeft Terre des Hommes samen met de lokale autoriteiten in kaart gebracht 
welke huishoudens er dringend behoefte hadden aan onderdak. Terre des Hommes gaf 
gehoor aan het dringend verzoek van wijkhoofden en burgemeesters om een aantal families 
te helpen met bouwmaterialen zoals dakbedekking, hamers, zagen, spijkers en hout, zodat zij 
zelf aan de slag konden met de reparatie van hun onderkomen of met de bouw van een 
nieuw onderdak. 
Vervolgens werden in eerste instantie 420 huishoudens geselecteerd voor nieuwbouw of 
renovatie van hun huis onder professionele begeleiding. In de tweede fase van het project 
werd dit aantal uitgebreid tot 606 huishoudens (141 in Balangkayan, 390 in Hernani en 75 in 

Onderdak 
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San Julian). Het bouwen van de huizen gebeurde door middel van het Bahyanian-systeem, 
een traditioneel sociaal systeem waar leden van de gemeenschap elkaar helpen bij 
activiteiten, maar wel met behulp van geschoolde en betaalde timmerlieden. Er is in het begin 
vertraging opgelopen door vertraging bij de levering van materialen, maar uiteindelijk is de 
doelstelling toch behaald. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De distributie en bouw van alle huizen heeft een kleine maand vertraging opgelopen, omdat 
de houtleveranciers niet in staat waren om de juiste hoeveelheid materiaal (kokoshout) op de 
juiste tijd te leveren. Uiteindelijk is het contract met deze leveranciers ontbonden en is de 
bestelling bij meerdere kleinere leveranciers uitgezet. Dit leverde enige vertraging op. Aan het 
eind van april was al het kokoshout geleverd en kon de bouw verder gaan.  

 
 

 
 

  
Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 4.300 families 
hygiënekits uitgedeeld, met onder andere maandverband, zeep, tandpasta en tandenborstels, 
kaarsen, lucifers en kleding. 
In een latere fase zouden nog eens 606 families hygiënepakketten ontvangen en voorlichting 
krijgen over hygiëne, zodra hun latrines waren gebouwd of gerenoveerd. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Terre des Hommes was van plan om elk gezin een hygiënepakket te geven zodra de latrine 
was gebouwd. Echter, omdat andere hulporganisatie ook hygiënepakketten uitdeelden, heeft 
Terre des Hommes ervoor gekozen om dit budget aan de andere activiteiten van het project 
te besteden.  
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Het bieden van onderdak aan de mensen in Balangkayan, Hernani en 

San Julian en het in kaart brengen van de toekomstige behoefte aan 
onderdak. 

Resultaat tot  31 
december 2015 

• De behoeften zijn in kaart gebracht; 606 families hebben onderdak 
nodig; 

• Eerste noodhulp: uitdelen bouwmaterialen; Terre des Hommes 
maakte reparatie mogelijk van 317 beschadigde huizen in Marabut; 
3.012 mensen, inclusief 1.748 kinderen onder 18 jaar (58%) werden 
met deze huizen geholpen; 

• Fase 2: Alle 606 geselecteerde families hebben de materialen voor 
het bouwen van een huis ontvangen. De 606 huizen zijn gebouwd; 

• Speciale training werd gegeven aan loodgieters en timmerlieden in 
samenwerking met de Technical Education Skills Development 
Authority (TESDA); 

Besteed bedrag 
tot 31 december 
2015 

€ 224.602 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Distributie van nood-hygiënepakketten aan 4.300 families, 

slachtoffers van Haiyan in Oost en West Samar; (2013-2014) 
• Distributie hygiënepakketten aan 606 families; 

Resultaat tot  31-
12-2015 

• Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 
4.300 families hygiënekits uitgedeeld; 

• Er zijn geen hygiënepakketten verstrekt; 
Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  43.391 

Gezondheidszorg 
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Terre des Hommes heeft in november 2013 and in februari 2014 aan 4.300 families water en 
voedsel zoals rijst, gedroogde vis en deegwaren uitgedeeld. 
 

 
 

 
 
 

 
Het doel van het water- en sanitatieproject was om de mensen van drie gemeenten 
(Balangkayan, Hernani en San Julian) te voorzien in hun directe behoefte aan water en 
sanitaire voorzieningen. Terre des Hommes heeft aan 606 huishoudens materiaal geleverd 
om toiletten te bouwen of te renoveren. Tijdens de distributie van dit materiaal werden er 
voorlichtingssessies gegeven om het belang van hygiëne duidelijk te maken. In deze sessies 
werd vooral het belang van schoon drinkwater, handen wassen, het gebruik van een toilet en 
het onderhoud van het toilet toegelicht. Het was niet mogelijk om per familie te beoordelen of 
en in hoeverre de septic tank van de wc nog werkte. Daarom heeft Terre des Hommes 
besloten dat alle families het complete pakket voor een nieuwe wc zouden ontvangen. Als de 
familie het materiaal niet zou gebruiken voor de wc, dan zouden ze het goed kunnen inzetten 
voor andere doeleinden (watertank, regenton, ruilhandel). 
Na de water- en sanitatieprojecten bij de scholen in Amandayahan en Cambayan waren er 
nog materialen over, deze zijn gedoneerd aan de gemeente Sitio Calbang, Tinaogan en 
Basey in de provincie Samar. Hier zijn de materialen ingezet voor de reparatie van een kapot 
waterreservoir en een gemeenschappelijke waterput. Hierdoor krijgen 83 huishoudens weer 
toegang tot water.  
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Distributie van noodhulppakketten (voedsel) aan slachtoffers van 

Haiyan in Oost en West Samar; 
Resultaat tot 31-
12-2015 

Terre des Hommes heeft in november 2013 en in februari 2014 aan 
4.300 families voedsel en water uitgedeeld; 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  43.099 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het herstellen van bestaande waterleidingnetwerken in 

Balangkayan, San Julian en Hernani, zodat 16.500 personen 
toegang hebben tot veilig water; 

• Het verschaffen van bouwmaterialen voor het repareren en/of 
vervangen van latrines aan 606 families; 

Resultaat tot  31-
12-2015 

• Herstel van het hoofdwaterleidingsysteem in Balangkayan, met 900 
meter aan pijpleidingen en 583 aangesloten huizen;  

• Constructie van een tweede waternetwerk in Balangkayan; 
• 11.305 mensen kregen toegang tot schoon water; 
• Terre des Hommes bouwde 121 toiletten voor 121 huishoudens; 
• In samenwerking met de lokale overheid installeerde Terre des 

Hommes 6 waterpunten met 6 toilet blokken voor 3.300 mensen in 
Balangkayan, Oost-Samar. 

• 606 families hebben materialen ontvangen om beschadigde latrines 
te vervangen en/of een nieuwe latrine te bouwen; 

• In San Julian en Hernani heeft Terre des Hommes geen 
waterleiding aangelegd; 

• 83 huishoudens in Calbang, Tinaogan en Basey hebben weer 
toegang tot water door de reparatie van 1 gemeenschappelijk water 
reservoir en de realisatie van 1 gemeenschappelijke waterput. 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  74.066 

Voedsel 

Water en sanitaire voorzieningen 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het bleek dat er in San Julian en Hernani geen noodzaak was om de waterleiding of de 
watervoorzieningen te herstellen. Daarom is hier van afgezien en is het beoogde aantal van 
16.500 bereikte mensen niet behaald. 

 
 

 
 

 
Duizenden mensen werden economisch de dupe van de tyfoon en verloren naast huis en 
haard op slag hun inkomstenbron. Hele kokosnootplantages werden verwoest en de visserij 
lag plat. Een aantal mensen kon Terre des Hommes helpen door hen te betalen voor 
werkzaamheden aan huizen en scholen tegen het lokaal afgesproken cash for work-dagloon 
van 270 pesos (ongeveer 5 euro) per dag. 
Daarnaast heeft Terre des Hommes bepaalde niet-voedsel gerelateerde items uitgedeeld 
(non food items), bijvoorbeeld keukenspullen, zodat mensen weer voedsel kunnen bereiden. 
Terre des Hommes heeft 585 keukenkits uitgedeeld. Dit zijn dezelfde families die ook 
onderdak aangeboden kregen. Elke keukenset bevatte het volgende: koekenpan, gasstel, 
fluitketel, vorken, lepels, borden en plastic bekers. De keukenspullen werden in lokale winkels 
in Borongan en Catbalogan aangeschaft, zodat de lokale gebruiken werden gerespecteerd en 
de lokale economie werd gestimuleerd. Ook zijn andere niet-voedsel gerelateerde spullen 
uitgedeeld zoals klamboes, dekens en handdoeken. In totaal zijn er 585 van deze pakketten 
uitgedeeld. Daarnaast heeft Terre des Hommes, samen met de ILO, 3 maatschappelijke 
organisaties voor de sector levensonderhoud opgericht. Deze organisaties 
vertegenwoordigen 128 families uit drie stadjes in Basey (46 in Amandayahan, 27 in 
Cambayan en 55 in Sitio Calbang). Deze organisatie, door en voor de bewoners, geeft hen 
de mogelijkheid om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, bij te dragen aan hun eigen 
ontwikkeling en de ontwikkeling van hun regio en deel te nemen aan activiteiten waarmee 
krediet kan worden verdiend. Daarnaast zijn er 3 schoolkantines opgezet in 3 plaatsen in de 
gemeente Basey (Amandayahan, Cambayan en Sitio Calbang) hier wordt lokaal geteelde 
groente verkocht. Ook zijn er, in dezelfde plaatsen, drie schooltuinen gerealiseerd. Op deze 
manier is er altijd genoeg eten voor de huishoudens en het overschot kan verkocht worden op 
de plaatselijke markt. 
 

 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Door het grote aantal hulporganisaties dat spullen distribueerde veranderde de behoefte aan 
bepaalde spullen snel. Daarom heeft Terre des Hommes besloten om de focus te 
verschuiven van niet-voedsel items naar onderdak. Hierdoor zijn de volgende spullen, die wel 
in het budget waren begroot, niet gekocht: beddengoed, dames- en kinderkleding, 
schooluniformen en dekzeilen. 
 

 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het inzetten van cash for work voor noodhulp en wederopbouw; 

• 600 families ontvangen keukenkits, dekens en klamboes; 
Resultaat tot  31-
12-2015 

• Lokale mensen ingezet via cash for work bij schoonmaak van 
58 klaslokalen en de omgeving van 8 scholen, evenals de 
reparatie van de klaslokalen; 

• 585 setjes met keuken materiaal, dekens en klamboes 
uitgedeeld aan 606 families 

• Oprichting van 3 maatschappelijke organisaties gericht op 
levensonderhoud 

• De oprichting van 3 schoolkantines 
• De aanleg van 3 schooltuinen 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  24.224 

Levensonderhoud 

Onderwijs 
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Onderwijs biedt kinderen structuur en bescherming in de chaotische maanden na een crisis. 
De wederopbouw van het onderwijs is daarom een prioriteit. Ook autoriteiten en 
schoolleidingen benadrukten het belang hiervan. Binnen het onderwijsproject richtte Terre 
des Hommes zich zowel op het herstel van scholen en het verschaffen van school- en 
lesmateriaal, als op het geven van ondersteuning bij onderwijs. In de gemeente Basey zijn 
er  klaslokalen en kinderopvangcentra gebouwd en/of gerepareerd. Daarnaast heeft Terre 
des Hommes speciale opvang en begeleiding geboden aan kinderen op scholen in 51 wijken. 
Deze extra begeleiding was vooral gericht op kinderen die het slachtoffer zijn geworden van 
ernstige kinderuitbuiting, op kinderen die niet meer naar school gingen en op kinderen die 
vanwege te weinig geld een verhoogd risico hadden om van school af te gaan. 
 

 
 
 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 5.485 kinderen uit de gemeenten Hernani, Balangkayan, Basey en 

Marabut ontvangen pedagogische hulp en krijgen individuele 
training; 

• kinderen worden weggehaald uit de werksituatie en krijgen 
onderwijs aangeboden; 

• Bouw van: (a) 1 kinderopvang in Sitio Calbang (Tinaogan, Basey 
Samar); (b) 2 nieuwe latrines voor de basisschool in Tinaogan; (c) 1 
school met één verdieping en drie klaslokalen voor de San Antonio 
basisschool; 

• Reparatie van: (a) het plafond van 6 klaslokalen op de Simeon 
Ocdal middelbare school; (b) 2 klaslokalen op de Amandayehan 
basisschool; (c) 1 klaslokaal op de Cambayan basisschool; 

• 1800 kinderen ontvangen schoolspullen voor 1 februari 2014; 
Resultaat tot  31-
12-2015 

• 5.500 kinderen hebben toegang tot (psychosociale) ondersteuning 
en individuele training; 

• 1.130 kinderen zijn bevrijd uit uitbuitingssituaties en hebben 
toegang tot onderwijs; 

• Verstrekken van schoolspullen aan 9.235 schoolgaande kinderen 
en lesmateriaal aan 162 leraren, onder meer in de 
gemeenten  Balangkayan, Hernani en San Julian; 

• Terre des Hommes hielp 23 scholen (19 basisscholen en vier 
middelbare scholen) in Basey and Marabut: puinruimen op 8 
scholen, schoonmaken van 58 klaslokalen, opzetten van 31 tenten 
om tijdelijk les te geven, en repareren van 23 klaslokalen; 

• Bouw van 1 kinderopvang bij school in Sitio Calbang (Tinaogan, 
gemeente Basey Samar); 2 nieuwe latrines voor de basisschool in 
Tinaogan; 1 school met één verdieping en drie klaslokalen voor de 
San Antonio basisschool; 

• Reparatie van het plafond van 6 klaslokalen op de Simeon Ocdal 
middelbare school;  2 klaslokalen op de Amandayehan basisschool; 
1 klaslokaal op de Cambayan basisschool; 

• Er zijn 4 kinderspeelplaatsen gerealiseerd in Sitio Calbang, 
Tinaogan en Basey in Samar; 

• Er zijn 2 wegen naar school aangelegd bij de Barangay 
Amandayehan en de Cambayan basisschool; 

• Er is 1 loopbrug gerepareerd in Sitio Calban, Tinaogan in Oost-
Samar; 

• Het pad naar Sitio Calbang is opgeruimd en verbreed. 
Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  225.939 
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In eerste instantie was het de bedoeling om ook schooluniformen in te kopen voor de 
kinderen. De schooluniformen bleken per school echter dusdanig van elkaar te verschillen, 
dat deze variëteit aan kleding nooit binnen de noodhulpfase verschaft kon worden. Er is 
daarom voor gekozen om dit budget te investeren in schoolmateriaal (boeken, schriften, 
papier). 

 
 

 
 

 
Een van de voornaamste zaken waar Terre des Hommes zich voor inzet, is het beschermen 
van kinderen tegen elke vorm van uitbuiting. Dit was ook een van de eerste zorgen in de 
nadagen na tyfoon Haiyan. Het hoofddoel is om de kinderen, in zes gemeenten van Samar, 
ten tijden van de noodhulpsituatie te beschermen tegen alle vormen van kinderuitbuiting. Alle 
activiteiten binnen deze campagne sluiten aan op de campagne van de overheid om een 
einde te maken aan kinderuitbuiting. Op deze manier kan er een begin gemaakt worden aan 
de opbouw van gemeenschappen zonder kinderarbeid, die in staat zijn om zichzelf tegen 
rampen te weren. 
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Trainen van 150 leerkrachten in psychosociale hulpverlening om 

5.000 kinderen te helpen die Haiyan meegemaakt hebben; 
• Trainen van 300 overheidsfunctionarissen en 

gezondheidszorgmedewerkers in de basisprincipes van 
kinderbescherming; 

• Het opzetten van een kinderbeschermingsdatabase voor 25 dorpen; 
• 5.485 kinderen uit 6 gemeenten (Oras, San Julian, Hernani, 

Balangkayan, Basey en Marabut) hebben extra pedagogische 
ondersteuning en individuele voorlichting en training ontvangen. 

• Tenminste 1.823 betrokkenen zijn getraind om kinderen in hun 
gemeenschap te beschermen tegen kinderuitbuiting. 

• Minstens 1.000 kinderarbeiders zijn uit uitbuitingssituaties gehaald 
en hebben weer toegang tot onderwijs. 

Resultaat tot  31-
12-2015 

• Terre des Hommes trainde 164 leerkrachten in psychosociale 
hulpverlening die vervolgens 5.224 kinderen hielpen met het 
verwerken van hun ervaringen van Haiyan; 

• Terre des Hommes trainde 211 gezondheidswerkers en 149 
overheidsfunctionarissen in 34 dorpen over kinderbescherming, met 
speciale aandacht voor kindermishandeling, kinderarbeid en 
kinderhandel; 

• Terre des Hommes creëerde een overzichtelijke database voor de 
bescherming van kinderen in 34 dorpen die gebruikt wordt voor 
programmaplanning en dienstverlening in deze dorpen; 

• Terre des Hommes installeerde grote spandoeken op strategische 
plekken in 25 dorpen met waarschuwingen tegen kinderhandel en 
met informatie over wat mensen moeten doen in het geval van 
kinderhandel; 

• In samenwerking met Food for the Hungry en het Department of 
Social Welfare and Development Office, heeft Terre des Hommes 
met 108 ouders informatiebijeenkomsten gehouden over het 
tegengaan van kinderhandel; 

• Terre des Hommes steunt 25 kinderbeschermingscomités in 25 
dorpen en steunt 1.800 kinderen en jongeren met onderwijs en 
vakopleidingen; 

• Daarnaast werkte Terre des Hommes samen met 31 scholen om 
een goed kinderbeschermingsbeleid op te stellen; 

• Terre des Hommes heeft 5.580 kinderen voorlichting gegeven over 
hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de hulp 
die zij van Terre des Hommes ontvangen; 

Bescherming 



 
 

Gezamenlijke eindrapportage Giro555-actie ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’, mei 2016 55 

Het kantoor van Terre des Hommes Nederland in de Filipijnen telt 17 betaalde en 3 door de 
overheid betaalde medewerkers. Er zijn 5 management medewerkers en 15 medewerkers die 
werken vanuit de door Terre des Hommes bediende gebieden. Het veldkantoor in Borongan 
heeft 6 deelkantoren in zes gemeenten waar Terre des Hommes werkzaam is. De 
projectimplementatie en het ontwerpen van programma’s gebeurt op basis van het 
zogenoemde ‘community development process’ door de medewerkers van het veldkantoor 
van Terre des Hommes Nederland. 
Onder programma-management wordt onder meer het volgende verstaan: 
• De salarissen van algemene lokale ondersteuning (direct betaald); 
• Het versterken van de capaciteiten medewerkers van lokale organisaties die belast waren 

met het implementeren van de projecten; 
• Het transport en veilige opslag van constructiematerialen; 
• Het inhuren van organisatorische en logistieke ondersteuning; 
• Bijdragen aan het kantoor (huur, computers, elektriciteit, internet); 
 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
Door de Tyfoon Haiyan is een deel van de kinderen die onderwijs aangeboden kreeg toch 
gestopt met school en weer aan het werk gegaan in de stedelijke gebieden. Daarom zijn er 
extra activiteiten op het gebied van levensonderhoud aangeboden aan de ouders om op deze 
manier te zorgen dat kinderen weer naar school konden. 
 
Het gebrek aan steun van de overheid bij de verduurzaming van ontwikkelingsinitiatieven die 
naar aanleiding van de tyfoons zijn opgezet. Dit heeft Terre des Hommes opgelost door: 
- Het opzetten van organisaties voor het maatschappelijk middenveld en het verbinden van 
deze mensen aan de verschillende overheidsinstanties, zodat de meest kwetsbare mensen 
en hun zorgen en belangen ook vertegenwoordigd worden bij het plannen van 
overheidsprojecten en –budgetten 
- Lobby voor ondersteuning 
 
Het gebrek aan structuren en systemen die het effectief leveren/aanbieden van basis services 
aan de lokale bevolking van plaatsen tegenwerkt. Dit is opgelost door samen te werken met 
verschillende overheidsinstanties en hulporganisaties om een duurzaam systeem op te zetten 
waarbij kinderen, hun families en gemeenschappen toegang krijgen tot basis services en de 
management van deze systemen. 
 
 
 

• 1.494 families hebben les gehad over het beschermen van kinderen 
tegen uitbuiting en waren betrokken bij de implementatie van het 
project; 

• 364 verantwoordelijken zijn getraind in het gebruiken van een 
doorverwijzingsschema voor de bescherming van vrouwen en 
kinderen. Dit schema zorgt ervoor dat kinderen beschermd worden 
tegen misbruik en uitbuiting; 

• Er zijn 46.938 mensen bereikt gedurende de gehele campagne over 
de bescherming van kinderen; 

Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  45.806 

Uitgaven aan programmamanagement met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-12-2015 

€  91.883 

Programma-management 
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Thema’s in de hulpverlening 

 
Terre des Hommes Nederland heeft na Haiyan intensief samengewerkt met zusterorganisatie 
Terre des Hommes Lausanne, die is gespecialiseerd op noodhulp en wederopbouw. Haar 
medewerkers brengen expertise in voor verschillende activiteiten, zoals het bouwen van 
rampbestendige woningen en veilige latrines, maar ook voor het opzetten van vaktrainingen 
zodat mensen zich kunnen laten opleiden of bijscholen. Op deze manier kunnen zij weer in 
hun eigen levensonderhoud gaan voorzien. 
De projecten in beide Samar-regio’s worden gecoördineerd door een sub-cluster binnen 
UNOCHA in Guiuan. Naast de activiteiten op lokaal, provinciaal, regionaal en nationaal 
niveau werkt Terre des Hommes ook op internationaal niveau samen met verschillende 
internationale hulporganisaties: PLAN, Arche Nova, International Federation of the Red 
Cross, ICRC, UNICEF, ILO and CARE. Op lokaal niveau werkt Terre des Hommes nauw 
samen met overheidsinstanties op alle niveaus van de samenleving. Deze samenwerking is 
vastgelegd in een MoU, waarin de afspraken van provinciaal tot dorpsniveau zijn vastgelegd. 

 
 
 

De gehele projectimplementatie werd beheerd door het veldkantoor in Samar. De 
projectmanager op dit kantoor was verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, dit 
behelsde ook het leveren van hulp op basis van vooraf afgesproken indicatoren.  
De praktijk is bij al onze projecten de belangrijkste leidraad geweest in het monitoren en 
evalueren van projecten. Daarom werden er aan begin van een project projectdoelen 
opgesteld op basis van de huidige situatie en de zorgen en noden van de mensen ter 
plekken. 
Er werden regelmatig feedbacksessies gehouden met de direct betrokkenen van projecten 
(o.a. Terre des Hommes medewerkers, begunstigden, overheidsfunctionarissen en 
vertegenwoordigers van gemeenschappen). In deze sessies werd er gekeken wat de kansen, 
uitdagingen en mogelijke bedreigingen zijn voor het halen van de vooraf geplande 
projectuitkomsten. 
Er is ook een workshop gehouden om op de geleerde lessen in de ‘onderdak- en 
levensonderhoudsector’ te reflecteren. Deze lessen worden gebruikt om toekomstige 
projecten te verbeteren.  

 
Terre des Hommes streeft er naar om met haar projecten ook te werken aan 
capaciteitsopbouw van de betrokken bevolking. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het opleiden en organiseren van timmerlieden. Op deze manier worden er 
rampbestendige huizen gebouwd en worden de individuele capaciteiten van mensen 
ontwikkeld; 

• Het geven van trainingen over rampbestendige landbouwtechnieken en de rol van 
landbouw in het voorkomen van rampen of het verminderen van hun impact; 

• Het bevorderen van ondernemersactiviteiten door het geven van trainingen  aan 
kleine ondernemers en hun families om bedrijfjes op te zetten of te verbeteren; 

• Lokale medewerkers worden getraind om een systeem op te zetten waarin het aantal 
gevallen van misbruik onder vrouwen en kinderen wordt gerapporteerd; 

• De lokale medewerkers zijn getraind om gemeenschappen te ondersteunen en 
helpen bij het focussen op kinderen; 

• Gemeentelijke medewerkers zijn getraind in het beheren van gemeentelijk geld; 
• Kinderen zijn opgeleid om inspraak te hebben bij lokale besturen; 
• Er hebben capaciteitsopbouwende activiteiten plaatsgevonden voor kinderen, hun 

ouders, de gemeenschap (o,a voor de verschillende eenheidsraden op het gebied 
van bescherming, rampenmanagement, onderwijs, kinder- en jeugdontwikkeling en 
het maatschappelijk middenveld) 

• Daarnaast heeft er capaciteitsopbouw plaatsgevonden op het vlak van 
gemeenschappelijke financiële services, hebben kinderen geleerd hoe te participeren 
in het lokale bestuur en werden er trainingen gegeven over organisatiemanagement. 

Samenwerking & coördinatie 

Capaciteitsopbouw 

Monitoring en evaluatie 
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Terre des Hommes streeft er naar om niemand uit te sluiten of te discrimineren. We 
moedigen alle betrokken partijen, inclusief kwetsbare of gemarginaliseerde groepen, aan om 
deel te nemen aan de projecten en ideeën in te brengen bij de voorbereiding van de 
projecten. Kinderen en vrouwen zijn samengebracht in een maatschappelijke organisatie voor 
het maatschappelijk middenveld. Op deze manier worden ook deze kwetsbare groepen 
gerepresenteerd en krijgen ze de kans om actief deel te nemen in de planning en invulling 
van overheidsprojecten. 

 
• Terre des Hommes streeft er naar de gemeenschappen te stimuleren om de 

wederopbouw voort te zetten. Een gemeenschap die strijdt tegen kinderarbeid en die 
in staat is zich te weren tegen een volgende ramp (disaster resilient); 

• Wij bepleiten bij de lokale overheid dat het strikt toepassen van afspraken omtrent 
kinderrechten, gender en ontwikkeling van groot belang is; 

• Terre des Hommes representeert, waar nodig, de informele sector tijdens 
vergaderingen met de lokale overheid zodat ook de werknemers uit de informele 
sector inspraak hebben op de planning en budgettering van projecten; 

• Er is gelobbyd om de lokale overheden bewust te maken van het belang van 
bepaalde wetten en de participatie van het maatschappelijk middenveld in de 
besluitvormingsprocessen rondom de bestrijding van armoede. 

 
Toekomst hulpverlening 
 
Het zogenoemde ‘community development process’ wordt gebruikt om de maatschappelijke-
middenveldorganisaties weerbaar genoeg te maken om zelfstandig en onafhankelijk van 
Terre des Hommes te functioneren. Dit wordt gedaan door vooral veel organisatorische 
capaciteiten bij te brengen en ze de mogelijkheid geven om deel te nemen in 
besluitvormingsprocessen van de overheid en leveranciers van services. Dit biedt de 
overheid de mogelijkheid om deze lokale structuren te gebruiken voor open communicatie 
over problemen en mogelijke oplossingen voor deze problemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwetsbare groepen 

Pleitbezorging en lobby 
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Contact 
Voor vragen of meer informatie over Giro555 kunt u terecht op 070-4455699 
of via info@giro555.nl 

Beeld: Jake Patangan 
 

Mery in haar school uniform. 

Zij overleefden de Tyfoon Haiyan 
 
Mery is 15 jaar oud en leeft in Amandayehan in de gemeente Basey in 
de provincie Samar. Mery is geadopteerd door haar buren, Emeterio 
(83 jaar) en Primitiba (73 jaar), nadat haar ouders er vandoor gingen 
toen Mery 1 maand oud was. Emelito bezit een klein stukje land waar 
hij groente kan planten, hier eet de familie van en de restanten 
verkoopt hij om geld te verdienen voor andere huishoudelijke uitgaven. 
Het gezin van Emelito is een van de gezinnen die in aanmerking komt 
voor subsidie vanuit het overheidsprogramma ‘Pantawid Pamilya’. 
Deze subsidie vult het magere inkomen van de familie aan en zorgt er 
voor dat ze in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien, maar ook de 
school van Mery kunnen betalen. Toen Tyfoon Haiyan de Filipijnen trof 
werd de kleine boerderij van Mery’s adoptieouders volledig verwoest en 
werd Mery gedwongen te stoppen met school. Mery ging, in ruil voor 
wat geld voor eten, aan het werk als huishoudster. Doordat de 
overheidssubsidie vaak te laat kwam en door de hoge leeftijd van haar 
adoptieouders, moest Mery soms zelfs bedelen om voedsel voor haar 
en haar familie te regelen. Mery wilde graag terug naar school en kwam 
hierdoor in aanmerking voor het beschermingsproject van Terre des 
Hommes. Nu is ze één van de 32 kinderen waarvan de reis naar school 
wordt betaald. Daarnaast is ze lid van de Amandayehan kindergroep, 
een groep kinderen die opkomt voor kinderrechten en -participatie. 
Hierdoor hoefden haar adoptieouders zich geen zorgen meer te maken 
over haar schoolkosten. Mery spaart met behulp van een 
gemeenschappelijk spaarprogramma nu zelfs zelf voor haar eigen 
onderwijs.   
 


