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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 5 november 
2014 tot en met 31 oktober 2015 met Giro555-geld uit de Nationale Actie “Stop de ebola-
ramp”.  
 
Het rapport start met een inleiding over de ramp, de Nationale Actie en de 
Samenwerkende Hulporganisaties. Vervolgens heeft elke organisatie een paragraaf van 
hoofdstuk 2 ingebracht, waarin de hulpactiviteiten en met Giro555-gelden behaalde 
resultaten uiteen worden gezet. Ook geeft elke organisatie inzicht in uitdagingen en 
belemmeringen, worden thema’s van hulpverlening in beeld gebracht en laat men zien wat 
er in het komende jaar met de Giro555-gelden wordt gedaan. Elk hoofdstuk eindigt met 
een persoonlijk verhaal van een hulpverlener of hulpbehoevende die hulp heeft ontvangen 
met Giro555-gelden.  
 
Dit rapport complementeert het financiële rapport met de uitleg over financiële cijfers 
achter deze hulp, welke op dezelfde datum (maart 2016) is verschenen. 
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Voorwoord 
 
 
Beste mensen, 

Twee jaar geleden hoorden we voor het eerst dat ebola was uitgebroken. Het was het begin 
van een ramp die West-Afrika meer dan een jaar in zijn greep hield. In totaal raakten 28.639 
mensen ziek, van wie er 11.316 stierven. Onder hen honderden gezondheidswerkers. Angst 
beheerste ieders leven. Kinderen raakten hun ouders kwijt. Mensen moesten wekenlang in 
quarantaine. Kinderen konden maanden niet naar school. Fabrieken sloten hun deuren. 
Landbouwgrond kon niet worden bereikt en onderhouden. Voedseltekorten namen toe.  

Voor het eerst in de geschiedenis dat in Nederland een Nationale 
Actie werd gehouden voor een ziekte. In het hele land voerden 
mensen acties om geld in te zamelen, zoals lege flessen 
verzamelen, sponsorlopen en cupcakes bakken voor het goede 
doel. Radio- en tv-makers hielpen bij de organisatie van een 
Nationale Actiedag in het instituut voor Beeld en Geluid. Bedrijven 
kwamen cheques brengen. In totaal schonk Nederland 10,5 miljoen 
euro aan Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van de ebola-ramp. 
Dat geld is nu geheel besteed.  

Deze maand bezocht ik Sierra Leone; één van de zwaarst getroffen landen. Ik werd geraakt 
door de kracht van de mensen daar. De epidemie is - gelukkig - zo goed als voorbij. Met hulp 
uit geld van Giro555 zijn ruim 550.000 mensen bereikt met noodhulp, zoals medische zorg 
aan patiënten, medische hulpgoederen, informatiecampagnes en veilige begrafenissen. 
Daarnaast is geld gegaan naar herstel. Met geld van Giro555 kregen bijvoorbeeld 200.000 
mensen voorlichting over ebola-preventie en zijn bijna 35.000 hygiënekits uitgedeeld. Voor 
12.000 kinderen zijn lesmaterialen bekostigd en meer dan 2.000 families kregen 
voedselsteun toen ze in quarantaine moesten verblijven.  

De hulp heeft blijvende waarde. Zo vertelde verpleegkundige Juliet 
John in de stad Bo mij hoe belangrijk het is dat haar ziekenhuis nu 
een watervoorziening heeft. En dat zij en haar collega’s nu getraind 
en voorbereid zijn op infectiebestrijding. “Maar het belangrijkste: we 
zijn een hecht team geworden. Iedereen was verantwoordelijk voor 
de bestrijding van ebola, van de arts, tot de persoon die de laarzen 
schoon spoot. We waren van elkaar afhankelijk. We hebben de strijd 
tegen ebola gewonnen door samen te werken.” Dit soort resultaten is 
waardevoller dan in geld is uit te drukken. 

De ramp heeft diepe sporen achtergelaten in West-Afrika, maar heeft 
mensen ook gesterkt in hun vertrouwen dat zij een volgende crisis 
meer weerbaar zijn. In deze rapportage vindt u de resultaten van de 
hulp in cijfers, tabellen en graphics. En portretten van mensen die 
hulp ontvingen en vertellen wat het met hen deed, onder wie mensen 
die ik sprak en de moed hadden om door deze crisis hernieuwde 
kracht te vinden.  

Sierra Leone, Guinee en Liberia krabbelen weer op. Dankzij de inzet van de mensen zelf en 
de tienduizenden hulpverleners die in complexe omstandigheden moesten werken. Daaraan 
heeft uw gift bijgedragen. Namens de samenwerkende hulporganisaties, en de mensen in de 
getroffen landen, wil ik u daar hartelijk voor danken.  

 
Simone Filippini, actievoorzitter 
Namens de samenwerkende hulporganisaties van Giro555.	    
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Verpleegkundige Juliet John: "We 
zijn nu beter voorbereid op uitbraken 
van ziektes." Stichting Vluchteling 
zorgde met geld van Giro555 voor 
trainingen van het medisch 
personeel, en watervoorzieningen 
voor het districtsziekenhuis in Bo. 

Simone Filippini tijdens haar reis in 
Sierra Leone. 
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Waarom optellingen lastig zijn 
 
Exacte cijfers geven kan een vertekend 
beeld geven. Mensen hebben mogelijk van 
meerdere organisaties hulp ontvangen of 
bij dezelfde hulporganisatie aan meerdere 
activiteiten meegedaan. Zo kan één 
persoon een voorlichtingsbijeenkomst over 
ebola hebben bijgewoond in zijn/haar kerk 
of moskee en op een ander moment een 
voedselpakket hebben ontvangen, omdat 
hij/zij in quarantaine moest leven. 
Bovendien is het aantal bereikte mensen 
vaak gebaseerd op een percentuele 
toerekening, omdat sommige Giro555-
bijdragen aan internationale koepels 
worden overgedragen die op basis van 
percentages rapporteren (zie hoofdstuk 7 
in de financiële rapportage voor meer 
uitleg).  
Waar twijfel is over dubbelingen in de 
opgegeven cijfers is steeds uitgegaan van 
een minimum. Op die manier geven de 
optellingen in elk geval een goede indruk 
van de impact van de hulp voor de 
mensen in de getroffen gebieden.  

 

Resultaten op een rij 
 
 
 
In deze rapportage geven de samenwerkende hulporganisaties weer welke resultaten zij 
tussen 5 november 2014 en 31 oktober 2015 hebben bereikt. Gezamenlijk hebben de 
hulporganisaties naar schatting ruim 550.000 mensen bereikt met hulp.  
 
Preventie 
 
Met geld van Giro555 hebben hulporganisaties voorlichting gegeven over ebola, hoe 
besmettingen te voorkomen en over het belang van hygiëne. Dit gebeurde op verschillende 
manieren, tijdens diensten in kerken en moskeeën, maar ook middels huis aan huis 
bezoeken. Zeker 200.000 mensen zijn op deze manier bereikt. De radio is ook veel ingezet 
als middel. Naar schatting 373.000 mensen hebben ebola-kennis via de radio opgedaan.  
 
Om goede voorlichting te kunnen geven, zijn met geld van Giro555 383 
gezondheidswerkers, religieuze leiders en leraren getraind. Andere trainingen die zijn 
aangeboden: psychosociale hulp aan ebola-slachtoffers, toezicht op de gezondheidszorg op 
dorpsniveau en het systeem van doorverwijzing, triage en het juiste gebruik van 
beschermende middelen / infectiepreventie, leiderschap en management, onderhoud van 
watervoorzieningen en (onder-) voeding. In totaal zijn 2.214 mensen getraind op deze 
thema’s met geld van mensen in Nederland. 
 
339 lokale vrijwilligers zijn opgeleid voor opsporing en doorverwijzing van besmette 
mensen. Om zowel voorlichting als snelle opsporing en vervoer van begrafenisteams mogelijk 
te maken, zijn 464 fietsen, 154 motoren en 6 auto’s aangeschaft.  
 
Beschermende kleding en hygiëne maatregelen 
 
Het ebola-virus kon zich snel verspreiden vanwege 
een gebrek aan beschermende materialen bij 
hulpverleners. Daarom hebben veel hulporganisaties 
het geld van Giro555 besteed aan beschermende 
kleding als handschoenen, veiligheidsbrillen, 
schorten, laarzen en gezichtsmaskers. Meer dan 
350.000 stuks beschermende artikelen zijn 
gekocht en verspreid. Deze materialen werden 
onder andere gebruikt bij triage, het beoordelen van 
zieken op verdachte symptomen. 31.914 zieke 
mensen zijn door triage gegaan in een isolatie 
unit die werd gefinancierd met Giro555-geld. Ook 
zijn zeker 2400 veilige begrafenissen uitgevoerd 
met geld van Giro555. 
 
Daarnaast zijn 34.488 hygiënekits uitgedeeld aan 
families met onder andere zeep, emmers en 
chlooroplossing. Hiermee zijn zeker 94.000 mensen 
bereikt. Water- en sanitaire voorzieningen zijn 
aangelegd of verbeterd bij klinieken, kerken, scholen 
en op andere openbare plekken. Zo hebben dankzij 
geld van Giro555 ruim 35.500 mensen nu een 
voorziening om hun handen te kunnen wassen, 
hebben zeker 7.200 mensen toegang tot een 
nieuwe waterpomp en 21.900 mensen tot een 
hersteld waterpunt. 
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Zorg voor kinderen 
 
Met Giro555-geld werd gezorgd dat 2.405 jonge kinderen werden ingeënt tegen polio, dat 
2.194 kinderen vitamine A kregen en dat 55 ondervoede kinderen of ebola-patiënten 
bijvoeding kregen. Ook psychosociale hulp heeft aandacht gekregen en er zijn 2.521 
psychologische sessies geboden.  
 
Voor 161 kinderen die één of beide ouders verloren door ebola is opvang verzorgd en 
470 andere kinderen konden herenigd worden met familie of vrienden. Veel van deze 
kinderen kregen ook steun in de vorm van (tweedehands)kleding, schoolmaterialen of met 
financiële steun. Met geld van Giro555 zijn 974 kwetsbare kinderen op deze wijze geholpen. 
 
In zowel Sierra Leone, Guinee als Liberia zijn de scholen maanden lang dicht gebleven 
vanwege ebola. Alternatief onderwijs werd geboden via radioprogramma’s en onder andere 
middels 4 bibliotheken die zijn opgezet en ingericht met behulp van donaties van mensen in 
Nederland. Een voorlichtingscampagne heeft 64.166 Sierra Leonese ouders en kinderen 
bereikt om deze kinderen weer in de scholen te krijgen na de heropening. Om kinderen te 
ondersteunen met weer naar school gaan, hebben bijna 12.000 kinderen schoolmaterialen 
ontvangen, ontving een deel van deze groep ook eten en zijn 53.609 kinderen ondersteund 
met hygiënematerialen. 
 
Zorg voor familie in quarentaine 
 
Maatregelen om ebola een halt toe te roepen, zorgden ervoor dat families in quarantaine 
moesten leven, niet meer mochten reizen en niet meer naar markten of hun bouwgrond 
konden. In totaal 2.063 families die vanwege ebola in quarantaine moesten leven, werden 
voorzien van een voedselpakket. 3.226 boerenfamilies werden ondersteund met zaden en 
gereedschappen om zo weer zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien. Om zelf een 
bedrijfje op te zetten werden 4.130 andere huishoudens ondersteund met een geldbedrag, 
veelal aangevuld met een training.  
Hulppakketten met huishoudelijke artikelen zoals keukenspullen, kleding, waspoeder en 
tandpasta waren nodig voor 1.357 families waarvan bijvoorbeeld de huishoudelijke spullen 
waren verbrand omdat een familielid besmet was geraakt met ebola. Verder ontvingen 
mensen in quarantaine en scholieren die niet naar school konden 5.094 radio’s. 
Hulpverleners en familie van ebola-overledenen in quarantaine ontvingen 1.584 solar 
lichten/opladers en 1.033 mobiele telefoons om contact te kunnen leggen indien nodig, 
bijvoorbeeld bij symptomen van ziekte. 
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1. Inleiding 
 
 
 
Van november 2014 tot en met oktober 2015 hebben de 10 hulporganisaties met geld van 
onder andere Giro555 hulp geboden in Guinee, Sierra Leone en Liberia om de ergste ebola-
epidemie ooit te bedwingen en bij te dragen aan de wederopbouw na deze ramp. Deze 
eindrapportage vertelt het verhaal over 1 jaar hulp met geld van Giro555 en is samengesteld 
op basis van afzonderlijke rapportages van de 10 hulporganisaties achter deze Giro555-actie. 
De rapportage geeft inzicht in de hulpverlening in de periode van 5 november 2014 tot en met 
31 oktober 2015. Hoewel alle Giro555-gelden zijn besteed, blijven de meeste 
hulporganisaties werkzaam in deze fragiele landen en werken zij verder aan de 
wederopbouw. Ook hierover vindt u een korte toelichting. 
 
1.1 De ramp 
 
Op 23 maart 2014 kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan dat er een ebola-
uitbraak was in Guinee. Het bleek de grootste en meest complexe uitbraak van het dodelijke 
virus sinds ebola ontdekt was in 1976. De ziekte werd wekenlang niet herkend en had 
daardoor kans zich te verspreiden naar meerdere landen in en buiten de regio. Guinee, 
Liberia en Sierra Leone werden het hardst getroffen en dus besloten de hulporganisaties 
achter Giro555 om de donaties alleen daar te besteden. Tot 20 januari raken in totaal 28.639 
mensen besmet met het ebola-virus, van wie er 11.316 sterven, het merendeel in deze 3 
landen. 
 

 Besmettingen Doden 
Guinee 3.804 2.536 
Liberia 10.675 4.809 
Sierra Leone 14.124 3.956 
Overige landen 36 15 
Totaal  28.639 11.316 

Bron: WHO situation report, maart 2016. 
 
Guinee, Liberia en Sierra Leone waren niet eerder geconfronteerd met ebola. Zij wisten niet 
hoe een dergelijke epidemie te bestrijden. Daarnaast is hun zorgsysteem slecht onderhouden 
door jarenlange oorlogen en hebben zij een enorm tekort aan geschoolde zorgmedewerkers. 
Dit alles zorgde ervoor dat zij te laat ingrepen. Culturele gebruiken, zoals het wassen van het 
lichaam van een overledene, angst voor het virus, weerstand bij de bevolking en stakingen 
van zorgmedewerkers waren factoren die hebben bijgedragen aan de verdere verspreiding. 
Ook internationaal werd traag ingegrepen en bij internationale hulporganisaties was 
eveneens een gebrek aan kennis en medische experts. 
 
Alle hulporganisaties achter Giro555 werkten al vele jaren in Sierra Leone, Liberia en Guinee1 
en zijn naast hun reguliere werk betrokken geraakt bij de ebola-hulpverlening. In het najaar 
van 2014 groeide de epidemie exponentieel met 950 nieuwe besmettingen per week 
verspreid over de vele districten van de 3 zwaar getroffen landen. Extreme maatregelen 
werden getroffen, zoals reisverboden en het sluiten van grenzen, het uitroepen van de 
noodtoestand en het sluiten van scholen, markten, fabrieken en andere gelegenheden waar 
veel mensen samenkomen. Dit was een klap voor de toch al arme bevolking en legde de 
economie en grote delen van de samenleving lam.  
 
 
                                                        
1 Een overzicht van de historie van de 10 hulporganisaties achter Giro555 in de 3 zwaarst getroffen landen en 
wanneer zij betrokken zijn geraakt bij de ebola response is te vinden in de eerder gepubliceerde rapportage van 
maart 2015. 
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1.2 De Nationale Actie 
 
De explosieve groei van het aantal doden en besmettingen in november 2014 en de vraag 
om meer geld voor internationale hulp deden de hulporganisaties besluiten samen een 
Nationale Actie te starten. Op 5 november 2014 startten de hulporganisaties achter Giro555 
de Nationale Actie “Stop de ebola-ramp.” Nooit eerder voerde Giro555 een Nationale Actie 
vanwege een ziekte. Alle hulporganisaties achter Giro555 waren toen al betrokken bij de 
noodhulpverlening aan ebola-slachtoffers. 
 
Van 24 tot en met 28 november 2014 vond in Nederland de Nationale Actieweek plaats met 
op vrijdag 28 november een actiedag in het Centrum voor Beeld en Geluid met actiejournaals 
op radio en televisie, een belpanel met BN’ers en honderden acties van het Nederlandse 
publiek. In totaal zamelde het Nederlandse publiek en bedrijfsleven 10,5 miljoen euro in voor 
de slachtoffers van de ebola-ramp.  
 

 
1.3 De hulpverlening 
 
Omdat alle organisaties al in één of meer van de getroffen landen noodhulp verleenden, 
konden zij de Giro555-donaties direct inzetten voor hulp. In de eerste periode is er vooral veel 
ingezet in preventieve maatregelen, zoals het leveren van beschermende kleding aan 
klinieken, het trainen van mensen die mogelijke besmette personen konden opsporen, het 
verzorgen van veilige begrafenissen en het uitdelen van voedsel- en hygiëne pakketten aan 
huishoudens in quarantaine en ebola-overlevenden. Deze hulp is ook in een latere fase 
belangrijk gebleven en aangevuld met projecten gericht op het weer veilig heropenen van 
scholen en nazorg aan overlevenden en ebola-wezen. 
 
Hulpverlenen was soms moeilijk. Zo was er een tekort aan ebola-behandelcentra, hadden 
vooral plattelandsklinieken geen isolatie-afdeling, was er weinig geschoold medisch 
personeel en ontbraken zowel beschermingsmiddelen als de kennis over het goed gebruiken 
van deze beschermingsmiddelen. Het bouwen en openen van nieuwe isolatie-units of 
klinieken kost relatief veel tijd, net als het trainen van zorgpersoneel in infectiepreventie en 
controle. Er waren nauwelijks ambulances en de slechte staat van de wegen zorgde ervoor 
dat ambulances lang onderweg waren naar een patiënt. Er was regelmatig weerstand en 
soms zelfs geweld tegen (buitenlandse) medische teams en tegen begrafenisteams, omdat 
inwoners geloofden dat juist deze hulpverleners de ziekte verspreidden in hun gemeenschap 
en omdat tijdens een veilige begrafenis geen ruimte was voor belangrijke tradities.  
 
Hulporganisaties hebben dan ook gaandeweg veel geleerd en gewijzigd in hun aanpak. Zo 
werden traditionele leiders en religieuze leiders ingezet bij voorlichtingscampagnes, omdat zij 
werden vertrouwd door de bevolking. Ook werd gezorgd voor minimaal een vrouwelijk lid in 
een begrafenisteam, zodat zij de vrouwelijke slachtoffers kon kleden en naar haar laatste 
rustplaats kon begeleiden. De communicatie rondom ebola werd eveneens aangepakt. 
Bangmakende teksten als “er bestaat geen medicijn tegen ebola, maar medische zorg 

Over Giro555 
Tijdens Nationale Acties werken 11 hulporganisaties samen om fondsen te werven voor een 
humanitaire ramp. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), beter bekend als Giro555 zijn 
vernoemd naar het rekeningnummer wat de hulporganisaties gezamenlijk openen. Giro555 heeft 
als doel het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te bieden aan slachtoffers van 
een humanitaire ramp.  
Giro555 informeert het Nederlandse publiek over de ramp en zorgt voor gezamenlijke rapportages 
over de bestedingen. De hulporganisaties stellen hun medewerkers beschikbaar om een 
actieteam te vormen en zo de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Iedere organisatie 
gebruikt haar deel van de opbrengst vervolgens voor hulp in het rampgebied en is zelf 
verantwoordelijk voor de besteding en de keuzes van de hulpprogramma’s. Giro555 bestaat uit 
CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, 
Oxfam Novib, Plan Nederland1, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, 
UNICEF Nederland en World Vision. 
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vergroot de kans op overleving” werden langzaam vervangen door vriendelijkere 
boodschappen als “vroegtijdige behandeling vergroot de kans op overleving en beschermt je 
familie tegen verdere blootstelling.” 
 
1.4 De situatie nu 
 
Nu de epidemie nagenoeg bedwongen lijkt, is het belangrijk om waakzaam te blijven, nazorg 
te verlenen en ook de gevolgen van de extreme maatregelen op te vangen. Kunnen alle 
kinderen weer naar school? Zorgen heropende markten en fabrieken voor voldoende 
werkgelegenheid? Hoe te zorgen dat ebola-overlevenden niet buiten de samenleving vallen? 
En uiteraard ook hoe een kwalitatief goed zorgsysteem te bouwen? 
 
Guinee, waar de uitbraak zijn oorsprong vond, kende een minder extreme piek van aantallen 
besmettingen dan Liberia en Sierra Leone, maar heeft een langere periode geen grip op 
nieuwe besmettingen gehad. De laatste ebola-patiënt is op 29 oktober 2015 gerapporteerd. 
Indien een land 42 dagen geen nieuwe besmettingen rapporteert, wordt verklaard dat de 
epidemie voorbij is. In Guinee was dat op 29 december 2015. Sindsdien is het land een 90-
dagen periode ingegaan van verhoogde alertheid.  
 
Sierra Leone was op 7 november 42 dagen vrij van ebola. Het land was al ver in de 90-
dagen periode toen er op 14 januari 2016 toch weer een nieuwe ebola-dode werd 
gerapporteerd. Personen die in contact zijn geweest met dit slachtoffer zijn snel 
geïdentificeerd en zijn gevaccineerd met een potentieel vaccin. Toch werd een familielid van 
dit slachtoffer op 20 januari positief getest op ebola. De oorsprong van deze besmetting is 
nog onbekend en laat zien hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven.  
 
Ook Liberia was al twee keer eerder ebola-vrij verklaard, op 9 mei 2015 voor het eerst. 
Nadien raakten toch weer mensen besmet. Op 14 januari 2016 is het land wederom ebola-vrij 
verklaard. Nu is ook daar een periode van 90 dagen verhoogde alertheid.  
 
In de drie landen zijn systemen opgezet zodat zorgmedewerkers en publiek zo snel mogelijk 
nieuwe ebola besmettingen kunnen rapporteren en er voldoende laboratorium capaciteit is 
om bloed te testen. Enkele begrafenisteams blijven op stand-by staan, zo ook 
begrafenisteams van het Rode Kruis en World Vision. Deze en andere maatregelen zijn van 
belang om eventuele nieuwe uitbraken zo snel mogelijk te stoppen. Er is veel werk verricht 
om mensen voor te lichten over het belang van veilige begrafenissen, goede hygiëne en het 
gebruik van handschoenen en andere beschermingsmiddelen. Trainingen van bijvoorbeeld 
zorgpersoneel maar ook het gewone publiek op deze onderwerpen blijft nodig.  
 
Zo zijn er in de grotere ziekenhuizen in Sierra Leone Infectie Preventie en Controle (IPC)-
medewerkers aangesteld. Dat zijn medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het naleven 
van infectie preventie protocollen en het blijven trainen en attenderen van alle personeel op 
hygiëne. Dat is een goede stap vooruit, ook om andere infectieziekten te voorkomen. 
Ondanks alle geld en hulp die geboden is in de afgelopen 2 jaar, is het zorgsysteem in Sierra 
Leone nog steeds niet structureel versterkt, iets wat nog jaren werk gaat kosten. Onder 
andere Cordaid en Stichting Vluchteling’s partner IRC blijven werken aan het verbeteren van 
de zorg. Daar komt nog bovenop dat er 535 zorgmedewerkers zijn overleden in 3 landen die 
bekend stonden om het gebrek aan zorgpersoneel. In totaal zijn 11 van de 120 artsen in 
Sierra Leone overleden aan ebola, bijna 10% van het gehele bestand. En juist nu blijkt de 
medicijnen studie in Liberia verre van populair uit angst voor infectieziekten als ebola.  
 
Hoewel er nog geen landelijke cijfers bekend zijn, lijkt het vertrouwen in de zorg in Sierra 
Leone wel weer terug en komen zieken en moeders met pasgeboren baby’s - die de zorg 
meden in ebola-tijd - zich weer melden. Zo zorgt UNICEF dat deze pasgeboren baby’s en 
jonge kinderen gemiste vaccinaties alsnog ontvangen. Er zijn ook mooie verhalen uit de zorg 
over teambuilding in een hele moeilijke tijd, over verbeterde sanitaire faciliteiten die lang mee 
gaan en over meer kennis hebben op het gebied van infectieziekten en hygiëne dan pre-
ebola. 
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Ook de scholen zitten weer overvol, maar de impact van de opgelopen achterstand door de 9 
maanden dat kinderen niet naar school konden, zal nog jaren onduidelijk blijven. 
Economische verliezen worden door de Wereldbank geschat op 1,6 miljard2 in 2015 alleen al 
met een nog onbekende impact. Om de economische ontwikkeling weer aan te zwengelen 
zijn investeringen nodig en op microniveau is het belangrijk dat kleine boeren weer kunnen 
oogsten, naar de markt kunnen en handel kunnen drijven. Zo blijven CARE en ICCO & Kerk 
in Actie landbouwactiviteiten van getroffen families steunen. 
 
Zorg en begeleiding zijn er ook nodig voor overlevenden. Een onderzoek3 uit Guinee laat 
zien dat het merendeel van de overlevenden last heeft van klachten als gewrichtspijn, 
vermoeidheid, verminderd gezichtsvermogen en verminderde eetlust. Daar komen 
psychische klachten, zoals minder zelfvertrouwen en stigma en sociale afwijzing bovenop; 
zelfs 97% zegt te zijn afgewezen door vrienden en 60% wordt niet meer geaccepteerd door 
de eigen gemeenschap. Soms zelfs gepaard gaand met geweld of gedwongen vertrek in een 
land waar sociale cohesie belangrijk is om de recent bereikte vrede te bewaren. Ook 
begrafeniswerkers in Sierra Leone en Liberia, die hun leven riskeerden om een bijdrage te 
leveren aan de strijd tegen ebola worden gestigmatiseerd, kunnen geen werk vinden en 
worden gemeden door hun familie.  
 
Al met al is er veel bereikt in de strijd tegen ebola, maar is er ook nog een lange weg te gaan 
voor deze zwaar getroffen landen. 

                                                        
2 http://www.irinnews.org/analysis/2015/12/28/look-back-ebola 
3 http://www.huffingtonpost.com/2015/06/23/ebola-survivors-rejection_n_7644986.html 
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Portretten hernieuwde kracht 
 
 
 
De ramp heeft diepe sporen achtergelaten in West-Afrika, maar heeft mensen ook gesterkt in 
hun vertrouwen dat zij een volgende crisis meer weerbaar zijn. Fotograaf Arie Kievit reisde 
afgelopen maand samen met Giro555-actievoorzitter Simone Filippini in Sierra Leone. Hij 
portretteerde  mensen die uit de crisis hernieuwde kracht wisten te vinden. 
 

 

We wonnen 
deze strijd 

samen. 

Optimistisch 
over de 

toekomst. 

 
“Ook hier kwamen mensen die ebola hadden. Het medisch 
personeel kon zich niet beschermen. Er hebben hier achter het 
ziekenhuis dagenlang drie doden gelegen. We konden hen niet 
eens begraven.  
De mensen bleven weg. Kinderen werden niet gevaccineerd. Met 
hulp van Unicef maken we nu een inhaalslag en hebben we extra 
vaccinatie-dagen.  
We zijn nog steeds waakzaam, dat heeft ebola ons geleerd. We 
passen de procedures toe die nodig zijn om uitbraken te 
voorkomen.  
De epidemie heeft duidelijk gemaakt wat de gaten zijn in ons 
gezondheidsstelstel. Er is nu veel meer aandacht voor het 
structureel verbeteren van de gezondheidszorg. Ik ben 
optimistisch over de toekomst.”  
 
Hassan Kamara (links), coördinator kliniek Masiaka. 
 

 
“Mijn wijk moest vier keer in quarantaine, omdat zo veel mensen 
besmet waren met ebola. Iedereen zat doelloos thuis. Ik was 
passief en bang. Toen kon ik via Save the Children een training 
volgen en voorlichter worden. Ik ging van huis tot huis en vertelde 
mensen hoe ze ebola konden voorkomen. Kinderen stimuleerde 
ik om via de radio les te volgen. Ik kon me nuttig maken.  
Na 9 maanden ging de school weer open. Ik legde ouders uit dat 
het veilig was hun kind naar school te laten gaan en dat ze 2 jaar 
geen schoolgeld hoeven te betalen. Het aantal leerlingen van de 
school in mijn buurt is nu toegenomen van 118 naar 324!  
Nog steeds zet ik me in als voorlichter, met mijn vrienden. We 
vertellen over hygiëne. Dat het belangrijk is je handen vaak te 
wassen om het risico op ebola te verkleinen, maar dat dit ook het 
risico op bijvoorbeeld cholera en diarree verkleint. Doordat we 
samen de strijd tegen ebola wonnen, beseffen we dat ons eigen 
gedrag belangrijk is om ziekte te voorkomen. Dat is winst.” 
 
Abiba Kamara (tweede rechts), Ropuka community mobilizer. 
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Vrouwen 
waardig 

begraven.  
 

Onze kliniek 
is weer 

levendig. 
 

 
“Toen ebola uitbrak, durfde niemand meer naar onze kliniek te 
komen. Mensen waren bang dat ze hier juist ebola zouden 
krijgen. Vrouwen bevielen thuis. Baby’s kregen geen vaccinaties.  
 
Met het geld dat via Cordaid beschikbaar kwam, hebben we onze 
kliniek opgeknapt: de muren geverfd, een ventilator gekocht, 
elektra aangelegd, een nieuw bevalbed aangeschaft.  
 
Het is nu beter dan voorheen. We zijn een levendig centrum voor 
de gemeenschap.”  
 
Ramate Kennedy Krontah (rechts), vroedvrouw In Panlap kliniek, 
Makeni. 
 
 

 
“Gestorven vrouwen moeten door vrouwen worden verzorgd en 
aangekleed. Zij verdienen een waardige begrafenis, ook al is er 
een ebola-uitbraak. In de begrafenisteams zaten alleen mannen. 
Dat kon ik niet verkroppen. Daarom meldde ik me aan.  
 
Ik vroeg de naasten hoe zij wilden dat hun dochter, moeder of 
tante moest worden gekleed, trok een beschermend pak aan en 
deed wat ik moest doen.  
 
Dat er vrouwen in de teams kwamen, stimuleerde mensen om 
hun gestorven familielid aan te melden voor een veilige 
begrafenis. De weerstand werd minder.  
 
Mijn omgeving vond het moeilijk dat ik dit werk ging doen. Ik 
kreeg nare reacties. Nu is dat voorbij. Ik ben er trots op dat ik dit 
werk heb gedaan en iets waardevols kon doen voor mijn 
landgenoten tijdens de crisis.” 
 
Elisabeth Johnny More (21), de eerste vrouw die zich aanmeldde 
bij een begrafenisteam van World Vision.  
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2. Resultaten per deelnemer 
 
2.1 CARE Nederland  
 
 
Over ons 
 
CARE Nederland maakt sinds 2001 onderdeel uit van de internationale hulporganisatie CARE 
International. CARE werkt al meer dan 30 jaar samen met de overheid, lokale organisaties en 
dorpsgemeenschappen in de West Afrikaanse regio van Sierra Leone en Liberia. Met een 
korte onderbreking - vanwege een bloedige burgeroorlog - heeft CARE Nederland vanaf 2008 
nieuwe programma’s in Liberia ontwikkeld. 
 
CARE heeft in haar ebola strategie de richtlijnen gevolgd van de WHO en heeft met de 
beschikbare middelen kunnen zorgen voor: 

• Logistieke steun aan de lokale gezondheidsdiensten en gezondheidsvrijwilligers voor 
het mogelijk maken van hun werk van opsporen en doorverwijzen van ebola 
patiënten als ook het verzamelen van gegevens. 

• Een groter publiek bewustzijn van de ebola epidemie en de preventie daarvan.  
• Het versterken van het gezondheidssysteem op gemeenschapsniveau. 
• De ondersteuning van getroffen families en directe overlevenden van de ziekte om in 

het levensonderhoud te voorzien. 
 
Het ebola project is uitgevoerd in twee van de vijftien counties in Liberia: Margibi en Bong, 
met een uiteindelijk beschikbaar budget van 609.721 euro. Er is nauw samengewerkt met de 
autoriteiten, dorpsoudsten, religieuze leiders, vrouwengroepen, en de lokale diensten voor 
gezondheid, landbouw en water. Belangrijk was het selecteren en trainen van 
gezondheidsvrijwilligers en gezondheid- en water comités. Drie radiozenders hebben gezorgd 
voor een grotere verspreiding van de door WHO en Ministerie van gezondheid opgestelde PR 
berichten en voorschriften. Door de combinatie van activiteiten zijn ruim 94.000 mensen 
(waarvan 57% vrouw) bereikt met informatie en diensten. 
 
Historie in het gebied 
 
Sinds 2008 heeft CARE ingezet op het helpen consolideren van de vrede in een hechte 
samenleving en erop toe gezien dat mensen genoeg te eten en een goede kwaliteit van leven 
hebben.  
De programma's - in het bijzonder voor vrouwen en jongeren – zijn vooral gericht op 
voedselzekerheid en ecologisch duurzame landbouw, en daarnaast op water en sanitatie en 
onderwijs. CARE heeft zich gericht op de vorming van boerenorganisaties en spaar- en 
leengroepen binnen de boerengemeenschappen. De organisatiegraad van en solidariteit 
binnen deze groepen heeft de ebola-voorlichtingscampagnes enorm geholpen in vergelijking 
met niet-georganiseerde groepen in andere delen van het land. Daarnaast heeft CARE lokale 
overheden en boerengemeenschappen geholpen om relevante en realistische plannen te 
ontwikkelen op het gebied van landbouw en onderwijs en bijgedragen aan de uitvoering 
daarvan. Door haar jarenlange inspanning heeft CARE een vertrouwensband opgebouwd met 
de lokale gemeenschappen en –overheden. 
 
Totaal ontvangen van Giro555: € 609.721 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 609.721 (100% van te besteden bedrag)  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
In de beginfase van het project zijn de district- en county gezondheidsdiensten versterkt om 
mogelijke ebola gevallen op te sporen en relevante gezondheidscijfers te verzamelen en 
analyseren. Hiertoe zijn comités van gezondheidsvrijwilligers opgericht en getraind om 
ziektegevallen tijdig te signaleren en te communiceren met de bevoegde autoriteiten en om 
toe te zien dat beloftes van deze autoriteiten ook werden nagekomen. Naast de training is 
deze groep voorzien van fietsen en mobiele telefoons. Daarmee konden zij zich verplaatsen 
in hun dorpen en kon informatie en gegevens worden doorgegeven aan de 
gezondheidsdiensten in de stad. 
In zes eerstelijnsgezondheidscentra/klinieken is hygiënemateriaal uitgedeeld. Dit bestond uit 
desinfectiemiddelen, zeep, handdoeken, emmers, chloor. De zes klinieken bedienen een 
gebied met ruim 5000 mensen. 
Voorlichtingscampagnes zijn op verschillende manieren georganiseerd. Gebruik is gemaakt 
van dorpsvergaderingen, informatiekiosken waar mensen informatie konden inwinnen, en 
huis-aan-huis bezoeken. Ter ondersteuning zijn hiervoor posters, petjes, en T-shirts 
geproduceerd, met door het Ministerie voorgeschreven teksten. Met deze directe benadering 
zijn 2.235 gezinnen (11.400 mensen) bereikt alsmede 23 scholen en zes klinieken. Daarnaast 
zijn er nog radiospots uitgezonden en zijn er talkshows verzorgd via drie lokale radiostations. 
Al met al heeft de voorlichtings- en publiekscampagne ruim 72.000 mensen bereikt, wat 80% 
van de bevolking van de twee counties omvat (waarvan 57% vrouw). 
 
Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Ondersteunen van districtsgezondheidsteams om een effectief opsporings- 

en doorverwijzingssysteem op te zetten. 
• Oprichten van comités van vrijwilligers. Deze worden getraind om 

ziektegevallen tijdig te signaleren en daarover te communiceren met de 
bevoegde autoriteiten. 

• Publieksvoorlichting over de epidemie. 
• Ondersteunen van zes gezondheidsposten met hygiënekits. 
• Lobby voor het versterken van het lokale- en nationale 

gezondheidssysteem.  
• Organiseren van gemeenschapsdialogen tbv bespreken stigma onder ebola 

overlevenden. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• Project geheel geïntegreerd binnen het door WHO, UNICEF en Ministerie 
van Gezondheid opgestelde nationale kader.  

• Aanscherpen aanpak in nauwe samenwerking met de county- en district 
gezondheidsdiensten van de overheid, zodat programma’s elkaar aanvullen 
voor een betere hulpverlening en voor een beter werkende organisatie van 
het nationale gezondheidssysteem. Een training is verzorgd, waarin zowel 
aan technisch- als  organisatorische aspecten aan bod kwamen. In totaal 
zijn er 51 leden van county- en districtstaf getraind, waarvan 45% vrouw. 

• Ontwikkeling van verschillende voorlichtingsmethodes in overleg met de 
WHO en de nationale gezondheidsdiensten: toneelspel in de 
dorpsomgeving, flyeren door voorlichters en radio uitzendingen in lokale 
talen. 

• Selectie van 304 lokale vrijwilligers die zijn gefaciliteerd en opgeleid, voor 
de opsporing en doorverwijzing van besmette mensen en het toezien op 
veilige begrafenisceremonies en het volgen van hygiëne voorschriften 
evenals het verzamelen van gegevens. Zij ontvingen 304 fietsen (131 in 
Margibi, 173 Bong) en 40 mobiele telefoons.  

• Inzetten van opgebouwde contacten met gerespecteerde dorpshoofden en 
traditionele- en religieuze leiders om voorlichting te geven over belangrijke 
preventiemaatregelen en uitleg te geven over heersende ideeën en mythes 
rondom ebola. 

2

Gezondheidszorg 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Half april 2015 is het uiteindelijke bedrag voor de uitvoering van het Giro555- project 
vastgesteld. Dit betekende een extra te besteden bedrag van 80.000 euro. Het 
oorspronkelijke uitvoeringsschema en budget zijn daarmee aangepast. 
Dit heeft geleid tot de aanschaf van meer fietsen en mobiele telefoons voor hen dan 
oorspronkelijk gepland. Op het moment dat de autoriteiten afkondigden dat scholen weer 
konden beginnen, zijn hygiënekits beschikbaar gesteld aan 17 scholen. Ook is meer hygiëne 
materiaal geleverd aan eerstelijnsgezondheidscentra/klinieken. 
 

 
 
 
 

Vijf waterputten zijn geslagen in drie dorpen in Margibi en twee dorpen in Bong, met een 
bereik van resp. 500 en 400 mensen. Door de verhoging van het budget konden er zelfs 21 
waterpompen worden gerehabiliteerd (Margibi 11, Bong 10). Dit betrof het vervangen van 
pijpen, kleppen, pakkingen alsook het aanbrengen van sloten tegen diefstal van onderdelen. 
Daarnaast zijn water comités getraind in beheer en onderhoud van de waterpompen. Dit 
betrof 56 mensen, van wie 32% vrouw. 
Totaal hebben nu weer 5.200 mensen in Bong toegang tot schoon drinkwater en 1960 in 
Margibi. 
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal te rehabiliteren waterpunten is verhoogd van vijf naar 21 op basis van de 
behoeften van de gemeenschappen. 
 

 
 
 

 
CARE heeft ondersteuning geboden aan gezinnen die het hoofd niet boven water hebben 
kunnen houden. Deze gezinnen hebben door de ebola epidemie familieleden verloren, 
waardoor een gebrek is ontstaan aan arbeidskracht. In sommige gebieden waren de 
wegblokkades van de overheid zo effectief dat boeren niet meer op hun land konden komen 
voor de oogst. De meest kwetsbare gezinnen hebben zaden en gereedschap ontvangen om 
weer te kunnen zorgen voor hun eigen voedselvoorziening.  

• 30 dorpscomités zijn getraind om mbv posters en dorpsbijeenkomsten de 
publieksvoorlichting vorm te geven. Ook zijn de eerder door CARE 
ontwikkelde informatie kiosken ingezet bij deze voorlichting. 

• In de 30 dorpen zijn gemeenschapsdialogen georganiseerd om de situatie 
van de ebola overlevenden te bespreken. De gezondheidsvrijwilligers zijn 
hiervoor getraind en deze hebben de dialogen begeleid. Deze activiteit 
heeft direct 325 mensen bereikt (waarvan 52% vrouw). 

Geschatte 
besteding tot  
31-10-2015 

€ 321.823 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Slaan van vijf nieuwe putten en installatie van waterpomp en 

rehabilitatie van vijf bestaande pompen 
• Uitvoeren van testen op waterkwaliteit en zo nodig zorgen voor 

bestrijding van verontreiniging 
• Formeren van Water comités voor beheer en onderhoud van 

waterpunten. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• Vijf waterputten zijn geslagen en 21 waterpompen zijn gerehabiliteerd 
• Testen zijn uitgevoerd en waterkwaliteit was in alle gevallen 

voldoende. 
• 7 water comités zijn getraind en operationeel, met 56 leden. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 107.438 

Levensonderhoud 

Water en sanitaire voorzieningen 
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30 Boerengroepen (10 Margibi, 20 Bong) waren betrokken bij het identificeren van 
huishoudens die voor hulp in aanmerking kwamen.  
Landbouwwerktuigen zijn verstrekt zoals hakken, kapmessen, bijlen en harken. Totaal zijn 
ruim 1.200 boeren (families) geselecteerd, waarvan 56% vrouw.  
Daarnaast zijn groentezaden beschikbaar gesteld zoals voor komkommer, aubergine, 
paprika, peper, tomaten, kool, okra en watermeloen. Om zo goed mogelijk aan de behoeften 
van de gezinnen te voldoen is CARE met de boerenorganisaties overeengekomen om 
cheques in omloop te brengen waarmee de geselecteerde boeren zelf een keuze konden 
maken uit het aanbod van zaden (en werktuigen). 
 
In totaal hebben 1.187 (1.200 gepland) overlevenden ondersteuning gekregen om hun leven 
weer richting te geven. Naast de groepsgesprekken met de overlevenden en hun 
dorpsgenoten, is er ook materiële hulp geleverd zoals tweedehands kleding, beddengoed, 
keuken gerei, en hygiëne materiaal. 
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Door de extra financiële middelen en de gunstige tarieven voor zaden en werktuigen, kon het 
aantal boerenfamilies dat steun ontving worden verhoogd van 300 tot 900. Het aantal ebola 
overlevenden die voorzien zijn van huisraad en hygiëne materialen is verhoogd van 400 naar 
1200. 
 

 
 
 

 
In de kosten voor Programma Management zijn salariskosten van internationale en lokale staf 
opgenomen. Tevens zijn kosten berekend voor het functioneren van het kantoor (huur, 
kantoorbenodigdheden, communicatie). In dit project lag de nadruk op publieksvoorlichting en 
verbetering van de gezondheidsorganisatie. Hierdoor is veel tijd en middelen geïnvesteerd in 
training en begeleiding en minder in hard ware, zoals vaak in andere noodhulpprojecten.  
 

 
 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 300 geselecteerde boerenfamilies worden voorzien van zaden en 

kleine landbouwwerktuigen. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• 900 families hebben groentezaden en kleine landbouwwerktuigen 
ontvangen. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€  72.961 

Liberia: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€  67.548 

Programma-management 

Beeld: CARE 
 

Brede publieksvoorlichting via lokale 
radiostations 
 

Watercomités zijn getraind op 
beheer en onderhoud 
 

Beeld: CARE 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
1. Ebola overlevenden worden gemarginaliseerd, niet alleen in hun gemeenschap, maar 
ook door eigen familie. Overlevenden komen alleen te staan, zoeken bewoning buiten het 
huis van de familie en aan de rand van dorpen. Ook worden overlevenden beschuldigd van 
het in stand houden van de dreiging van nieuwe besmetting, om voor hulp in aanmerking te 
blijven komen. Hoewel een begin gemaakt is met het bespreekbaar maken, zal er nog heel 
wat aandacht moeten worden besteed om het stigma rondom overlevenden te laten 
verdwijnen. 
2. Ofschoon veel informatie is verstrekt over aanpassen van gedrag (in de dagelijkse 
omgang en bij begrafenissen) lijkt men toch weer overgegaan te zijn tot de orde van de dag. 
Handen worden weer gewoon geschud en vraag is of men voldoende handen wast. Dit 
bewijst eens temeer dat gedragsverandering tijd kost en niet volledig kan worden 
gerealiseerd binnen een projectperiode van een jaar. 
3. De project inzet bij het rehabiliteren van waterpunten was zeker nodig om de hygiëne 
te verbeteren. Het laat echter ook zien hoe beperkt gemeenschappen verantwoordelijkheid 
nemen voor het eigen beheer en onderhoud van deze infrastructuur. Ook worden onderdelen 
door dorpsgenoten gestolen. In komende projecten zal CARE beter aandacht besteden aan 
de constateringen onder punt 2 en 3, en er op toe te zien dat de de lokale gemeenschappen 
ook hun eigen verantwoordelijkheden nemen. 
4. De zwakte van overheidsdiensten is duidelijk geworden, met name van het Ministerie 
van Gezondheid, maar ook die van Landbouw en Water. Men komt tekort in de planning, 
financiering, het hebben van voldoende personeel en het op tijd betalen van salarissen van 
ambtenaren. Liberia is een land met een groot potentieel voor landbouwproductie en het 
exploiteren van natuurlijke hulpbronnen (mijnen, bos). Wat ontbreekt is visie en daadkracht 
op hogere niveaus. 
5. Hoewel de ambitie van CARE was om vrouwen een belangrijke plaats en voldoende 
aandacht te geven in het project is dat niet geheel gelukt. Met name op het niveau van de 
gezondheidsvrijwilligers was de deelname van vrouwen maar 15%, terwijl het doel op 55% 
stond. In toekomstige projecten zal CARE bij benoeming van vrijwilligers en comiteleden, 
meer overtuigingskracht laten zien om vrouwen in ieder geval gelijke representatie te laten 
hebben. 
 
Thema’s in de hulpverlening 
 

 
CARE heeft vanaf het begin aansluiting gezocht bij de nationale 'STEPP' strategie: het 
Ministerie van Gezondheid, ondersteund door de WHO en UNICEF, heeft daartoe vanaf 
september 2014 per county en district de behoeften en strategie bepaald om zo de inzet van 
het Ministerie en internationale en lokale NGOs te coördineren. 
Zodoende heeft het project een passend antwoord kunnen geven op de lokale behoeften en 
de prioriteiten van de mensen, rekening houdend met de specifieke behoeften van vrouwen 
en kwetsbare groepen. Het project heeft ook het functioneren van de gezondheidszorg op de 
agenda van de lokale gemeenschap en districten gezet. Aan de onderkant (district en 
gemeenschapsniveau) is door middel van trainingen en workshops een praktische bijdrage 
geleverd aan de initiatieven van de nationale overheid.  

 
CARE heeft een eigen intern beleid in de vorm van het Humanitarian Accountability 
Framework dat bestaat uit een aantal richtlijnen die in alle hulpoperaties nageleefd dienen te 
worden (oa Sphere Standards). Door de inzet van gekwalificeerd personeel kan CARE de 
kwaliteit van haar hulpverlening in noodsituaties monitoren en garanderen. De mensen voor 
wie de hulp bedoeld is, worden geraadpleegd in elke fase van het programma. Het zorgt 
ervoor dat zowel mannen als vrouwen wezenlijk bijdragen in de keuze van projectactiviteiten, 
en dat de armste en meest kwetsbare mensen bereikt worden. 
 
 

Samenwerking & coördinatie 

Werkprincipes en standaarden 
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Het CARE landenkantoor heeft iedere drie maanden een rapportage aangeleverd, zowel 
inhoudelijk als financieel. Dit heeft CARE Nederland de mogelijkheid gegeven om het project 
op afstand goed te volgen. In april 2015 is het eindbedrag vastgesteld van het project. Voor 
een bedrag van 80.000 euro is in overleg tussen landenkantoor en CARE Nederland het 
uitvoeringsschema en budget aangepast. 
In december 2015 heeft een Nederlandse consultant (op kosten van CARE Nederland) een 
eindevaluatie uitgevoerd. 
Het project is positief geevalueerd op punten van samenwerking met WHO en UNICEF, de 
autoriteiten, gezondsdiensten en andere NGOs. Door deze samenwerking en coordinatie zijn 
goede prioriteiten gesteld en is aan de behoeften van de bevolking voldaan.  
De activiteiten zijn volgens standaard en kosten effectief uitgevoerd. Doordat CARE al lang 
samenwerkte met boerengroepen in de twee counties, was dit een goed startpunt om 
gezondheids- en watercomitees op te zetten, en competente vrijwilligers te selecteren. 
De ambitie om structureel het gezondheidsysteem te veranderen was te hoog gegrepen, 
maar CARE heeft wel laten zien dat een participatieve benadering van de gezondheidszorg 
werkt.  Hoewel de betrokkenheid van vrouwen in het project op 55% was gesteld is dit 
gemiddeld maar gehaald voor 45%. Het stigma dat overlevenden met zich meedragen heeft 
aandacht gekregen, maar het zal tijd kosten voordat hun positie is genormaliseerd. 

 
In dit project lag de nadruk op publieksvoorlichting en verbetering van de 
gezondheidsorganisatie. Hierdoor is veel tijd en middelen geïnvesteerd in training. Getraind 
zijn staf van de gezondheidsdiensten, gezondheids- en watercomités en gezondheids-
vrijwilligers. Hiervoor heeft CARE gespecialiseerde staf gerekruteerd, die het grootse deel 
van hun tijd hebben gestoken in training en begeleiding.  

 
Door haar al lange ervaring in de twee counties is altijd al gezocht naar de minder bedeelde 
en verder afgelegen dorpsgemeenschappen. Vrouwen en meisjes zij daarbij de belangrijkste 
doelgroep. In het geval van dit ebola project vormden overlevenden, weduwen en 
weeskinderen bijzondere groepen. 

 
Om aan behoeften van de gemeenschappen te voldoen was het in een aantal gevallen nodig 
dat CARE staf zaken onder de aandacht bracht bij de autoriteiten op district- en county 
niveau. 
Deze inzet leidde er meestal toe dat in beloofde ondersteuning werd voorzien. Voordat de 
nieuwe waterpunten werden afgebouwd was controle van de waterkwaliteit nodig. Wanneer 
CARE staf, samen met een watercomité voldoende aandrong, werd een watertechnicus van 
het Ministerie van Water hiervoor gestuurd om de bepaling te doen. De waterkwaliteit bleek in 
alle gevallen voldoende, waardoor de waterpompen konden worden geplaatst. Op nationaal 
niveau zorgden WHO en UNICEF voor pleitbezorging. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Nu de ebolacrisis bedwongen is moeten de boerengemeenschappen de draad weer 
oppakken en meer inzetten op (landbouw-) economische ontwikkeling. De noodtoestand is 
opgeheven. Boeren kunnen zich weer vrij bewegen en markten en grenzen zijn weer open. 
Dit stimuleert de productie en het economisch verkeer. Inzet zal zijn om de 
landbouwproductiemiddelen (als kwaliteitszaad en meststoffen) weer beschikbaar te maken 
en om gewassenketens en markten weer beter te laten functioneren. 
Sterk punt voor CARE is dat de door CARE opgerichte spaar- en leengroepen hebben 
bijgedragen aan het verlichten van ergste noden, op momenten dat er niet geoogst kon 
worden. De gespaarde tegoeden hebben kunnen zorgen voor de aanschaf van voedsel, en 
het betalen van noodzakelijke rekeningen. Zonder CARE’s begeleiding zijn de spaar- en leen 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 
 

Pleitbezorging en lobby 

Monitoring en evaluatie 
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groepen blijven bestaan en gaan nu op eigen kracht weer verder om spaartegoed op te 
bouwen. 
 
CARE is in onderhandeling met Amerikaanse donoren (OFDA en USAID) om een financiële 
bijdrage te leveren aan dit rehabilitatieproces. 
 
 
 
 

 

Andrew Saque held op de fiets 
 

 

Andrew Saque woont in het dorp Dumber Farm in het district Kpai, in 
Bong County. Hij is 47 jaar, is getrouwd en heeft vijf kinderen. Andrew 
is door zijn eigen gemeenschap gekozen als gezondheidsvrijwillger. 
Zijn dorp ligt in een van de meest door de ebola epidemie getroffen 
delen van Bong County.  
 
Nadat hij een training heeft gevolgd, die CARE in samenwerking met 
de districtsgezondheidsstaf had ontwikkeld, is Andrew ingezet voor het 
geven van voorlichting over de preventie van de verspreiding van het 
Ebola virus en over basishygiëne, met de nadruk op het wassen van 
de handen. Daarnaast was hij alert in het opsporen van door ebola 
besmette mensen en het zorgen voor doorverwijzing naar de speciale 
behandelcentra, die in de County zijn opgezet.  
 
Omdat de omliggende dorpen afgelegen zijn, tot op twee uur 
loopafstand, kwam hij in aanmerking voor een fiets. De fiets bespaarde 
hem reistijd en zo kon hij meer verschillende taken uitvoeren. Een 
mobiele telefoon heeft hij gekregen om contact te kunnen opnemen 
met de staf van de gezondheidsdienst voor tijdige opname van 
patiënten en om rapportages door te geven. Daarnaast is hij betrokken 
geweest bij het vinden van overlevenden, en nabestaanden, onder wie 
kinderen als gevolg van het verlies van één of beide ouders. Hij was in 
het dorp het doorgeefluik voor het distribueren van huisraad en 
gebruikte kleding aan deze mensen.  
 
Dumber Farm is ook in aanmerking gekomen voor het installeren van 

Gezondheidswerker Andrew te midden van 
promotiemateriaal en hulpgoederen. 
 
Beeld: CARE. 
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Totaal ontvangen van Giro555:  € 1.567.662 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 1.567.6624 (100% van het te besteden bedrag) 
 

 
2.2 Cordaid  
 
 
 
 
Over ons 
 
Voor het uitbreken van de ebola-epidemie was Cordaid al werkzaam in Sierra Leone en 
Liberia. Sierra Leone is een focusland voor Cordaid. Cordaid steunt hier partnerorganisaties 
rondom de thema’s Gezondheidszorg, Voedselzekerheid, Entrepreneurship en Investments. 
De afdeling Investments is ook operationeel in Liberia. Ten gevolge van de ebola-epidemie is 
het thema DRR & DR (Disaster Risk Reduction & Disaster Response) betrokken geraakt bij 
noodhulp- en wederopbouwprogramma’s in Sierra Leone, Liberia en Guinee. 
 
In Sierra Leone heeft Cordaid een landenkantoor dat verantwoordelijk is voor de 
implementatie van het programma dat wordt gefinancierd met geld van Giro555. Dit kantoor 
valt onder het thema Gezondheidszorg. Ook het programma van Investments wordt door dit 
landenkantoor uitgevoerd, maar dit programma is niet gefinancierd met Giro555 gelden. Bij 
de programma’s in andere sectoren, en in Liberia en Guinee, werkt Cordaid voornamelijk via 
partnerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten. Het 
Caritasnetwerk (op nationaal en districtsniveau), waarin Cordaid het Nederlandse lid is, levert 
belangrijke capaciteit voor noodhulp.  
Cordaid draagt bij aan de noodhulpprogramma’s van Caritas-organisaties in alle drie de 
landen. Daarnaast ondersteunde Cordaid het noodhulpprogramma van Caritas Liberia extra 
door de inzet van een ‘noodhulpmedewerker’ die vanuit Cordaid was gedetacheerd aan 
Caritas Liberia. In alle drie de landen werkt Cordaid samen met internationale leden van het 
Caritas netwerk, zoals Trócaire in Sierra Leone.  
 
 
    

 
4 
Toelichting: 
Voor Caritas Sierra Leone, Liberia en Guinee zijn proportionele berekeningen gemaakt van 
de ontvangen financiering van Giro555. Op basis van de uitgaven die in totaal zijn gedaan 
aan het einde van de rapportageperiode, is uitgerekend hoeveel Cordaid met Giro555 
fondsen, heeft bijgedragen aan de programma’s. Dit percentage kan per land afwijkend zijn 
van de percentages die in de drie maandelijkse rapportage zijn genoemd. Dit komt omdat er 
aan het einde van het programma, meer uitgaven zijn gedaan en of meer fondsen van derden 
zijn ontvangen. Hierdoor kan de totale bijdrage van Cordaid afwijken van wat aanvankelijk 
was gepland. Voor Caritas Sierra Leone is een proportionele berekening gemaakt van de 
ontvangen financiering op basis van de uitgaven die uiteindelijk zijn gemaakt. Cordaid heeft 
20% van het Caritas Sierra Leone programma gefinancierd en de gerapporteerde aantallen 
voor dit programma zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 20% van het totaal 
uitgegeven budget. In Liberia heeft Cordaid 31% van de programma’s uit Giro555-fondsen 
gefinancierd en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening 
van 31% van het totaal. Cordaid financiert 29% van het Caritas Guinee programma en de 
geplande aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 29% van het totaal. 
 
 
 
 
 
                                                        
4 Inclusief € 3.304 rente 
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Cordaid heeft programma’s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone ondersteund 
in 4 districten (Kambia, Port Loko, Bombali en Western Area). Families die direct getroffen 
zijn door ebola, zoals huishoudens in quarantaine, ebola-overlevenden of familieleden van 
overleden ebolapatiënten, hebben een hulppakket ontvangen. Om verspreiding van ebola 
tegen te gaan zijn veel spullen van ebolapatiënten verbrand. Met hulppakketten hebben 
overlevenden en hun familieleden het normale leven weer enigszins kunnen oppakken. Ook 
zijn communicatiemiddelen uitgereikt, aan mensen die in quarantaine zaten zij konden 
communiceren met familieleden. Ook zijn de telefoons gebruik om advies en psychosociale 
hulp te verkrijgen. Via de radio hebben kinderen naar onderwijsprogramma’s kunnen 
luisteren. Vanwege de ebola-epidemie zijn scholen dicht geweest en de radioprogramma’s 
hebben ervoor gezorgd dat voor kinderen de toegang tot onderwijs mogelijk is gebleven.  
 

 
 
 
 
 
 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 200 families (1.200 personen) ontvangen een hulppakket met onder 

andere zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en kleren.  
• 200 families (1.200 personen) krijgen een pakket met 

communicatiemiddelen: beltegoed, telefoons, radio’s en een solar 
oplader/licht.  

• Een bijdrage in goederen zijn 1.000 telefoons, 594 radio’s en 1.600 
solar opladers/lichten voor getroffen families in de districten Bombali, 
Kambia en Port Loko. 

• 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), kregen 
een hulppakket met huishoudelijke spullen zoals emmers, een lamp 
en keukenspullen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 210 families (1.260 personen) in quarantaine hebben een hulppakket 
ontvangen. 

• Trócaire heeft 973 telefoons ontvangen en 1.584 WakaWaka Solar 
opladers/lichten. In totaal missen er 27 telefoons en 16 WakaWaka’s. 
Deze zijn tijdens transport in Sierra Leone zoek geraakt.  

• Lokale organisaties hebben de hulpgoederen uitgegeven in de 
districten Port Loko, Kambia en Bombali: 

o Radio’s: 494 aan families in quarantaine en 100 aan 
familieleden van overleden Ebola patiënten. 

o Telefoons: 859 aan families in quarantaine, 100 aan 
familieleden van overleden Ebola patiënten, 34 aan mensen 
die psychische hulpverlening bieden.  

o Solar opladers/lichten: 1.360 aan families in quarantaine, 
100 aan familieleden van overleden Ebola patiënten, 124 
vrijwilligers die psychische hulverlening geven en mensen 
doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. 

• In totaal hebben 1.460 families (8.760 personen) die getroffen zijn 
door ebola, hulpgoederen ontvangen 

• 124 hulpverleners ontvingen goederen ontvangen om hun werk veilig 
te kunnen uitvoeren.  

• 80 huishoudens zijn voorzien van huishoudelijke spullen.  
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Totaal € 26.660 

Onderdak 
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In Liberia hebben de Giro555-fondsen twee programma’s ondersteund: een medisch 
programma door de Nationale Katholieke Gezondheidsraad, en een niet-medisch programma 
met ebola-voorlichting en psychosociale hulp door Caritas Liberia. Beide programma’s 
ontvingen ook hulpgoederen en financiering uit andere bronnen dan Giro555-fondsen. De 
medische hulpgoederen in Liberia zijn gebruikt voor triage-training door medisch personeel. 
In Sierra Leone heeft de afdeling Gezondheidszorg van Cordaid een eigen programma, maar 
heeft Cordaid ook gezondheidsprogramma’s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra 
Leone ondersteund. Lokale partnerorganisaties hebben telefonische psychosociale 
hulpverlening aan families verleend die in quarantaine zaten of dringend steun nodig hadden. 
De hulp is gericht op het tegen gaan van stigma rondom ebola-overlevenden en heeft ervoor 
gezorgd dat families niet in sociale isolatie en verdere armoede terecht zijn gekomen. Ook 
heeft Caritas Trócaire hygiënepakketten uitgedeeld die de overdracht van ebola zijn 
tegengaan op huishoudniveau. ‘Ebola-waakteams’ hebben de ebola-epidemie in de gaten 
gehouden en ervoor gezorgd dat mensen de juiste hygiëneregels in acht namen om verdere 
overdracht van ebola te voorkomen. Het Cordaidprogramma richtte zich op de wederopbouw 
van het gezondheidssysteem middels de Performance Based Financing (PBF) werkwijze. 
Hiermee is bijgedragen aan een duurzaam en kwalitatief gezondheidssysteem. De overheid 
van Sierra Leone is nu verder verantwoordelijk voor de uitvoering. In Guinee ondersteunde 
Cordaid het noodhulpprogramma van de nationale Caritas van Guinee in Conakry, Kankan en 
N’Zérékoré. Het programma richtte zich vooral op voorkomen van verdere ebolabesmettingen 
door middel van betere gezondheids- en preventievoorlichting.  
 

 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Levering van medische hulpgoederen (1.080 beschermende kleding, 

9.000 gezichtsmaskers, 90.000 overschoenen, 197.500 chirurgische 
handschoenen) in 2 ziekenhuizen en 18 klinieken. 

• 576 huishoudens, ofwel 3.456 personen (6 personen/huishouden), in 
10 districten ontvangen gezondheidsvoorlichting over ebola en een 
hygiënekit met daarin een wateremmer, zeep en chloortabletten. 

• 20 maandelijkse psychosociale en traumasessies worden gehouden 
voor overlevenden, getroffen families en kinderen die ouders hebben 
verloren in 10 districten. 

Resultaat tot 
31-10-2015 

• Alle geleverde hulpgoederen zijn ingezet op de triage-afdeling in 2 
ziekenhuizen en 18 klinieken. 

• De levering van medische hulpgoederen maakte het mogelijk om 55 
medisch personeel te trainen als Trainer van Trainers in triage en het 
juiste gebruik van beschermende kleding. 

• 398 medisch personeel zijn getraind in triage met gebruik van de 
geleverde beschermende kleding. 

• Met de geleverde hulpgoederen kon de verloskundige hulpafdeling 
van het St. Josephziekenhuis in Monrovia worden herstart.  

• Op scholen, in kerken en moskeeën zijn 992 hygiënekits 
gedistribueerd aan 5.952 personen (6 personen/huishouden).  

• In totaal zijn 107 psychosociale sessies (21 per maand) gehouden in 
22 gemeenschappen. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 126.091 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Cordaid verleent technische assistentie voor de wederopbouw van het 

nationale gezondheidssysteem in 2 districten. 
• Overheidsmedewerkers worden getraind in het opzetten en monitoren 

van het gezondheidszorgbeleid volgens het Performance Based 
Financing (PBF) systeem, inclusief infectie-controle en 
responsmechanismen.  

Gezondheidszorg 
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• Psychosociale hulp wordt geboden via de telefoon aan families in 
quarantaine of die steun nodig hebben. 

• 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), krijgen 
een hygiënepakket met zeep en ontsmettingsmiddelen.  

• 5.760 mensen in 200 dorpen worden ondersteund door een ebola-
monitoringsteam. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 28 medewerkers van het Ministerie van Gezondheid zijn getraind in 
opzetten en monitoren van een Performance Based Financing (PBF) 
gezondheidssysteem, hiervan hebben 25 hun examen gehaald.  

• 103 lokale gezondheidsklinieken en 1 regionaal ziekenhuis hebben in 
het derde kwartaal financiering ontvangen voor hun geboekte 
resultaten volgens het PBF-systeem.  

• Het aantal patiënten dat gebruikt heeft gemaakt van de 
gezondheidsfaciliteiten in Bombali District, is gedurende het project 
met 84% gestegen.  

• 837 families hebben toegang tot psychosociale hulp gekregen via 
Trócaire in Port Loko, Bombali en Western Rural.  

• 80 huishoudens, ofwel 480 personen (6 personen/huishouden) 
hebben een hygiënepakket ontvangen bestaande uit een emmer, 
chloor en zeep. 

• 160 fietsen zijn gedoneerd voor de ebola-monitoringsteams.  
• In totaal zijn 40 ebola-monitoringsteams getraind die 5.890 mensen 

ebolapreventie voorlichting hebben gegeven.  
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Cordaid Healthcare € 680.021, Trócaire € 11.627, Caritas Liberia € 
189.137 
 
Totaal € 880.785 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Tijdens 5.587 huisbezoeken vinden voorlichtingssessies plaats voor in 

totaal 39.109 mensen (7 personen/huishouden), waarna 90% van de 
bevolking het bestaan van ebola erkent en de juiste 
hygiënemaatregelen neemt. 

• 107 nieuwe voorlichters worden getraind die de preventiemaatregelen 
en ebola-informatie delen met de lokale bevolking. 

• In 120 dorpen wordt een speciale voorlichtingsfilm vertoond in 5 lokale 
talen.  

• 5.587 hygiënepakketten met zeep, chloor en emmers uitgedeeld. 
• Op 120 openbare en drukbezochte plekken worden wasplekken 

ingericht zodat ook mensen hier hun handen kunnen wassen. 
• 24 ‘Ebola-waakteams’ opgericht, bestaande uit telkens 1 man en 1 

vrouw. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• 2.650 huisbezoeken en voorlichtingssessies zijn afgelegd, 7.208 
huishoudens zijn hierdoor bereikt en dus 50.462 mensen (7 
personen/huishouden) verdeeld over 256 wijken in 13 gemeenten. Uit 
een externe evaluatie is gebleken dat 96% van het totaal aantal 
mensen dat is bereikt, vindt dat de maatregelen effectief zijn geweest. 

• 48 voorlichters zijn getraind op ebola-preventie maatregelen.  
• 5.454 huishoudens, dus 38.177 personen (7 personen/huishouden) 

hebben basis hygiënepakketten ontvangen. 
• 89 wasplekken zijn ingericht op openbare plekken in Conakry bij 

kerken, moskeeën en andere locaties voor religieuze bijeenkomsten. 
Hier zijn in totaal 35 hygiënepaketten uitgedeeld en 54 chloorflessen.  

• 7 monitoringsteams zijn gesteund door Cordaid. Ieder team bestond 
uit 5 personen, in totaal zijn 35 mensen getraind in ebola-preventie 
methoden. De teams waren actief in twee districten. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 105.588 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Caritas heeft in Liberia twee districten toegevoegd aan de geplande acht districten. Dit is 
gedaan omdat bleek dat in die districten meer hulp gevraagd werd en er geld beschikbaar 
was. Ook is de berekening van aantal personen per huishouden teruggedraaid van acht 
personen naar zes in Liberia, omdat gemiddeld de meeste gezinnen bestaan uit twee of een 
ouder(s) met vier of vijf kinderen.  
In Sierra Leone heeft het Cordaid Healthcare programma ervoor gekozen om het 
gezondheidssysteem te versterken in één district. Dit omdat de lokale partners waar Cordaid 
al mee samenwerkt hier gevestigd zijn. Hierdoor heeft Cordaid een gerichte aanpak kunnen 
hanteren.  
De proportionele berekening voor Caritas Guinée is lager uitgevallen dan is berekend in de 
planning omdat Caritas Guinée meerdere financieringsbronnen heeft kunnen vinden. Het 
aantal ‘Ebola-waakteams’ in dorpen in Guinée is gereduceerd omdat in plaats van twee 
personen, een team bestond uit vijf personen. Op basis van de geografische aanwezigheid 
van Caritas Guinée, is besloten om niet in vijf zones actief te zijn maar in twee om effectiever 
en gerichter voorlichting te kunnen geven.  

 
 

 
 

 
Huishoudens in quarantaine hadden voedselhulp nodig. Anders moeten zij hun quarantaine 
verbreken om op zoek te gaan naar voedsel. Overlevenden hebben voedselhulp nodig om de 
eerste maanden door te komen tot ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Families die 
kinderen opvangen wiens ouders zijn overleden en huishoudens met een minderjarig 
gezinshoofd kunnen met behulp van de voedselpakketten het hoofd boven water houden 
totdat lokale autoriteiten deze verantwoordelijkheid overnemen.  
 

 

 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 90 kwetsbare huishoudens met 720 personen (8 

personen/huishouden) ontvangen een voedselpakket met rijst, bonen, 
olie en ingeblikte vis voor een periode van 3 maanden. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 149 huishoudens, dus 893 personen (6 personen/huishouden) 
ontvingen een voedselpakket. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 12.226   
 

Sierra: Leone Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Via Trócaire krijgen 200 direct getroffen families (1.200 personen) in 

Kambia en Port Loko een voedselpakket met voedsel voor 21 dagen. 
De voedselpakketten bevatten o.a. bonen, tomatenpuree, gedroogde 
vis, zout, suiker, melk, cassavabladeren, thee. 

• Via Caritas Sierra Leone krijgen 64 direct getroffen families (384 
personen) in Kenema, Kailahun, Bo en Moyambe drie keer een 
voedselpakket met rijst, bonen, en olie. Ook krijgen de families drie 
keer een geldbedrag om verse producten als groenten en fruit te 
kopen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• De voedselartikelen voor Kambia en Port Loko zijn gedistribueerd aan 
210 families (1.260 personen).  

• 80 huishoudens, dus 480 personen, hebben drie keer een 
voedselpakket ontvangen met daarin de basisproducten als bonen, 
maggie, zout, tomatensaus en ui en geld voor het kopen van 
producten als rijst, fruit en groenten.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Totaal € 62.175 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 400 huishoudens krijgen voedselhulp.  

Voedsel 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er zijn in Liberia meer huishoudens voorzien van een voedselpakket omdat daar in het 
budget ruimte voor bleek te zijn. Dit geldt ook voor het aantal huishoudens in Sierra Leone 
dat voedselpakketten heeft ontvangen van Trócaire. In Sierra Leone zijn producten als rijst en 
meel door het World Food Programme (WFP) uitgedeeld. De noodzakelijke ingrediënten om 
een maaltijd te bereiden en compleet te maken zijn daarom door de gesteunde lokale 
organisaties aangeleverd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de distributies complementair zijn aan 
elkaar. In november en december 2014 verslechterde de situatie in Guinee en kwamen er 
meer ebola-besmettingen. In overleg met de lokale overheid en het nationale 
bestrijdingsteam is er besloten om meer voedselpakketten uit te delen dan aanvankelijk 
gepland. 

 
 
 
 

Veel huishoudens hebben hun levensonderhoud ineen zien storten, doordat de kostwinnaar 
is overleden aan ebola, zij in quarantaine moesten of zijn verhuisd. Hierdoor konden veel 
gezinnen niet langer het land bewerken of handel drijven. Cordaid ondersteunde het herstel 
van levensonderhoud in Liberia en Sierra Leone.  
 

 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 467 huishoudens, ofwel 3.269 mensen (7 personen/huishouden), 
hebben een voedselpakket gekregen met daarin onder andere rijst, 
olie, suiker en corned beef.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 18.510  
 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • In 10 districten kunnen 126 getroffen boerenhuishoudens met 1.008 

personen (8 personen/huishouden) hun levensonderhoud herstellen 
door verstrekking van ieder 50 kilo zaaigoed en gereedschap.  

• In 10 districten kunnen 72 getroffen niet-agrarische huishoudens met 
576 personen hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van 
100 US dollar contant geld, waarmee zij hun handel kunnen 
voortzetten. 

• 54 gastgezinnen (8 personen/huishouden) voor wezen of gezinnen 
bestaande uit wezen met een minderjarig gezinshoofd ontvangen 
steun in herstel van levensonderhoud door verstrekking van zaaigoed, 
gereedschappen of contant geld. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 184 huishoudens met 1.104 personen (6 personen/huishouden) 
hebben zaden en gereedschap ontvangen in 10 districten.  

• 154 niet-agrarische huishoudens met 924 personen (6 
personen/huishouden) kunnen hun levensonderhoud herstellen door 
contant geld verstrekking voor economische activiteiten. Het aantal 
gezinnen is hoger omdat meer gezinnen behoefte hadden aan geld 
om hun handel voort te zetten. 

• 124 gezinnen die zorg dragen voor wezen hebben een pakket met 
zaaigoed en gereedschap ontvangen.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 57.818 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 32 families, ofwel 192 mensen (6 personen/huishouden), kunnen hun 

levensonderhoud herstellen door verstrekking van zaaigoed, 
gereedschappen en vee (geiten en kippen). Niet-agrarische families 
kunnen deelnemen aan een geld-voor-werk programma. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

•  40 huishoudens, 240 personen hebben zaden, gereedschap, kippen,  
geiten en geld-voor-werk ontvangen.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 18.982 
 

Levensonderhoud 



  Eindrapportage Giro555-actie ‘Stop de ebola-ramp’, maart 2016  25 

 
 
Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Uit evaluatie bleek dat meer gezinnen behoefte hadden aan contant geld om hun handel weer 
op te pakken en op die manier in hun inkomen te voorzien. Tevens zijn 18 huishoudens 
toegevoegd aan het aantal gezinnen dat wezen heeft opgenomen, vanwege hun zeer 
kwetsbare situatie. 
De proportionele berekening voor Caritas Guinée is lager uitgevallen dan is berekend in de 
planning omdat Caritas Guinée meerdere financieringsbronnen heeft kunnen vinden. 
Hierdoor is het aantal huishoudens dat een voedselpakket heeft ontvangen, betaald met 
Giro555 fondsen, uiteindelijk lager uitgevallen dan in de drie maandelijkse rapportage is 
vermeld.  

 
 
 
 

De steun van Cordaid is ook naar kinderen gegaan die hun ouders hebben verloren. Zij 
hebben extra bescherming nodig gehad om misbruik en kinderhandel tegen te gaan. Er is ook 
een deel gebruikt om te zorgen dat de kinderen hun scholing konden voortzetten. Speciaal 
geselecteerde buurtwerkers zijn getraind om de gesteldheid van gastgezinnen en wezen in 
de gaten te houden en indien dat nodig was, schendingen aan te kaarten bij de daarvoor 
aangewezen overheidsinstanties. In Sierra Leone zijn hulpverleners in speciale opvangcentra 
op zoek gegaan naar familie van kwetsbare kinderen om hen samen te brengen met 
familieleden die permanent onderdak konden bieden.  
 

 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal wezen dat geholpen kon worden door Caritas Liberia is verhoogd omdat de kosten 
voor lesmaterialen lager bleken te zijn dan voorzien. 
 

 
 
 
 

Cordaid richt zich op het versterken van bestaande lokale organisaties. Deze organisaties 
hebben directe toegang tot de gemeenschappen en kunnen gericht nagaan wie 
hulpbehoevend zijn en hen voorzien van de juiste informatie en hulpgoederen. In de 
programma’s is veel aandacht besteed aan het oprichten van ebola-preventie teams en 
comités. Het doel hiervan was om tijdig en op de juiste manier mensen te kunnen helpen en 
daarbij verdere ebola verspreiding te voorkomen.  
Zo heeft Trócaire in Sierra Leone de telefoons gebruikt om doorverwijzing, behandeling en 
quarantaine van (mogelijke) ebola patiënten soepel te laten verlopen. Daarnaast speelde de 
overheid een belangrijke rol in het beperken en beheersen van ebolaverspreiding. Misbruik 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Programmamedewerkers bezoeken maandelijks 81 geregistreerde 

wezen, hun gastgezinnen en hun scholen om het welzijn van wezen te 
controleren, psychosociale hulp te bieden (indien nodig) en 
schoolbezoek na te gaan. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 170 wezen hebben schoolgeld en materialen ontvangen. Uit evaluatie 
is gebleken dat 97% van de wezen daadwerkelijk naar school gaat. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 31.523 
 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 168 kinderen die door ebola hun ouders hebben verloren of 

gescheiden zijn van hun familie worden opgevangen in opvangcentra. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• 210 kinderen zijn herenigd met familie of ondergebracht bij vrienden. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 24.654  
 

Bescherming 

Rampen-management 
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tijdens de noodhulp- en wederopbouwfases moet worden tegengegaan. 
Gemeenschapscomités in Liberia hebben daarom toegezien op de interventies van de 
overheid en hulporganisaties. Incidenten zijn onderzocht en gerapporteerd en opvolging is 
door autoriteiten gedaan. Op deze manier zijn de verantwoordelijke autoriteiten in staat 
gesteld adequaat te handelen en verdere verspreiding tegen te gaan. Coördinatie is hierbij 
erg belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is in Guinée waar Caritas Guinée met de 
betrokken overheidsinstanties een debat heeft georganiseerd over ebola-preventie, 
uitgezonden via de radio en televisie. 
 

 

 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal gemeenschapscomités in Liberia gesteund door Cordaid is toegenomen omdat het 
proportionele percentage omhoog is gegaan. 
 

 
 
 
 

Cordaid heeft een Programma Manager (emergency accompanier) gedetacheerd aan Caritas 
Liberia voor capaciteitsopbouw in project management voor 1 FTE gedurende 6 maanden. 
De Programma Manager is per 15 december 2014 in dienst getreden en nam deel aan een 
verkorte inwerkperiode en veiligheidstraining tot 24 december. Op 25 december arriveerde de 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Opzetten en trainen van 11 gemeenschapscomités in 10 districten die 

de activiteiten van de overheid en andere relevante actoren 
monitoren. 

• Trainen van 120 vertegenwoordigers die de overheid en relevante 
actoren op de hoogte brengen van de activiteiten en uitdagingen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Er zijn 19 gemeenschapscomités opgericht verspreid over 10 
districten.  

• Hiervan zijn 38 vrijwilligers getraind (2 per comité) incidenten te 
onderzoeken en te rapporteren. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 31.523 
 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Vrijwilligers worden ingezet om via de telefoon psychosociale hulp te 

bieden, informatie te verstrekken en opvolging te geven aan mensen 
met symptomen van ebola. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 124 vrijwilligers hebben psychologische hulverlening gegeven en 
mensen in de gaten gehouden en indien nodig doorverwezen naar 
hulpverlenende instanties. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 20.250 
 

Guinée: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Caritas Guinée zal een voorlichtingsfilm voor lokale gemeenschappen 

maken over wat ebola is en hoe je ebola kunt voorkomen. De film zal 
worden geprojecteerd in 55 dorpen. 

• Een debat wordt georganiseerd op radio en televisie met betrokken 
partijen (lokale organisaties, NGOs en overheidsinstanties) over ebola 
en ebola-preventiemaatregelen.  

Resultaat tot  
31-10-2015 

• De Franse versie van een video met daarin 5 scenario’s is vertaald in 
4 lokale talen en 41 keer geprojecteerd in 16 lokale gemeenschappen. 

• Een groot debat over ebola en preventiemaatregelen tegen ebola is 
georganiseerd via de nationale radio/televisie welke op 5 tv stations is 
uitgezonden en gedurende 12 weken 2 keer is herhaald.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 26.393 
 

Programma-management 
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Programma Manager in Liberia. De activiteiten liepen door tot eind Augustus 2015 en hielden 
in:  
 
• Bijstellen projectdocumenten (budget, logframe, rapportages) 
• Werving & selectie projectpersoneel 
• Logistiek/inklaring van hulpgoederen van de haven naar de opslag 
• Netwerken met overheid en andere actoren in nationaal coördinatieorgaan.  
De contributie voor Cordaid aan programma-management in Guinee en Sierra Leone is 
onderdeel van de algemene steun aan de programma’s van partnerorganisaties.  
  

 

 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
Om hulpgoederen op de juiste plek te krijgen, is logistieke organisatie erg belangrijk. De juiste 
spullen moeten worden ingekocht, verscheept en ingeklaard bij de douane. Voor dit process 
is vaak specifieke kennis vereist en worden de juiste documenten vereist. Veel organisaties 
hebben hier weinig ervaring mee. Hierdoor waren de procedures tijdrovend en moesten 
planningen aangepast worden. Bij de evaluatie kwam naar voren dat Cordaid de lokale 
partners beter had kunnen begeleiden in dit process om het importeren van hulpgoederen 
gemakkelijker te laten verlopen.  
De wegen in Liberia zijn erg slecht. Caritas Liberia heeft een landelijk programma uitgevoerd 
en dat bracht veel transport met zich mee. Met een beperkt aantal vervoermiddelen is dat 
lastig gebleken. Er was slechts één motorfiets per provincie beschikbaar en twee auto’s voor 
10 provinciën. De programmamedewerkers in Liberia hebben de activiteiten daarom 
zorgvuldig moeten plannen. Omdat openbaar vervoer niet altijd een optie is voor het 
distribueren van goederen, is er samengewerkt met andere organisaties om oplossingen te 
vinden voor de transportbeperkingen. 

Liberia: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 39.635  

Sierra Leone: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 38.520 
 

Guinee : Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 38.101 
 

Beeld: Arie Kievit, Giro555. 
 

Dankzij RBF kregen meer kinderen zorg in Sierra 
Leone.  
 

Nieuw waterpunt in kliniek Sierra Leone. 
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Tijdens het uitdelen van humanitaire goederen is gebleken dat er in sommige 
gemeenschappen afgunst ontstond onder de “niet direct getroffenen” die geen hulp krijgen 
tegenover de directe slachtoffers die wel hulp krijgen. In Liberia wordt men geacht elkaar te 
helpen en te delen. Omdat mensen die niet direct zijn getroffen door ebola de wel direct 
getroffenen hebben geholpen, hebben zij minder inkomen overgehouden. Caritas Liberia 
heeft dus heel zorgvuldig de selectie van de “werkelijke slachtoffers” moeten uitleggen zonder 
dat dit leidde tot conflicten in de gemeenschap. Het monitoren door speciaal opgezette 
gemeenschapscomités heeft hierbij geholpen.  
Hulpverleners in Sierra Leone hebben veel stress en zorgen om wat ze meemaken.  
Tegelijkertijd zijn ze bezorgd om hun eigen gezondheid. Om de hulpverleners te steunen en 
hun werk veilig te maken zijn er strikte protocollen opgesteld die de risico’s aanzienlijk 
verminderen. Ook is er psychologische steun geboden aan het personeel.  
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Coördinatie en samenwerking tussen verschillende actoren in de strijd tegen ebola is erg 
belangrijk gebleken. Zo vormt Caritas Liberia onderdeel van de Nationale Katholieke 
Gezondheidsraad die nauw samenwerkt met andere betrokken actoren zoals de overheid en 
internationale NGOs. Er zijn regelmatige bijeenkomsten gehouden waarin bijvoorbeeld werd 
besloten hoe goederen worden verdeeld en overlegd welke organisatie in welk gebied en op 
welk thema activiteiten uitvoert. Voordat de ebola-ramp uitbrak, was Caritas Guinée al lid van 
het zogeheten crisiscomité van de nationale overheid. Dit zorgde ervoor dat Caritas Guinée 
vervolgens vanaf het begin betrokken is geweest bij de nationale coördinatie bijeenkomsten 
en heeft kunnen bijdragen aan specifieke werkgroepen en het coördineren van activiteiten. 

 
Het opbouwen van capaciteit van zowel lokale organisaties als gemeenschappen is één van 
de speerpunten van het werk van Cordaid. Zo heeft Caritas Guinée door steun van Cordaid, 
de structuren kunnen opbouwen en versterken voor het uitvoeren van humanitaire 
activiteiten. Hierdoor heeft Caritas Guinée zich kunnen positioneren als sterke lokale partner 
om mee samen te werken. Ook voor Caritas Liberia heeft het inzetten van een 
ondersteunende kracht (emergency accompanier) vanuit Cordaid bijgedragen aan het 
vergroten van de capaciteit om de activiteiten te plannen en uit te voeren door trainingen en 
coaching. In Sierra Leone heeft Cordaid via het Gezondheidsprogramma bijgedragen aan het 
versterken van het gezondheidssysteem. Hiermee heeft Cordaid de capaciteit van de 
gezondheidsinstanties verder op kunnen bouwen. Ook is er op gemeenschapsniveau gericht 
gewerkt aan het versterken van lokale capaciteit. Door de mensen nauw te betrekken bij het 
uitvoeren van activiteiten, zijn zij in staat gesteld om preventieve maatregelen tegen 
verspreiding van ebola te treffen en hun bestaan weer op te bouwen als zij door ebola zijn 
getroffen.  

 
Omdat Cordaid samen werkt met lokale organisaties die vaak al lang actief zijn in de 
desbetreffende landen, is toegang tot de afgelegen gebieden gemakkelijker. Dit heeft als 
gevolg dat moeilijk bereikbare gemeenschappen beter geholpen kunnen worden. In alle 
bovengenoemde programma’s die met Giro555 fondsen zijn gefinancierd, is rekening 
gehouden met het betrekken van kwetsbare groepen in het plannen en uitvoeren van 
activiteiten. Zo heeft Trócaire in Sierra Leone specifiek rekening gehouden met huishoudens 
waarvan de kostwinnaar, vaak de man, was getroffen door ebola en de familieleden die 
overbleven, vaak vrouwen en kinderen, en die voor eigen inkomen moesten zorgen. Door het 
distribueren van voedsel, zaden en inkomen om handel te drijven, konden deze mensen weer 
een bestaan opbouwen.  
 
Toekomst hulpverlening 
 

Samenwerking & coördinatie 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 
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In alle landen zijn de plannen bijgesteld om recht te doen aan de veranderde situaties die 
plaatsvonden door de ebola ramp. In Liberia hebben trainingen aan vrijwilligers die de 
activiteiten monitoren en aanbevelingen terugkoppelen aan de (lokale) overheid ervoor 
gezorgd dat de weerbaarheid van lokale gemeenschappen en hun bijdrage aan goedbestuur 
is vergroot. In de toekomst zijn deze mensen beter in staat om de betrokken actoren 
verantwoordelijk te houden voor hun werk tijdens rampen als ebola.   
In Sierra Leone heeft een deel van het programma van Cordaid bijgedragen aan het 
versterken van het nationale gezondheidsbeleid en –diensten om te zorgen dat het 
gezondheidssysteem sterker dan voorheen is en met een eventuele nieuwe ebola-crisis kan 
omgaan. Het is nu aan de nationale overheid om deze werkwijze te voort te zetten.  
Net zoals in de andere twee landen heeft Caritas Guinée de nadruk gelegd op een 
participatieve methode van het betrekken van alle actoren. Hierdoor hebben vooral de 
mensen die het zwaarts getroffen zijn door ebola de kans gekregen om zelf invloed uit te 
oefenen op de hulp die hen is geboden. Zij kunnen dus beter inspelen op eventuele 
toekomstige ebola uitbraken. 
Voor de drie landen blijft het noodzakelijk dat de onderliggende oorzaken van de ebola-
uitbraak aangepakt worden, gericht op o.a. goed bestuur, versterken van gezondheidszorg en 
onderwijs, verhogen van de productie en eerlijke handel in natuurlijke hulpbronnen. De 
netwerkpartners van Cordaid blijven programma’s uitvoeren in de desbetreffende landen om  
op langere termijn bij te dragen aan herstel en ontwikkeling. 
 

 

Ebola outreach at St John of God Hospital, Lunsar.  

Beeld: Cordaid 
 

Dhr. Siapha Kamara is optimistisch. Nog geen jaar geleden bevond zijn organisatie, Cordaid partner 
SEND West-Afrika zich nog in het midden van de Ebola crisis. SEND werkt in Kailahun district op de 
grens met Guinee en Liberia. 
Kamara herinnert zich de dag waarop Ebola toesloeg nog goed. ”Ik was in Sierra Leone voor een 
training met vrouwenorganisaties in Buendu en Koindu, toen mijn mensen me belden en meldden dat 
de eerste Ebola doden waren gerapporteerd in die twee dorpen. We besloten om ons kantoor te 
sluiten aangezien er geen remedie bestond tegen Ebola.  
“Maar een paar dagen later, veranderden mijn medewerkers van gedachten.”  Ze zeiden: “Onze 
missie is om in de meest lastig te bereiken delen van het land te werken en de meest 
hulpbehoevende mensen te helpen, dus kunnen we het kantoor niet sluiten in het midden van deze 
crisis.”  Onze medewerkers waren de eersten die mensen waarschuwden voor de ziekte.  
“We hebben met lokale vrouwengroepen Ebola preventie voorlichting gegeven en hygiëne kits 
en food en non-food items uitgedeeld aan groepen in quarantaine. Terugkijkend, is Kamara erg 
trots op hen: "Het zijn allemaal helden.” 
 
 

Het zijn allemaal helden 
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2.3 ICCO en Kerk in Actie 
 
Over ons 
 
ICCO & Kerk in Actie zijn lid van het internationale netwerk van de ACT Alliantie. De ACT 
Alliantie heeft nationale forums in veel landen. Via deze forums wordt hulp opgezet, 
gecoördineerd en samen uitgevoerd. Zo ook in Sierra Leone en Liberia. ACT Alliantieleden 
zijn al tientallen jaren actief in deze regio. Daarnaast hebben ICCO en Kerk in Actie een 
uitgebreid netwerk van lokale partner-organisaties In deze landen. 
 
In de ebola-respons hebben ICCO en Kerk in Actie samen met drie partnerorganisaties in 
Sierra Leone gewerkt en met één partnerorganisatie in Liberia.  
 
Historie in het gebied 
 
Sierra Leone 
ICCO en Kerk in Actie hebben tussen 1970 en 1990 in Sierra Leone met lokale partners 
gewerkt aan basisvoorzieningen, vooral verbetering van de kwaliteit van onderwijs en rurale 
ontwikkeling. De burgeroorlog die rond 1990 begon verstoorde het ontwikkelingswerk. In de 
jaren ’90 werd er via Stichting Oecumenische Hulp noodhulp gegeven. In het proces van 
vrede en wederopbouw is door ICCO en Kerk in Actie gestart met een 
kinderrechtenprogramma. ICCO en Kerk in Actie hebben sindsdien voortdurend 
samengewerkt met een partner in Sierra Leone en er aan bijgedragen dat er provinciale 
afdelingen in het land zijn opgericht door die partner. Met een andere partner van ICCO en 
Kerk in Actie vindt sinds de burgeroorlog al uitwisseling plaats over de capaciteiten van lokale 
partners.  
Drie partnerorganisaties van ICCO en Kerk in Actie waren al in september 2014 begonnen 
met de distributie van voedselhulp en non-food items aan families in quarantaine, om te 
voorkomen dat die de quarantaine zouden verbreken in een zoektocht naar voedsel en 
zodoende om de ebola-verspreiding tegen te gaan. Verder waren zij ook al bezig met het 
uitdelen van voedselpakketten en voorlichting om mensen het belang van gezondheidsregels 
te laten beseffen om ebola-verspreiding tegen te gaan, voornamelijk gericht op 
schoolkinderen.  
 
Liberia 
ICCO en Kerk in Actie begonnen eind jaren ’70 met projecten voor basisvoorzieningen in 
Liberia. Het accent lag hierbij op gezondheidszorg, water en beroepsopleidingen. Gedurende 
de lange Liberiaanse burgeroorlog (1989-2004) bleven ICCO en Kerk in Actie samenwerken 
met lokale partners. Tijdens de burgeroorlog was ook hier noodhulp via Stichting 
Oecumenische Hulp. Toen de rust weerkeerde verschoof het accent naar democratisering en 
vredesopbouw. Gedurende MFS I en II (2007-2015) hebben ICCO en Kerk in Actie de 
krachten gebundeld en de lokale partners gestimuleerd om per thema nauw samen te werken 
rond de volgende thema’s: lokaal bestuur, jongeren & werkgelegenheid, vrede en verzoening, 
community empowerment. Een partner van ICCO en Kerk in Actie is sinds 2010 ook actief in 
Liberia, toen deze partner vanuit Sierra Leone werd opgericht en versterkt. De partner van 
ICCO en Kerk in Actie was begin oktober 2014 begonnen met het uitdelen van 
voedselpakketten en met het laten naleven van gezondheidsregels om ebola-verspreiding 
tegen te gaan, voornamelijk gericht op kinderen.  
 
Totaal ontvangen van Giro555:          € 988.308 
Totaal besteed tot 31 oktober 2015:   € 988.308 (100% van het ontvangen bedrag)  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Goede hygiëne is letterlijk van levensbelang bij de bestrijding van ebola. ICCO en Kerk in 
Actie gaven daarom voorlichting en zorgden ervoor dat de mensen in de districten Port Loko 
en Bombali materialen zoals zeep en chloorwater kregen, om hun handen regelmatig te 
kunnen ontsmetten.  
In de districten Kailahun, Bo, Pujehun, Kambia, Western Area Rural & Urban en Port Loko 
zijn non-food items uitgereikt.  
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er zijn meer leerlingen bereikt dan gepland omdat op de geslecteerde scholen meer 
leerlingen zaten dan ingeschat.  
 

 
 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Hygiëne is gepromoot onder 25.000 leerlingen van 40 scholen in 5 

districten.  
Resultaat tot  
31-10-2015 

• Door het uitdelen van hygiëne kits aan 26.243 leerlingen van 40, in 
samenwerking met de ministeries van Gezondheid en Educatie 
geselecteerde scholen in 5 districten (Bomi, Grand Cape Mount, 
Gbarpolu, Montserrado en Margibi) en het geven van voorlichting via 
WASH-centra in 52 scholen, is de hygiëne-situatie verbeterd, 
waardoor de verspreiding van Ebola tegengegaan is.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 28.093 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • In de districten Port Loko en Bombali zijn 103 gallons chloorbleek en 

103 watercontainers verspreid in de lokale gemeenschappen.  
• Ten minste 650 huishoudens van ebola-overlevenden hebben non-

food items ontvangen om hun overleven te garanderen en 
waardigheid te behouden.  

• Daarnaast zijn 260 huishoudens in quarantaine bereikt met non-food 
items; 910 geplande huishoudens in totaal dus.  

• Om de distributie uit te kunnen voeren is een structuur opgezet van 
vrijwilligers. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• In Port Loko en Bombali zijn 103 gallons chloorbleek en 103 
watercontainers verspreid voor 9.748 personen.  

• In Kailahun, Bo en Pujehun werden 587 huishoudens van ebola-
overlevenden bereikt met non-food items. 

• Daarnaast zijn 230 huishoudens in quarantaine geholpen met non-
food items. 30 huishoudens in quarantaine in Kailahun konden niet 
bereikt worden vanwege een afname van het aantal huishoudens dat 
in quarantaine zat. In plaats daarvan kregen 30 ebola-wezen en 
kwetsbare kinderen in quarantaine hulp in de vorm van non-food items 
in Kailahun. In Bo en Pujehun zijn 250 extra huishoudens met ebola-
wezen en kwetsbare kinderen die niet in quarantaine zaten  bereikt 
met non-food items. Totaal bereik is dus 1067 huishoudens, inclusief 
ebola-weeskinderen en kwetsbare kinderen.  

• In afstemming met o.a. het Nationale Ebola Reactie Centrum (NERC) 
en het Ministerie van Sociale Zaken is de doelgroep in kaart gebracht, 
zijn vrijwilligers gerekruteerd en werd een distributiesysteem voor non-
food items opgezet. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 146.761 

Onderdak 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In de tussenrapportage was de gehele interventie van ACT meegenomen, terwijl slechts 1/7 
deel met bijdrage van ICCO en Kerk in Actie is gefinancierd. Vandaar dat er in de 
eindrapportage lagere aantallen staan bij verspreide chloorbleek en watercontainers (103 in 
plaats van 720). 
Er zijn iets minder (587 in plaats van 650) huishoudens van ebola-overlevenden bereikt met 
non-food items, omdat de non-food items daar niet gebracht konden worden. Er zijn meer 
(250 in plaats van 0) huishoudens van ebola-wezen en kwetsbare kinderen bereikt, omdat 
daar de behoefte aan non-food items groot was. Het totaal aantal bereikte huishoudens is 
hoger (1067 in plaats van 910) dan gepland.  
 

 
 
 
 

ICCO en Kerk in Actie richtten zich op het voorkómen van verdere verspreiding van het 
ebola-virus in de districten Port Loko en Bombali. In de beginfase van de epidemie was de 
lokale bevolking zich niet of nauwelijks bewust van de gevaren van ebola en hoe de ziekte 
wordt verspreid, en men stond argwanend ten opzichte van gezondheidswerkers.  
Het programma richtte zich voornamelijk op het voorkómen van verspreiding van ebola door 
het laten naleven van regels (voorlichting over gedrag om ebola verspreiding te voorkomen), 
niet op directe medische zorg.  
Verder werkte men aan voorkómen van verspreiding van ebola door de bewustwording rond 
goede of juist funeste gewoonten bij gebruik van water en sanitaire voorzieningen te 
bevorderen. Door middel van radio-uitzendingen, voorlichtingsbijeenkomsten in dorpen en via 
het kerkelijk netwerk werden vele tienduizenden mensen bereikt. De kerken speelden ook 
een belangrijke rol in het doorvoeren van veilige begrafenisrituelen, om ebola-besmetting te 
voorkomen. 
In het algemeen toonde door ICCO en Kerk in Actie gefinancierd onderzoek aan dat 
traditionele (religieuze) leiders een grote rol speelden bij het op één lijn krijgen van regels 
vanuit de overheid om ebola te bestrijden en wat mensen in de dorpen bereid zijn te doen om 
deze regels uit te voeren.  
 
Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Met traditionele autoriteiten is een effectievere manier van 

communicatie afgesproken die in de lokale cultuur wordt 
geaccepteerd, zodat de argwaan richting gezondheidswerkers 
afneemt. 

• 180 lokale gemeenschappen in Port Loko en Bombali weten door 
voorlichting hoe het ebolavirus zich verspreid en hebben 
voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te 
voorkómen. 

• 2000 huishoudens in de districten Bo en Kenema kregen voorlichting 
over gezonde sanitaire gewoontes.  

• In 20 districten in Bo en Kenema hebben districtsleiders richtlijnen met 
betrekking tot voorkómen van verspreiding van ebola goedgekeurd en 
promotie daarvan ondersteund. 

• In deze 20 districten zijn deze richtlijnen onder de bevolking kenbaar 
gemaakt.  

• In 20 dorpen zijn publieke wasgelegenheden aangelegd. Handen 
schudden is niet meer gewoontegebruik in de 20 dorpen.  

• Door duidelijke richtlijnen en snelle interventie is het vertrouwen van 
de lokale bevolking in de gezondheidswerkers en de hulpverlening in 
het algemeen toegenomen. Het aantal nieuwe ebola-gevallen neemt 
met 80% af per januari 2015 in Bo en Kenema district. 

• Voedsel en non-fooditems zijn uitgereikt aan 50 traditionele dokters 
om ebola-verspreiding en stigmatisering tegen te gaan.  

• In 5 gemeenschappen zijn teams opgericht die door ebola besmette 
personen behandelen. 

Gezondheidszorg 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
In de 10 gemeenschappen volstond de inzet van 4 teams om ebola-patiënten te kunnen 
behandelen, anderen in de gemeenschap voor te lichten en nazorg te verlenen.  
 

 
 
 
 

De partners waren in eerste instantie vooral actief in de districten met de meeste ebola-
gevallen, te weten Kailahun, Bo, Pujehun en Port Loko. Later nam het aantal ebola-gevallen 
toe in Western Area Rural & Ruban en Kambia. Door de ziekte moesten families weken lang 
in quarantaine blijven; zij konden niet werken of naar school. Naast voedsel en artikelen voor 
1e levensbehoeften gedurende 2 maanden telkens werd ook cash uitgereikt voor persoonlijke 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• In de districten Bombali en Port Loko is in samenwerking met de 
lokale autoriteiten veel gedaan om het vertrouwen in de ebola 
bestrijding te laten toenemen. 

• 180 lokale gemeenschappen in Bombali en Port Loko hebben via 
posters, flyers, megafoon boodschappen en radio-uitzendingen 
informatie ontvangen over het gevaar van ebola en hoe de 
verspreiding van ebola te voorkómen. Deze 180 gemeenschappen in 
Bombali (90) en Port Loko (90) zijn voorgelicht over verspreiding van 
ebola en maatregelen om dat te voorkómen. Dit kost tijd en 
vertrouwen. Er zijn derhalve 37 pastors en religieuze leiders bij 
betrokken. 9.748 personen namen deel aan 
voorlichtingsbijeenkomsten. Daarbij zaten 424 lokale religieuze 
leiders, 439 traditionele leiders en 298 traditionele doktoren bij.  

• In de 20 districten voor 2000 huishoudens in Bo en Kenema zijn de 
richtlijnen uitgevaardigd als regels, waarbij boetes gelden als je je 
daar niet aan houdt. Deze regels zijn kort samen te vatten als: geen 
vermoedelijke ebola patiënten naar het ziekenhuis brengen, geen 
stoffelijke overschotten wassen of aanraken, geen begrafenis zonder 
toestemming van de districtsleiders en geen huisvesting van 
vreemden of familie die de afgelopen zes maanden elders verbleven.  

• Bovenstaande regels zijn door lokale leiders in bijeenkomsten in alle 
dorpen in de districten besproken.  

• Via posters en megafoon-oproepen werden inwoners van 20 dorpen 
bereikt met boodschappen als ‘altijd je handen wassen na 
toiletgebruik’ en ‘nooit handen schudden’.  

• De boodschappen hebben tot een drastische toename van handen 
wassen en afname van handen schudden geleid.  

• In het geval dat de officiële autoriteiten niet reageerden op een 
melding van een vermoedelijke ebola-patiënt heeft een van de 
partners van ICCO en Kerk in Actie de eerste concrete acties voor de 
lokale gemeenschap geregeld; in totaal heeft de organisatie 
ingegrepen in 217 gevallen, in één geval zelfs een begrafenisteam 
opgericht in een dorp met veel slachtoffers. Daardoor is het 
vertrouwen van de lokale bevolking toegenomen. Na 20 januari 2015 
is er in een periode van 10 dagen geen enkel nieuw ebola-geval 
geïdentificeerd. 

• 50 voedselpakketten bestaande uit rijst, suiker, olie, tomatenpuree, 
sardines, poedermelk, soep, zout en thee zijn verspreid onder 50 
traditionele doktoren; in combinatie met training van traditionele 
doktoren en media-berichtgeving is daardoor de stigmatisering van 
(ex-)patiënten en ebola-verspreiding tegengegaan.  

• In 5 gemeenschappen zijn in totaal 4 teams opgericht die ebola-
besmette personen behandelden middels medische hulp (operaties na 
verminkingen wegens ebola voor 11 personen), voorlichting om ebola 
te voorkómen aan anderen in de gemeenschap en nazorg aan ex-
ebola-patiënten.  

besteed bedrag € 34.428 

Voedsel 
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noden (zie onder "levensonderhoud"). Kinderen van wie ouders of verzorgers slachtoffer zijn 
geworden van ebola kregen directe voedselhulp.  
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er wordt door de lokale partner op doelgroepenniveau gerapporteerd: huishoudens van 
ebola-overlevenden, huishoudens van ebola-wezen en huishoudens van kwetsbare kinderen. 
Vanwege prioritering van noden (behoefte aan voedselhulp) tussen die doelgroepen hebben 
de volgende verschuivingen plaatsgevonden:  

• er zijn iets minder (587 in plaats van 650) huishoudens van ebola-overlevenden 
bereikt in 7 districten;  

• er zijn iets minder (80 in plaats van 110) huishoudens in quarantaine bereikt in 
Kailahun;  

• er zijn 30 (niet geplande) huishoudens met ebola-wezen en kwetsbare kinderen 
bereikt in Kailahun (in plaats van de huishoudens in quarantaine);  

• er zijn 100 (niet geplande) huishoudens van ebola-wezen en kwetsbare kinderen 
bereikt in Bo en Pojehun. 

In totaal zijn meer (797 in plaats van 760) huishoudens bereikt met voedselhulp.  
Er zijn minder (310 in plaats van 695) kinderen en hun families met voedselhulp bereikt, 
omdat de behoefte aan voedselhulp groter was bij ebola-wezen en kwetsbare kinderen en 
hun families.  
310 (in plaats van gepland 695) kinderen en hun families ontvingen voedselhulp en 
supplementair voedsel, omdat in Bo en Kenema op een kleiner aantal gemeenschappen is 
gefocust. Dit zorgde voor meer impact in dat kleinere aantal gemeenschappen in 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Minstens 650 huishoudens van ebola-overlevenden hebben 

voedselhulp ontvangen om hun overleven te garanderen en 
waardigheid te behouden.  

• Daarnaast zijn 110 huishoudens in quarantaine bereikt met 
voedselhulp; 760 geplande huishoudens in totaal.  

• Om de distributie uit te kunnen voeren is een structuur opgezet van 
vrijwilligers. 

• De meest kwetsbare kinderen uit families met ebola-slachtoffers zijn 
geïdentificeerd en geregistreerd.  

• 695 kinderen en hun families ontvingen voedselhulp in Bo en 
Kenema. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 587 huishoudens van ebola-overlevenden ontvingen voedselhulp. In 
Kambia, Western Area Rural & Urban, Bo en Pujehun werden 297 
huishoudens van ebola-overlevenden bereikt met voedselhulp, in 
Kailahun en Port Loko kregen 290 huishoudens voedselhulp.  

• Daarnaast zijn 80 huishoudens in quarantaine geholpen met 
voedselpakketten. 30 huishoudens in Kailahun zaten niet meer in 
quarantaine, in plaats daarvan kregen 30 huishoudens met ebola-
wezen en kwetsbare kinderen in quarantaine voedselhulp in Kailahun. 
In Bo en Pujehun zijn 100 extra huishoudens met ebola-wezen en 
kwetsbare kinderen bereikt, die niet in quarantaine zaten. Totaal 
bereik is dus 797 huishoudens, inclusief ebola-weeskinderen en 
kwetsbare kinderen.  

• In afstemming met o.a. het Nationale Ebola Reactie Centrum (NERC) 
en het Ministerie van Sociale Zaken is de doelgroep in kaart gebracht, 
zijn vrijwilligers gerekruteerd en werd een voedseldistributiesysteem 
opgezet. 

• De meest kwetsbare kinderen zijn in samenspraak met de lokale 
leiders in kaart gebracht en aangegeven wie voor voedselhulp in 
aanmerking kwamen.  

• 310 kinderen en hun families ontvingen voedselhulp in Bo en 
Kenema. 

• Op basis van input van lokale gemeenschappen werd babyvoeding 
toegevoegd aan voedselpakketten.  

besteed bedrag € 293.973 
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tegenstelling tot het verspreid uitdelen van voedselpakketten én in sommige 
gemeenschappen werden door andere hulporganisaties al voedselpakketten uitgedeeld. 
 

 
 
 
 

Naast voedselhulp en artikelen voor de eerste levensbehoeften van families is er cash-geld 
uitgereikt aan getroffen families, zodat zij zelf konden bepalen wat zij het meest nodig 
hadden. Door geld uit te geven investeren mensen ook weer in hun eigen, lokale, economie. 
 

 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er zijn meer (627 in plaats van 600) huishoudens van ebola-overlevenden bereikt met cash-
geld voor inkomens genererende activiteiten. Er zijn 50 (niet geplande) ebola-overlevenden 
bereikt met cash-geld voor levensonderhoud vanwege inzet in nieuwe regio’s. In die regio’s 
zijn meer (25 in plaats van 0) trainingen gegeven. Deze regio’s zijn gekozen omdat daar de 
ebola-crisis erger was dan eerder voorzien.  

 
 

 
 

De ebola-uitbraak heeft ertoe geleid dat scholen gesloten waren of dat kinderen wier ouders 
omkwamen andere prioriteiten hadden, zoals het verkrijgen van voedsel. De inzet van ICCO 
en Kerk in Actie was erop gericht dat kinderen zo snel mogelijk weer naar school konden.  

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 700 één-ouder huishoudens en huishoudens met wezen hebben 

cash-geld ontvangen om kleine bedrijfjes op te richten en inkomens 
genererende activiteiten te ontplooien. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• In 5 districten (Bomi, Grand Cape Mount, Gbarpolu, Montserrado en 
Margibi) zijn 700 één-ouder huishoudens en huishoudens met ebola-
wezen geïdentificeerd en is aan die huishoudens cash-geld ($135) 
voor het opzetten van een klein bedrijfje uitgereikt, in combinatie met 
training en follow-up bezoeken.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 114.286 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Minstens 600 huishoudens van ebola-overlevenden hebben cash-geld 

ontvangen, waardoor zij zelf konden bepalen wat hun familie het 
hardst nodig heeft. 

• 150 overlevenden en/of weduwen zijn succesvol gere-integreerd in 
hun gemeenschappen en kunnen weer voor eigen inkomen zorgen.  

• Aan 100 huishoudens met ebola-wezen is micro-financiering uitgereikt 
om kleinschalige economische activiteiten te ontplooien. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 627 huishoudens van ebola-overlevenden hebben cash-geld 
(ongeveer 40 euro) ontvangen.  

• In Bo, Pujehun en Kailahun hebben 150 ebola-overlevenden en 
weduwen cash (ongeveer 102 euro) ontvangen om geld-genererende 
activiteiten te ontplooien, waarmee geïnvesteerd is in moestuinen en 
doktersrekeningen betaald konden worden.  

• In Western Area Rural & Urban hebben 50 ebola-overlevenden cash 
ontvangen om kleine bedrijfjes op te richten om lokale producten (vis, 
palm olie) te verhandelen.  

• 25 overlevenden hebben training ontvangen en zich georganiseerd in 
2 leningsgroepen op 2 locaties om leningen te verstrekken aan 
investeerders en om schoolgeld voor kinderen te betalen. 

• 100 huishoudens hebben micro-financiering ontvangen en vertonen 
zichtbaar landbouwactiviteiten of kleinschalige business activiteiten.  

besteed bedrag € 112.110  

Levensonderhoud 

Onderwijs 
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De bescherming van kinderen van wie de familie ebola heeft stond centraal in de interventie 
van ICCO en Kerk in Actie. Kinderen en hun families hebben directe hulp gekregen in de 
vorm van voedsel en indirect in de vorm van familiehereniging en psychosociale hulp 
(bescherming). Verder is voorlichting gegeven over de verspreiding van ebola en hoe dat te 
voorkómen. 
 

 

 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 285 ebola-wezen en andere kwetsbare kinderen in door ebola 

besmette gemeenschappen hebben schoolmaterialen en 
supplementair voedsel gekregen om weer naar school te kunnen.  

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 180 kinderen in 5 basisscholen en 105 kinderen in 3 scholen van 
voortgezet onderwijs hebben schoolmaterialen (rugzakken, poncho’s, 
waterflessen, linialen, leien, pennen, potloden, geodriehoeken, 
puntenslijpers en gummen) ontvangen naast supplementair voedsel 
(rijst, zwarte bonen, olie, tomatenpuree en zout) en zijn daardoor in 
staat gesteld om weer naar school te gaan. Deze kinderen konden 
niet naar school, omdat de school gesloten was, of omdat deze 
kinderen konden niet naar school omdat ze geen eten hadden en dat 
de eerste prioriteit had.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 41.686 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 225 ebola-weeskinderen en andere kwetsbare kinderen hebben 

bescherming gekregen om naar school te kunnen gaan. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• In 5 districten (Montserrado, Bomi, Margibi, Grand Cape Mount en 
Gbarpolu) zijn 225 kinderen (131 meisjes en 94 jongens) door blijven 
gaan met naar school gaan doordat zij re-integratie-pakketten (school 
uniformen, voedsel, schoolgeld en lesmaterialen) ontvingen.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 68.703 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Psychosociale hulp voor degenen die de ebola-ramp bestrijden zorgt 

voor continuering van hulpverlening.  
• Kinderen in quarantaine worden begeleid op psychosociaal vlak.  
• Kinderen in opvanghuizen zijn geregistreerd en worden waar mogelijk 

herenigd met broertjes, zusjes of andere familie.  
• De gemeenschappen, waar kinderen met ebola-familieleden naartoe 

zouden terugkeren, stigmatiseren deze kinderen niet meer.  
• Aan families die in quarantaine hebben gezeten is psychosociale hulp 

geboden.  
• Aan kinderen die in quarantaine hebben gezeten is via registratie 

mogelijkheid tot gezondheidszorg en psychosociale hulp geboden.  

Bescherming 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal te bereiken kinderen met psycho-sociale hulp is vooraf niet vastgesteld. Er zijn 885 
kinderen geregistreerd. 

 
 

 
 

 
Door het aan boord brengen van religieuze leiders hebben ebola-slachtoffers hoop gekregen 
in plaats van angst. Dankzij hun overwicht konden preventieve maatregelen tegen 
verspreiding van ebola sneller en effectiever doorgevoerd worden. 
 
 

 
 
 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 49 hulpverleners ontvingen een training, georganiseerd door ICCO en 
Kerk in Actie, samen met het Ministerie van Sociale Zaken en 
UNICEF. Deze training maakt dat de hulpverleners de kinderen beter 
kunnen ondersteunen met het omgaan met het feit dat ze wees zijn 
geworden, herenigd konden worden met hun families of geaccepteerd 
konden worden in hun gemeenschappen.  

• Naast directe voedselhulp (zie boven) hebben 370 kinderen in 
opvanghuizen psychosociale hulp ontvangen en 164 kinderen van 
ouders met ebola hebben sociale en juridische hulp ontvangen. 

• 100 weeskinderen wier ouders zijn omgekomen door ebola of in 
quarantaine zaten zijn herenigd met hun families en in hun 
gemeenschappen is aan bewustwording gewerkt voor acceptatie. 

• Registratie van 885 kinderen. Het ging daarbij om kinderen die in 
quarantaine zaten of daar net uit kwamen. Hun niveau van 
kwetsbaarheid werd in kaart gebracht, de volgende indeling 
hanterend: overlevenden met familie, ebolawezen, of anderszins 
gestigmatiseerden vanwege ebola. Zo konden ouders of verzorgers 
van geregistreerde kinderen makkelijker worden getraceerd. 160 
kinderen in opvanghuizen werden herenigd met hun familieleden. 

• 885 kinderen met ebola-familieleden hebben deelgenomen in een 
reïntegratietraject van ICCO en Kerk in Actie in samenwerking met o.a 
UNICEF. Een deel van de kinderen is daardoor teruggekeerd naar 20 
lokale gemeenschappen.  

• 50 families die in quarantaine hebben gezeten hebben psychosociale 
hulp ontvangen door middel van wekelijkse bezoeken van / sessies 
met therapeuten en via het aanbieden van recreatie-activiteiten.  

• Aan 82 kinderen is via registratie mogelijkheid tot gezondheidszorg en 
psychosociale hulp geboden, waarbij voor 61% de problemen 
compleet zijn opgelost, 31% nog in afwachting is van het volledig 
oplossen van hun problemen, maar wel in een hulptraject zitten en 8% 
van de kinderen kon niet geholpen worden omdat hun problemen op 
ander vlak lagen.  

besteed bedrag € 30.130 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • De rol van religieuze leiders is onderzocht en geanalyseerd. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• Het onderzoek ‘Keeping the faith’ van Christian Aid, CAFOD, Islamic 
Relief en Tear Fund geeft aan welke rol religieuze leiders spelen in de 
strijd tegen ebola en is als uitgangspunt gebruikt om hen aan boord te 
krijgen voor een positieve benadering, waardoor hun 
gemeenschappen sneller ander gedrag accepteerden qua preventie 
van de verspreiding van ebola.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 3.000 

Rampen-management 
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Het regiokantoor in West Afrika en de noodhulpafdeling van ICCO en Kerk in Actie hebben 
lokale partnerorganisaties intensief bijgestaan bij het uitdenken van de beste aanpak van de 
ebola-crisis vanuit ieders eigen mandaat en capaciteiten, en bij het maken van 
projectvoorstellen die voldoen aan de internationale humanitaire standaarden. Als onderdeel 
hiervan is er in december een bezoek gebracht aan deze partners in Liberia en Sierra Leone 
om problemen bij het opstarten en uitvoeren van ebola-projecten te bespreken en te helpen 
oplossen. Het ging hier om capaciteitsopbouw van deze organisaties die nodig was om een 
goede ebola-respons te leveren. De gemaakte kosten betreffen personeel, tickets, onderdak 
en kantoorkosten.  
De inzet van ICCO en Kerk in Actie ten behoeve van het committeren en verantwoorden van 
de tot nu toe ingezette gelden, het verzamelen en verwerken van informatie voor de 
communicatie over Ebola in Nederland, de monitoring van de kwaliteit en voortgang van de 
projecten, worden geheel volgens de SHO regeling als administratieve kosten verantwoord.
 

 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
Een van de belangrijkste uitdagingen in deze ebola-epidemie was dat mensen hun 
waardigheid behielden omdat veel preventiemaatregelen een cultuuromslag betekenden. Dit 
bereik je niet alleen met het uitdelen van voedsel en het bieden van medische zorg. Het 
luisteren naar wat de door ebola getroffen mensen zelf het belangrijkst vinden en het geven 
van informatie en goede voorlichting om besmetting te voorkómen, zijn ook erg belangrijk. Er 
moet aandacht zijn voor re-integratie, familiehereniging, specifieke behoeftes zoals 
babyvoeding en psychosociale hulp. ICCO en Kerk in Actie en hun partners hebben op hun 
eigen manier de aansluiting met de lokale bevolking gevonden, door zich sterk te maken voor 
de meest kwetsbaren op een manier die ook bijdroeg aan de afname van het aantal ebola-
besmettingen.  
 
Openheid over de ziekte was van levensbelang. Ebola-slachtoffers die in quarantaine zaten, 
hadden al een enorme stap gezet door zichzelf en/of familieleden ziek te melden. Dat was 
een grote vooruitgang, omdat in de eerste maanden van de epidemie veel mensen de ziekte 
verborgen hielden. Het melden van een ebola-besmetting betekende voor familieleden van 
ebola-slachtoffers dat zij wekenlang in quarantaine zaten en hun erf niet af mochten. Omdat 
lokale NGO’s en kerkelijke partners van ICCO en Kerk in Actie een fijnmazig netwerk van 

Liberia / Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
besteed bedrag € 45.956 

Beeld: Kadie Sonnie DCI 
 

Water en sanitatiematerialen die aan lokale 
gemeenschappen in Bo zijn uitgereikt. 
 

Beeld: Ramadan Barrie DCI 
 

Bewustwordingsactiviteiten in Mano, district Kenema. 
 

Programma-management 
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contacten hebben in het hele getroffen gebied, konden zij op basis van het bestaande 
vertrouwen en goede en frequente monitoring mensen de hulp en aandacht bieden die zij 
nodig hadden. Ook al woonden zij vaak in moeilijk bereikbare gebieden. 
 
Een belangrijke uitdaging was om de economie en gezondheidszorg weer op gang te krijgen. 
De economie heeft enorm geleden onder de ebola-epidemie. De gezondheidszorg heeft zich 
geconcentreerd op ebola en daarom hebben andere ziektes minder aandacht gekregen dan 
ze verdienden. Daar moet nu urgent aan gewerkt gaan worden. 
 
Omdat het lang geleden was dat West-Afrika door een ramp van deze omvang getroffen werd 
en ICCO en Kerk in Actie en hun partners zich er de afgelopen vijftien jaar alleen met 
ontwikkelingssamenwerking hadden beziggehouden, was het verre van eenvoudig om de 
verlening van noodhulp op te starten. Toch vonden we dat we iets moesten doen omdat we 
een goed netwerk van lokale partners hadden die een positief verschil konden maken voor 
wie getroffen waren door Ebola. Zij hebben heel veel contacten in de dorpen en wijken en de 
rol van religie in ons netwerk was een duidelijke pre bij het bestrijden van de ebola. Het is na 
heel wat inspanningen van partners en collega's in de regio en met steun van 
noodhulpspecialisten van ICCO en Kerk in Actie uit Nederland uiteindelijk gelukt om het 
noodhulpprogramma goed van de grond te krijgen. Een les is dat we nog meer nadruk gaan 
leggen om met ons netwerk en partners voorbereid te zijn op rampen in landen waar de 
organisatie actief is. 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
ICCO en Kerk in Actie hebben in de bestrijding van de ebola-crisis gewerkt via het ACT-
netwerk en lokale partners. Dat heeft ervoor gezorgd dat ICCO en Kerk in Actie 
complementair werkte met andere ACT-organisaties én dat er goede aansluiting was met de 
lokale overheden in Sierra Leone en Liberia vanwege de aanwezigheid van lokale partners. 
Dit is tot uitdrukking gekomen in de inzet voor het uitvoeren van nationale regelgeving, waar 
lokale partners konden interveniëren op lokaal niveau om deze ook geïmplementeerd te 
krijgen. Hulpverlening is ook gecoördineerd via het Nationale Ebola Reactie Centrum (NERC) 
in Sierra Leone, zoals de recrutering van vrijwilligers en de verspreiding van non-fooditems.  

 
De inzet van Kerk in Actie in Sierra Leone en Liberia is vooral gericht geweest op het 
beschermen van kwetsbare groepen, met name kinderen. Veelal verloren kinderen een of 
beide ouders door de ebola-crisis, waardoor hun toekomst gevaar liep. Ebola-wezen, 
kwetsbare kinderen of één-ouder huishoudens waren veelvuldig doelgroep van de interventie, 
gericht op het uitreiken van voedselhulp en non-fooditems, familiehereniging, toegang tot 
onderwijs bewerktstelligen en het bieden van psycho-sociale hulp. 
In afgelegen gebieden richtte ICCO en Kerk in Actie zich op traditionele (religieuze) leiders. In 
deze gebieden was de stigmatisering van (ex-)patiënten van ebola erg hoog, waar traditionele 
leiders een positieve rol hebben gespeeld. Het kerkelijk netwerk van ICCO en Kerk in Actie 
heeft bij kunnen dragen aan de acceptatie van regelgeving van de overheid.  
 
Toekomst hulpverlening 
 
ICCO en Kerk in Actie en hun partnerorganisaties blijven betrokken bij de nasleep van de 
ebola-crisis in Sierra Leone en Liberia. Kinderen die weer naar school gaan of zijn herenigd 
met hun families worden nog geruime tijd gemonitord door lokale partnerorganisaties. 510 
huishoudens die in levensonderhoud werden voorzien door landbouwactiviteiten op te starten 
blijven ondersteund worden. Lokale gezondheidscentra in afgelegen gebieden worden 
opnieuw ingericht. Jongeren krijgen beroepsopleidingen aangeboden.  
Ook zal capaciteitsopbouw van lokale partners door blijven gaan om, indien nodig, bij een 
nieuwe crisis nog efficiënter hulp te kunnen bieden; een disaster risk reduction training is al 
deel geweest van de huidige interventie in Sierra Leone en Liberia. 
 

Samenwerking & coördinatie 

Kwetsbare groepen 
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Beeld: Icco & Kerk in Actie.  
 

“Zonder kennis en kundige mensen kunnen we het virus niet uitbannen.” 
 
De twintigjarige Lillian Moijueh  is één van de drie personen uit haar familie die ebola overleefden. Ze 
raakte besmet door haar moeder, die later aan de ziekte overleed. Haar zwangere zus overleed 
daarna aan complicaties door haar zwangerschap. Ebola heeft ervoor gezorgd dat het al fragile 
gezondheidssysteem in Sierra Leone nog verder onder druk is komen te staan. Doordat alle aandacht 
gaat naar ebolaslachtoffers en het voorkomen van verdere uitbreiding van de epidemie, lopen 
kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen extra risico.  

Nadat Lilian zelf besmet raakte, ging haar gezondheid snel achteruit. “Ondertussen wist ik het een en 
ander over het virus, dat maakte het extra eng. Ik werd goed behandeld in het ziekenhuis, maar ik was 
erg bang dat ik er niet bovenop zou komen.”  

Nadat ze het virus kwijt was, verbleef Lilian drie weken in een behandelingscentrum. Ze was alleen en 
haar enige familieleden, haar vader en jongere zus, mochten haar niet bezoeken omdat ze in 
quarantaine zaten. Ze keerde terug in een leeg en naar chlorine stinkend huis, omdat alle spullen 
waren verbrand en het huis gedesinfecteerd. “Ze hebben alles verzameld en verbrand.” ICCO en Kerk 
in Actie zorgden via een lokale partner voor matrassen en voedsel voor de familie. 

Lilian zat in haar laatste jaar van de highschool toen het ebolavirus toesloeg. Ze heeft school niet 
afgemaakt, omdat de regering alles scholen heeft gesloten. 

Ze helpt nu mee om ebola te bestrijden. Zes dagen in de week geeft ze internationaal en lokaal 
zorgpersoneel voorlichting over het ebolavirus en patiëntenzorg. 

Ze liep het virus zelf op in een tijd dat er weinig kennis was, en als overlevende gelooft ze dat ze door 
haar werk het verschil kan maken en kan helpen om ebola uit te bannen. “Zonder ervaring en kundige 
dokters komen we nooit uit deze situatie.” 
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2.4 Nederlandse Rode Kruis 
 
 
Over ons 
 
Het Rode Kruis is in 190 landen ter wereld vertegenwoordigd door een nationale Rode Kruis 
of Rode Halve Maan-vereniging. Gezamenlijk vormen deze verenigingen de Internationale 
Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen. Door dit netwerk van lokale 
verenigingen bereikt het Rode Kruis veel mensen. Grote noodhulp operaties worden veelal 
gecoördineerd door het secretariaat van de federatie welke het hoofdkantoor heeft in Geneve. 
Het Rode Kruis werkt vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, 
neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. 
 
Sinds de vaststelling van de ebola-uitbraak in maart 2014 was het Rode Kruis actief  in 
Guinee, Sierra Leone en Liberia in de strijd tegen ebola. In 13 omringende landen heeft het 
Rode Kruis voorbereidingen getroffen  direct te kunnen reageren, mocht ebola uitbreken.  
 
Het Rode Kruis werkte volgens het gezamenlijk opgestelde International Red Cross and Red 
Crescent Movement Ebola Strategic Framework. In dit kader staan medische en 
psychosociale hulp, interactieve voorlichting en educatie, actieve opsporing van mogelijke 
besmettingen en contacten, veilige begrafenissen en de desinfectie van huizen centraal. Van 
de Global Ebola Response Coalition heeft het Rode Kruis in Guinee, Sierra Leone en Liberia 
de coördinerende rol toegewezen gekregen voor het zorgdragen van veilige en waardige 
begrafenissen. 
 
Historie in het gebied 
 
De Rode Kruis verenigingen in Guinee, Liberia en Sierra Leone zijn erkend in respectievelijk 
1986, 1959 en 1963.  
 
Totaal ontvangen van Giro555: € 1.931.785  
Totaal besteed tot 31-10-2015:  € 1.931.7855, (100 % van het te besteden bedrag)  
 

 
Met de Giro555 gelden heeft Het Rode Kruis voor 1.7% bijgedragen aan de resultaten van de 
Internationale koepel organisatie van het Rode Kruis.   
 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Guinee, Liberia en Sierra Leone 
 
Met de opbrengst van Giro555 financierde het Rode Kruis verschillende medische activiteiten. 
Het Rode Kruis verzorgde veilige en waardige begrafenissen en desinfecteerde huizen. 
Ebola-patiënten en overlevenden ontvingen psychosociale zorg. Het Rode Kruis was 
betrokken bij de opsporing en het opvolgen van personen die in contact zijn geweest met een 
ebola-patiënt. En tenslotte gaf het Rode Kruis educatie en voorlichting over ebola. Naast alle 
activiteiten die ook in Liberia werden uitgevoerd, heeft het Rode Kruis in Guinee en Sierra 
Leone ebola-behandelcentra opgezet. Deze behandelcentra stonden in de districten Kenema 

                                                        
5 Inclusief €2.198 rente 

Gezondheidszorg 
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en Kono in Sierra Leone en Macenta en Forecariah in Guinee. In Liberia heeft het Rode Kruis 
infectiepreventie en -controle kits uitgedeeld en infectiepreventie en voorlichting gegeven op 
500 scholen toen deze weer open gingen. In november 2015 is Sierra Leone ebola-vrij 
verklaard, Guinee volgde in december 2015 en Liberia in januari 2016. 
 
Veilige en waardige begrafenissen 
Het Rode Kruis heeft in Guinee, Liberia en Sierra Leone een leidende rol gespeeld in de 
organisatie van veilige en waardige begrafenissen. Een persoon die aan ebola is overleden, 
is ook na overlijden nog zeer besmettelijk. Tijdens een veilige begrafenis, zoals uitgevoerd 
door het Rode Kruis, wordt het virus niet overgedragen aan naasten, omdat bijvoorbeeld de 
rituele wassing niet plaatsvindt. Hiermee wordt voorkomen dat familieleden die normaal 
gesproken fysiek contact met de overledene zouden hebben,  vervolgens anderen 
besmetten. Wanneer een persoon (mogelijk) besmet is met ebola, wordt het huis 
gedesinfecteerd om mogelijke verspreiding in het huis en de gemeenschap te voorkomen. 
Begrafenissen worden in overleg en met toestemming van de familieleden en belangrijke 
mensen uit de gemeenschap uitgevoerd. Met de opbrengst van Giro555 zijn beschermende 
kleding, lijkenzakken en chloor ingezet in Guinee, Liberia en Sierra Leone om veilige 
begrafenissen en desinfectie van huizen mogelijk te maken. 
 
Medische behandeling 
In Kenema en Kono (Sierra Leone) en in Macenta en Forecariah (Guinee) runde het Rode 
Kruis ebola-behandelcentra. Het behandelcentrum in Kono was operationeel van januari 2015 
tot 27 november 2015 nadat eind 2014 een grote toename van ebola-besmettingen was 
geconstateerd in het Kono-district. Tijdens de bouw van dit centrum (in december 2014) heeft 
het Rode Kruis een isolatie- en transitcentrum geopend in het Koidu ziekenhuis in het Kono-
district. Tot de opening van het Kono behandelcentrum werden patiënten vanuit dit 
transitcentrum naar het Kenema behandelcentrum gebracht. Het Kenema behandelcentrum 
was operationeel van september 2014 tot juli 2015. De opbrengst van Giro555 heeft 
bijgedragen aan de personeelskosten van nationale en internationale hulpverleners in de 
verschillende behandelcentra in Guinee en Sierra Leone. Ook zijn goederen aangekocht en 
verstuurd om de behandeling van ebola-patiënten te ondersteunen. 
 
Voorlichting en educatie 
In Guinee, Liberia en Sierra Leone gaf het Rode Kruis voorlichting over de ziekte en hoe 
besmetting met ebola te voorkomen. De bevolking werd geleerd hoe om te gaan met 
persoonlijke hygiëne, zoals handen wassen met zeep, over de noodzaak om mensen na 
contact met een patiënt gedurende 21 dagen te controleren op symptomen van de ziekte; 
over de grotere kans om te overleven wanneer men bij de eerste symptomen direct hulp 
zoekt, en over de noodzaak om overledenen veilig te begraven door hiervoor opgeleide 
teams. Rode Kruis teams gingen van deur tot deur en hielden ook 
voorlichtingsbijeenkomsten. Het Rode Kruis steunde families van ebola-overlevenden en 
voorlichting aan gemeenschappen werd ingezet om stigmatisering te voorkomen. Het Rode 
Kruis gaf voorlichting op een interactieve manier zodat wederzijds begrip gecreëerd kon 
worden. Voorlichting werd gegeven voor en door de gemeenschap hetgeen een succesvolle 
methode bleek. Diverse methodes werden continu ontwikkeld en geëvalueerd. Zo is 
bijvoorbeeld het Rode Kruis in Guinee succesvol een eigen mobiele radiozender gestart in 
Dubreka. Op een pick-up stond een uitschuifbare zendmast en in een ander auto was de 
studio ingericht. De bevolking in de ontvangstregio heeft solar-radio’s ontvangen om de 
uitzendingen te kunnen beluisteren. Naast experts werden ook belangrijke personen uit de 
gemeenschap aan het woord gelaten en konden luisteraars inbellen met vragen en 
opmerkingen. 
 
Psychosociale hulp 
In Guinee, Liberia en Sierra Leone ondersteunde het Rode Kruis patiënten, overlevenden en 
naasten met psychosociale hulp. Deze hulp droeg er onder andere aan bij dat angst en 
stigma verminderde. Psychosociale hulp aan eigen Rode Kruis vrijwilligers en personeel was 
óók zeer belangrijk. Gedurende de ebola-crisis verrichtten zij gedurende vele maanden 
dagelijks zwaar en traumatiserend werk en werden velen door stigma verstoten door familie 
en vrienden. Uit de opbrengst van Giro555 zijn 6 pick-up trucks met vierwielaandrijving en 
154 motoren aangeschaft om voorlichtingsactiviteiten en psychosociale hulp in de afgelegen 
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gebieden van Guinee mogelijk te maken. In Sierra Leone heeft het Rode Kruis met Giro555 
gelden 3000 solar radio’s aangeschaft en gedistribueerd. 
 
Infectiepreventie 
In Liberia heeft het Rode Kruis met Giro555 gelden, in coördinatie met Unicef, 
infectiepreventiepakketten verspreid op 500 scholen. Het Rode Kruis programma is geen 
onderdeel van het schoollesprogramma maar draagt bij aan infectiepreventie in publieke 
gebouwen.  
 
Coördinatie 
In alle 3 de landen heeft het Rode Kruis de leidende rol gekregen bij de uitvoering van veilige 
en waardige begrafenissen. In Guinee werden alle veilige en waardige begrafenissen 
uitgevoerd door teams van het Rode Kruis. 
 

 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, beschikbare 

middelen en internationale hulpverleners zodat de prevalentie van 
ebola in Liberia afneemt en de epidemie eindigt door 
gemeenschapsbetrokkenheid, voorlichting en educatie, het opsporen 
en volgen van contacten, het verstrekken van psychosociale 
ondersteuning, veilige en waardige begrafenissen en desinfectie van 
huizen. 

• Het helpen van de meest kwetsbaren om hun leven weer op te 
bouwen en sterk te staan bij eventuele toekomstige humanitaire 
rampen 

Resultaat tot 
31-10-2015 

• Er zijn beschermende kleding, lijkenzakken en 
desinfectiemiddelsproeiers aangeschaft, zodat begrafenis- en 
desinfectieteams veilig hun werk konden doen. Deze goederen 
hebben tenminste 400 begrafenissen en de desinfectie van 
evenzoveel huizen mogelijk gemaakt en ervoor gezorgd dat er tijdens 
de begrafenissen geen naasten besmet zijn geraakt. 

• Het Rode Kruis heeft infectiepreventiemaatregelen getroffen op 500 
scholen middels het uitdelen van infectiepreventiepakketten en het 
geven van voorlichting. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 524.278 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, beschikbare 

middelen en internationale hulpverleners zodat de prevalentie van 
ebola in Sierra Leone afneemt. De epidemie eindigt door 
gemeenschapsbetrokkenheid, voorlichting en educatie, het opsporen 
en volgen van contacten, het verstrekken van psychosociale 
ondersteuning, veilige en waardige begrafenissen, desinfectie van 
huizen en behandeling van patiënten 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 5 Internationale hulpverleners werkzaam in de ebola-behandelcentra 
in Kenema en Kono gedurende de periode januari 2015 tot augustus 
2016. 

• Goederen aangekocht ter ondersteuning van de behandelcentra en 
begrafenisteams (oranje afscheidingsnetten (constructie), goederen 
voor opnamen en ontslagpakketten voor patiënten in behandelcentra, 
handdesinfectant, hoofdlampen zodat begrafenisteams 24/7 veilig 
diensten kunnen draaien, rubber laarzen en regenjassen ter 
bescherming van medewerkers). 

• 3000 solar radio’s uitgedeeld om het bereik van de 
voorlichtingsprogramma’s op de radio te verbreden. 

• Bijdrage geleverd aan de radio- en tv-programma’s die een bereik 
hebben van ca 6,3 miljoen mensen. Ook werden campagnes in de 
gemeenschappen gestart tegen negatieve culturele praktijken die 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De noodhulp tijdens de ebola-epidemie vereiste wegens de soms snelle geografische 
spreiding flexibiliteit. Zo werden geplande activiteiten in een regio wellicht afgebouwd en 
starten deze in een andere regio waar een ebola-uitbraak was. 
 
Het centrum in Forecariah was in eerste instantie ingericht als transitcentrum waar patiënten 
geïsoleerd initiële zorg konden krijgen totdat zij veilig vervoerd konden worden naar een 
behandelcentrum. Echter, na een stijging van het aantal positieve diagnoses in deze regio, 
was de beslissing genomen het transitcentrum in april 2015 om te zetten naar een 
behandelcentrum. In Kérouané (Guinee) was juist door de afname van het aantal gevallen in 
die regio de voorbereide behandelcentrum niet geopend. De beschikbare capaciteit kon snel 
worden ingezet in Forecariah om daar de opschaling snel mogelijk te maken.  
 
Tijdens de door de Guineese overheid uitgeroepen noodsituatie in april/mei 2015 werd 
besloten dat alle begrafenissen vanaf dat moment uitgevoerd moesten worden als veilige en 
waardige begrafenis door teams van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft in korte tijd op 
moeten schalen van +/- 15-20 teams naar meer dan 100 teams. Elke vrijwilliger werd getraind 
in infectiepreventie en in het juist aan en uittrekken van beschermende kleding. Alle teams 
stonden onder strenge supervisie om toe te zien dat alle preventieve maatregelen juist 
toegepast werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bijdroegen aan de verspreiding van ebola, zoals het wassen van de 
dode lichamen en het eten van bushmeat (vlees van apen, 
vleermuizen etc). 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 193.178 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het ondersteunen van het Rode Kruis met hulpgoederen, beschikbare 

middelen en internationale hulpverleners. Dit droeg bij aan de afname 
van de prevalentie van ebola in Guinee en de epidemie is geëindigd. 
Dit is bereikt door het betrekken van gemeenschappen, voorlichting 
en educatie, het opsporen en volgen van contacten van ebola- 
patiënten, het verstrekken van psychosociale ondersteuning, veilige 
en waardige begrafenissen, desinfectie van huizen en behandeling 
van patiënten.  

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Beschermende kleding, lijkenzakken en desinfectiemiddelsproeiers 
aangekocht zodat begrafenis en desinfectieteams veilig hun werk 
konden doen. Door deze goederen zijn naar inschatting 2000 
begrafenissen mogelijk gemaakt. 

• Nationale en internationale Rode Kruis medewerkers waarvan 6 van 
het Nederlandse Rode Kruis waren werkzaam in de ebola-
behandelcentra gedurende de periode januari 2015 tot augustus 2015 

• 6 pick-up auto’s en 154 motoren zijn aangekocht om de voorlichtings- 
en educatieactiviteiten, het opsporen en volgen van contacten en 
psychosociale zorg te faciliteren. 

• 1 Nederlandse Rode Kruis Logistiek medewerker is ingezet om 
medische teams in het veld te ondersteunen gedurende de periode 
januari tot juli 2016. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 1.088.094 
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Met Giro555-gelden is ook bijgedragen aan programmamanagementkosten in Guinee, Liberia 
en Sierra Leone. Aangezien met het Rode Kruis geld vanuit Nederland een bijdrage geleverd 
is aan het totale programma van de Rode Kruis beweging, werden geselecteerde 
programmakosten gefinancierd. De Giro555 gelden hebben voor €60.108 bijgedragen aan 
het salaris van de Deputy Head of Ebola operations, die verantwoordelijk was voor de 
coördinatie in alle drie landen. De lasten zijn daarom gelijk verdeeld over de drie landen. 
 

 

 

 
 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
De wereld, inclusief het Rode Kruis, was niet voorbereid op de ongekende uitbraak van ebola 
in West-Afrika. In het begin van de uitbraak van ebola was er een groot wantrouwen 
tegenover vreemden zoals internationale actoren maar ook ten aanzien van de autoriteiten en 
veiligheidsdiensten. Daarnaast was een van de grote problemen de verwarrende 
berichtgeving in de bewustmakingscampagnes. Dit gold met name in het begin van de ebola- 
uitbraak. Deze waren vaak in strijd met lokale gebruiken en overtuigingen. Toen werden ook 
berichten verspreid die niet waar bleken te zijn. Bijvoorbeeld dat iedereen met ebola overlijdt. 
Dit kwam deels doordat het om een nieuwe ebola-variant ging, die atypisch was van eerdere 
gevallen zoals men die kende uit onder andere de Democratische Republiek van Congo.  
De coördinatie was in eerste instantie niet sterk, ook niet van het Rode Kruis, maar dat 
verbeterde in de loop van de epidemie, met name toen de verschillende actoren specifieke 
taken kregen toebedeeld. Zoals voor het Rode Kruis de begrafenissen, opvolging van 

Liberia: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 20.036 

Sierra Leone: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 20.036 

Guinee : Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 20.036 

Programma-management 

Beeld: IFRC 
 

Een dorpsbewoner in Sierra Leone met de solar radio 
waarmee uitzendingen beluisterd kunnen worden.  
 

Beeld: Victor Lacken, IFRC 
 

Medewerkers desinfecteren elkaar na hun 
werkzaamheden in Monrovia, Liberia.  
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personen en de voorlichting. Hierdoor kon het Rode Kruis zich concentreren op een van haar 
sterke competenties: het mobiliseren van mensen, middels de vele actieve vrijwilligers. 
 
Het Rode Kruis heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verminderen van stigma in de lokale 
gemeenschappen. Angst en schaamte resulteerden in het ondergronds gaan van ebola. 
Zieken verstopten zich, verlieten medische faciliteiten vroegtijdig, lijken werden verborgen en 
hulporganisaties werden niet toegelaten tot de lokale gemeenschappen. Het Rode Kruis 
doorbrak het isolement van de ebola-slachtoffers door programma’s te starten voor sociale 
mobilisatie en bewustmaking in Guinee, Liberia en Sierra Leone.  
Diverse (interactieve) methodes voor die mobilisatie en bewustmaking werden en worden nog 
steeds geëvalueerd op het beste resultaat.  
 
De coördinatie op mondiaal/regionaal niveau heeft ertoe geleid dat de verschillende actoren 
samen werkten en een doel voor ogen hadden, ‘getting to zero ebola cases’. In Januari 2015, 
organiseerde het Internationale Rode Kruis in Geneve een ‘Ebola Partners Forum, waar alle 
Rode Kruis partners en andere mondiale partners die actief waren in de ebola-response, 
samen kwamen.  
Daar werd geëvalueerd en gekeken naar de lessons learned op dat moment en een duidelijke 
richting bepaald, die het Rode Kruis zou gaan volgen, op alle niveaus. Daar is ook een ‘joint 
statement – working together to stop ebola’, uit voort gevloeid, waar al deze actiepunten 
helder werden geformuleerd. Er is intensief in de drie nationale Rode Kruis verenigingen van 
Liberia, Sierra Leone en Guinee geïnvesteerd om ze in staat te stellen de gevraagde 
response in hun landen uit te voeren en een toekomstige uitbraak te voorkomen.  
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Het Rode Kruis werkte in Guinee, Liberia en Sierra Leone nauw samen met verschillende 
partners zoals: diverse ministeries zoals Gezondheidszorg en Onderwijs, de Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO), Artsen zonder grenzen (MSF), UN Mission for Ebola 
Emergency Response (UNMEER), het kinderfonds van de verenigde Naties (UNICEF), World 
Vision, Save the Children, Alima en diverse andere organisaties. 
 
In alle drie de landen waren er op nationaal en districtsniveau dagelijkse overleggen waarbij 
het Rode Kruis ook aanwezig was. Tijdens deze overleggen werd de dagelijkse stand van 
zaken doorgesproken zodat alle betrokken organisaties en partijen dezelfde regionale data 
hadden. Het Rode Kruis had een leidende rol in de uitvoering van begrafenissen in Guinee, 
Liberia en Sierra Leone en het contact met de landelijke ebola-meldpunten en de ebola-
behandelcentra verliep goed. Meldingen dat iemand in een behandelcentrum of 
gemeenschap overleden was, werden via de centrale meldpunten direct doorgezet aan het 
Rode Kruis die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de veilige en waardige 
begrafenissen. De overdracht van de overledenen tussen de organisaties werkzaam in de 
behandelcentrum en het Rode Kruis verliepen professioneel en in goede overeenstemming. 
Tussen verschillende organisaties werd informatie uitgewisseld en kennis overgedragen. Zo 
heeft MSF bijvoorbeeld training gegeven aan de Rode Kruis ambulanceteams in Guinee en 
heeft het Rode Kruis train-de-trainer training gegeven aan World Vision en Concern 
Worldwide en CRS (Catholic Relief Services) / Cordaid in het verzorgen van veilige en 
waardige begrafenissen. 

 
 
 

Het Rode Kruis heeft een Real Time Evaluatie uit laten voeren en het externe rapport 
hierover is uitgebracht in januari 2015.  
 
Het evaluatieteam heeft zeer gemotiveerde Rode Kruis vrijwilligers en nationaal en 
internationaal personeel aangetroffen. De activiteiten van het Rode Kruis hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het stopzetten van de uitbreiding van de epidemie. 
Aanbevelingen waren: 
 

Samenwerking & coördinatie 

Monitoring en evaluatie 
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• Het ontwikkelen van grotere en sterkere in-house public health capaciteit 
• Beter verzamelen en gebruiken van informatie 
• Beter support aan vrijwilligers en personeel zoals psychologische hulp, incentives en 

trainingen maar het gaat vooral om de zorg voor de vrijwilligers  
• Grotere focus op active case finding 
• Voorlichting kan interactiever om bevolking beter te betrekken 
• Recovery fase kan eerder gestart worden aangezien bijvoorbeeld survivors al voor 

het einde van de epidemie hulp nodig hebben. 
 
Kort na het uitbrengen van het rapport zijn de meeste aanbevelingen toegepast. Een van de 
aanbevelingen uit de ‘real time evaluatie’ van het Rode Kruis was;  Better use of information. 
Naar aanleiding hiervan heeft het Rode Kruis een informatie management systeem opgezet. 
Rode Kruis vrijwilligers in de gemeenschappen stuurden iedere dag hun gegevens via een 
tablet/telefoon naar een centraal punt sturen zodat de verspreiding van ebola-cases heel 
goed opgevolgd kon worden. Deze gegevens werden ook direct aan de desbetreffende 
autoriteiten en VN toegezonden. Dus direct informatie vanuit de gemeenschappen via een 
gedigitaliseerde manier verzameld en geanalyseerd. Zie: http://www.ifrc.org/en/publications-
and-reports/evaluations. 
 
In november 2015 maakte het Internationale Rode Kruis (IFRC) bekend dat er tijdens de 
interne audit van uitgaven aan hulp in de Ebola-crisis, onregelmatigheden waren aangetroffen 
in de boekhouding van het Liberiaanse Rode Kruis. Dit heeft aanleiding gegeven tot een 
onderzoek, waarvan een deel nu is afgerond. De besteding van Giro555-gelden in Liberia is 
daarbij ook gecontroleerd. Deze is zorgvuldig en adequaat verlopen en is geen onderdeel van 
de onregelmatigheden. 

 
Ook de komende jaren zal aandacht worden besteed aan de capaciteitsopbouw van de 
Nationale Verenigingen in Sierra Leone, Liberia en Guinee met name om de reeds 
opgebouwde capaciteit te behouden. Een voorbeeld van deze capaciteits opbouw is het 
‘community event-based surveillance’ systeem, wat het Rode Kruis in staat stelt data in de 
gemeenschappen te verzamelen, monitoren en analyseren. Ziekte uitbraak zoals ebola, 
cholera en andere infectieziektes kunnen dan in een vroeg stadium gesignaleerd worden.  

 
Iedereen loopt risico ongeacht leeftijd of sekse om ebola te krijgen. Echter sommige groepen 
zijn specifiek kwetsbaar vanwegen uiteenlopende redenen.  
Mensen die ebola hebben overleefd zijn zeer kwetsbaar, deels omdat men niet goed weet 
wat het verloop van de ziekte is en er is gebleken dat de persoon op lange termijn gevolgen 
kan ondervinden. Ook is de persoon nog drager van het virus en is dit gedurende een aantal 
maanden seksueel overdraagbaar. Hierdoor zijn de partners van de mensen die ebola 
overleefd hebben extra kwetsbaar. Omdat in deze gemeenschappen vaak de vrouwen de 
overledenen wassen, kunnen zij blootstaan aan het ebola-virus. Het ongeboren kind van 
zwangere vrouwen loopt ook verhoogd risico om ebola te krijgen. Ebola brengt enorme 
risico’s mee voor hulpverleners. Het vraagt een specialistische kennis van wat te doen en wat 
niet, het vraagt specifieke uitrusting. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
De eerste prioriteit van het Rode kruis blijft het bestrijden van de epidemie en de getroffen 
bevolking te helpen hun leven weer op te bouwen. Onlangs heeft het Rode Kruis de termijn 
van het huidige ebola-programma verlengd tot en met december 2017. Vroege opsporing, 
tijdige diagnose stellen en het isoleren van de met ebola besmette patiënten blijft een 
prioriteit.  
 
Parallel hieraan zullen activiteiten gestart worden om de meest kwetsbaren te helpen om hun 
leven weer op te bouwen en sterk te staan bij eventuele toekomstige rampen. Sinds het 
uitbreken van de ebola-epidemie zijn meer dan 10.000 Rode Kruis vrijwilligers ingezet in 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 
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Sierra Leone, Liberia en Guinee. Deze vrijwilligers zullen ook in de toekomst worden ingezet 
mochten zich andere (gezondheids-) rampen voordoen. Dit zal vooral op het gebied van 
voorlichting zijn. In totaal zullen 75 begrafenis teams worden gehandhaafd om adequaat te 
kunnen reageren op nieuwe gevallen. Psychologische steun wordt gecontinueerd aan 
overlevenden en vrijwilligers betreffende het verminderen van stigma zodat zij weer volledig 
geïntegreerd kunnen worden in de lokale gemeenschap. 
 
Vroege signalering, opvolgen van ziektes zal moeten worden versterkt door het reactiveren 
van Emergency Response Teams (Rampen actie teams) die in de gemeenschappen zijn 
gestationeerd (community-based). Ook zijn er trainingen opgezet voor vrijwilligers op het 
gebied van psychosociale ondersteuning en het gebruik van systemen voor vroegtijdige 
signalering. Het Rode Kruis zal ook de water en sanitaire voorzieningen herstellen middels de  
aanleg en het herstel van waterpunten en latrines op scholen en gemeenschappen.  
 
Het Rode Kruis heeft in 2015 een document opgesteld met de titel; Beyond Ebola; from 
dignified response do dignified recovery. In dit document zijn bevindingen geformuleerd zoals 
geleerd tijdens de ebola-epidemie. Bijvoorbeeld dat de lokale gemeenschappen beter moeten 
worden voorbereid om epidemieën zoals ebola te voorkomen. Ook wordt er aangegeven dat 
er geen succes formule ofwel een standaard bestaat hoe om te gaan met ebola. Een goede 
en eerlijke dialoog met de lokale gemeenschap is het meest succesvol gebleken. 
 
“A Journey to end Ebola” 
Het Rode Kruis heeft verhalen verzameld van de ebola-response programma’s in de landen 
Sierra Leone, Liberia en Guinee. Met de inzet van de 10.000 Rode Kruis vrijwilligers die zijn 
ingezet tijdens de ebola-crisis werd ook het grote belang onderstreept van de mobilisatie van 
deze mensen en de rol die zij kunnen spelen in de lokale gemeenschappen. Velen van hen 
riskeerden hun leven en werden geconfronteerd met geweld en discriminatie. Voor verhalen 
en een animatie filmpje betreffende de ebola crisis, zie: https://medium.com/@IFRC/a-
journey-to-the-end-of-ebola-f9203877b972#.rgoyrgnl0. 
 

Beeld: Victor Lacken, IFRC 
 

Jerald Dennis, ebola-overlevende en Rode 
Kruis vrijwilliger, Liberia 

Ebola-overlevenden: vermeden, bang en gestigmatiseerd 
 
Jerald Dennis is een ebola-overlevende die genezen werd verklaard in het 
Rode Kruis ebola-behandelcentrum in Morovia. Bij thuiskomst merkte hij 
echter dat zijn beproeving niet voorbij was: hij merkte direct dat hij verstoten 
en gestigmatiseerd werd. Jerald: “Niemand wilde mijn hand te schudden uit 
angst dat ze ebola zouden kunnen krijgen. Mensen wezen naar me, noemden 
me ebola-man en vermeden me volledig”. Zelfs vroegere vrienden keerden 
hem de rug toe. Wanneer hij op openbare plekken ging zitten, wilde niemand 
naast hem zitten. “Ik werd gezien als de meest enge en vreselijke man die ooit 
heeft geleefd in mijn gemeenschap. Ik werd geweerd bij  openbare 
voorzieningen, zoals de pomp waar ik altijd mijn drinkwater haalde”  
 
Wat Jerald overkwam geeft een schokkend inzicht in hoe overlevenden van 
ebola geconfronteerd worden met de gemeenschap, nadat ze eenmaal 
genezen verklaard  weer huiswaarts keren. Angst  en schaamte rondom ebola 
kunnen er ook in resulteren dat de ziekte ondergronds gaat. Zieken 
verstoppen zich, verlaten medische faciliteiten vroegtijdig, lijken worden 
verborgen en hulporganisaties worden niet toegelaten tot gemeenschappen. 
Het Rode Kruis in Liberia doorbrak het isolement van Jerald, waar hij aan de 
slag ging als vrijwilliger in programma’s voor sociale mobilisatie en 
bewustmaking. Hij is te horen op Radio Truth FM, waar hij samen met andere 
overlevenden zich uitspreekt tegen de stigmatisering en discriminatie. De 
reacties  zijn veranderd, ook in Jeralds eigen gemeenschap. Nu overtuigt hij 
mensen die ontkennen dat ebola bestaat en begeleidt hij, net als andere 
vrijwilligers in Guinee, Liberia en Sierra Leone, ebola-overlevenden wanneer 
ze huiswaarts keren en helpt hen te re-integreren.  
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2.5 Oxfam Novib  
 
 
Over ons 
 
Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam, een internationale confederatie van 17 
ontwikkelingsorganisaties. Samenwerking is het hart van Oxfam’s werk. Want niemand lost 
armoede en onrecht alleen op. Oxfam werkt samen met lokale partnerorganisaties in 
ontwikkelingslanden, met nationale- en internationale overheden en bedrijven en met het 
Nederlandse publiek. Samen werken de organisaties in meer dan 90 landen.  
 
Oxfam Novib heeft haar Giro555 gelden besteed aan haar ebola programma in Liberia, waar 
Oxfam sinds 1995 werkzaam is. Naast Liberia was Oxfam op het gebied van ebola ook actief 
in Sierra Leone, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau en Mali. In Sierra Leone voerde Oxfam net 
als in Liberia een noodhulprespons uit, terwijl de focus in de andere omringende landen lag 
op preventie van een grote ebola uitbraak. 
 
Historie in het gebied 
 
In Liberia verleende Oxfam aanvankelijk voornamelijk noodhulp aan burgers getroffen door 
de oorlog. In de loop van de jaren is de focus verschoven naar duurzame, lange termijn 
ontwikkeling, in samenwerking met andere internationale actoren. Oxfam is sterk 
vertegenwoordigd in de Water, Sanitatie en Hygiëne (WaSH) sector en heeft verschillende 
WASH programma’s geïmplementeerd in vluchtelingenkampen, stedelijke sloppenwijken en 
plattelandsgebieden in 10 van de 15 provincies in Liberia. Oxfam is ook werkzaam in de 
Voedselzekerheid en Levensonderhoud sector.  
 
Oxfam bouwt op jarenlange werkervaring in Liberia waardoor Oxfam goed gepositioneerd 
was in de aanpak van de ebola crisis. Door de ervaring in de WaSH sector kon Oxfam water 
en sanitaire voorzieningen in gezondheidsfaciliteiten en scholen opzetten en verbeteren. Ook 
werden gemeenschappen aangemoedigd te denken aan het belang van goede hygiëne, wat 
de verdere verspreiding van ebola moest voorkomen. Kort na de noodhulpfase van de ebola 
crisis heeft Oxfam een cash transfer project uitgevoerd, waarbij kwetsbare huishoudens 
ondersteund zijn. Oxfam heeft haar activiteiten afgestemd en werkte nauw samen met de 
verschillende actoren die actief waren tijdens de ebola crisis.  
 
Totaal ontvangen van Giro555:   € 1.682.299 
Totaal besteed tot 31-10-2015:    € 1.682.299 (100% van te besteden bedrag)    

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
  

 
 
 

 
Tijdens de noodhulpfase was het voorkomen van de verdere verspreiding van het ebola 
virus prioriteit. Hierbij lag de focus op actieve opsporing, om mogelijke gevallen te 
identificeren en door te verwijzen, en het mobiliseren van gemeenschappen om 
bewustwording rondom ebola te vergroten. Oxfam werkte hierbij nauw samen met 
gezondheidsvrijwilligers en ebola taakgroepen. Oxfam helpt op het gebied van 
gezondheidszorg door constructiewerkzaamheden in gezondheidsfaciliteiten en door het 
opknappen van wegen om de toegang tot gezondheidscentra te vergroten. 
 
Ook in de herstelfase richtte Oxfam zich op het creëren van bewustwording rondom ebola. 
Door samen te werken met gezondheidsvrijwilligers en ebola taakgroepen werd belangrijke 

Gezondheidszorg 
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informatie over bijvoorbeeld het belang van goede hygiëne verspreid. Ook werden mensen 
aangemoedigd behandeling te zoeken als ze symptomen van ebola vertoonden. Daarnaast 
heeft Oxfam bijgedragen aan het verzorgen van niet-medische Infectiepreventie en Controle 
maatregelen door het geven van training aan gezondheidsfaciliteiten in Montserrado. Een 
survey uitgevoerd door Oxfam toonde aan dat mensen beter begrijpen hoe ebola wordt 
overgedragen en welke actie ondernomen moet worden wanneer iemand symptomen 
vertoond. 
 
Gebieden waar Oxfam werkt: 

• Nimba: Tappita, Zoe Geh, Gbehlay Geh en Saclepea gezondheidsdistrict; 
• Montserrado: West Point, New Kru Town, Clara Town en Logan Town 

gemeenschappen in Monrovia. 
 
In totaal heeft Oxfam 111.641 mensen bereikt. 
 
Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Noodhulpfase: 

• Trainen van 152 gezondheidvrijwilligers, 7 supervisors and 1 
coördinator in actieve opsporing en hygiëne bewustwording. 

• Produceren en verspreiden van Informatie-, Educatie- en 
Communicatiemateriaal (IEC materiaal), in samenwerking met het 
Ministerie van Volksgezondheid, UNICEF, en de WHO; 

• Dagelijkse huis-aan-huis bezoeken door gezondheidsvrijwilligers om 
informatie over ebola preventie te delen; continue evaluatie van 
kennis en het aanpassen van berichten aan de specifieke context;  

• Opsporen en doorverwijzen van verdachte ebola gevallen naar 
medische diensten. 

• De bouw van 1 ‘holding centre’ met water en sanitaire voorzieningen 
(mogelijk bereik bevolking 27.814 mensen). 

• Het opknappen van 34 km weg van 19 afgelegen gemeenschappen 
(populatie 33.962 mensen) naar gezondheidscentra.  

 
Herstelfase: 
• Continueren van actieve opsporing (onderzoek naar individuele 

gevallen in Montserrado) en doorverwijzing.  
• Training, ondersteuning en het aanleveren van materiaal aan 

gezondheidsvrijwilligers en gemeenschapsstructuren om het opzetten 
en versterken van een ‘early warning’ en surveillance systeem te 
faciliteren.  

• Gemeenschapsbewustwording en anti-stigma-activiteiten om re-
integratie en acceptatie van ebola-overlevenden te ondersteunen. 

• Creëren van een veilige leeromgeving op scholen door middel van 
hygiëne promotie en ondersteuning bij het uitrollen van een protocol 
voor een veilige omgeving (het ‘Terug naar School’ protocol, 
ontwikkeld door de Liberiaanse overheid). 

• Ontwikkelen van een rampenplan en opzetten en trainen van een 
‘Rapid Response Team’. 

Resultaat tot 
31-10-2015 

• 64 mensen doorverwezen voor medische behandeling, waarvan 17 
met ebola-gerelateerde symptomen en 47 met non-ebola gerelateerde 
symptomen. Hiervan werden 5 ebola-gevallen officieel bevestigd (data 
van het Ministerie van Volksgezondheid). 

• Informatie- Educatie- en Communicatiemateriaal geproduceerd en 
verspreid: 84 banners en 3000 posters over het belang van handen 
wassen. 

• 76 gezondheidsvrijwilligers getraind in actieve opsporing en hygiëne 
bewustwording. 

• Één training gegeven aan gezondheidswerkers over veilige 
afvalverwerking en Infectiepreventie en Controle maatregelen. 

• Één training gegeven aan docenten over het ‘Terug naar School’ 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De deelname van Oxfam in het uitrollen van het ‘Terug naar School’ initiatief leidde tot een 
aanpassing van de oorspronkelijke projectplannen. De aanpassingen waren een resultaat van 
het besluit van de Liberiaanse regering om scholen eerder dan aanvankelijk gepland te 
heropenen, inclusief het toepassen van een gestandaardiseerde aanpak om de leeromgeving 
veiliger te maken. De protocollen bevatten minimum vereisten waar elke school aan moest 
voldoen, zodat de scholen veilige plekken zouden zijn voor studenten en personeel vanuit 
een gezondheids- en hygiëne perspectief. De aankondiging van de Liberiaanse overheid 
vereiste een aanpassing van de activiteiten en tijdsplanning, zodat deze in lijn waren met de 
geplande opening van de scholen.  
 
Daarnaast is Oxfam ook opnieuw actief geworden in de noodhulp respons toen er eind juni 
nieuwe gevallen van ebola waren, nadat Liberia in mei door de WHO ebola-vrij was verklaard. 
Dit heeft de plannen voor de herstelfase die Oxfam op dat moment al in gang had gezet 
echter niet verstoord. 

 
 

 
 
 

Het wassen van handen was een essentiële preventiemethode tegen de verspreiding van het 
ebolavirus. Oxfam richtte haar activiteiten in de noodhulpfase daarom op het verzekeren van 
toegang tot handwasgelegenheden en voldoende voorraden van bijvoorbeeld zeep voor 
gemeenschappen en instellingen zoals scholen en gezondheidscentra. Daarnaast heeft 
Oxfam lokale instellingen voorzien van voldoende desinfectie-materialen, wat bijgedragen 
heeft aan het voorkomen van infecties. 
 
In de herstelfase heeft Oxfam water en sanitaire voorzieningen opgeknapt en aangelegd in 
scholen en lokale gezondheidsfaciliteiten om de toegang tot onderwijs en algemene 
gezondheidszorg te herstellen. Oxfam heeft permanente handwasgelegenheden aangelegd, 
toegang tot water uitgebreid en faciliteiten gebouwd voor de veilige verwerking van afval. 
Hierbij werkte Oxfam samen met medische organisaties om zeker te zijn dat een goede 
Infectiepreventie en Controle training werd gegeven.  
 
Gebieden waar Oxfam werkt: 

• Nimba: Tappita en Saclepea gezondheidsdistrict; 
• Montserrado: West Point, New Kru Town, Clara Town, Logan Town, Gardnersville, 

Barnersville en New Georgia gemeenschappen in Monrovia; 
• Margibi: Cotton tree, Dolo Town and Shieflin gemeenschap. 

 
In totaal heeft Oxfam 111.641 mensen bereikt. 
 

initiatief van het Ministerie van Onderwijs, zodat scholen een veilige 
leeromgeving hebben. 

• Twee trainingen gegeven aan gemeenschapsstructuren over hygiëne 
promotie. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 454.689 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Noodhulplfase: 

• Uitdelen van 2000 pakketten met materiaal om handen te wassen aan 
huishoudens en gemeenschappen in hotspot gebieden. 

• Herstel en constructie van de watervoorziening in 
gezondheidsfaciliteiten en gemeenschappen die getroffen zijn door 
ebola. 

• Uitdelen van desinfectiemateriaal aan belangrijke instellingen, zoals 
provinciale gezondheidsteams en lokale leiders. Hiermee kunnen 
huizen worden gedesinfecteerd. 

Herstelfase: 

Water en sanitaire voorzieningen 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er hebben geen grote veranderingen plaatsgevonden, afgezien van het lagere aantal 
waterputten die zijn aangelegd waaraan Giro555 fondsen hebben bijgedragen. Omdat er 
voldoende, meer restrictieve fondsen waren die voor de aanleg van waterputten bestemd 
waren, zijn de Giro555 fondsen besteed aan andere WaSH benodigdheden, zoals 
beschreven in de resultaten.  

 
 

 
 

De levensonderhoud activiteiten begonnen in de herstelfase. Oxfam heeft getroffen 
huishoudens ondersteund door het uitdelen van cash en een ‘cash-for-work’ project. De 
levensonderhoudactiviteiten stimuleerden de hervatting van fundamentele 
landbouwactiviteiten, zowel als voedselzekerheidsmaatregel als belangrijke economische 
activiteit in landelijke gebieden. Boeren zijn ook ondersteund met rijstzaden, gereedschap en 
technische ondersteuning bij het produceren van rijst in laagland gebieden.  
 
Gebieden waar Oxfam werkt: 

• Nimba: Tappita, Gbehlay Geh, Zoe Geh en Saclepea; 
• Grand Gedeh: Gbarzon en Tchein; 

• Herstel en constructie van water- en sanitaire voorzieningen in 
gezondheidscentra en scholen. 

• Aanleg van 25 waterputten in Nimba. 
• Training van gezondheidszorgpersoneel over niet-medische 

Infectiepreventie en Controle gebruiken. 
• Opzetten en trainen van comités in scholen en gezondheidsfaciliteiten 

voor het onderhoud van de water- en sanitaire voorzieningen. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• Toegang tot water voor gemeenschappen: Watersysteem opgezet 
in Dolo Town.  

• Toegang tot handwasgelegenheden: Gemeenschapsfaciliteiten 
opgezet voor 16.775 mensen in Nimba en 18.508 mensen in 
Montserrado.  

• Toegang tot niet-medische Infectiepreventie en Controle in 
scholen en gezondheidsfaciliteiten: Schoonmaak- en 
desinfectiemateriaal om latrines schoon te houden uitgedeeld op 84 
scholen, desinfectiemateriaal uitgedeeld aan 12 
gezondheidsfaciliteiten en 24 gezondheidswerkers getraind. 

• Water en sanitaire voorzieningen in scholen en 
gezondheidscentra: 13 handpompen opgeknapt en 17 handpompen  
aangelegd, 3 waterputten geboord, 3 waterleidingssystemen 
opgeknapt, 4 latrineblokken opgeknapt en 10 latrineblokken 
aangelegd en 7 askuilen en 7 placentakuilen aangelegd. 

• Meer kennis en bewustwording van ebola en andere 
overdraagbare ziektes: Huis-aan-huis bezoeken afgelegd om het 
belang van goede hygiëne uit te leggen. Na de nieuwe gevallen van 
ebola in juni 2015 is in 44 gemeenschappen een 
voorlichtingscampagne gehouden. Hiermee zijn 44.475 huishoudens 
bereikt. 

• Systeem voor goed gebruik en onderhoud van faciliteiten in 
scholen en gezondheidsfaciliteiten: 89 comités opgezet, getraind 
en voorzien van gereedschap voor het onderhoud van de water en 
sanitaire voorzieningen. 

• Reactivering van de basisgezondheidszorg: Door het opknappen 
en aanleggen van water en sanitaire voorzieningen, het geven van 
trainingen en de installatie van veilige afvalverwerkingsystemen zijn 
lokale gezondheidscentra beter in staat veilige en kwalitatief betere 
diensten te verlenen. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 473.092 

Levensonderhoud 
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• River Gee: Turbo, Sardo, Nyenewriken, Karford en Chedepo. 
 
In totaal heeft Oxfam 715 huishoudens bereikt met onvoorwaardelijke cash transfer en 1634 
huishoudens met cash-for-work.  
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Om te zorgen voor voldoende aandacht voor de cash-for-work en onvoorwaardelijke cash 
transfer activiteiten werd besloten de activiteiten met vrouwenspaargroepen uit te stellen. 
Veel van de leden van de spaargroepen namen ook deel aan de cash-for-work activiteiten of 
waren begunstigden van de cash transfers. Het uitstellen van de activiteiten met 
vrouwenspaargroepen stelde de mensen in staat toegang tot fondsen te hebben over een 
langere periode dan wanneer alle activiteiten tegelijkertijd zouden plaatsvinden. De 
activiteiten met vrouwenspaargroepen zijn uitgevoerd met andere fondsen. 

 
 
 
 

Een antropologisch onderzoek van Oxfam uit december 2014 toonde aan dat Liberianen 
leden aan trauma, angst en stigma als gevolg van de ebola crisis. Daarnaast heeft Oxfam in 
februari 2015 een beschermingsassessment gedaan om een beter inzicht te krijgen in de 
sociale impact van de uitbraak. De meerderheid van Oxfam’s beschermingswerk richtte zich 
op het respecteren van het ‘Do No Harm’ principe in de verschillende sectorale interventies.  
 
Gebieden waar Oxfam werkt: 

• Nimba: Tappita en Saclepea Mah districten; 
• Montserrado: West Point, New Kru Town, Clara Town, Logan Town, Gardnersville, 

Barnersville en New Georgia gemeenschappen in Monrovia; King Gray, Kendeja, 
Baptist Seminary en Rehab gemeenschap in Paynesville;  

• Margibi: Cotton tree, Dolo Town and Shieflin gemeenschap. 
 
In totaal heeft Oxfam 111.641 mensen bereikt. 
 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Cash-for-work programma voor 1634 huishoudens. 

• Verstrekken van cash aan 715 kwetsbare huishoudens, zoals 
gezinnen met chronisch zieken, personen met een beperking, 
ouderen of wezen.  

• Distributie van landbouwproducten (zaden) aan 344 boeren om 
landbouwactiviteiten op te starten. 

• Ondersteunen van bestaande spaargroepen door middel van 
business management training en het verlenen van subsidies. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Toegenomen koopkracht: De koopkracht van 1634 huishoudens die 
ondersteund zijn met ‘cash-for-work’ is toegenomen als gevolg van de 
USD 150 die zij kregen voor het gereedmaken van landbouwgrond. 
De koopkracht van 715 bijzonder kwetsbare huishoudens is ook 
toegenomen door het verstrekken van cash (USD 150 per 
huishouden). 

• Toegenomen productiviteit: 344 boeren hebben rijstzaden 
ontvangen en 1634 cash-for-work huishoudens hebben 
landbouwgereedschap zoals schoffels, harken, schoppen, 
kapmessen, regenlaarzen en handschoenen gekregen. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 427.208 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Oxfam integreert bescherming in de activiteiten in de andere sectoren 

en heeft daarom geen opzichzelfstaande beschermingsactiviteiten 
uitgevoerd. Binnen deze context heeft Oxfam onderstaande activiteiten 
uitgevoerd die bijdroegen aan de kwaliteiten van het werk in de andere 
sectoren: 

Bescherming 
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Oxfam richt zich op het versterken van bestaande lokale ebola respons mechanismen, zodat 
verantwoordelijke autoriteiten in staat zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en 
Provinciale Gezondheidsteams en andere relevante actoren snel en adequaat handelen. 
Coördinatie binnen de gemeenschappen is hierbij uitermate belangrijk, waarbij de 
benodigdheden van het gehele responssysteem in kaart worden gebracht (doorverwijzingen, 
behandeling, quarantaine) zodat alles soepel verloopt. 
 

• Trainen van medewerkers, het gezamenlijk analyseren van 
bescherming in de programma’s en het monitoren van gender en 
bescherming tijdens de uitvoering. 

• Trainen van gezondheidswerkers, leden van de gemeenschap en 
vrijwilligers op onderwerpen die te maken hebben met gender en 
bescherming, zoals stigma en gender gerelateerd geweld, en het 
analyseren en beperken van risico’s op gemeenschapsniveau.  

• Herzien van mechanismes voor informatie-uitwisseling (toegang tot 
informatie, vertrouwelijkheid van informatie, coherentie van berichten). 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Toegenomen bewustwording onder medewerkers over het 
mainstreamen van gender en bescherming. 

• Betere toegang tot informatie over stigma en discriminatie van 
overlevenden van ebola en andere ziektes.  

• Actieve deelname van vrouwen en meisjes in activiteiten op het 
gebied van water en sanitaire voorzieningen. 

• Gemeenschappen hebben meer kennis over risico’s en 
beschermingsmechanismes. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 0 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Noodhulpfase: 

• Ondersteuning bij de ontwikkeling van ‘Community Action Plans’ en 
de coördinatie in sloppenwijken (regelen van vervoer, transport van 
materialen en organiseren van vergaderingen); 

• Opzetten en ondersteunen van bestaande ebola taakgroepen of 
commissies op lokaal niveau, waaronder coaching op het gebied van 
stakeholdermapping, het ontwikkelen van actieplannen, een 
controlesysteem en het opzetten van een feedback mechanisme. 
 

Herstelfase: 
• Ondersteunen van de Liberiaanse overheid bij het uitrollen van de 

‘Terug naar School’ protocollen en oprichten van school 
gezondheidsclubs voor de promotie van goede hygiëne. 

• Ondersteunen van gezondheidsfaciliteiten om beter voorbereid te zijn 
op eventuele nieuwe uitbraken van ebola.  

• Ondersteunen van de Provinciale Gezondheidsteams om de nieuwe 
uitbraak van ebola in Margibi in te dammen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Versterking van de lokale capaciteit voor coördinatie: Ebola 
taakgroep is operationeel in Montserrado, inclusief een responsplan. 
Leden hebben aangegeven meer vertrouwen te hebben in lokale 
coördinatie en planning. 13 ‘community-based’ preventieplannen 
gefaciliteerd. Coördinatiemechanisme in Nimba functioneert en heeft 
ondersteuning gekregen. Ebola Actieplannen zijn ontwikkeld en 
uitgerold in 104 gemeenschappen. 

• Tekortkomingen in de respons aangepakt: Gedecentraliseerd 
coördinatieoverleg door de overheid op lokaal niveau opgezet; 
assessments en consultaties ter verbetering van het 

Rampen-management 
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Om het programma goed te kunnen uitvoeren is Oxfam’s bestaande landenteam in Liberia 
aangevuld met een noodhulpteam. Alle departementen, van operationele units (logistiek, 
financiën) tot technische units, werden versterkt. Deze uitbreiding in het aantal medewerkers 
vroeg om een tweede kantoor in de hoofdstad Monrovia. Daarnaast was Oxfam’s aanpak 
gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het ebola virus door pro-actieve 
programma’s en een focus op gebieden waar de ziekte de mogelijkheid had zich snel te 
verspreiden. Daarom heeft Oxfam ook een kantoor in Nimba geopend. Deze uitbreiding 
leidde vooral in het begin van de respons in relatief hoge management kosten.  
 
Op het moment dat de wederopbouw begon, heeft Oxfam haar aanwezigheid langzaamaan 
afgebouwd. De twee kantoren in Monrovia werden samengevoegd en het kantoor in Nimba 
werd weer gesloten. Ook werden de vele tijdelijke medewerkers vervangen door een meer 
permanent team. Dit maakte het mogelijk op langere-termijn programma’s te focussen en 
noodhulp en wederopbouw werk te integreren. 

 
 

gezondheidssysteem uitgevoerd; levering van producten verbeterd; 
snellere reactie gerealiseerd van de ambulancedienst en van het 
onderzoeksteam van het Ministerie van Volksgezondheid; minder 
klachten van families over het niet krijgen van informatie over de 
toestand van familieleden in behandelcentra; er is beter voorzien in 
behoeftes van families in quarantaine. Oxfam heeft ebola taakgroepen 
geholpen bij het in kaart brengen van partners en het identificeren van 
de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de 
gemeenschappen. 

• Goede verwezenlijking van door de overheid geleide 
wederopbouw initiatieven: ‘Terug-naar-School’  protocollen zijn 
succesvol uitgerold; lokale autoriteiten waren nauw betrokken bij de 
monitoring van projecten; leraren en lokale beambten van het 
Ministerie hebben de verantwoordelijkheid genomen voor afgeronde 
gezondheidsvoorzieningen en water en sanitaire voorzieningen op 
scholen.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 61.394 

Programma-management 

Beeld: Teferi Goshu, Oxfam Liberia 
 

Global Handwashing Day, Monrovia, Montserrado 
County 

 

Beeld: Edith Doe, Oxfam Liberia 
 

Student wast haar handen 
op school, Monrovia, 
Montserrado County 

 

Liberia: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 148.154 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
Samenwerken met een lokaal financieel instituut voor het cash transfer project 
Voor het uitdelen van cash bleek het lastig een bank te vinden die in staat was dit te doen in 
afgelegen gebieden. Dit vertraagde het proces: terwijl de activiteit voor juni gepland stond, 
kon deze uiteindelijk pas in september plaatsvinden. De negatieve gevolgen voor de 
begunstigden van het project vielen mee; mensen waren in staat werkzaamheden in juni uit te 
voeren en het plantseizoen niet te missen. 
Voor de Liberian Bank for Development and Investment, de bank die geselecteerd was, was 
het de eerste keer dat ze betrokken waren bij humanitaire cash transfer distributie. Oxfam 
heeft daarom intensief met ze samengewerkt. De bank werd uitgebreid voorgelicht over 
Oxfam’s procedures en vereisten voor cash transfer programmas. Hiermee zijn ook de 
mogelijkheden voor andere actoren die deze dienst in de toekomst willen aanbieden vergroot. 
 
Coodinatie van de hulpverlening 
In de coördinatie van de noodhulp respons en de wederopbouw ontbrak een organisatie die 
hierin de leiding nam. UNMEER verliet Liberia vlak nadat het land voor de eerste keer ebola-
vrij verklaard was en UNOCHA had beperkte activiteiten. Het clustersysteem werd niet 
volledig geactiveerd. Sommige sectorale werkgroepen waren enkel actief op nationaal 
niveau; deze werden niet geactiveerd in de provincies en districten. Oxfam heeft geprobeerd 
een effectieve coördinatie op gang te brengen, bijvoorbeeld door als voorzitter van de ‘sociale 
mobilisatie’  werkgroep te dienen en, op verzoek het Provinciale Gezondheidsteam, als co-
voorzitter van het Water en Sanitaire sub-cluster. Oxfam was in staat het uitwisselen van 
informatie te bevorderen en verschillende structuren in de gemeenschappen op te zetten als 
onderdeel van het Early Warning and Surveillance systeem. Dit hielp de complicaties van de 
gefragmenteerde coördinatie tegen te gaan. 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
De strategie van Oxfam was gericht op ondersteuning van gemeenschappen om nieuwe 
gevallen van ebola te voorkomen en om beter voorbereid te zijn op nieuwe uitbraken door het 
versterken van de sociale mobilisatie. Deze benadering was een antwoord op de dieper 
liggende noodzaak om permanente gedragsverandering te bewerkstelligen die de 
weerbaarheid van gemeenschappen tegen een ebola uitbraak zou vergroten. In totaal werden 
in de gemeenschappen waar het programma werd uitgevoerd 176 groepen gemobiliseerd en 
getraind in ‘Community Ebola Action Planning’ (44 jeugdgroepen, 44 vrouwengroepen, 44 
religieuze groepen en 44 groepen met lokale leiders).  Een ‘Community Ebola Action Plan’ 
beschrijft de activiteiten en tijdslijn die nodig zijn voor ebola preventie, inclusief de 
verantwoordelijke personen. Onder de activiteiten vallen bijvoorbeeld het promoten van 
goede hygiëne, toezicht houden op het uitvoeren van veilige begrafenissen en het creëren 
van bewustwording. Verder werden ebola taakgroepen in de gemeenschappen ondersteund 
bij het opzetten van effectieve coördinatiemechanismen door het in kaart brengen van 
partners en regelmatig organiseren van gezamenlijke vergaderingen. 
Om goed gebruik en onderhoud van water en sanitaire faciliteiten bij scholen en in 
gemeenschappen voor de langere termijn veilig te stellen heeft Oxfam er voor gezorgd dat er 
speciale comités werden opgericht. In totaal zijn er 84 water en sanitaire comités opgericht, 
getraind en voorzien van middelen voor het onderhoud van de faciliteiten. 

 
In gemeenschappen werden de meest kwetsbare huishoudens geidentificeerd voor directe 
financiële ondersteuning. De selectie van deze huishoudens werd gedaan door een 
volkstelling en geregistreerde huishoudens werden in een elektronisch keuzeproces op basis 
van een viertal criteria geselecteerd.   
Het resultaat werd vervolgens geverifieerd door zowel Oxfam als de gemeenschap. Directe 
financiële ondersteuning werd gegeven in gebieden waar Oxfam ook andere activiteiten 
uitvoerde: Nimba County (aanleggen van water en sanitaire voorzieningen) en River Gee en 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 
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Grand Gedeh (reguliere ontwikkelingsprogamma’s). Zo kon in deze gebieden brede 
ondersteuning voor verschillende groepen begunstigden gerealiseerd worden.  
Een assessment toonde aan dat 60% van de huishoudens hulpbehoevend was, waarvan 
vervolgens 20% gekwalificeerd kon worden als zeer kwetsbaar. 
De vier selectiecriteria waren: 

1. Huishoudens geleid door vrouwen, ouderen of kinderen met een hoge mate van 
afhankelijkheid; 

2. Kwetsbare zwangere jonge vrouwen, die geregistreerd waren bij een 
gezondheidscentrum; 

3. Huishoudens die kampen met voedseltekort en werkloosheid; 
4. Huishoudens met een inkomen beneden het bestaansminimum van USD 95. Het 

bestaansminimum is gebaseerd op het totale inkomen dat vereist is om de 
voedselbehoeften en andere basisbehoeften (zoals zeep, zout, suiker) voor één jaar 
te dekken. 

 
Toekomst hulpverlening 
 
Door de sterke betrokkenheid van lokale gemeenschappen en de intensieve communicatie 
over het korte termijn karakter van de respons, is Oxfam er in geslaagd de begunstigden van 
haar programma er op voor te bereiden dat Oxfam’s betrokkenheid eindigt bij de afronding 
van het programma. Lokale gemeenschappen waren volledig geïnformeerd over Oxfam’s 
plannen in deze respons. In de gemeenschappen en met lokale leiders zijn voorafgaand aan 
de beëindiging van het programma bijeenkomsten georganiseerd waarin de projecten op een 
informele manier geëvalueerd zijn. 
 
Waar relevant, zijn programmaresultaten overgedragen aan de juiste overheidsinstanties. 
Aangelegde water en sanitaire voorzieningen zijn overgedragen aan gezondheidsautoriteiten 
en gemeenschappen. Vrouwenspaargroepen zijn in contact gebracht met de ‘ National Apex 
of Village Savings and Loan Associations’, een agentschap van de overheid dat 
spaargroepen bijstaat met leningen en financieel advies. Oxfam heeft lijsten met 
begunstigden van het cash transfer project ter beschikking gesteld aan de Liberiaanse 
overheid, ondanks dat er in het land niet een sterk sociaal vangnet is. Dit was bedoeld als 
advocacy, waarmee het belang van speciale aandacht voor de behoeften van de meest 
kwetsbare mensen onder de aandacht van de regering gebracht werd.  
 
Oxfam blijft werkzaam in Liberia. De focus zal verschuiven van respons en herstel naar 
wederopbouw en langere termijn ontwikkelingsprogrammering. 
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Mariam bij de handwasgelegenheid in Monrovia, Montserrado County. 
Beeld: Edith Doe, Oxfam Liberia 

Van huis naar school 
 
Mariam A. Jalloh, een 16-jarige scholier op de Marvii Sonii middelbare school in Clara Town, in 
Monrovia, begrijpt nu hoe belangrijk het is om regelmatig je handen te wassen. Vanwege haar 
Islamitische geloof deed ze het vroeger alleen maar als religieuze handeling, maar ze besteedde 
weinig aandacht aan de zorgvuldigheid. Pas later, nadat ze lid was geworden van de door Oxfam op 
school opgerichte gezondheidsclub, besefte ze hoe onzorgvuldig ze haar handen waste en dat ze 
daarmee haar gezondheid op het spel zette.  
“Toen ik lid werd van de club leerde ik waarom mensen bij ons thuis en in onze buurt zo vaak diarree 
hebben. Ik leerde het belang onderkennen van de acht stappen in het goed je handen wassen. Die 
kennis heb ik meegebracht naar huis en gedeeld met mijn broertjes en zusjes en andere kinderen in 
de buurt, want vooral kinderen hebben vaak last van buikloop,” vertelt Mariam.  
Ze besprak het met andere kinderen en die beloofden in het vervolg altijd hun handen te wassen 
volgens de acht stappen methode die ze van Mariam geleerd hadden. Ook leerde ze hen het gevaar 
kennen van intensief lichamelijk contact, zoals bij spelletjes als stoeien. Op de gezondheidsclub leerde 
ze dat door deze maatregelen de verspreiding van Ebola in haar gemeenschap, die zwaar getroffen 
was door het virus, tegen gegaan zou worden. Tijdens activiteiten in kader van ‘Global Hand Washing 
Day’ werd de boodschap over het belang van goede handhygiëne herhaald en verder in de 
gemeenschap verspreid. 
Mariam vertelt dat bij haar thuis en in haar nabije omgeving veel minder vaak buikloop voorkomt sinds 
ze met zeep en volgens een vaste procedure handen wassen en intensief lichamelijk contact 
vermijden. Maar voor haarzelf is haar lidmaatschap van Oxfam’s  gezondheidsclub de belangrijkste 
verandering in haar leven geweest, waardoor ze geleerd heef bewustzijn te creëren bij haar 
medeleerlingen op school en in de gemeenschap. Het heeft haar zelfvertrouwen gegeven en ze weet 
nu dat haar bijdrage aan verandering er toe doet. 
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2.6 Save the Children   
 
 
Over ons 
 
Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie wereldwijd en levert 
zowel humanitaire als ontwikkelingshulp aan kinderen en hun families. Save the Children 
Nederland is lid van het internationale Save the Children netwerk, dat actief is in 124 landen. 
Sinds 1999 heeft Save the Children programma’s in Sierra Leone, die zich in eerste instantie 
richtten op het beschermen en steunen van kinderen die werden getroffen door de oorlog, de 
wederopbouw van onderwijs en gezondheidszorg en het bestrijden van de cholera-uitbraak in 
2012.  
 
Sinds maart 2014 werkt Save the Children in Sierra Leone, maar ook in Liberia en Guinee, 
aan het beteugelen van de ebola-epidemie. Save the Children heeft tot op heden meer dan 
2,8 miljoen mensen bereikt in de strijd tegen ebola. Samenwerking en coördinatie zijn hierin 
centraal. Met verschillende ministeries wordt op nationaal- en districtsniveau afgestemd en 
samengewerkt. Op het gebied van onderwijs heeft Save the Children een actieve rol bij het 
uitvoeren en coördineren van het ebola-programma van het Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Technologie (MEST).  
 
Historie in het gebied 
 
Save the Children werkt al meer dan 15 jaar in Sierra Leone aan zowel noodhulp als 
ontwikkelingshulp. Sinds de Ebola-epidemie heeft Save the Children programa’s op het 
gebied van gezondheid, educatie, kinderbescherming en hygiëne uitgevoerd. Save the 
Children werkt met lokale en internationale NGO’s samen om zo effectief mogelijk hulp te 
bieden. De activiteiten van Save the Children omvatten het bieden van medische zorg, ebola-
bewustwordingscampagnes, het verspreiden van hulpmiddelen voor bestrijding van ebola aan 
families en gezondheidsklinieken, het organiseren van noodonderwijs en het begeleiden van 
het veilig openen van scholen. 
 
 
Totaal ontvangen van Giro555:  € 697.893   
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 697.894, (100% van te besteden bedrag)  
 

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 
 

Save the Children voert het SHO-noodonderwijsprogramma uit in Freetown Western Area, in 
de wijken KrooBay, Kuntoloh, Rokupa en Greybush. Het programma richtte zich in eerste 
instantie op kinderen die door ebola niet meer naar school konden. Om hen toch deel te 
kunnen laten nemen aan onderwijsactiviteiten zijn bibliotheken opgezet en ingericht van 
waaruit onderwijsactiviteiten werden ondernomen. Kinderen konden hier in een voor ebola 
veilige omgeving onder toezicht van getrainde medewerkers komen leren en lezen. De 
bibliotheken blijven post-ebola in werking. De kinderen in de gemeenschap van de bibliotheek 
blijven hier gebruik van maken voor hun schoolactiviteiten.  
Save the Children werkt nauw samen met de lokale gemeenschap, zodat de bibliotheken een 
stabiele plek in de gemeenschap hebben gekregen en dat de mensen zich eigenaar voelen. 
Om hiervoor te zorgen zijn bijeenkomsten georganiseerd met lokale, regionale en nationale 
belanghebbenden, waarin afspraken zijn gemaakt over de locatie, het onderhoud, bewaking 

Onderwijs 
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en selectiecriteria van de leerkrachten. Ook de Sierra Leone Library Board is nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming van het bibliotheekproject. 
 
Daarnaast ontvingen 1.500 kinderen een radio, zodat zij deel konden en kunnen nemen aan 
(nood)onderwijs via de radio. Hiervoor zijn 1.500 kindvriendelijke, duurzame radio’s op zonne-
energie aangeschaft. 10.564 kinderen hebben lesmateriaal ontvangen zodat ze ook thuis 
kunnen leren. 
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Vanwege een overstroming in Freetown in september 2015 is één van de vier bibliotheken 
(Kroobay) die wij hadden gebouwd, overstroomd. Het gehele gebied is geëvacueerd en 
helaas is de bibliotheek, de boeken en de stoelen dermate beschadigd dat hij in januari door 
de gemeenschap buiten gebruik is gesteld. Alleen het toilet is nog in gebruik omdat die 
onderdeel was van een ander gebouw.  
De aanschafprijs van de radio’s viel lager uit dan verwacht. Hierdoor konden er 500 extra 
aangeschaft worden en zijn naast de 1.000 kinderen die we planden te bereiken, ook 310 
radio’s uitgedeeld aan zwangere meisjes en 190 aan kinderen in quarantaine. Zo kunnen ook 
zij deelnemen aan de onderwijsprogramma’s op de radio. In plaats van 1.000 radio’s hebben 
we in totaal dus 1.500 radio’s verspreid aan kinderen uit kwetsbare huishoudens.  
Met het oplopende budget vanuit SHO hebben we in totaal 10.565 kinderen van lesmateriaal 
voorzien, in plaats van de geplande 4.000. Op verzoek van het ministerie zijn naast de 4.000 
kinderen die we wilden bereiken ook 6.564 kinderen in 15 scholen in andere 
gemeenschappen betrokken bij het project. 

 
 
 
 

Het Save the Children onderwijsteam (bestaande uit een manager, onderwijscoördinator en 
assistent) is verantwoordelijk voor de programma uitvoering. Met name de 
onderwijscoördinator speelt een sleutelrol in de aansluiting bij en advisering van de taakgroep 
Onderwijs van het Ministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Technologie (MEST). De 
veldmanager in Freetown is verantwoordelijk voor het dagelijks management van het 
programma. Uiteraard is het Senior Management Team nauw betrokken bij de 
totstandkoming en implementatie van het programma. De programma-managementkosten 
bestaan uit nationale en internationale personeelskosten, lokale administratiekosten en 
kantoorbenodigdheden. 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Opzetten van 4 bibliotheken in vier deelgebieden van Freetown 

• Verspreiden van leermaterialen aan 4.000 kinderen die het 
onderwijsprogramma thuis volgen 

• Verspreiden van 1.000 duurzame radio’s op zonne-energie aan 
kwetsbare huishoudens 

• Trainen van 60 docenten en 20 jongeren om leerlingen van het radio-
onderwijsprogramma te ondersteunen door uitleg over de stof te 
geven 

• Trainen van 8 docenten op het gebied van bibliotheekmanagement, 
psychosociale hulp, hygiëne promotie en informele 
onderwijsmethoden 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 4 bibliotheken zijn opgezet en ingericht, waarvan er 3 in gebruik zijn 
• 10.564 kinderen hebben leermaterialen ontvangen 
• 1.500 duurzame radio’s op zonne-energie zijn verspreid 
• 68 docenten en 20 jongeren hebben training ontvangen om leerlingen 

van het onderwijsprogramma te ondersteunen 
• 8 docenten hebben een vijfdaagse training ontvangen op het gebied 

van bibliotheekmanagement en psychosociale hulp, hygiëne promotie 
en informele onderwijsmethoden 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 518.230 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
Het opzetten van de bibliotheken is in Freetown zeer goed ontvangen door de gemeenschap. 
Belangrijk is dat de bibliotheken goed beheerd worden na het einde van dit project. Om de 
duurzaamheid van de bibliotheken te garanderen, is het management hiervan overgedragen 
aan lokale bestuurders. De bibliothecarissen ontvangen een vergoeding (omgerekend 
ongeveer 55 euro per maand) voor het werk wat zij leveren. De gemeenteraad van Freetown 
zou deze vergoeding op zich nemen na de afloop van het project, maar zij hadden nog 
onvoldoende budget gereserveerd.  De gemeenteraad had meer tijd nodig om tot een 
concrete overeenstemming te komen. De bibliothecarissen hebben aangeboden tot april 2016 
op vrijwillige basis hun diensten te blijven verlenen. Dit geeft Save the Children tijd om de 
onderhandelingen met de gemeenteraad af te ronden. Achteraf bezien had deze component 
beter geborgd moeten worden in het ontwerp van het programma.  
 
Een andere uitdaging was het hevige regenseizoen. Door de ebola-crisis is een groot deel 
van het land ontregeld geraakt, waarbij mensen extra kwetsbaar werden. In september 2015 
zijn vervolgens tijdens het regenseizoen uitzonderlijk hevige overstromingen ontstaan. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat het gebied (Kroobay) waarin één van de vier gebouwde bibliotheken 
stond van de autoriteiten moest worden ontruimd. Save the Children had hier, met behulp van 
SHO-financiering, ook de sanitaire voorzieningen verbeterd. De bibliotheek was na de 
overstroming echter onbruikbaar en is dit, op het toilet na, nog steeds. 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Nadat Save the Children goedkeuring kreeg voor SHO-financiering, zijn we in de vier 
gebieden (Kroobay, Greybush, Looking Town en Rokupa) met de gemeenschap in gesprek 
gegaan. Het project is uitgelegd aan de bewoners en de kinderen in de gemeenschap, 
waarbij aandacht aan het projectdoel, de verwachte resultaten, activiteiten en de rol van de 
gemeenschap zelf werd besteed. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen ook de waarden en 
aanpak van Save the Children op het gebied van kinderbescherming aan bod. De 
gemeenschappen hebben tijdens de bijeenkomsten meegedacht en input gegeven op de 
voorgestelde activiteiten. Ook heeft elke gemeenschap een suggestiebox en een mobiele 
telefoon gekregen om de communicatie en feedback te faciliteren. De feedback die is 

Sierra Leone: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€130.811 

Verantwoording 

 Beeld: Abdulai Bunduka 

Kinderen die de bibliotheek gebruiken op de 
Greybush school in Freetown 

Het uitdelen van lesmaterialen op de King Fahad 
basisschool in Rokupa 
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ontvangen geeft weer dat de mensen over het algemeen zeer tevreden zijn met het project en 
met de lesmaterialen in het bijzonder. 

 
Met ondersteuning van het MEAL-team (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) 
zijn 4.000 kwetsbare kinderen in kaart gebracht die in aanmerking kwamen voor lesmateriaal 
en radio’s. De focus is gelegd op kinderen die hun ouders of voogd zijn kwijtgeraakt door het 
ebola virus, kinderen die bij hun grootouders wonen, kinderen die het ebola virus hebben 
overleefd  en wezen en tienermoeders. Deze kinderen zijn geidentificeerd in samenwerking 
met lokale docenten, de directie van scholen en kinderwelzijnsorganisaties. Zodoende heeft 
Save the Children in eerste instantie 4.000 van de meest kwetsbare kinderen bereikt met 
lesmaterialen (boeken met oefeningen, linealen, potloden, rekenmachines) en 1.000 met 
radio’s in de vier gemeenschappen. Hierna zijn op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Technologie nog eens 6.564 kinderen geidentificeerd die lesmaterialen 
hebben ontvangen. Tevens hebben van deze kinderen 500 een radio ontvangen zodat zij 
ondanks de ebola-uitbraak van het onderwijssysteem gebruik konden en kunnen maken. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Basisonderwijs in Freetown wordt uitgevoerd door de gemeenteraad. Om deze reden zijn de 
gemeenschapsbibliotheken overgedragen aan deze raad. De betaling van de 
bibliothecarissen zullen zij op zich nemen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor basis- 
en middelbare scholen in Sierra Leone. Sinds het begin van dit project hebben zij een grote 
rol gespeeld in het koppelen van het Sierra Leoonse bibliothekenbestuur met het Save the 
Children onderwijsteam. Het ministerie werkt nauw samen met alle belanghebbenden op het 
gebied van onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de overhandiging van de bibliotheken aan de 
gemeenteraad. Het Save the Children onderwijsteam blijft controle uitoefenen en toezicht 
houden op deze bibliotheken. De radio’s worden beheerd door ouders/voogden en omdat de 
overheid lesprogramma’s uitzendt worden de radio’s nog steeds gebruikt voor 
onderwijsdoeleinden. Verder  blijft de gemeenteraad technische ondersteuning leveren aan 
de bibliotheken, terwijl Save the Children zorg blijft dragen voor de ontwikkeling van de 
docenten en jongeren die training hebben ontvangen. Save the Children zet zich ervoor in de 
bibliotheken op te nemen in toekomstige projecten. Door interactie met leden in de 
gemeenschap is het zelfvertrouwen van jongeren toegenomen. Om verder steun te bieden 
aan de jongeren die we met dit project hebben bereikt worden zij na afloop van dit project 
betrokken in een ander jongerenproject van Save the Children: EYE (Education for Youth 
Empowerment). Dit project speelt een grote rol in het onder de aandacht brengen van de 
noodzaak van ebola-preventie.  

Kwetsbare groepen 
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Beeld: Dan Stewart 
 

Abdul Rahman  

Nieuwe kansen voor Dorothy 

 
 Dorothy is 14 jaar oud en komt uit een dorp in het oosten van Sierra 
Leone. Toen ze 5 jaar oud was verloor ze haar ouders. Gelukkig kon 
Dorothy bij haar tante wonen. Haar tante, een verpleegkundige, heeft 
haar en haar broers en zussen onder haar hoede genomen en Dorothy 
ingeschreven bij een school in Freetown. Tijdens de ebola-uitbraak 
werden verpleegsters, inclusief Dorothy’s tante, afgesneden van de rest 
van de wereld, inclusief hun gezin om verdere besmetting te 
voorkomen. Dorothy werd naar haar oma gestuurd. Haar tante bleef in 
contact en stuurde geld. Tot de familie op een avond een telefoontje 
ontving. Dorothy’s tante was opgenomen in een ziekenhuis om getest 
te worden. Ze bleek positief te testen voor het ebola virus. Enkele 
dagen later stierf ze. Dorothy was hier kapot van. Ze heeft geen 
afscheid kunnen nemen en de begrafenis niet bij kunnen wonen. Ze 
zonderde zich geheel af van de buitenwereld. Gelukkig merkte een 
docent dit op en werd ze begeleid in het verwerken van haar trauma. 
Haar oma verzorgt hen nog steeds, maar kan het financieel niet aan 
om schoolboeken aan te schaffen. In de bibliotheek die is opgezet door 
Save the Children, kan Dorothy leren voor haar examens. Ook heeft ze 
een radio ontvangen om thuis verder te kunnen leren toen de scholen 
gesloten waren en ook daarna. Ze wacht momenteel op de uitslag van 
haar examen en hoopt toegelaten te worden tot de middelbare school. 
Het is haar droom om verpleegster te worden, net zoals haar tante.  
 
  
 

 

 
Dorothy ontvangt psychosociale 
begeleiding van Abdul Turay, een 
docent/bibliothecaris in Greybush 

Beeld: Mohamed Deen   
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2.7 Stichting Vluchteling 
 
 
 
Over ons 
 
Stichting Vluchtelings alliantiepartner, het International Rescue Committee (IRC), is een grote 
internationale hulporganisatie met programma’s op het gebied van acute noodhulp, 
humanitaire hulp in chronische crisissituaties en wederopbouw. IRC voert momenteel 
programma’s uit in 40 landen zowel voor slachtoffers van conflict en gedwongen vlucht als 
slachtoffers van natuurrampen en epidemieën. In Sierra Leone is IRC vanaf 1999 
operationeel in de periode na de burgeroorlog in Sierra Leone. Hun programma’s waren en 
zijn vooral gericht op rehabilitatie van gezondheidszorg en onderwijsvoorzieningen en 
bescherming en versterking van vrouwen (‘empowerment’). Stichting Vluchteling was tot en 
met 2007 betrokken bij de ondersteuning van verschillende programma’s van IRC gericht op 
herstel van basisvoorzieningen en re-integratie van teruggekeerde ontheemden, 
vluchtelingen en andere kwetsbare door de oorlog getroffen bevolkingsgroepen.  
 
IRC voert de programma’s zelf uit maar ook in samenwerking met lokale partnerorganisaties 
en via directe ondersteuning aan overheden op districtsniveau. Daartoe worden 
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met de bedoeling de betrokkenheid van 
regeringsvertegenwoordigers bij de uitvoering en monitoring van programma-activiteiten te 
stimuleren. IRC staat in Sierra Leone aan de leiding van drie consortia van nationale en 
internationale organisaties, inclusief het Ebola Response Consortium (ERC) dat in alle 
districten van Sierra Leone opereert. De twee andere consortia betreffen de sectoren 
Onderwijs en Protectie.   
 
Historie in het gebied 
 
Vanwege haar ruime ervaring op het gebied van gezondheidszorg, was IRC al in een vroeg 
stadium in staat personeel en middelen vrij te maken voor de hulp aan ebola slachtoffers in 
Sierra Leone. Als ‘lead’ van het Ebola Response Consortium, een samenwerkingsverband 
van 10 NGO’s, was IRC een belangrijke organisatie in de ebola respons. Zo heeft IRC, ter 
ondersteuning van de regering, bijgedragen aan de versterking van het surveillance systeem 
op gemeenschapsniveau (opsporen en toezicht houden op het verloop van de ziekte en 
gemeenschapsvoorlichting over de herkenning en preventie van ebola) en de zorg voor en 
behandeling van patiënten (zoals de consistente toepassing van de juiste Infectie Preventie 
en Controle maatregelen en screening van patiënten); in dat verband zijn de infrastructuur 
van klinieken en ziekenhuizen (denk aan veilige quarantaine afdelingen) verbeterd en past 
ook de ondersteuning -vanaf juli 2014- van de Isolatie Unit van Bo, gevestigd op het terrein 
van het districtsziekenhuis. Op dat moment was er sprake van een onveilige situatie vanwege 
slecht uitgevoerde triage en beperkte kennis over infectiepreventie en controle. Half oktober 
2014 heeft IRC het beheer van de Bo Isolatie Unit volledig overgenomen met instemming van 
de Ministry of Health and Sanitation (MoHS). Dat heeft geleid tot beter getrainde lokale 
gezondheidsmedewerkers in identificatie (en het gescheiden houden van) verdachte, 
waarschijnlijke en bevestigde gevallen van ebola, het reduceren van de wachttijden, 
verbetering van de kwaliteit van de patiëntdata en uitbreiding van de beddencapaciteit (van 
17 naar 27), waardoor in de naastgelegen behandelfaciliteit van Artsen Zonder Grenzen 
(AZG) meer bedden beschikbaar konden komen. Tot de activiteiten van IRC in de ebola 
respons behoorde ook het verlenen van psychosociale zorg aan negatief geteste patiënten 
als activiteit in het bestrijden van stigmatisering. 
 
Totaal ontvangen van Giro555:  € 535.588 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 535.588 (100% van te besteden bedrag)  
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 
 

In de strijd tegen ebola was de strikte isolatie van patiënten essentieel om hen direct te 
kunnen testen en te bevestigen of ze de ziekte wel of niet hebben. IRC had in de periode van 
haar beheer van de Isolatie Unit (IU) tot juli 2015 korte lijnen met het testlaboratorium van het 
Center for Disease Control (CDC) en de naastgelegen behandelfaciliteit, zodat steeds snel 
duidelijkheid werd verkregen over de status van de patiënten en de noodzaak van een 
doorverwijzijng naar de behandelfaciliteit bij een postieve uitslag.  
 
Doel van ons project was de continue toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg voor 
alle verdachte en bevestigde gevallen van ebola in de IU te verzekeren en om reguliere 
patiënten zo snel mogelijk te scheiden van mogelijke ebola patiënten. Onze activiteiten waren 
gericht op het verbeteren van de infrastructuur van de isolatie unit, psychosociale zorg voor 
negatief geteste slachtoffers en ondersteuning van medische en klinische activiteiten. Een 
belangrijk resultaat van onze hulp was dat de ebola infectie van IU en ziekenhuisstaf en 
patiënten in de periode van het beheer door IRC sterk is gereduceerd. Tussen 8 november 
2014 en 31 juli 2015 zijn 31.914 patiënten bij het selectiepunt bij de ingang van het 
Districtsziekenhuis gescreend op ebola. Er zijn 365 patiënten, die voldeden aan de 
symptoombeschrijving van ebola, opgenomen en verzorgd in de Isolatie Unit.  Daarvan zijn 
115 patiënten positief op ebola getest en overgebracht naar de behandelingsfaciliteit, gerund 
door AZG. Voorts zijn in die periode enkele structurele wijzigingen in de infrastructuur 
aangebracht die de veiligheid en werkomstandigheden van de lokale staf en de patiënten 
hebben verbeterd. Zo is de toegang tot de watervoorziening vanuit de isolatie unit veiliger 
gemaakt. Op medisch en klinisch gebied zijn zeker 190 medewerkers getraind en continu 
gecoacht om kennis, maatregelen en standaard procedures over het voorkomen van infectie 
in de IU te verbeteren en correct toe te passen. Een bijkomend resultaat van deze specifieke 
training en coaching was dat er onder stafmedewerkers geen nieuwe infecties zijn 
voorgekomen en dat staf zich zeer  gesterkt voelde bij de uitvoering van de werkzaamheden 
onder extreem moeilijke omstandigheden. 206  negatief geteste patiënten en uit het 
ziekenhuis ontslagen patiënten hebben psychosociale counseling ontvangen. Tenslotte zijn 
additionele schoonmaakmaterialen en beddengoed voor het ziekenhuis aangeschaft om in 
een aantal specifieke IPC tekorten te voorzien.    
 
Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Screening van alle patiënten die in het ziekenhuis van Bo opgenomen 

worden via een triage punt en uitvoering van werkzaamheden in de 
Isolatie Unit (in 2 shifts): o.a. de dagelijkse schoonmaak van de 
wasruimte en gebruikte materialen en het checken van testresultaten 
en bloedafnames van patiënten die getest moeten worden. 

• Fysieke infrastructurele verbetering van de Isolatie Unit in 
overeenstemming met de richtlijnen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en AzG. 

• Opzet en uitvoering van Infectie, Preventie en Controle (IPC) 
maatregelen in overeenstemming met WHO en AZG richtlijnen en 
protocollen 

• Training van internationale en nationale MoHS staf op het gebied van 
IPC en heldere definitieve vaststelling van de ziekte 

• Het verzekeren van een continue beschikbaarheid van materialen en 
voorraden. 

• Het verstrekken van psychosociale en materiële steun aan ebola 
overlevenden en patiënten die negatief zijn getest 

• Aanschaf van additionele IPC materialen voor de Isolation Unit 
Resultaat tot  
31-10-2015 

 
Medische en klinische activiteiten 

Gezondheidszorg 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De uitvoeringstermijn van het project was aanvankelijk op zes maanden gesteld (6 november 
2014 t/m 5 mei 2015), maar IRC heeft na overleg met het ziekenhuis ingespeeld op 
specifieke IPC tekorten in het ziekenhuis zelf in de periode vanaf de officiële sluiting van de 
Isolatie Unit en gezorgd voor nieuwe matrassen en beddengoed voor 250 ziekenhuisbedden, 
dit ter vervanging van verouderde en verslechterd materiaal, en extra schoonmaakmaterialen 

 
• Van de in totaal 31.914 gescreende patiënten vanaf 8 november 

2014 t/m 31 juli 2015, zijn 365 patiënten, die bij het selectiepunt aan 
de symptoombeschrijving van ebola voldeden, direct opgenomen in 
de Isolatie unit. 115 patiënten (32%) zijn positief op ebola getest en 
doorverwezen naar de behandelingsfaciliteit van MSF.  

• Tijdens de periode van IRC beheer van de IU zijn geen 
stafmedewerkers besmet geraakt. 

• training vooraf (pre service) en wekelijkse herhaal-/opfristrainingen 
(in service) op het gebied van infectiepreventie zijn opgezet en 
afgerond voor ruim 150 nationale MoHS staf en 40 internationale 
stafmedewerkers, in samenhang met uitbetaling van aanvullende 
vergoedingen voor de nationale staf. De training betrof essentiële 
IPC maatregelen. als het veilig dragen en verwijderen van 
beschermings uitrusting, gedrag en protocollen met betrekking tot 
de omgang met patiënten, zowel bij de triage als in de Isolatie Unit, 
en het veilige gebruik en verwerking van materialen en afval.  

• Standaard procedures op het gebied van infectiepreventie zijn goed 
gevolgd/toegepast door alle staf, inclusief medewerkers van 
sproeiteams en schoonmakers. De Bo Isolation Unit overtrof steeds 
de standaarden van WHO, MSF en MoHS bij de toepassing van 
deze procedures. 

 
Infrastructuur 
 
• De toegang tot de verbeterde wateropslag voorziening vanuit de 

Isolatie unit is voltooid; de vloer en aansluiting van de wasruimte 
met de water en chloorvoorziening  zijn eveneens voltooid. 

• Afbraak en desinfectie / verbranding van de materialen van de oude 
Isolatie Unit. 

• Schoonmaakmaterialen voor de Isolatie unit zijn steeds in 
voldoende mate aangeschaft, zodat de Isolatie Unit nooit te maken 
had met tekorten.  

• extra matrassen en beddengoed (250 stuks) en schoonmaak 
materialen (150 stuks) aangeschaft vanwege ernstige tekorten in 
het districtsziekenhuis. 

 
Psychosociale steun 
 
• 25 psychosociale vrijwilligers van de lokale organisatie ‘commit and 

Act’ zijn door IRC getraind en ingezet bij de uitvoering van het 
counseling programma voor negatief geteste patiënten. 

• 206 ontslagen patiënten (56%) hebben psychosociale counseling 
en een hulppakket ontvangen, bestaande uit schoeisel, kleding en 
cash geld voor de terugreis en eventuele aanvullende medicatie. 
IRC heeft voorts 185 re-integratie bezoeken gebracht aan 
ontslagen patiënten.  

• Training voltooid, gericht op psychosociale steun en verwerking van 
stress voor 21 nationale staf van de Isolatie unit. 

 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 428.917 
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voor toekomstig gebruik in het ziekenhuis (emmers, ontstoppers, bezems en dweilen). De 
gewijzigde einddatum van het project werd daarom 5 augustus 2015 (looptijd 9 maanden). 
 

 
 
 
 

Inbegrepen in de bestedingen voor programma-management (PMS) zijn de supervisie van 
deze en andere IRC projecten in Sierra Leone door de landendirecteur in Freetown, de 
financiële controle door het team financiën (controller en assistent controller) en de controle 
op projectrapportages en naleving van donorbepalingen door de Grants manager. Ook in het 
veldkantoor in Bo heeft IRC bestedingen gerealiseerd die onder PMS vallen: salarissen en 
vaste lasten van lokale medewerkers -financieel, administratief, logistiek, inkoop en beheer 
van materialen/voorraden. Overige bestedingen, gerelateerd aan PMS, hadden betrekking op 
huur, brandstof en onderhoud van auto’s en motorfietsen, verbonden aan het hoofdkantoor in 
Freetown, kantoormaterialen voor het veldkantoor in Bo en algemene ondersteuning door het 
hoofdkantoor in Freetown (huur en lopende kosten, communicatie, onderhoud apparatuur, 
bankkosten en de kosten van de audit).  
 

Uitdagingen en beperkingen 
 
Een belangrijke beperking was dat de Bo Isolatie Unit niet “geïsoleerd” functioneerde, in die 
zin dat de veiligheid in en effectiviteit van de IU afhankelijk waren van de door AZG gerunde 
behandelingsfaciliteit en het laboratorium van CDC: voor de staf van de Isolatie Unit was de 
snelheid waarin duidelijkheid werd verkregen over de status van de patiënten (lees 
terugkoppeling van testresultaten uit het laboratorium) en de snelheid van overplaatsing naar 
de behandelingsfaciliteit van cruciaal belang. Onnodige verlenging van de wachttijden tot 12 
uur of langer verhoogde het risico op onderlinge besmetting van de patiënten en van de staf 
zelf. Dit was een continu aandachtspunt en uitdaging voor het IRC. 
 
In het verlengde van het bovenstaande en de enorme repercussies van besmettingen heeft 
het IRC team er alles gedaan om door middel van continue training, supervisie en begeleiding 
ervoor te zorgen dat richtlijnen en procedures op het gebied van infectiepreventie steeds 
nauwgezet werden gevolgd. Dit vereiste maximale inzet en alertheid van alle betrokken staf in 

Sierra Leone: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Besteed bedrag tot 31-10-2015 

Beeld: IRC 
 

De ebola-isolatie unit in Bo, Sierra Leone. 
 

Sproeiers aan het werk in de Bo Isolation Unit. 
 

Programma-management 
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samenhang met enkele concrete maatregelen die goede navolging van procedures en 
voorkoming van risico’s heeft bevorderd zoals de toepassing  van een ‘double shift’ systeem.  
 
Een goed voorbeeld van een geleerde les in de beginfase van de ebola epidemie was dat 
IRC haar eigen internationale staf in eerste instantie naar nationale trainingen (WHO) 
stuurde. Echter het type beschermingsuitrusting in die trainingen verschilde van de uitrusting 
in de Bo Isolation Unit en de geleerde methode om die te verwijderen was minder veilig, dit 
op basis van de praktische ervaring in Bo. IRC moest dan ook regelmatig haar medewerkers 
opnieuw trainen omdat ze soms terugvielen op de verwijderingsmethode uit de basistraining. 
IRC besloot toen die eerste trainingen zelf te gaan doen, ook met het oog op de goede 
overdracht van de correcte preventiemaatregelen en methodes aan de nationale MoHS staf. 
Getrainde staf werd alleen tot de hoge risico zone van de Isolatie Unit toegelaten, als hun 
kennis en praktische toepassing ervan goed waren bevonden. Het ‘buddy’ systeem was 
daarbij een “extra slot op de deur”, waarin observatie van handelingen door collega’s de 
alertheid van alle staf vergrootte en mede heeft bijgedragen aan het voorkomen van 
besmettingsrisico’s. 
 
De ebola epidemie was een gezondheidscrisis met bijkomende complicerende factoren zoals 
de moeizame acceptatie en stigmatisering van patiënten die negatief zijn getest. IRC en haar 
lokale partner ‘Commit and Act’ hebben veel aandacht besteed aan bewustwording en goede 
informatievoorziening die zich toespitst op de manieren waarop de ziekte wel en niet wordt 
overgedragen (tegengaan van ‘mythevorming’). Deze voorlichting was een kernonderdeel van 
het takenpakket van het psychosociale vrijwilligers team, verbonden aan de Isolatie Unit. 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
IRC was verantwoordelijk voor het beheer van de enige Isolatie unit in het district Bo, het een 
na dichtst bevolkte district in Sierra Leone. Samenwerking en coördinatie met de volgende 
partners was cruciaal voor het goede functioneren van de unit. Het Ministerie van 
Volksgezondheid en Sanitatie (MoHS) zorgde ervoor dat nationale stafmedewerkers van het 
ziekenhuis van Bo (verplegers, gezondheidswerkers) beschikbaar waren evenals materialen 
en voorraden uit de District Medical Stores. Het contact en de samenwerking met AZG was 
zeer frequent, omdat positief geteste patiënten werden doorverwezen naar hun 
behandelingsfaciliteit van hetzelfde districtsziekenhuis. Dat gold ook voor het laboratorium 
van CDC, die de bloedmonsters van de Isolatie unit testte en de testresultaten terugkoppelde 
aan IRC. IRC werkte ook nauw samen met het District Health Management Team (DHMT) 
van Bo met de bedoeling om de snelle en accurate registratie en rapportage  van alle 
onderzochte en bevestigde gevallen van ebola te bevorderen. Daartoe werden ook 
regelmatig overleg gevoerd in Freetown met relevante autoriteiten en actoren om ervoor te 
zorgen dat de werkwijze en protocollen van de Isolatie unit aansloten bij de nationale plannen 
en protocollen. Stafmedewerkers van de unit participeerde tenslotte ook dagelijks in Ebola 
response coördinatie overleg op districtsniveau.  

 
 
 

Dagelijkse opvolging en bespreking van de status van patiënten alsook aandachtspunten met 
betrekking tot de veiligheid van medewerkers en patiënten en de inrichting van de ruimte 
(strikte naleving van protocollen) vormden de kern monitoring activiteit van het management 
team van de Isolation Unit, met daarin de Field Coordinator en Environmental Health 
Coordinator (zie human interest story verderop). Een niet te onderschatten onderdeel van de 
monitoring betrof het verwerken van terugkoppeling van patiënten tijdens hun verblijf in de 
Unit aan zowel de medische staf als de psychosociale staf/vrijwilligers. De meerderheid van 
de patiënten gaven aan dat zij bij aankomst erg angstig waren om besmet te raken met ebola 
maar dat de staf erin slaagde die angsten snel weg te nemen, niet alleen door de zorg zelf 
maar ook door het strikte karakter van de veiligheidsprotocollen. De kwaliteit van de zorg 
werd als zeer goed ervaren, hoewel vele patiënten aangaven ook graag behandeld te willen 
worden voor niet ebola gerelateerde klachten tijdens hun verblijf in de unit. Een van de 
grootste frustraties van patiënten was het tekort aan zorg, na negatief te zijn getest en 

Samenwerking & coördinatie 

Monitoring en evaluatie 
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ontslagen uit de Isolatie unit. IRC heeft hierop haar ontslag protocol aangepast door reisgeld 
naar een functionerende kliniek én een patiënt vergoeding voor verdere consultatie of 
behandeling te laten opnemen in het hulppakket (‘discharge kit’).  
 
Toekomst hulpverlening 
 
Het project was een acute respons op een ebola uitbraak van een omvang die nog niet 
eerder is voorgekomen in Sierra Leone. Het project had daarom geen specifieke langere 
termijn strategie; niettemin kan worden gesteld dat alle medewerkers, die onder IRC beheer 
hebben gewerkt in de Isolatie Unit, essentiële kennis en vaardigheden hebben opgedaan die 
bij een eventuele nieuwe uitbraak zeker gebruikt kunnen worden. Ook is de fysieke locatie 
volledig uitgerust en op ‘stand by’ status. Dat is een belangrijk gegeven, omdat het 
districtsziekenhuis van Bo een strategisch belangrijke locatie is vanwege de centrale ligging 
in het land en de directe nabijheid van het regenwoud als ‘drager’ van onbekende virussen. 
Bovendien heeft het District Health Management Team zich hier een ondersteunende 
overheidscounterpart getoond en heeft  het CDC hier al langere tijd haar laboratoriumfaciliteit.  
 
Na de overdracht van de Isolatie Unit door IRC aan het ziekenhuis management is het wel 
problematisch dat de nationale regering (MoHS) nog altijd geen duidelijke visie  en plan heeft 
opgesteld voor het omgaan met en behandelen van ebola slachtoffers in de toekomst. IRC 
ondersteunt het MoHS op dit vlak met enkele activiteiten. Via het Ebola Response 
Consortium wordt nu gewerkt aan het realiseren van isolatie units in secundaire 
gezondheidszorgfaciliteiten in het hele land. Vervolgens wordt het opsporingssysteem op 
gemeenschapsniveau (surveillance), door IRC als pilot geintroduceerd via het ERC, 
aangepast tot een nationaal opsporingssysteem als onderdeel van ’s lands ‘Infectious 
Disease Surveillance and Response System’. IRC is ook bezig met het verbeteren van 
infectiepreventie en controle in klinieken en ziekenhuizen. 
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Richard Data, IRCs Environmental Health coordinator  
 

 
Dit verhaal gaat over de samenwerking tussen de Amerikaanse arts Sol Kuah en de 
Oegandese Gezondheids- en Hygiëne coördinator Richard Data, verantwoordelijk voor het 
monitoren van trainingsactiviteiten op het gebied van Infectiepreventie. Beiden waren 
verbonden aan de Isolatie Unit en intensief betrokken bij de behandeling van patiënten en het 
bewaken van het infectiepreventie protocol. Hun samenwerking gaat verder dan invulling van 
taken en verantwoordelijkheden.  
“Ik superviseer hem niet, deze man redt iedere dag mijn leven”, vertelt Kuah over Data. Zij 
moesten op elkaar vertrouwen bij het volgen van de juiste procedures. Wanneer de een in de 
hoge risico ruimte werkte, hielp de ander in de ontsmettingsruimte met het verwijderen van het 
protectiepak. Ieder die de hoge risico ruimte van de unit binnen gaat, moet een compleet 
beschermingspak dragen en kan -als gevolg van de enorme hitte in de pakken- niet langer 
dan 1 uur in de zone werken.  
Na het verlaten van de ruimte volgt een rigoureus proces van meer dan 30 stappen om het 
protectiepak voorzichtig uit te doen. Een fout kan resulteren in besmetting en de sluiting van 
de unit. Het is van levensbelang dat medewerkers elkaar goed controleren. Dat blijkt als een 
medewerker van het sproeiteam een gestreste stafmedewerker, die de ruimte zojuist verlaten 
heeft en zijn pak wilde uitdoen en een of enkele cruciale stappen over het hoofd zag, stap 
voor stap begeleidt in de juiste te volgen procedure. Alle medewerkers laten een groot 
collectief verantwoordelijkheidsgevoel zien. 
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2.8 Terre des Hommes  
 
 
 
Over ons 
 
Terre des Hommes Nederland en Terre des Hommes Lausanne zijn zusterorganisaties die 
sinds 1966 samenwerken binnen de Terre des Hommes International Federation (TDHIF). 
TDHIF bestaat uit elf Terre des Hommes organisaties die een grote verscheidenheid van 
kinderbescherming programma’s uitvoeren in meer dan zeventig landen. Terre des Hommes 
Lausanne (TDH Lausanne) is gespecialiseerd in het bieden van humanitaire noodhulp en 
voert daarom veel humanitaire hulpprojecten uit voor, of in samenwerking met andere leden 
van de Federatie. Dit is ook het geval voor het ebola-programma in Guinee, waar TdH 
Lausanne sinds 1987 al werkzaam is op het gebied van kinderrechten en het welzijn van 
kinderen. De focus ligt daarbij op twee thema’s: gezondheidszorg voor moeder en kind en 
kinderbescherming en jeugdbescherming (juvenile justice). Daarbij werkt TdH nauw samen 
met de nationale overheid en lokale autoriteiten, nationale en internationale partners en de 
lokale gemeenschappen zelf. 

 
Historie in het gebied 
 
Het hoofdkantoor van Terre des Hommes in Guinee is gevestigd in Conakry, daarnaast zijn er 
regiokantoren in Coyah en N'Zérékoré. Via deze regiokantoren kan Terre des Hommes 
plaatselijk medewerkers werven, en deze medewerkers zorgen er voor dat de projecten 
maatschappelijk geaccepteerd worden en onderdeel worden van de lokale gemeenschap. 
Deze plaatselijke medewerkers worden opgeleid en gecoacht, zodat er sprake is van 
duurzame kennisoverdracht. 

Als reactie op het uitbreken van de ebola-epidemie is Terre des Hommes in mei 2014 
begonnen met maatregelen om de verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Onder meer 
met geld van Giro555 kon TdH deze activiteiten voortzetten en uitbouwen. Het Giro555-
budget is ongeveer 6,37% van het totale projectbudget en dus vormen de in dit rapport 
gerapporteerde resultaten 6,37% van de totale resultaten van het project. 

 
Totaal ontvangen van Giro555:  € 251.374 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 251.374 (100% van te besteden bedrag)  
 

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Gedurende de noodhulpperiode heeft Terre des Hommes zich binnen de sector 
gezondheidszorg gericht op het trainen van medisch personeel. Daarnaast is er een 
patiëntenregistratiesysteem opgezet en zijn er medische pakketten uitgedeeld aan medische 
centra om zo de ebola infecties in te perken, te bestrijden en in de toekomst te voorkomen. 
Uiteindelijk zijn er met Giro555-gelden 85 medewerkers getraind in het beschermen tegen en 
het voorkomen van ebola infecties. Er zijn met Giro555-gelden 3 gezondheidsinstellingen 
uitgerust met de benodigde hygiëne- en medische pakketten.  
 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het trainen (zowel theoretisch als praktisch) van ten minste 25 

Gezondheidszorg 
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medisch medewerkers (verpleegsters, verloskundigen en 
gezondheidsmedewerkers) 

• Implementatie van een indelingssysteem voor ebolapatiënten in 4 
gezondheidsinstellingen, het toezicht houden op deze patiënten die 
symptomen van Ebola vertonen en het overplaatsen van 
vermoedelijke gevallen naar een gespecialiseerd behandelcentrum 

• Het uitdelen en verspreiden van basis beschermingsmiddelen 
(hoofdbedekking, maskers, handschoenen, schorten) en extra 
beschermingsmiddelen (hoofdkappen, veiligheidsbrillen, maskers, 
handschoenen, jassen, broeken, schorten, laarzen) in 4 
gezondheidsinstellingen 

• Het doneren van laserthermometers aan 4 gezondheidsinstellingen 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• Tijdens de looptijd van het project zijn 104 medisch medewerkers 
(artsen, verpleegkundigen, technisch assistenten, 
laboratoriumtechnici, apothekers, verloskundigen, gezondheids- en 
hygiënevoorlichters en gezondheidswerkers uit de gemeenschap) en 
3 toezichthouders getraind in het beschermen tegen en het 
voorkomen en controleren van infecties.  

• Alle 4 gezondheidsinstellingen hebben een eigen 
beschermingspakket ontvangen. Het Giro555-budget financierde het 
uitdelen van in totaal: 5.788 hoofdkapjes, 33.072 niet-steriele 
handschoenen, 2.787 steriele handschoenen, 186 paar 
huishoudhandschoenen, 827 obstetrische handschoenen, 3.555 
beschermingsmaskers, 455 schorten voor eenmalig gebruik, 25 
beschermende pakken, 21 herbruikbare schorten, 21 paar laarzen, 
21 veiligheidsbrillen, 7 laserthermometers plus opladers, 149 flesjes 
met 450 ml hydro-alcohol.	  	  

•  
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 70.265 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Tijdens de voorbereidingsfase van het project was al besloten om geen eerstelijns medische 
activiteiten te ontplooien, omdat er al voldoende partnerorganisaties op dit gebied actief 
waren. Door deze keuze kon Terre des Hommes zich op andere interventies richten. 
 

 
 
 
 

Het WASH/gezondheidsprogramma richtte zich op het verbeteren van de faciliteiten en 
werkomstandigheden van het medisch personeel in de gezondheidscentra, zodat zij hun 
taken uit kunnen voeren, rekening houdende met hygiëne en medische standaarden. Het 
einddoel was om het vertrouwen in de gezondheidszorg weer op te bouwen voor zowel het 
personeel als de patiënten. In totaal zijn er met het Giro555 budget 4 (van in totaal 43) 
gezondheidscentra gerenoveerd en gereed gemaakt door ze onder andere op het 
waternetwerk aan te sluiten en door het uitdelen van handwas-, hygiëne- en 
schoonmaakpakketten. Daarnaast zijn er, met de Giro555-gelden, met verschillende hygiëne 
voorlichtingsbijeenkomsten voor ziekenhuispersoneel, kinderen en andere begunstigden in de 
gemeenschappen ruim 5.601 mensen bereikt en bewust gemaakt van het belang van 
hygiënepraktijken, watergebruik, infectiebeheersing en het voorkomen van ebola-infecties. 
 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het verbeteren van de werkomstandigheden van het medisch 

personeel in de gezondheidscentra, zodat zij hun taken kunnen 
uitvoeren, rekening houdend met de hygiëne en medische 
standaarden; 

• Het opbouwen van het vertrouwen in de gezondheidszorg voor 
zowel het personeel als de patiënten; 

• Het verbeteren van de watervoorziening (handpompen, aansluiten 

Water en sanitaire voorzieningen 
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op het waterleidingnet); 
• Het verbeteren en/of bouwen van een voldoende aantal toiletten 

voor patiënten en personeel;  
• Gezondheidscentra van waterreservoirs voorzien, zodat men 

toegang heeft tot schoon water;  
• Het opzetten van een afvalverwerkingsstation om plastic, medisch 

en gevaarlijk afval op een veilige manier te verwerken; 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• De gezondheidscentra in Conakry 1 (van totaal 19) en Guinée 
Forestière 1 (van 24) zijn verbeterd door deze centra aan te sluiten 
op het publieke waterleidingnet, te voorzien van sanitair en 
drinkwaterfonteinen, het betegelen van muren en het bouwen van 
douches in de verloskamers en door het herstellen van 
voorzieningen voor pasgeborenen.  

• Constructie van 1 waterput met handpomp, renovatie van 1 waterput 
met handpomp, bouw van één watertoren, herstel of nieuwbouw van 
toiletten en afvalverwerkingszones.  

• 3gezondheidscentra zijn uitgerust met minstens één handwasstation 
met pedalen en een hygiëne- en schoonmaakpakket (bestaande uit: 
2 bezems, 2 borstels, vier 16-liter wateremmers, 3 tot 6 
afvalemmers, een 120-liter afvalcontainer op wielen, 3 containers 
met klep voor het vervoer naar de afvalscheiding, 4 zwabbers, 2 
paar handschoenen, geluiddempers, schorten, leren schort, 5 paar 
laarzen, een 20-liter emmer Crésyl, 45 kilo HTH, 210 stukken zeep, 
een 20-liter jerrycan, 1 rubber wisser, 1 sproeier met een capaciteit 
van 16 liter).  

• Er zijn 254 handwaspakketten uitgedeeld in Dubréka en Forécariah 
waarmee 1.290 mensen zijn geholpen. Daarnaast zijn nog eens 191 
handwaspakketten (bestaand uit 1 emmer, 4 kranen en 5 stukken 
zeep) verspreid in Guinée Forestière.  

• Tijdens de Internationale Handenwasdag zijn 64 extra 
handwaspakketten verspreid.  

• Tijdens de voorlichtingssessies is er aandacht besteed aan goede 
hygiënepraktijken, watergebruik, infectiebeheersing en het 
voorkomen van ebola infecties. Met deze sessies zijn in Conakry  
2.079 personen en in Guinée Forestière 1.326 personen bereikt. 

• Bij de hygiëne voorlichting sessies voor personeel van de 
gezondheidscentra’s zijn 941 personen in de regio’s Kindia en 
Conakry en 694 personen in Guinée Forestière bereikt.  

• De hygiëne voorlichting op 4 scholen heeft er voor gezorgd dat 562 
kinderen bewuster zijn geworden van het belang van goede hygiëne.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 70.265 

 
 

 
 
 

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 meteen een van de voornaamste 
doelen toen de ebolacrisis uitbrak. Kwetsbare kinderen, bedreigd met misbruik, geweld en 
uitbuiting en andere duistere praktijken, en hun gezinnen, werden opgespoord om ze 
passende hulp te bieden. Dit is gedaan door middel van rechtstreekse hulp aan kinderen, 
gezinshereniging en financiële steun aan door ebola getroffen gezinnen. Daarnaast is ervoor 
gezorgd dat het beschermingssysteem in Guinee versterkt werd.  
 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • De kinderen in 79 dorpen en 24 stedelijke gebieden in de provincies  

N'zérékoré, Kindia en Conakry krijgen psychosociale activiteiten 
(individueel en in groepen) aangeboden. 

Bescherming 
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• De nationale beschermingsstructuren, capaciteit, vaardigheden en 
de coördinatie tussen verschillende instanties worden versterkt, om 
zo de humanitaire crisis het hoofd te bieden en tegelijkertijd te 
zorgen voor de bescherming en het welzijn van de kinderen. Dit 
wordt gedaan door het aanbieden van psychosociale trainingen voor 
maatschappelijk werkers en het personeel van Terre des Hommes, 
door het helpen coördineren van de activiteiten in de verschillende 
clusters (bescherming, gezondheid en WASH) op zowel nationaal en 
lokaal niveau. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Met de Giro555-gelden heeft Terre des Hommes in totaal 38 
kinderen, die slachtoffer waren van ebola, 6 maanden financiële 
ondersteuning kunnen geven (25 dollar per maand). 

• 2 kinderen uit door ebola getroffen gezinnen hebben medische zorg 
(consulten en geneesmiddelen) ontvangen. 

• 13 extra-kwetsbare kinderen hebben schoolpakketten ontvangen. 
• 8 gezinnen met kwetsbare kinderen hebben begeleiding gekregen. 
• 9 kwetsbare kinderen hebben speelgoed ontvangen. 
• In 6 gemeenschappen is een kindveilige ruimtes gebouwd of 

hersteld waar gedurende zes maanden, twee keer per week, 
psychosociale workshops georganiseerd zijn. Ruim 636 kinderen 
hebben regelmatig van deze workshops gebruik gemaakt.  

• Er zijn 6 groepssessies georganiseerd voor de ouders van kinderen 
met door ebola veroorzaakte psychologische problemen.  

• Er zijn 15 medewerkers geworven en getraind, onder meer als 
beschermingswerkers en  als gemeenschapsbemiddelaars.  

• Op 6 centrale punten zijn basispakketten met 
hygiënische/persoonlijke beschermingsspullen (een 20-liter emmer, 
4 kranen, 70 stukken zeep) uitgedeeld.  

• Het project heeft geïnvesteerd in het functioneren en de capaciteiten 
van bestaande beschermingsinstanties op verschillende niveaus: 
regionaal, departementaal en dorpsniveau en in de 
gemeenschappen (plaatselijke commissies van vrouwen en 
kinderen). 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 41.735 

 
 

 
 
 

De PMS-kosten hadden betrekking op: 
- Salarissen van buitenlands en nationaal personeel 
- Reiskosten 
- Wervingskosten 
- Kantoorbenodigdheden en kleine kantoorapparatuur 
- Communicatiekosten 
- Bankkosten, juridisch advies 
- Apparatuur en meubilair 
- Huurkosten 
- Transportkosten inclusief benzine en onderhoud 
 

Guinee : Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 52.664 

 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
1. Gebrek aan leiderschap in de coördinatie van instellingen/activiteiten: 
De ebolacrisis werd gekenmerkt door de interventie van vele humanitaire actoren. Het 
landelijke coördinatieorgaan (CNLE) dat ook het bevoegde orgaan is voor het goedkeuren 
van alle interventies die met de ebolacrisis te maken hebben, was al snel overweldigd door 
de omvang van de noodsituatie. Dit heeft tot verwarring geleid met betrekking tot wie wat 
waar doet en in bepaalde regio's zijn sommige activiteiten dubbel uitgevoerd. Terre des 
Hommes heeft geprobeerd dit probleem het hoofd te bieden door actief deel te nemen in de 
verschillende clusters, naast het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende 
instellingen. Ondanks deze inspanningen is ook Terre des Hommes zelf gedurende de loop 
van het project in situaties terecht gekomen waar de coördinatie met andere organisaties 
beter had gekund.  
De verschillende gedecentraliseerde instellingen, van volksgezondheids- tot 
kinderbeschermingsinstellingen, hebben bewezen niet in staat te zijn de interventies van de 
verschillende actoren op dit gebied te coördineren. Een van de hoofdlijnen van de interventie 
van Terre des Hommes was de versterking van deze instellingen. 
 
2. "Humanitaire prijsinflatie": 
De toename van internationale humanitaire organisaties in de context van de humanitaire 
noodsituatie heeft geleid tot een deregulering van de marktprijzen en de prijzen van 
verschillende producten gingen aanzienlijke omhoog. Terre des Hommes werd hierdoor 
gedwongen de doelstellingen naar beneden bij te stellen door het verkleinen van het 
actiegebied evenals het aantal te helpen gezondheidsinstellingen en scholen. Hoewel de 
mate van deze inflatie moeilijk precies is te voorspellen, had Terre des Hommes dit effect bij 
de voorbereidingen beter kunnen inschatten, zodat gepland budget en resultaten en 
verwachtingen bij partners beter overeen waren gekomen met de daadwerkelijke uitvoering. 
 
3. Slechte communicatie: 
Het veelvuldige verzet tegen ebola-gerelateerde interventies onder de bevolking van Guinee 
moet ook worden genoemd, omdat dit het werk van alle actoren heeft bemoeilijkt. Dit was 
vooral het geval in de eerste maanden van de ebolacrisis. Terre des Hommes heeft de 
getrokken lering van andere actoren benut en heeft deze ervaring in zijn aanpak verwerkt. 
Daarnaast heeft Terre des Hommes enorm geïnvesteerd in communicatie en het opnemen 
van gemeenschappen in alle projectactiviteiten. Gemeenschapswerkers zijn vanuit de 
verschillende gemeenschappen geworven en gemeenschapsleiders en lokale bestuurders en 
belangrijke spelers zijn stelselmatig betrokken bij de interventies van Terre des Hommes. 
 
 
 

Beeld: Louis Keta 
 

Waterput met handpomp bij het Tounkarata 
Gezondheidscentrum. 

 

Beeld: Louis Keita 
 

Veilig afvalverwerkingsgebied en dubbele toiletten bij 
het Samoe gezondheidscentrum in Nzérékoré. 
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Thema’s in de hulpverlening 

   Samenwerking & coördinatie 
 
Terre des Hommes werkte in dit project samen met de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, VN-instellingen en nationale en internationale NGO's.  
Terre des Hommes is lid van het subcluster bescherming. Terre des Hommes heeft 
bijgedragen aan het identificeren en melden van kinderen die als gevolg van ebola verweesd 
zijn, evenals andere kwetsbare kinderen. Deze database blijft onder voortdurend toezicht. 
Terre des Hommes heeft ook het initiatief genomen in het populariseren van minimumnormen 
voor kinderbescherming. Binnen het cluster werkt Terre des Hommes samen met het 
Ministerie van Sociale Zaken via de nationale dienst kinderbescherming (DNE). In Guinée 
Forestière werkt Terre des Hommes samen met Sabou-Guinée, een plaatselijke NGO met 
meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van kinderbescherming. Toen Save The Children 
besloot zijn project te beëindigen in N'zerekoré en Lola, is Terre des Hommes ermee akkoord 
gegaan om de begunstigden van Save the Children uit dat gebied op te nemen in het TdH-
programma. 
Binnen het cluster WASH werkt Terre des Hommes nauw samen met het Ministerie van 
Volksgezondheid en de verschillende vertegenwoordigers ervan op regionaal en 
departementaal niveau, en ook met het nationaal coördinerend orgaan ebola (CNLE). 
Daarnaast wordt er nauw samen gewerkt met de nationale dienst voor volkshygiëne (DNHP). 
Terre des Hommes heeft trainers van DNHP wateranalyse-technieken geleerd, er is een 
WAGTECH-laboratorium voor wateranalyse gedoneerd en ook steunt Terre des Hommes 
deze dienst bij het opstellen van nationale richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van 
wateranalyses. Daarnaast heeft Terre des Hommes zich geprofileerd als een belangrijke 
actor in de WASH-sector door het opstellen van de richtlijnen voor de minimum WASH-
normen. Deze richtlijnen zijn bekrachtigd door alle partners, hiermee zijn de richtlijnen het 
referentiedocument geworden voor het WASH cluster. 
 
   Verantwoording en participatie  
 
Hoewel dit project beschouwd werd als een interventie bij een noodsituatie op het gebied van 
de volksgezondheid en activiteiten binnen een beperkte tijd uitgevoerd moesten worden, is 
het project erin geslaagd om nauw samen te werken met de administratieve overheden en 
om respect te tonen voor de plaatselijke gewoontes bij het implementeren van de 
verschillende onderdelen binnen de gemeenschappen.  
Alle gemeenschappen waren betrokken bij het besluitvormingsproces over waar de veilige 
ruimtes gebouwd moesten worden en waar geboord moest worden voor de waterputten.  
Voordat de handwasstations uitgedeeld werden aan gezinnen, is er overleg geweest met de 
gemeenschappen en gemeenschapsleiders waren betrokken bij iedere uitvoeringsfase van 
deze activiteiten. 
 

   Monitoring en evaluatie 
 
Terre des Hommes heeft zijn monitor- en evaluatie-unit versterkt door een extra expert te 
werven. Samen met de ngo CarteONG is een toezicht- en evaluatiesysteem op afstand 
opgezet via smartphones voorzien van Kobo-software. Hiervoor heeft iedere interventiezone 
een datamanager gekregen om ervoor te zorgen dat dit systeem op de juiste manier wordt 
opgezet, gebruikt en vervolgt.  
Voordat de interventies werden ingezet (bouw/rehabilitatie/opleiden van medisch personeel) 
heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar kennis, houding en gedrag. Aan het einde van 
het project – dat met andere fondsen nog doorloopt tot begin 2016 - vindt er wederom een 
dergelijk onderzoek plaats, zodat de impact van het project gemeten kan worden.  
 

   Kwetsbare groepen 
 
Terre des Hommes richt haar werk voornamelijk op kinderen. De beschermingsactiviteiten 
binnen deze interventie richtten zich specifiek op kinderen die slachtoffer van het ebola-virus 
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zijn geworden. De hulp van Terre des Hommes kwam ten goede aan deze kinderen en hun 
gezinnen. 
 
Toekomst hulpverlening 
 
Het project zal eind 2015 en begin 2016 geleidelijk aan worden gestopt. De noodzaak om dit 
soort projectactiviteiten voort te zetten en om de bereikte resultaten vast te houden blijft 
echter groot. Terre des Hommes heeft daarom een plan opgesteld om de werkzaamheden in 
2016 en 2017 voort te zetten. Het idee is dat Terre des Hommes in dezelfde regio's aanwezig 
blijft en passende oplossingen voorbereid, terwijl de behoeften voortdurend opnieuw worden 
beoordeeld. Het doel van Terre des Hommes is om het project samen te voegen met andere 
ontwikkelingssamenwerking activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het verminderen van 
risico's voor de volksgezondheid en op het bijdragen aan het herstel van het vermogen van 
het land om zorg te dragen voor zijn eigen bevolking, vooral op het gebied van reproductieve 
gezondheidszorg en kinderbescherming.  
De overlevenden van ebola en hun getroffen gemeenschappen worden vooral geholpen door 
middel van het begeleiden van ebola-wezen en door kinderen te stimuleren en te helpen weer 
naar school te gaan. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van de kennis over 
verdergaande risicopreventie en zal Terre des Hommes zich richten op de infrastructuren van 
WASH, op gezondheidsdiensten voor moeder en kind en op de zorg voor pasgeborenen. 

 

 

Beeld: Diarra Guilavogui 
 

Mamadou Dian Barry 

Herstel hoop voor de jeugd 

Ik ben Mamadou Dian Barry. Ik ben 17, student, en ik woon in de stad 
Télimélé in een wijk die Madina Télico heet. Toen de ebolacrisis 
uitbrak, ben ik door de volksgezondheidsdiensten als ‘contactpersoon’ 
aangemerkt. Dat betekent dat gezinsleden van mij aan het ebolavirus 
zijn overleden, waardoor ik ook "verdacht" werd. Toen de ebola-
epidemie officieel uitgeroepen werd, begonnen deze geruchten zich 
binnen de gemeenschap te verspreiden. Hierdoor raakten veel mensen 
in paniek geraakt, omdat niemand echt wist hoe te reageren en wat te 
doen. Veel mensen werden ziek en kwamen te overlijden, daarom 
werden gezinnen met slachtoffers of verdachte gevallen 
buitengesloten. De mensen werden het zat om met de hopeloze 
situatie geconfronteerd te worden en daarom weigerden mensen om 
naar het ziekenhuis te gaan of om toe te geven dat ze geïnfecteerd 
waren. Er was toch geen kans op genezing.  
Gelukkig heeft Terre des Hommes samen met andere humanitaire 
organisaties er voor gezorgd dat mensen zich toch bewust werden van 
het belang van preventie.  Dit gaf ons eindelijk een sprankje hoop. Zelf 
heb ik veel baat gehad bij de deelname aan de psychosociale 
activiteiten die door Terre des Hommes georganiseerd werden. In de 
‘veilige’ ruimte die Terre des Hommes gecreëerd had kon ik mijn 
vrienden weer zien, spelen en mijn vertrouwen in anderen weer 
terugkrijgen. Ik leerde dat ebola niet alles kapot heeft gemaakt. Ik ga 
weer naar school en ik weet nu dat ik mijn dromen waar kan maken 
omdat ebola niet van ons heeft kunnen winnen. 
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2.9 UNICEF Nederland  
 
 
Over ons 
 
UNICEF werkte al langere tijd in de landen die door de ebola-epidemie zijn getroffen. Voordat 
ebola uitbrak ondersteunde UNICEF de regeringen structureel bij het behalen van de 
Millenniumdoelen. Ook helpt UNICEF de landen met het verbeteren van sociaal beleid voor 
de arme en meest kwetsbare groepen in de samenleving. UNICEF werkt samen met lokale 
en internationale partnerorganisaties. Rampenvoorbereiding en het risico op rampen 
verminderen is onderdeel van het werk van UNICEF. Zodra duidelijk was dat de ebola-
epidemie was uitgebroken zijn de lopende programma’s aangepast om vol in te kunnen 
zetten op het indammen van de ziekte en het helpen van degenen die direct en indirect door 
de ziekte zijn getroffen.  
 
UNICEF richtte zich in de drie landen die het zwaarst getroffen zijn door ebola – Guinee, 
Liberia en Sierra Leone - op preventie door middel van voorlichting, het leveren van medische 
goederen en het in stand houden van de toegang tot sociale basisvoorzieningen. In de 
omringende landen die groot risico liepen op een uitbraak legde UNICEF alvast voorraden 
aan met medische goederen, werd voorlichting gegeven op drukke plekken zoals 
grensovergangen en busstations en werd samen met de overheid plannen gemaakt om 
adequaat te kunnen handelen bij een uitbraak.  
 
De gelden die UNICEF van Giro555 heeft ontvangen zijn besteed aan de ebolarespons in 
Liberia. Ruim driekwart van de fondsen is besteed in de eerste 3 maanden van de respons, 
Giro555-gelden vormden in die maanden 2,4% van de totale fondsen van UNICEF voor Ebola 
in Liberia. In de laatste 9 maanden van de respons met Giro555-gelden was dit 0,3% van het 
totaal. 
 
Totaal ontvangen van Giro555:  € 1.657.029 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 1.657.029 (100 % van te besteden bedrag)  
 
 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
UNICEF heeft verschillende typen ebola (behandel)centra opgezet in Liberia. Belangrijk 
waren de zogenaamde CCCs (Community Care Centres), waar ebolapatiënten binnen de 
eigen gemeenschap verzorgd konden worden. UNICEF was een cruciale speler bij het 
verstrekken van medische goederen aan dokters en verplegers die ebolapatienten 
behandelden. UNICEF leverde onder andere medicijnen, beschermende pakken en 
desinfectiemiddelen.  Samen met partners en lokale vrijwilligers zorgde UNICEF voor 
voorlichting aan de bevolking over ebola. Dit was cruciaal om verdere verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Toen de piek van de ebola epidemie voorbij was heeft UNICEF 
vaccinatiecampagnes opgezet om kinderen in te enten tegen polio en vitamine A te geven 
voor een betere weerstand. 
s 
Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Opzetten van ebola behandelunits, ebola noodunits die snel opgezet 

kunnen worden voor de isolatie en behandeling van patiënten, en 

1

Gezondheidszorg



  Eindrapportage Giro555-actie ‘Stop de ebola-ramp’, maart 2016   78 

 
 

 
 
 

 
Ondervoeding van zowel volwassen ebolapatiënten als kinderen was een groot probleem in 
Liberia. UNICEF zorgde via opleiding van zorgpersoneel dat de voedingsstatus gescreend en 
in de gaten gehouden werd. UNICEF leverde voedingssupplementen aan zorgcentra voor 
patiënten en ondervoede kinderen. Kinderen die ernstig ondervoed waren werden hiervoor 
behandeld in speciale, door UNICEF ondersteunde centra.  
 

centra voor de 21-dagen quarantaine van kinderen die mogelijk het 
virus hebben opgelopen.  

• Leveren van essentiële medische benodigdheden (beschermende 
pakken, handschoenen en medicijnen) voor de behandeling van 
patiënten. 

• Leveren van medische benodigdheden (materiaal en medicijnen) voor 
prenatale zorg, zorg voor pasgeborenen, zorg voor kinderen en 
algehele zorg voor het voorkomen en behandelen van infectieziekten 
(anders dan ebola). 

• Vergroten van kennis over ebola onder de lokale bevolking en het 
bevorderen van hygiëne. 

• Inhaal-vaccinatiecampagne tegen polio en het toedienen van vitamine 
A om alle kinderen tussen 0-59 maanden te bereiken die dit nog niet 
hebben gehad. 

Resultaat tot 
31-10-2015 

• Opzetten ebola behandelunits: UNICEF heeft CCCs opgezet in 
Liberia. De units, met elk acht bedden, werden door UNICEF opgezet 
in de risicogebieden, waar zich veel nieuwe besmettingsgevallen 
voordeden. De noodunits waren een aanvulling op de grotere ebola 
behandelcentra, die vaak overvol zaten. Giro555 heeft bijgedragen 
aan één CCC. 

• Leveren van essentiële benodigdheden (beschermende pakken, 
handschoenen en medicijnen) voor het bestrijden van de ebola-
epidemie. Met Giro555-gelden is 248 kubieke meter aan goederen 
geleverd. 

• Voortzetten en/of oppakken gezondheidszorg: UNICEF heeft ervoor 
gezorgd ervoor dat reguliere gezondheidszorg open bleef of, wanneer 
gezondheidszorg was stopgezet, opnieuw geopend werd. Kinderen 
kregen belangrijke vaccinaties om ze te beschermen tegen veel 
voorkomende kinderziektes en medicijnen na diagnose van ziektes als 
malaria. Met Giro555-gelden zijn drie gezondheidscentra voorzien van 
medicijnen en medische middelen voor verloskunde, neonatale zorg, 
kindzorg en reguliere infectiepreventie en behandeling.  

• Vergroten van kennis over ebola: dit werd gedaan door het 
organiseren van bijeenkomsten, via media en door bij mensen thuis 
voorlichting te geven. In totaal zijn 7.238 huishoudens (bijna 36.188 
personen) bereikt met Giro555-gelden. 

• 2.405 kinderen tussen 0 en 59 maandenzijn ingeënt tegen polio en 
2.197 kinderen tussen 6 en 59 maanden hebben vitamine A 
toegediend gekregen dankzij Giro555-gelden. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 734.916 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • De voedingsstatus van ebolapatiënten in (behandel)centra goed 

monitoren en indien nodig de juiste bijvoeding verstrekken. 
• Kinderen in de ebola-gebieden screenen op ondervoeding en zo nodig 

behandelen. 
Resultaat tot  • Met Giro555-gelden hebben 18 ebola patiënten bijvoeding ontvangen. 

Voedsel 
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Voorlichting en hygiëne zijn cruciaal om verdere verspreiding van het ebolavirus te 
voorkomen. Daarom heeft UNICEF hygiënekits (die onder andere zeep, handschoenen en 
chloor bevatten) aan huishoudens uitgedeeld en uitgelegd hoe infectie voorkomen moet 
worden. Een andere belangrijke taak van UNICEF was het aanleggen van sanitaire 
voorzieningen en het verzorgen van schoon drinkwater bij ebola (behandel)centra. Ook zijn 
maatregelen genomen voor veilige afvalverwerking, zoals protocollen en instructies voor 
personeel. Samen met partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode Kruis 
heeft UNICEF de verantwoordelijke autoriteiten geholpen met het veilig afvoeren van 
afvalwater en met verbeteren van de waterzuivering 
 
Nadat de piek van de epidemie voorbij was heeft UNICEF zich ook gericht op water- en 
sanitaire voorzieningen op scholen en bij mensen thuis. Op het platteland in Liberia doet 
ongeveer 72% van de huishoudens de behoefte niet op een toilet maar gewoon buiten. Dit 
vergroot het risico op de verspreiding van virussen. UNICEF is bezig om in steeds meer 
dorpen deze gewoonte te doorbreken door voorlichting en het helpen aanleggen van toiletten 
thuis. 
 

 

31-10-2015 • In totaal 37 kinderen met ernstige, acute ondervoeding werden met 
Giro555-gelden behandeld in de door UNICEF ondersteunde 
Integrated Management of Acute Malnutrition (IMAM) units. Vooral in 
de ‘ebola hotspot’ gebieden hadden kinderen behandeling nodig voor 
ernstige, acute ondervoeding.  

• Gezondheidszorgpersoneel (met Giro555-gelden 4 personeelsleden) 
is getraind op het monitoren van de voedingsstatus van patiënten en 
het toepassen van voedingssupplementen. Deze supplementen waren 
onderdeel van de verstrekte medische goederen en medicijnen. 
 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 46.949 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Uitdelen van hygiëne kits aan huishoudens. 

• Aanleggen van sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater bij ebola 
behandelcentra en zorgen voor afvoer en verwerking van afvalwater. 

• Water- en sanitaire voorzieningen aanleggen of verbeteren op scholen 
en in huishoudens. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• UNICEF heeft met Giro555-gelden sinds november 2014 
hygiënepakketten uitgedeeld aan 1.169 huishoudens. In de pakketten 
zit onder andere zeep en chloor. Mensen kregen bij de ontvangst van 
het pakket uitleg over het gebruik van de inhoud en andere instructies 
voor het voorkomen van infectie met het virus. Met Giro555-gelden 
zijn 5.707 mensen bereikt met voorlichting over handen wassen, het 
belang van het schoon houden van de omgeving, aanleg en gebruik 
van latrines en de drinkwaterketen. 

• Met hulp van UNICEF zijn nieuwe sanitaire faciliteiten gebouwd bij 
ebola (behandel)centra. Ook is er gezorgd voor schoon drinkwater bij 
de centra voor patiënten en gezondheidsmedewerkers. Water werd 
met watertankwagens geleverd of er werd ter plekke een put 
geslagen. Met Giro555-gelden is bijgedragen aan water- en sanitaire 
voorzieningen voor één ebolacentrum. 

• Giro555-gelden hebben bijgedragen aan water- en sanitaire 
voorzieningen op één school en in de huishoudens van één dorp, 
hiermee zijn ongeveer 250 mensen bereikt. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 368.325 

Water en sanitaire voorzieningen 
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Door de ebola-epidemie waren de scholen in Liberia voor langere tijd gesloten. UNICEF heeft 
er samen met andere organisaties als Save the Children en Plan voor gezorgd dat kinderen 
in die periode toch onderwijs kregen door middel van educatieve radioprogramma’s. Zo 
konden kinderen enigszins bij blijven met de lesstof. In februari 2015 gingen de scholen weer 
open. UNICEF heeft een grote Terug-naar-School campagne gevoerd. Dat hield in dat 
scholen de spullen kregen om te desinfecteren en te kunnen controleren op ebola volgens de 
geldende protocollen. Ook werden leermiddelen zoals schriften, pennen en lesmateriaal 
verstrekt, zowel voor leerlingen als leraren. Daarnaast zijn leraren getraind in het geven van 
psychosociale hulp aan leerlingen en collega’s, bijvoorbeeld door de gevolgen van ebola 
bespreekbaar te maken in de klas. 
 

 

 
 
 

 
UNICEF zorgt voor psychosociale zorg en steun voor kinderen die slachtoffer zijn geworden 
van de ebola-epidemie. Bijvoorbeeld door mensen in te zetten die van ebola genezen zijn, en 
dus immuun zijn, om kinderen bij te staan die in quarantaine zaten. Deze mensen werden 
eerst gescreend en getraind om dit werk te kunnen doen. Ten tweede herenigt UNICEF 
kinderen die door ebola gescheiden raakten van hun ouders/verzorgers met familie. Wanneer 
dit niet mogelijk was werd gepaste alternatieve zorg geregeld met ondersteuning voor de 
pleeggezinnen. Alleenstaande kinderen die geplaatst zijn ontvingen een eenmalige toelage. 
 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Het trainen van leraren over ebola preventie. 

Vanaf mei 2015: 
• Ebola preventie- en beheersingspakketten verstrekken aan scholen 
• Lesmateriaal en leermiddelen distribueren op scholen 
• Leraren trainen in psychosociale hulpverlening en pedagogiek in de 

context van ebola  
• Per school twee leraren en een lid van de ouderraad trainen op ebola 

management op school 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• UNICEF heeft met Giro555-gelden 27 leraren getraind om huis-aan-
huis voorlichting te geven over ebola 
Vanaf mei 2015: 

• 14 scholen hebben met Giro555-gelden een ebola preventie- en 
beheersingspakket ontvangen, daarmee zijn 3.588 kinderen bereikt. 

• 707 kinderen en leraren hebben uit Giro555-gelden lesmateriaal en 
leermiddelen ontvangen. 

• 18 leraren zijn met Giro555-gelden getraind in psychosociale 
hulpverlening en pedagogiek in de context van ebola. 

• 28 leraren en 14 ouders uit ouderraden zijn met Giro555-gelden 
getraind op ebola–management op school 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 121.092 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Psychosociale zorg en steun bieden aan kinderen die slachtoffer zijn 

geworden van de ebola-epidemie. 
• Het herenigen van kinderen die gescheiden zijn van hun verzorgers 

met familie of, wanneer dit niet mogelijk is, het regelen van gepaste 
vervangende opvang en zorg. 

• Alleenstaande kinderen die herenigd zijn met familie of in pleegzorg 
zijn geplaatst ontvangen een eenmalige toelage van USD 150. 

Resultaat tot  • Met steun van de Giro555-gelden van UNICEF hebben sinds begin 

Bescherming 
 

Onderwijs 
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UNICEF heeft wereldwijd het mandaat om bij een ramp in bepaalde sectoren (clusters) het 
clusterleiderschap op zich te nemen. UNICEF was bij deze respons in Liberia clusterleider 
van de clusters Voorlichting, WASH, Onderwijs, Voeding en Kinderbescherming. 
Clusterleiderschap houdt in dat UNICEF er voor zorgt dat er gecoördineerd wordt tussen de 
overheid en alle hulporganisaties die in die sector werkzaam zijn, dat er een informatie 
management systeem is en zorgt dat hulp adequaat wordt verleend volgens geldende 
kwaliteitsstandaarden zoals Sphere. UNICEF zet extra personeel en middelen in om deze rol 
te kunnen vervullen. Onder programma management vallen ook algemene kosten zoals 
monitoring, logistiek en personeel. 
 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
UNICEF heeft grote hoeveelheden goederen ingevlogen: onder andere medische 
benodigdheden, medicijnen, hygiënepakketten, beschermende ebolapakken. Veel goederen 
werden via het Ministerie van Gezondheidszorg verstrekt binnen het zorgsysteem. Een 
beperking was dat de Liberiaanse overheid nauwelijks adequate opslagplaatsen had voor 
deze goederen. UNICEF moest zelf opslagruimte huren die voldeed aan veiligheids- en 
kwaliteitsnormen. 
 
Voor UNICEF Liberia was het een uitdaging om in de ebola crisis extra personeel in te zetten 
om hulp te verlenen. Dit kwam mede doordat de crisis zich zo snel ontwikkelde en bleef 
ontwikkelen. Het kantoor had een operationeel plan gemaakt waarin een analyse werd 
gemaakt van de competenties die nodig waren. Op basis daarvan werd bepaald wat voor 
extra personeel nodig was. Deze versterking werd vooral geleverd doordat UNICEF-kantoren 
elders in de wereld tijdelijk personeel uitleenden en detacheringen van stand-by 
noodhulppartners. Dat zijn organisaties die hooggekwalificeerde mensen kunnen leveren voor 
korte duur. Door de crisis, het tempo en de onzekerheden hoe ebola zich zou ontwikkelen 
kwamen medewerkers onder grote druk te staan. UNICEF Liberia heeft dagelijkse 
ochtendvergaderingen georganiseerd om medewerkers te informeren en aan te moedigen 
ervaringen te delen en ervoor gezorgd dat medewerkers ook individueel terecht konden om 
hun verhaal kwijt te kunnen. 
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
In de ebola crisis was UNICEF een grote leverancier van medische benodigdheden, 
waaronder de beschermende ebolapakken. UNICEF heeft wereldwijd een grote 
leveringscapaciteit via de Supply Division in Kopenhagen. De beschermende ebolapakken 
moeten aan zeer strenge eisen voldoen om er absoluut zeker van te zijn dat het virus niet 

31-10-2015 november 2014 124 kinderen die slachtoffer zijn van de ebola-
epidemie gepaste (psychosociale) zorg gekregen.  

• Door de ebola-epidemie hebben veel kinderen één of beide ouders 
verloren. Sinds november 2014 heeft UNICEF ervoor gezorgd dat 26 
wezen gepaste alternatieve opvang en zorg kregen met Giro555-
gelden. 

• 13 alleenstaande kinderen hebben met Giro555-gelden een 
eenmalige toelage ontvangen. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 166.534 

Liberia: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 106.047 

Samenwerking & coördinatie 

Programma-management 
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door de pakken heen kan dringen. Wereldwijd waren er maar enkele fabrikanten van zulke 
pakken en hun gezamenlijke productiecapaciteit was bij lange na niet voldoende om aan de 
vraag van pakken te voldoen. Opschalen is voor een fabrikant echter een risico, omdat deze 
niet weet of alle pakken afgenomen zullen worden. UNICEF heeft alle leveranciers bijeen 
gebracht en vanuit de hulpverlening een inschatting gemaakt van het aantal benodigde 
pakken. Na het in kaart brengen van vraag en aanbod besloten leveranciers de productie te 
verhogen waardoor het tekort aan pakken werd opgelost. Via een portal werden de data 
telkens geactualiseerd. Ook zijn in dit overleg de technische kwaliteitseisen van de pakken 
geharmoniseerd, zodat alle leveranciers dezelfde kwaliteitsstandaarden hanteren en de 
gebruikers erop kunnen vertrouwen dat het pak goed is.  

 
In 2014 heeft UNICEF in samenwerking met technologische partners het open-source 
platform RapidPro gelanceerd. Vanuit dit platform kunnen apps worden ontwikkeld om te 
kunnen communiceren met mensen die hulp ontvangen of met hulpverleners. Dit kan ook via 
SMS. UNICEF Liberia heeft jongeren en vertegenwoordigers van dorpen of gemeenschappen 
gevraagd om zogeheten U-reporter te worden. UNICEF staat in direct contact met hen via de 
RapidPro SMS technologie. Via dit kanaal heeft UNICEF de U-reporters gevraagd welke 
zorgen er leefden omtrent ebola en welke informatie of hulp nodig was, net als in een 
opiniepeiling. Met deze informatie kon UNICEF toetsen of de kwaliteit van de hulpverlening 
op orde was en waar nodig aanpassingen doen. In juli 2015 is bijvoorbeeld gepolst onder 
51.382 respondenten of ze hadden gehoord van een nieuwe Ebola uitbraak in Liberia. In 
totaal 13.294 mensen antwoordden, waarvan 85% aangaf er wel van te hebben gehoord. Zo 
weten UNICEF en de overheid of de informatievoorziening aangepast moet worden.6 Het 
kanaal is ook gebruikt om huishoudens informatie te geven over wat wel en niet te doen 
tijdens de ebola uitbraak. 
 
Toekomst hulpverlening 

 
Voor de uitbraak van ebola was UNICEF al actief in Liberia om de basisvoorzieningen zoals 
het zorgsysteem en het onderwijssysteem te verbeteren. UNICEF heeft voor de ebola 
respons veel fondsen gekregen die in 2015 en 2016, nadat de Giro555-gelden volledig waren 
besteed nog hulp te blijven verlenen. In de loop van 2015, waarin de ebola uitbraak onder 
controle kwam, zijn de hulpverleningsprogramma’s weer aangepast van acute noodhulp naar 
meer structurele hulp. Daarbinnen blijft wel aandacht voor de specifieke behoeften van 
kinderen en hun families die getroffen zijn door ebola. Voorbeelden hiervan zijn 
vaccinatierondes voor kinderen die tijdens de ebola uitbraak niet routinematig zijn ingeënt, 
zorgen dat babies die geboren zijn tijdens de uitbraak alsnog een geboortebewijs krijgen en 
dat kinderen die één of beide ouders zijn verloren in het zicht blijven van maatschappelijk 
werkers en de nodige steun krijgen.   
 
 
 
 

                                                        
6 Bron: https://liberia.ureport.in/poll/189/ 

Verantwoording 
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UNICEF/UNI181840/Irwin 
 

Een nieuwe ochtendroutine op school 
     
Toen leerlingen in Liberia terug naar school gingen, leerden 
ze over het belang van een goede hygiëne. Nu geven ze de 
opgedane kennis door aan hun families. 
 
MONROVIA, Liberia, 30 maart 2015 - De lessen op 
basisschool Slipway in het centrum van Monrovia zijn nog 
maar een paar weken geleden begonnen, maar de nieuwe 
ochtendroutine zit er al goed in. "We wrijven onze 
handpalmen tien keer tegen elkaar, wassen vijf keer tussen 
onze vingers en vijf keer rond onze duimen, en dan 
scrubben we nog rond onze nagels", zegt Grace Winnie, die 
in klas vier zit. 
 
Op 16 februari 2015 gingen scholen in heel Liberia weer 
open, nadat ze maar liefst zes maanden gesloten waren 
geweest als gevolg van de ebola-crisis. UNICEF heeft 
geholpen om protocollen op te stellen om het risico op 
infectie te minimaliseren.  
Om zeven uur in de ochtend komen de eerste leerlingen 
aan bij de basisschool. Bij de ingang van de school staan 
vier plastic waterreservoirs en liggen stukken zeep. Bij de 
meisjes en jongenstoiletten zijn meer plaatsen ingericht 
waar kinderen hun handen kunnen wassen.  
 
Voordat Grace en haar schoolgenoten zich verzamelen op 
het schoolplein, wassen ze hun handen en wordt hun 
temperatuur opgenomen. Een meisje van wie de 
lichaamstemperatuur hoger is dan normaal wordt even 
apart genomen. Na een korte rust wordt haar temperatuur 
opnieuw gemeten met een speciale infrarood-thermometer 
(bij deze thermometer is lichamelijk contact niet nodig). 
Gelukkig blijkt het meisje toch geen koorts te hebben. 
 

Kinderen staan in de rij om hun handen te wassen voordat 
het ochtendprogramma begint. 
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2.10 World Vision  
 
 
Over ons 
 
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. World 
Vision wil dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en 
doorgeven. Samen met de familie en de omgeving werkt de organisatie aan vooruitgang die 
doorgaat als World Vision weg is. World Vision werkt in bijna 100 landen in nauwe 
samenwerking met lokale en internationale organisaties. Jaarlijks bereikt World Vision 
miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. World Vision helpt kinderen, hun 
familie en de omgeving zonder onderscheid te maken naar geslacht, geloof, ras of politieke 
overtuiging.  
 
World Vision Sierra Leone werkt samen met locale organisaties en instituties, zoals het 
Ministerie van Gezondheidszorg en Sanitatie. Het District Health Management Team (DHMT) 
is vanuit het  Ministerie van Gezondheidszorg de locale autoriteit voor de monitoring en 
uitvoering van het beleid van het Ministerie op districtsniveau. World Vision Sierra Leone 
werkt samen met het DHMT om de begunstigden voor de projecten te identificeren en in 
trainers voor gezondheidswerkers te voorzien.  
 
Historie in het gebied 
 
World Vision Sierra Leone is sinds 1996 al actief in de vier districten Kono, Bo, Pujehun en 
Bonthe met streekontwikkelingsprogramma’s en noodhulp. De ondersteuning van World 
Vision richt zich vooral op gezondheidszorg, gebalanceerde voeding, onderwijs, 
voedselzekerheid en levensonderhoud, water, hygiëne en sanitatie, bescherming van 
kinderen, gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en gehandicapten.  
 
World Vision coördineert de hulpoperatie voor ebola met het Ministerie van Gezondheidszorg, 
de Wereldgezondheidsorganisatie en andere (internationale) partners. De programma’s van 
World Vision zijn gebaseerd op een analyse van de context en op onderzoeken naar de 
humanitaire noden. World Vision is lid van diverse coordinatiestructuren, zoals de 
districtswerkgroep voor ebola in de districten Kono, Bo, Pujehun en Bonthe en de 
ebolawerkgroep in Freetown. Daarnaast is World Vision een actieve deelnemer in diverse 
relevante clustervergaderingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
 
World Vision is voornamelijk in Sierra Leone actief met het bestrijden van het ebola-virus. 
Maar ook in de nabijgelegen landen Mali, Tsjaad, Niger, Senegal, Mauretanië en Ghana is 
World Vision voorbereid op een eventuele ebola-uitbraak en in sommige landen wordt 
gewerkt aan het vergroten van de bewustwording rondom ebola. Het totale budget van de 
ebola response van World Vision is ongeveer € 27 miljoen. Hier draagt Giro555 € 183.888 
aan bij. 
 
Totaal ontvangen van Giro555:  € 183.888 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 183.888 (100 % van te besteden bedrag)  
   

 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
World Vision richtte zich op meerdere manieren op het tegengaan van de verspreiding van  
ebola. Door zowel lokale gezondheidswerkers als religieuze leiders te trainen, heeft World 

Gezondheidszorg 
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Vision de manier waarop mensen omgingen met ebola kunnen beïnvloeden. Over ebola 
bestonden veel misvattingen en mythen onder de bevolking. Deze mythen maakten het 
moeilijk om ebola te bestrijden. Zeker de religieuze leiders met hun vertrouwensposities 
hebben op een belangrijke manier bijgedragen aan het wegnemen van deze mythen over 
ebola. 
 
De gezondheidswerkers zijn getraind om langs huizen te gaan om mensen bewust te maken 
over de risico’s van contacten met mensen die besmet zijn met het virus. De religieuze 
leiders, zowel islamitisch als christelijk, hebben via het project tijdens de bijeenkomsten in 
hun kerken en moskeën verteld over ebola. Daarnaast is er via radioprogramma’s, die drie 
maanden lang zijn uitgezonden, aandacht besteed aan ebola. De focus lag daarbij 
voornamelijk op de gebruiken rondom begrafenissen en de noodzaak om al vroeg de 
symptomen van ebola te herkennen en tijdig op zoek te gaan naar behandeling. Op deze 
manier kunnen mensen die mogelijk besmet zijn, vroeg worden doorverwezen naar lokale 
zorgcentra of ebolabehandelcentra. Zo konden de gezondheidswerkers en religieuze leiders 
voorkomen dat zij andere gezinsleden zouden besmetten.  
De projecten werden uitgevoerd in de districten Pujehun, Bo en Bonthe in het zuiden en Kono 
in het oosten van Sierra Leone. De trainingen van de religieuze leiders vonden daarnaast ook 
nog plaats in Moyamba en Tonkolili, in het zuiden. 
 
In het begin hadden de mensen weinig vertrouwen in de gezondheidsvoorzieningen. World 
Vision organiseerde sessies om vast te stellen hoe dat kwam en om vervolgens dat 
vertrouwen weer terug te brengen. 539 mannen, vrouwen, jongeren en zwangere vrouwen uit 
meer dan 40 lokale gemeenschappen in Bonthe en Pujehun zijn hierin betrokken. 
 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
De geplande activiteiten zijn uitgevoerd en er is zelfs meer gedaan dan dat. Zo zijn er 
bijvoorbeeld 120 in plaats van de geplande 80 religieuze leiders getraind om in hun kerken of 
moskeeën te vertellen over ebola. Hoewel de radio-uitzendingen vanwege diverse oorzaken 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Training van 80 religieuze leiders, 20 per district. 

• Via deze imams en voorgangers worden 28.000 leden van religieuze 
gemeenschappen bereikt. 

• Trainen van 70 lokale gezondheidswerkers.  
• Het betalen van risico-vergoedingen aan deze 70  

gezondheidswerkers. 
• Via de 70 lokale gezondheidswerkers worden 7.000 personen bereikt. 
• Ontwikkelen en uitzenden van een radioprogramma om 

bewustwording over ebola te vergroten. 
• Voeren van discussies en bespreken van telefonische vragen over 

ebola tijdens deze radioprogramma’s. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• 120 religieuze leiders in Bo, Bonthe, Pujehun, Kono, Moyamba en 
Tonkolili zijn via het Channels of Hope project  getraind in ebola-
preventie.  

• Via deze religieuze leiders zijn 29.000 leden van religieuze 
gemeenschappen in Bo, Bonthe, Pujehun en Kono bereikt.  

• Er zijn 70 lokale gezondheidswerkers getraind. 
• Deze gezondheidswerkers hebben in Bo, Bonthe, Pujehun en Kono in 

totaal 7.600 mensen bereikt met hun boodschap over ebolapreventie. 
• In het begin was er weinig vertrouwen vanuit de gemeenschappen in 

de gezondheidsvoorzieningen. Er zijn sessies gehouden om vast te 
stellen waardoor dit precies kwam. 539 mannen, vrouwen, jongeren 
en zwangere vrouwen uit meer dan 40 lokale gemeenschappen in 
Bonthe en Pujehun zijn hierin betrokken. 

• Opnemen en uitzenden van radioprogramma’s over ebola gedurende 
3 maanden. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€  162.786 
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vertraagd waren, hebben ze er alsnog aan bijgedragen dat geruchten en misvattingen over 
ebola konden worden ontkracht.  

 
 
 
 

Het noodhulpprogramma van World Vision vond voornamelijk plaats in de districten Bo, 
Bonthe, Pujehun, Kono en daarnaast ook in Moyamba en Tonkolili. World Vision deelt kosten 
voor programma-management ondersteuning in twee categorieën in. Ten eerste in directe 
projectkosten, die betrekking hebben op meer dan vijf projecten. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de auto en de accountant, die we bij meer dan vijf projecten hebben ingezet.  
Daarnaast zijn er de operationele kosten van een kantoor: Administratie, communicatie, 
inkoop en logistiek, veiligheid, financiën, HR, IT, monitoring en evaluatie, interne audits en 
management van de staf. De totale response van World Vision op de ebola-ramp bestaat uit 
diverse projecten en bevat aanzienlijk meer dan uitsluitend de SHO-gelden. De kosten voor 
programma-management die tot nu toe op dit project zijn geschreven, vallen dan ook onder 
de eerste categorie. 
Zowel de gedeelde kosten als de operationele kosten zijn berekend op basis van de omvang 
van het budget van het project. Daardoor zijn de programma-management kosten in 
verhouding.  
 
 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
Zoals in veel noodhulpsituaties was het een uitdaging om de juiste technische middelen te 
vinden. Dit was ook het geval bij het vinden van service providers en het uitzenden van de 
radioprogramma’s over het voorkomen van ebola. Het kostte drie maanden om de producer 
voor de radioprogramma’s te vinden en in te huren. Een andere uitdaging was dat vrijwel alle 
radiostations volledig geboekt waren, zodat het lastig was om beschikbare tijdsloten te 
verkrijgen. World Vision Sierra Leone heeft hiervan geleerd en dit opgelost door zogeheten 
media-bulkinkopen te doen via een mediahuis, dat voor diverse instituten zendtijd vrijstelt.  
 
Vóór de ebola-uitbraak betrok World Vision lokale gezondheidswerkers en religieuze leiders 
bij het bereiken en mobiliseren van lokale gemeenschappen. Deze gezondheidswerkers en 
religieuze leiders ontvingen daar geen vergoeding voor, behalve een vergoeding voor hun 
reiskosten en de versnaperingen tijdens de bijeenkomsten. Dit is veranderd sinds de ebola-
uitbraak. Het betrekken van deze mensen bij het werk betekende dat zij werden blootgesteld 
aan het risico om met ebola besmet te raken. Het ministerie van gezondheid en sanitatie 
ontwikkelde daarom een vergoedingsbeleid voor deze vrijwilligers. Deze standaard was ver 
boven wat voor de ebola-uitbraak gebruikelijk was, als men al vergoeding kreeg. World Vision 
onderzoekt hoe deze vrijwilligers betrokken kunnen blijven na de ebolaramp.  
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
World Vision is lid van het National Ebola Response Coordination (NERC), dat iedere dag 
updates geeft over de response op de ebola-uitbraak. In de NERC worden oplossingen 
gezocht voor uitdagingen die de verschillende organisaties tegenkomen. Ook worden de 
verschillende deelnemende organisaties bij de NERC gevraagd om diverse ondersteuning te 
bieden in bepaalde plaatsen.  
Daarnaast is World Vision in alle districten waar de interventie plaatsvindt lid van de District 
Ebola Response Coordination (DERC).  Hier worden op districtsniveau de problemen, 
uitdagingen en mogelijke oplossingen besproken. Ook hier delen de verschillende 

Sierra Leone: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€  8.220 
 

Samenwerking & coördinatie 

Programma-management 



  Eindrapportage Giro555-actie ‘Stop de ebola-ramp’, maart 2016   87 

deelnemende partners updates over de ebola-uitbraak. Zo weten de deelnemende partners 
aan deze overleggen bijvoorbeeld waar het onrustig is en waar nieuwe gevallen zijn. 

 
World Vision is een kindgerichte organisatie die lokaal werkt. In overeenkomst met de 
waarden van World Vision communiceert de organisatie consequent met de begunstigden 
over de projectlocaties. Daarnaast moedigt World Vision de begunstigden via verschillende 
mechanismen zoals bijvoorbeeld een feedback bus aan om aan te geven als zij vermoeden 
dat er sprake is van corruptie bij de World Vision staf, een partnerorganisatie of 
gecontracteerden. Het volledige beleid van World Vision International is te bekijken op 
http://www.wvi.org/accountability/transparency.  

 
World Vision werkt samen met partnerorganisaties om wezen en kwetsbare kinderen te 
ondersteunen. World Vision voorziet in ondersteuning van basisvoorzieningen zoals 
gezondheidszorg, voedsel en onderdak in interim zorgcentra voor wezen. Ook zorgt de 
organisatie voor psychologische eerste hulp voor wezen en kwetsbare kinderen, die hard zijn 
geraakt door de ebola-epidemie. 

 
World Vision is lid van een coalitie met andere NGO’s, die er bij de overheid voor lobbyen om 
de gezondheidszorg te verbeteren. Dit is over de jaren beperkt verbeterd. Met de komst van 
ebola is er meer bewijs dat er meer investeringen in de gezondheidszorg nodig zijn. Dit wordt 
bijvoorbeeld ook benoemd in het rapport “Still surviving ebola” dat World Vision in januari 
2016 uitbracht. 7  Er is een gezondheidszorgsysteem nodig, dat ook bestand is tegen 
eventuele toekomstige uitbraken van ebola en dat niet ineenzakt bij een uitbraak. 
 

 
Toekomst hulpverlening 
 
Om de duurzaamheid van de interventies te garanderen, is er uitsluitend gewerkt met lokale 
gezondheidswerkers en religieuze leiders. Zij hebben trainingen gehad, die hun capaciteiten 
hebben vergroot. Zij zullen in hun omgeving doorgaan met het verspreiden van informatie 
over ebolapreventie. Mocht er in de toekomst weer een uitbraak komen, kan de lokale 
bevolking direct zelf in actie komen en hoeven de hulporganisaties niet vanaf nul te beginnen. 
World Vision houdt een paar begrafenisteams stand-by, zodat bij een eventuele 
vervolguitbraak direct veilige begrafenissen kunnen worden uitgevoerd. 

                                                        
7 http://www.wvi.org/sites/default/files/Ebola%20Response%20Report.pdf  

Verantwoording 

Kwetsbare groepen 

Pleitbezorging en lobby 

Bij de Channels of Hope-training voor 
pastors en imams.  
 
 
 

Islamitische en christelijke leiders bidden 
voor de slachtoffers van Ebola.  
 
 

Beeld: World Vision 
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Colofon 
Uitgave Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 
© Den Haag, maart 2016 
 
Contact 
Voor vragen of meer informatie over Giro555 kunt u terecht op 070-4455699 
of via info@giro555.nl. 

Beeld: World Vision Sierra Leone 
 

Channels of Hope- training voor Islamitische en christelijke 
leiders .  

 

Angst vulde de harten van de mensen in Sierra Leone, toen ebola om zich heen greep. De angst nam 
toe toen ook de gezondheidswerkers slachtoffer werden. De hopeloze toestand was een 
voedingsbodem voor geruchten en misvattingen: mensen begonnen het bestaan van de ziekte te 
ontkennen. Terwijl het aantal slachtoffers gestaag toenam, zette World Vision religieuze leiders in. 
Want zij speelden een cruciale rol in het voorlichten van grote groepen mensen. Zij hielpen mee om 
de geruchten en misvattingen te stoppen en mensen voor te lichten over preventie.  
 
In de eerste sessie werden dertig religieuze leiders, imams en pastors, samengebracht om de 
boodschap over preventie van ebola te ontwikkelen. Bij de opening van deze training zei Mattia Koi 
Dimoh, operations director van World Vision: “World Vision gelooft dat jullie, de religieuze leiders, 
optimaal gepositioneerd zijn om hoop te geven aan ons land in een crisis als deze. Jullie hebben de 
unieke positie en overredingskracht om 500 mensen in een keer te bereiken en bovendien nemen die 
500 mensen van jullie die boodschap aan.” 
 
De religieuze leiders besloten tijdens de training dat de vijftien aanwezige imams op zondag 
voorlichting zouden geven in vijftien kerken. De vijftien pastors op hun beurt zouden op vrijdag vijftien 
moskeeën aandoen. De nadruk van de voorlichting ligt op: de oorzaken van het virus, de vroege 
signalen en symptomen van de ziekte, hoe om te gaan met ebola patiënten en het belang van handen 
wassen met zeep en schoon water. Als laatste werd aandacht besteed aan een veilige en waardige 
begrafenis.  
 
Eerwaarde Peter Kainwo startte de campagne op in de centrale moskee van Bo, in een bijeenkomst 
die bezocht werd door 200 mensen. Op vrijdag werden in totaal 3500 mensen bereikt in vijftien 
moskeeën. Op zondag nam hoofd-imam Koker het stokje over. Hij sprak 300 mensen toe in de United 
Brethren in Christchurch in Bo. Op zondag werden nog eens 3000 mensen bereikt. 
 
Een van de doelen van de campagne was dat de bereikte mensen in de kerken en moskeeën de 
opgedane kennis weer zouden verspreiden in hun omgeving. Asuma Rogers, een kerkganger die haar 
buren opzocht om de boodschap door te geven, zei: “In de geschiedenis van dit land is dit nooit 
eerder voorgekomen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een imam preekt in een kerk. Bedankt, 
World Vision.“  
 

Religieuze leiders verspreiden een boodschap van hoop 

 


