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bewustmaking van lokale gemeenschappen (opleiding van vrijwilligers en donatie van
bewustmakingsmateriaal) ;
ondersteuning van reeds verzwakte gezondheidsdiensten ; 
toegang tot water en voedsel waarborgen ;
bescherming van de zwaksten, zoals kinderen (bescherming en opleiding) of mensen
met beperkte mobiliteit en bejaarden. 

Het Belgische Consortium voor Noodsituaties (of Consortium 12-12) bestaat uit zeven
lidorganisaties : het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de
Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België en UNICEF
België.

Op 24 april 2020, lanceerde het Consortium 12-12 een oproep tot donaties « COVID 12-12 »
bij het publiek in België. Het doel: tegemoet komen aan de urgentie in de kwetsbare
Zuidelijke landen geraakt door de Covid-19 pandemie. 

Volgens de Verenigde Naties, is deze mondiale gezondheidscrisis de zwaarste sinds de
Tweede Wereldoorlog. De eerste slachtoffers zijn de al kwetsbare bevolkingsgroepen in
landen getroffen door voedselonzekerheid, extreme armoede, oorlogen of een gebrek aan
toegang tot gezondheidszorg. 

De COVID 12-12 oproep eindigde op 31/12/2020. In totaal werden 294.208,35 €
ingezameld voor dit oproep. Aan het begin van dit verslag, geeft een overzichtstabel de
bedragen weer die het Consortium aan zijn zeven lidorganisaties heeft overgemaakt op
basis van een jaarlijkse verdeelsleutel, zoals de kosten in verband met de COVID 12-12
oproep.

Dankzij de verzamelde giften hebben de zeven lidorganisaties levensbelangrijke hulp
kunnen bieden  aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in volgende landen: Burundi,
Niger, Democratische Republiek Congo, Rwanda, bezette Palestijnse gebieden, zoals
wereldwijd voor Unicef.

De verleende hulp aan de bevolking was veelzijdig: 

Dit verslag heeft betrekking op de periode van 24 april 2020 tot 24 april 2021, d.w.z. 12
maanden na de lancering van de oproep COVID 12-12. Het narratief gedeelte in dit verslag
werd verstrekt door de zeven lidorganisaties van het Consortium 12-12. Deze geeft een
algemeen overzicht van hun actie, een focus op één ontvangend land en getuigenissen uit
de eerste hand van de situatie ter plaatse. 

De inhoud van dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de giften die het Consortium aan
zijn leden heeft overgemaakt in 2020. Het gebruik van de giften die in april 2021 aan de
leden werd overgemaakt zal worden behandeld in een eindverslag in 2022. 



Dankwoord

Het Consortium 12-12 en zijn lidorganisaties danken hartelijk alle donateurs – particulieren,
overheden (gemeenten, provincies…) en bedrijven – en appreciëren alle initiatieven die de
COVID 12-12 oproep steunden.

Met financiële steun van
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CONSORTIUM 12-12

LEDEN VAN CONSORTIUM 12-12

  Dit bedrag stemt overeen met de giften die het Consortium aan zijn leden heeft overgemaakt in 2020. Dit verslag heeft betrekking op het gebruik van dit bedrag.

  Dit bedrag stemt overeen met het saldo van de giften die het Consortium aan zijn leden heeft overgemaakt in april 2021: 57.645,33 € + 4.294,48 € (giften gemaakt door
drie gemeenten vóór 28/02/2021). Het gebruik van dit bedrag (61.939,81 €) zal worden behandeld in een eindverslag in 2022. Opmerking: het verslag van de
commissaris (bijlage 2) heeft betrekking op het boekjaar 2020 en omvat niet de giften van de drie gemeenten overgemaakt aan het Consortium in 2021. 
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Narratief verslag
Overzicht van de acties van de leden 
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OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN HET BELGISCHE RODE KRUIS

FOCUS OP BURUNDI

2.625 chirurgische en 4.800 herbruikbare maskers zijn  aangekocht en uitgedeeld aan personeel
en vrijwilligers van het BRC om hen beter te beschermen tegen het virus, vooral degenen die het
meest actief zijn in de gemeenschapswerkgroepen ;
1.500 telefoonkredietkaarten zijn uitgedeeld aan de gemeentelijke, provinciale en centrale teams
van het BRC ; 

Sinds 31 maart 2020 rapporteert de Burundese regering officieel bevestigde gevallen van Covid-19.
Als onderdeel van de reactie op deze Covid-19-pandemie is het Burundese Rode Kruis (BRC), in
samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en AIDS-bestrijding en in overeenstemming
met het nationale responsplan, op de volgende gebieden actief: risicocommunicatie en
betrokkenheid van de gemeenschap, infectiepreventie en -bestrijding, opvolging op
gemeenschapsbasis en monitoring van contacten, en ten slotte psychosociale ondersteuning. 

Verscheidene partners, waaronder het Belgische Rode Kruis, hebben bijgedragen tot de uitvoering
van dit plan door bepaalde onderdelen van lopende projecten te financieren, of door een
rechtstreekse bijdrage aan de respons op Covid-19. Op 24/04/2021 had het Burundese Rode Kruis,
door giften verzameld tijdens de COVID 12-12, reeds de volgende resultaten bereikt :

1
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 Het Belgische Rode Kruis heeft uitzonderlijk werk verricht om de pandemie te bestrijden en de bevolking in
België te beschermen: voorlichting van de bevolking, ondersteuning van het medisch personeel
(ziekenwagenvervoer, oriëntatiepunten voor de ziekenhuizen, uitdelen van maskers, ...), ondersteuning bij
testing en vaccinatie, en voedselhulp aan de meest behoeftigen. Opmerking: deze activiteiten werden niet
mede gefinancierd door giften verzameld tijdens de COVID 12-12 oproep. 

In België, net als in de 40 landen van de COVID 12-12 oproep, hebben vrijwilligers van de Rode Halve
Maan en het Rode Kruis de klok rond gewerkt om de epidemie van het coronavirus een halt toe te
roepen. Het werk van de Rode Kruis-vrijwilligers in 162 landen over de hele wereld omvatte
bewustmaking van de barrière-maatregelen en van de manier om zich tegen Covid-19 te
beschermen, het tegengaan en ontkrachten van hardnekkige geruchten over Covid-19 door middel
van informatie- en communicatiecampagnes over de epidemie, en het uitrusten van
gemeenschappen om het risico van verspreiding te beperken (handwasmiddelen, zeep...). In een
tweede fase werden de activiteiten van de Rode Kruisbeweging uitgebreid tot de reactie op de
sociaal-economische gevolgen van de beperkende maatregelen die door de plaatselijke autoriteiten
werden toegepast, met name door middel van psychosociale en financiële steun aan de meest
kwetsbare en getroffen mensen; vervolgens tot de bevordering en ondersteuning van
inentingscampagnes. Al deze activiteiten hebben wereldwijd direct of indirect gevolgen gehad voor
650 miljoen mensen.

Het Belgische Rode Kruis nam deel aan deze inspanningen door zijn Rode Kruispartners in Zuidelijk
Afrika, de regio van de Grote Meren en het Sahel gebied te steunen, met de steun van de Belgische
federale regering, de 12-12 oproep en met eigen middelen .1



48 bewustmakingsroadshows over Covid-19 werden in juli 2020 georganiseerd in de provincies
Kayanza, Karuzi en Bujumbura Mairie, aan een frequentie van 4 keer per week gedurende 4
weken ;
470 gemeenschapsleiders werden opgeleid in Covid-19 in december 2020.

Deze aankoop maakte het mogelijk de communicatiemechanismen tussen de verschillende
niveaus van het Burundese Rode Kruis te versterken, ook in de context van de
verkiezingsperiode ;

De uitvoering van deze activiteiten heeft de paraatheid van de gemeenschappen en de BRC-teams
ten aanzien van de risico's van de Covid-19-pandemie vergroot. Dit is met name van belang voor de
algemene bevolking en in nog sterkere mate voor kwetsbare groepen, waardoor de veerkracht van
gemeenschappen om noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid het hoofd te bieden,
wordt vergroot. De aanwezigheid van vrijwilligers op openbare plekken om de bevolking bewust te
maken en barrière-maatregelen toe te passen, met name door de beschikbaarheid van maskers,
heeft een positief effect gehad op het terugdringen van de verspreiding van de pandemie in de
ondersteunde provincies.

Sinds de bevestiging nieuwe Rwandese gevallen van Covid-19 in maart 2020, werkt het Rwandese
Rode Kruis (RRC) nauw samen met de Rwandese overheid om de verspreiding van Covid-19 in de
gemeenschap tegen te gaan. « Ik dank het Rwanda Rode Kruis om onze moeilijke situatie te
erkennen. Ik had problemen door Covid-19 maar nu heb ik steun gekregen terwijl we zo aan het
lijden waren. Ik dank jullie hartelijk. », zegt Christine  Nyirandayisaba (zie foto).

Getuigenis uit Rwanda
IN TIJDEN VAN CORONA BLIJVEN PREVENTIE EN HULPVERLENING 

 VAN CRUCIAAL BELANG
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Het RRC ondernam onder andere actie rond voedseldistributie, ondersteuning via hygiënisch
materiaal, community health insurance, economische ondersteuning via de cash distributies om te
compenseren voor het wegvallen van de inkomsten, psychosociale ondersteuning (inclusief
psychosociale eerste hulp of PFA), het opsporen van geruchten en sensibilisering rond Covid-19. 
« We volgden de sessies van het Rwandese Rode Kruis. Het eerste dat ze ons leerden was
basishygiëne door regelmatig de handen te wassen, het vermijden van begroetingen waarbij we
elkaar aanraken en het dragen van maskers. Hierdoor hebben we veel geleerd over hygiëne en
hebben we gezien dat hygiëne heel belangrijk is om ons te beschermen tegen Covid-19 », vertelt
Liberatha Nyiranzabirinda uit het Gisagara District.

Christine Nyirandayisaba, uit Rwanda
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OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN CARITAS INTERNATIONAL BELGIË

 
 

In Niger: 100.000 mensen worden gemotiveerd om de beschermende hygiënische maatregelen
tegen COVID-19 in acht te nemen via publiciteitspanelen en radioboodschappen ;
In Ethiopië: samenwerking met ziekenhuizen en medische centra. De aandacht gaat er vooral
naar verplaatste personen, ouderen, mensen met een beperking of een chronische ziekte ;
In Palestina (West Bank): in deze zeer druk bevolkte regio met een beperkte
gezondheidsinfrastructuur, worden proactief de nodige medische voorzieningen in gereedheid
gebracht voor een mogelijke grote uitbraak. Hier wordt vooral gefocust op 500 families waarvan
de broodwinner zijn of haar baan is verloren als gevolg van Covid-19. 

In de context van Covid-19 bleef Caritas International zo goed mogelijk, en met de nodige
aanpassingen, haar structurele en humanitaire interventies implementeren samen met haar lokale
partners. 

De organisatie maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 165 Caritasorganisaties. Bij
omvangrijke crisissituaties stelt de Caritasorganisatie van het betrokken land een noodplan op en
doet het beroep op de leden van het netwerk voor financiering en ondersteuning. In de strijd tegen
Corona heeft Caritas International de interventies van Caritas Palestina, Ethiopië, Haïti, Burundi,
Niger en DR Congo met elk 10.000 € gesteund. Het gaat hier onder meer om sensibilisatie, de
installatie van waterpunten, de distributie van sanitaire kits, voedselhulp en beschermingsmateriaal
voor gezondheidspersoneel. 

Hier volgen enkele voorbeelden van conrete projecten die door Caritas International en netwerk
leden doorheen verschillende landen zijn opgericht: 

Deze projecten worden gefinancierd door eigen fondsen en giften uit de oproep COVID 12-12 .

FOCUS OP DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 

De bevoorrading van een miljoenenstad is een groot probleem wanneer grensovergangen gesloten
worden en mensen thuis moeten blijven. De voedselprijzen stijgen de pan uit. Met Caritas Kinshasa,
DR Congo heeft Caritas International een project opgezet waarbij gedurende twee maanden voedsel
wordt bezorgd aan 16 opvangcentra voor straatkinderen. Het voedsel wordt lokaal aangekocht bij
coöperatieven die binnen structurele voedselzekerheidsprogramma’s worden gesteund. 

Onder meer dankzij de solidariteit van de Belgische bevolking in het kader van de COVID 12-12
campagne heeft Caritas International met haar lokale partner 14 ton voedsel en 16 pakketten
preventiemateriaal verdeeld in 16 opvangcentra voor straatkinderen in Kinshasa, DR Congo. Hierbij
werd ook het materiaal geleverd voor de productie van 10.000 herbruikbare maskers in naaiateliers
verbonden aan de centra. 

11

2 Informatie verstrekt door Caritas International België voor het 'drie maanden' COVID 12-12 verslag (juli 2020).
De verstrekte informatie over dit gedeelte is nog steeds actueel op het moment van schrijven.
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 Caritas International België heeft ook in België een buitengewone inzet getoond om de pandemie te bestrijden
en de bevolking te beschermen. Deze werd niet door de COVID 12-12 oproep medegefinancieerd.
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Om eten te kopen moeten de mensen elke dag hun werk kunnen doen. Anders is er geen geld. Door
de epidemie lukte dat niet meer voor 80 procent van de gezinnen. Ook niet voor straatkinderen die
van de verkoop of van klussen leven. Vanuit het binnenland kwam het voedsel moeilijk tot in
Kinshasa omwille van interne gesloten grensovergangen. De prijzen stegen de pan uit.
Opvangcentra kregen meer volk over de vloer, en niet uitsluitend ’s nachts maar ook overdag, en
moesten alles duurder betalen. En dat konden ze niet trekken. « Aan zowat alles was er gebrek. Het
ergste was dat de kinderen niet goed aten », zegt verpleegkundige Ibra van het centrum Hope. 

Getuigenis uit Congo
BASISVOEDSEL EN BESCHERMINGSMATERIAAL 

VOOR STRAATKINDEREN IN KINSHASA

Met het beschermingsmateriaal konden de centra het personeel en de kinderen beschermen tegen
de verspreiding van het coronavirus. Dankzij het extra voedsel konden de centra de opvang van de
kinderen blijven verzekeren en hun pedagogisch project voortzetten: de kinderen les laten volgen,
helpen bij het zoeken naar hun familieleden als ze dat willen, alternatieven voor geweld aanbieden,
samen werken aan een toekomst weg van de straat.  

Het centrum Ndako Ya Biso bijvoorbeeld, dat 45 kinderen telt, kreeg zakken rijst, zakken
maniokmeel, zakken maïsbloem, zakken bonen, bidons olie, zakken suiker en zout, vloeibare zeep
en hydro-alcoholische oplossing, mondmaskers, etc. « De hulp die we van Caritas kregen is zeer
belangrijk, vooral nu de pandemie covid-19 weer dreigt op te flakkeren in een context van snel
groeiende verarming », zegt Jean-Pierre Golding, verantwoordelijk voor het centrum Ndako Ya Biso,
eind november 2020.

Kimberley, een van de kinderen die hulp kreeg in het 
centrum Charisecours 
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Deze actie, van een totaal budget van 50.000 € (waarvan 16.610 € via Consortium 12-12) raakte een
totaal van 850 kinderen. De verdeling van de hulpgoederen gebeurde op maat van elk centrum. 
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Investering in preventie en risicobeperkende maatregelen met oog op de vermindering van het
risico op besmetting en bescherming van kwetsbare groepen, zoals gezondheidsdiensten en –
systemen. Dokters van de Werled heeft zich ingezet voor risicocommunicatie en
maatschappelijke betrokkenheid, voor het versterken van opsporing, zoals voor een betere
voorbereiding van gezondheidsinstellingen ;
Verbetering van case management en verzekering van de continuïteit van essentiële
basisgezondheidszorg ;
Levering van essentiële benodigdheden, zoals operationele en logistieke ondersteuning voor het
oprichten van projecten in de landen. 

In 2020 heeft Dokters van de Wereld specifieke Covid-19 programma’s geïmplementeerd in 53
landen op alle continenten, m.i.v lage-inkomenslanden (vb. Burkina Faso, Madagascar, Nepal, Niger,
Jemen), midden-inkomenslanden (vb. Irak, Libanon, Tunesië, Pakistan) en hoge-inkomenslanden
waar de afzonderlijke delegaties van Dokters van de Wereld eigen nationale projecten hebben .

De acties van Dokters van de Wereld gingen in hoofdzaak naar drie activiteitdomeinen: 

Gevolgen van de pandemie op de migrantenpopulatie in Agadez

In Agadez, in het Noorden van Niger, heeft de pandemie nefaste gevolgen gehad voor de migranten
in de regio: hun mobiliteit was al voor de Covid-19 crisis zeer beperkt maar werd door de pandemie
en het sluiten van de grenzen nog verder ingeperkt. De migranten op doorreis of teruggebrachte
migranten uit Algerije zitten opeengepakt en geïsoleerd op onaangepaste sites en bloedhete getto’s,
met geen of onvoldoende toegang tot water, voedsel, medische en mentale ondersteuning. Hierdoor
verslechterde hun financiële situatie nog verder, werden ze toenemend gestigmatiseerd en was er
sprake van een grote mate van stress door onvoldoende of verkeerde informatie & fake news.
Tenslotte werden de activiteiten door andere humanitaire organisaties aanzienlijk teruggeschroefd,
wat het isolement en de kwetsbaarheid van de migranten ter plekke verder verhoogde. 

Opgerichte acties door Dokters van de Werled

Voor de pandemie trok Dokters van de Wereld op dagelijkse basis naar de getto’s en periodiek naar
de sites waar de geëxpulseerde migranten zich bevonden. Daar doen ze aan medische en mentale
hulpverlening en brengen ze zieke migranten over naar de door hen ondersteunde zorgcentra.
Dokters van de Wereld biedt ook medische en psycho-sociale zorg aan migranten onderweg naar
Europa en aan migranten die gedwongen vanuit Algerije naar Agadez worden overgebracht.
Daarnaast bieden ze medische zorg aan de lokale Nigerese bevolking door de lokale zorgcentra te
ondersteunen met medisch personeel, medisch materiaal en opleidingen.

OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN DOKTERS VAN DE WERELD

FOCUS OP NIGER

13

  Dit is het geval voor Dokters van de Wereld België, waar Covid-19 programma’s werden uitgerold in
Vlaanderen, Wallonië & Brussel. Opmerking: deze activiteiten werden niet mede gefinancierd door giften
verzameld tijdens het COVID 12-12 oproep.
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Medische hulp met Covid-19 screening & case-management ; 
Sensibilisatie- en informatiecampagnes: enerzijds via radiocampagnes die lokale bevolking
bereiken, anderzijds door in de getto’s en sites ter plekke zelf de migranten te sensibiliseren
over het virus en de te nemen preventiemaatregelen, onder leiding van sociale assistenten
teams ; 
Stress management-sessies rond Covid-19 in de getto’s ;
Distributie campagnes met beschermings- en preventiemateriaal. Individuele en collectieve
preventiekits (zoals collectieve waspunten, desinfectiegel, zeep, maskers...) werden uitgerold en
uitgedeeld in de door Dokters van de Werled ondersteunde zorgcentra, in de migrantengetto’s
en op de sites waar de “réfoulés” van Algerije zich bevinden ; 
Uitdelen van voedselkits (rijst, pasta, olie, melk) aan de geïsoleerde migranten in de getto’s die
door de Covid-19 crisis niet langer over de middelen beschikken om zelf in voedsel te voorzien ; 
Uitdelen van hygiënekits (zeep, tandpasta, bleekmiddel) in de getto’s en sites waar de uit
Algerije teruggebrachte migranten zich bevinden ;
Opleiding van het personeel in preventie en detectie rond Covid-19 en opleiding in
casemanagement d.m.v. simulatie-oefeningen. Het voltallige personeel werd beschermd met
collectieve en individuele beschermingskits (maskers, desinfectiegel, zeep, individuele
wassystemen...).

Toen de pandemie uitbrak besloot Dokters van de Wereld zijn activiteiten niet in te perken maar
daarentegen uit te breiden met een Covid-19- luik: 

Dijé Pilon is sociaal werker voor Dokters van de Wereld. Echte vertrouwenspersoon van migranten in
woestijnstad Agadez in Niger, brengt zij hun steun en toeverlaat. Migranten noemen haar "Maman
Migrant".

Getuigenis uit Niger
« BOVENOP ALLE ANGST OVER HUN TOEKOMST EN PARCOURS, 
KOMT NU OOK NOG EENS DE ANGST VOOR HET VIRUS ERBIJ. »

14

« Elke dag trekken we met mobiele teams van Dokters van de Wereld naar de getto’s: dat zijn
plekken aan de rand van de woestijnstad Agadez waar vluchtelingen wachten om de oversteek door
de woestijn te maken richting Libië. Vaak zitten ze maandenlang vast in die getto’s, in de
verschroeiende hitte, zonder toegang tot water, voedsel of medische hulp. Met Dokters van de
Wereld bieden we rudimentaire hulp. We gaan langs in de getto’s met voedselpakketten, water,
hygiënekits, medische & psychologische hulp. Wie ziek is wordt overgebracht naar één van onze
zorgcentra. », vertelt Dijé Pilon

De sociaal werker voor Dokters van de
Wereld zegt verder: « De Covid-19
epidemie heeft hun isolatie en
armoede nog groter gemaakt en zorgt
ervoor dat ze nog meer dan vroeger
gestigmatiseerd worden. Bovenop alle
angst over hun toekomst en parcours,
komt nu ook nog eens de angst voor
het virus erbij. Die angst proberen we
te verlichten door er voor hen te
blijven klaarstaan (...) ».
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OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN HANDICAP INTERNATIONAL

Verdeling van hydroalcoholische gel en maskers: HI verdeelde meer dan 138.000 hygiënekits,
bestaande uit hydroalcoholische gels, zeep en dergelijke, en meer dan 800.000 maskers.
Sensibilisering: HI verstrekte informatie over Covid-19, inclusief de besmettingsrisico’s en
preventiemaatregelen, door middel van groepsbijeenkomsten in dorpen en vluchtelingenkampen,
door individuele sessies en bewustmakingscampagnes op basis van folders, posters en ander
materiaal. Meer dan 1,6 miljoen mensen namen deel aan bewustmakingssessies. De organisatie
zond ook programma's uit op radio en tv.
Psychosociale steun: HI verleende ook psychosociale steun aan mensen die getroffen zijn door
de epidemie. Meer dan 225.000 mensen ontvingen psychosociale steun, onder meer via de
telefoon. HI verleende ook steun aan medisch personeel dat in de frontlinie staat en dus het
meeste risico loopt door de Covid-19-epidemie.
Logistiek platform: HI zette via zijn logistieke afdeling nieuwe projecten in de Democratische
Republiek Congo en Haïti voor het vervoer en de gezamenlijke opslag van gezondheids- en
humanitair materiaal, het herstel van landingsbanen en wegen naar geïsoleerde
gezondheidscentra, enzovoort. HI coördineerde ook luchtbruggen naar 12 landen; in het kader
van deze operatie werden 4.000 kubieke meter noodhulp en 1.200 humanitaire en medische
hulpverleners vervoerd.
Telerevalidatiesessies: HI ging door met het verlenen van revalidatiezorg door zijn
werkmethoden aan te passen aan de Covid-19-epidemie. Waar de situatie het toeliet, bleven
fysiotherapeuten zorg verlenen in revalidatiecentra, met inachtneming van de
veiligheidsvoorschriften, zoals sociale afstand en het dragen van maskers. In landen waar
lockdowns waren opgelegd, hebben duizenden patiënten dankzij online "telerevalidatie"-sessies
hun revalidatieoefeningen thuis kunnen blijven doen door video's te bekijken of instructies te
ontvangen via telefoon, WhatsApp, enzovoort.

Sinds maart 2020 hebben de teams van Handicap International (HI) hulp verleend in 46 van de 50
landen waar de organisatie actief is en meer dan 160 projecten uitgevoerd ten behoeve van mensen
die door de Covid-19-crisis getroffen werden. Meer dan 2,2 miljoen mensen ontvingen tussen maart
en augustus 2020 hulp van HI.

De teams van HI en de door de organisatie opgeleide vrijwilligers stelden de behoeften van de
meest kwetsbare mensen vast, waaronder ouderen, alleenstaande vrouwen met kinderen, mensen
met een handicap, migrantenbevolkingen en vluchtelingen, om hen directe hulp te bieden of om hen
door te verwijzen naar een organisatie die hen de juiste zorg kan bieden. In de strijd tegen Covid-19,
heeft HI zijn hulp ingezet in Afrika, Zuid-Amerika en de Caraïben, Azië en het Midden-Oosten, waar
volgende acties zijn opgericht:

FOCUS OP DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
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Naast de activiteiten van het logistieke platform van HI in de Democratische Republiek Congo
werkte de organisatie een specifiek « Wash in health » project uit om de verspreiding van het
coronavirus in de hoofdstad Kinshasa tegen te gaan.



Het project was gericht op het voorzien van de nodige uitrusting aan gezondheidscentra. Het betrof
vooral de verdeling van materiaal om de handhygiëne te bevorderen, in het bijzonder in de buurt van
sanitaire voorzieningen, en de levering van uitrusting voor de preventie en bestrijding van infecties,
zoals mondmaskers. HI leverde materiaal en diensten aan 20 gezondheidscentra. 

Een ander belangrijk aspect van het “Wash in health” project was de opleiding rond ziektepreventie-
en bestrijding voor het personeel van de gezondheidscentra. 223 zorgmedewerkers en 409
gemeenschapswerkers kregen een opleiding. In een dichtbevolkte stad als Kinshasa is het van
essentieel belang dat de zorgmedewerkers en gemeenschapswerkers, die in direct contact staan
met de bevolking, het goede voorbeeld geven en de juiste boodschap verspreiden. 

Nadat ze op tweejarige leeftijd werd getroffen door hersenvliesontsteking, is Sonia nu doof en blind
aan één oog. Ze volgt een horeca-opleiding aan een hogeschool in Ouagadougou, waar de
cursussen worden aangepast aan mensen met een beperking. Ze hoopt haar eigen restaurant te
kunnen openen van zodra ze haar diploma heeft behaald.

Getuigenis uit Burkina Faso
« MIJN TOEKOMST HANGT AF VAN MIJN OPLEIDING ! »
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Onzekere toekomst door Covid-19

Sonia zal binnenkort haar diploma in de
horeca behalen, maar haar lessen werden
geschorst door de Covid-19 pandemie. Haar
school moest twee maanden lang sluiten,
waardoor Sonia zich zorgen begon te maken
over haar toekomst: « Ik vraag me af wat de
sluiting van de school voor gevolgen zal
hebben voor mijn toekomst. Ik moet dit jaar
een examen afleggen en dat wil ik niet
missen. Ik doe erg mijn best om te slagen.
Mijn toekomst hangt af van deze opleiding.
Ik heb mijn diploma echt nodig. Bovendien
mis ik mijn opleiding en mijn klasgenoten !  »     

Sonia uit Burkina Faso
Extreme armoede
                                    
Sonia woont met haar moeder en zeven broers en zussen op 30 kilometer van de hoofdstad van het
land, Ouagadougou. Tijdens het academiejaar woont ze bij een gastgezin naast haar school. Haar
familie is extreem arm. Sonia's moeder verbouwt groenten op een stuk land en fokt een paar dieren.
Ze ontgint zand en grind om in de stad te verkopen. Haar broers en zussen werken op het land.
Sonia helpt ook met de pindateelt als ze bij haar familie woont. « Het is moeilijk voor een
slechthorende zoals ik om een baan te vinden, omdat het niet gemakkelijk is om te communiceren:
als mensen niet begrijpen wat je zegt, of als je hun ideeën niet kunt begrijpen, stoppen ze je
automatisch in een hokje ... zonder na te denken over waartoe je in staat bent. »

Na haar diploma wil Sonia haar droom verwezenlijken door een klein restaurant te starten.
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Water en sanitaire voorzieningen: meer dan 9,5 miljoen mensen ontvingen steun op het gebied
van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne ;
Voedsel en werkgelegenheid: meer dan 1,6 miljoen mensen werden ondersteund met voedsel
en levensonderhoud ;
Cash betalingen: meer dan 1 miljoen mensen ontvingen contant geld om in hun basisbehoeften
te voorzien ;
Gender gelijkheid en -bescherming : meer dan 550.000 mensen hebben gebruik gemaakt van
diensten op het vlak van de bescherming en gelijkheid van mannen en vrouwen. Van de 14,3
miljoen mensen die Oxfam sinds het begin van de pandemie heeft bereikt, bestond 54% uit
vrouwen en meisjes. 

Een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de wereldwijde coronapandemie heeft
uitgeroepen, zijn 14,3 miljoen mensen rechtstreeks geholpen door Oxfam multisectoriële activiteiten
in de landen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. Om zijn missie te verwezenlijken,heeft
Oxfam samengewerkt met 694 maatschappelijke organisaties in 68 landen, waaronder 33 die zich
richten op vrouwenrechten. Hierbij de impact van Oxfam in cijfers voor het voorbije jaar: 

Daarnaast was Oxfam zeer actief op vlak van pleitbezorging : reeds in juli 2020 luidde Oxfam de
alarmbel dat de hongercrisis verergerde. Oxfam publiceerde het rapport "The Hunger Virus: How
COVID-19 is Fuelling Hunger in a Hungry World", waarin wordt voorspeld dat tegen het eind van het
jaar dagelijks tot 12.000 mensen kunnen sterven aan corona-gerelateerde honger, terwijl 121 miljoen
mensen op de rand van de hongerdood worden gebracht. 

In september 2020 heeft Oxfam het "ongelijkheidsvirus" aan het licht gebracht, erop wijzend dat 32
van de werelds grootste ondernemingen hun winst in 2020 met 109 miljard dollar zullen zien
toenemen. De 25 rijkste miljardairs zullen hun rijkdom zodanig zien toenemen dat Jeff Bezos elk van
de 876.000 werknemers van Amazon persoonlijk een eenmalige bonus van 105.000 dollars zou
kunnen betalen en nog steeds even rijk zou zijn als bij het begin van de pandemie. 

In december 2020 publiceerde Oxfam nieuw onderzoek waaruit bleek dat meer dan een derde van
de wereldbevolking geen toegang heeft tot overheidsmiddelen (sociale bescherming) om de
gevolgen van de pandemie op te vangen. Uit de studie "Shelter from the Storm", die mede is
geschreven door een Oxfam-collega uit Brussel, blijkt dat geen van de 126 onderzochte landen met
een laag of gemiddeld inkomen genoeg heeft geïnvesteerd in arbeidsongeschiktheids-,
werkloosheids-, kindergeld- en ouderdomsuitkeringen om in de behoeften van iedereen te voorzien.

OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN OXFAM BELGIË

 FOCUS OP DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN
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In het kader van het project dat Oxfam en haar partner MA'AN met de fondsen van de COVID 12-12
oproep heeft uitgevoerd in bezette Palestijnse gebieden, werden gedurende twee maanden aan 59
huishoudens en 402 personen voedselhulp en hygiënische materialen verstrekt. 

De begunstigden van het project zijn aangeduid door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling op
basis van overeengekomen criteria. Om het werk van Oxfam en MA'AN in die regio te versterken 

https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-how-covid-19-fuelling-hunger-hungry-world
https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-how-covid-19-fuelling-hunger-hungry-world
https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic
https://www.oxfam.org/en/research/shelter-storm-global-need-universal-social-protection-times-covid-19


Wardeh (40) staat er alleen voor met haar 7
kinderen sinds de dood van haar man. Nadat ze
door de oorlog verjaagd werd uit Aleppo heeft
ze onderdak gevonden in een landelijke regio
buiten de stad. Daar probeert ze haar gezin te
laten overleven en getuigt: « Deze crisis heeft
alles meer dan drie keer zo duur gemaakt. Ik
werkte van dag tot dag om mijn kinderen te eten
kunnen geven, maar door de avondklok kon ik
niet meer uit gaan werken. Ik heb geld moeten
lenen om brood, olie en andere basisproducten
te kunnen kopen. Maar nu veel winkels de
deuren hebben gesloten door het coronavirus, is
het soms moeilijk om nog iets te vinden. »
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Getuigenis uit Syrië
« IN SYRIË LEIDT COVID TOT HONGER »

Noodzakelijke financiële hulp

Sinds het begin van de pandemie heeft Oxfam zijn acties met betrekking tot hygiëne wereldwijd
opgedreven door de verdeling van zuiver water en zeep, zoals de verspreiding van
preventieboodschappen. Maar uit de situatie van Wardeh blijkt hoe belangrijk het is om de
kwetsbaarste mensen niet alleen op het vlak van de gezondheid te helpen. Daarom biedt Oxfam in
Syrië ook financiële hulp aan de kwetsbaarsten. « Die hulp is er gekomen toen de nood hoog was »,
vertelt Wardeh opgelucht. « Dankzij het geld dat ik heb gekregen, heb ik wat kleren en voorraad
voor mijn gezin kunnen kopen. Ik hoop nu vooral dat deze situatie niet te lang meer zal duren, zodat
de prijzen zakken en ik opnieuw aan de slag kan gaan. Ik vraag niets voor mezelf. Ik wil alleen maar
dat de kinderen terug naar school kunnen gaan, een vak kunnen leren en later hun kost kunnen
verdienen. »
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wordt de nadruk gelegd op begunstigden die door corona zijn getroffen door een verlies van
toegang tot inkomstenbronnen en op mensen die in de Gazastrook en Noord-Gaza wonen. 

De begunstigden van het project ontvingen elektronische voedselbonnen zoals electronische
bonnen voor hygiënische artikelen. Bovendien ontvingen alle begunstigden een doos
gezichtsmaskers en twee flesen ontsmettingsmiddel voor de handen (100 ml en 500 ml) als
persoonlijke beschermings- en gezondheidsmateriaal. Het distributieproces verliep via het e-
vouchersysteem van RedRose, waarmee het dagelijkse proces van inwisseling op afstand kon
worden gecontroleerd. Tijdens de periode waarin de bonnen konden worden ingewisseld, konden
de begunstigden de gecontracteerde verkopers bezoeken, rekening houdend met de beperkingen
aan de bewegingsvrijheid die de autoriteiten hadden opgelegd tussen 18.00 en 06.00 uur, behalve
in het weekend, waar het uitgaansverbod de hele dag gold. 

Het project werd uitgevoerd samen met twee soortgelijke projecten, één project gefinancierd door
het door UNOCHA beheerde Humanitair Gemeenschappelijk Fonds voor het bezet Palestijns gebied,
dat 506 huishouden steunde, en het tweede gefinancierd door het noodfonds Covid-19 van Oxfam
International, dat 314 huishouden steunde. 

Wardeh, 40 jaar, uit Syrië



Voorlichting aan de bevolking: in Senegal en Mali verspreidde Plan International informatie via
lokale radiostations en sociale netwerken. In Togo bereikte de organisatie's radio- en
televisiecampagne, in samenwerking met het Rode Kruis, meer dan 2,5 miljoen mensen. In
Guatemala zijn meer dan 100.000 mensen bereikt door de organisatie's communicatie op sociale
netwerken.
Sanitaire hulp: in de Filippijnen heeft Plan International handwassystemen en sanitaire kits
uitgedeeld aan meer dan 23.000 gezinnen en 116.000 gezondheidswerkers. In India, Thailand en
Birma werden ook maskers, hydroalcoholische gels, zeep en handschoenen uitgedeeld. Alleen al
in Indonesië ontvingen 37.000 Plan Kinderen sanitaire kits en werd 12,9 miljoen liter water
uitgedeeld aan 265 gemeenschappen.In El Salvador, Colombia en de Dominicaanse Republiek
leverde Plan International medische apparatuur aan tientallen ziekenhuizen, regionale
gezondheidscentra en opvangcentra voor migranten.
Voedsel en economische steun: de lockdown en het verlies van inkomen hebben vele gezinnen
plotseling heel kwetsbaar gemaakt. In Sierra Leone heeft de organisatie rijst uitgedeeld aan bijna
14.000 kinderen ter compensatie van het verdwijnen van de schoolmaaltijden. In Ethiopië
hebben meer dan 6.100 huishoudens van Plan International voedselhulp genoten, in Cambodja
werd voedsel verstrekt aan bijna 40.000 schoolkinderen en in Nepal kon de organisatie meer
dan 16.000 mensen helpen met voedselrantsoenen.
Educatie: door de sluiting van scholen is de toegang tot onderwijs drastisch verminderd, vooral
op het platteland waar de toegang tot internet beperkt is. In veel Afrikaanse landen konden de
scholen na een paar maanden weer open. Intussen hebben 23.000 studenten in Sierra Leone
radio's op zonne-energie ontvangen om het omroepprogramma van de regering te kunnen
blijven volgen. In andere landen, zoals Mozambique, heeft Plan International 118 leerkrachten
opgeleid in methoden voor afstandsonderwijs en materialen uitgedeeld aan meer dan 36.000
kinderen.
Bescherming tegen geweld: de lockdown heeft een verergerend effect op huiselijk geweld. In
het bijzonder seksueel geweld, waarvan 70% plaatsvindt in de familiale omgeving. In Kenia
worden de boodschappen van Plan International over de bescherming van kinderen en de
opsporing van geweld doorgegeven via lokale radiostations of via SMS. Sinds het begin van de
pandemie hebben zij bijna 300.000 mensen bereikt. In de Filippijnen zijn meer dan 700.000
mensen bereikt door de campagnes over deze onderwerpen.

Sinds het begin van de pandemie steunde Plan International honderdduizenden bevolkingsgroepen
die zwaar getroffen zijn door de Covid-crisis. De verleende steun aan de meest getroffen
bevolkingsgroepen organiseerde zich voornamelijk rond vijf activiteitdomeinen: 

Bovenstaande acties zijn mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van verschillende
donoren, waaronder de Belgische autoriteiten en de Europese Unie, en ook het COVID 12-12 oproep.

FOCUS OP RWANDA

Rwanda werd diep getroffen door de coronacrisis. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan,
heeft de Rwandese overheid over het hele land quarantainemaatregelen afgekondigd. Vele scholen
zijn gesloten. Voor de meest kwetsbare gezinnen hebben deze maatregelen desastreuze gevolgen 

OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN PLAN INTERNATIONAL
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op sociaal en economisch vlak. Gezinnen wiens inkomsten afhangen van kleinschalige handel of
landbouwactiviteiten, en zij die werkzaam zijn in de informele economie, worden zeer zwaar
getroffen. Vooral meisjes hebben te kampen met voedselonzekerheid. Op school konden zij rekenen
op voedzame maaltijden, maar nu de scholen gesloten zijn, valt dit weg.  Plan International steunt
deze families via een programma rond voedselzekerheid. 

Gezinnen hebben ook financiële ondersteuning nodig op middellange termijn om hun verlies aan
inkomsten te compenseren. Zo niet, lopen kinderen, en vooral meisjes, meer risico op schendingen
van hun rechten. Dit komt doordat gezinnen gewoonweg geen andere keuze hebben om op een
andere manier in hun meest elementaire behoeften te voorzien: kinderarbeid, gedwongen migratie,
seksuele uitbuiting, kindhuwelijken, vroege en ongewenste zwangerschappen en geweld, inclusief
seksueel geweld en misbruik. 

Plan International ondersteunt de meest kwetsbare gezinnen via verschillende acties. Een daarvan is
cash transfers aanbieden aan 25.000 mensen. Plan International geeft gezinnen tussen de 60 en 119
EUR, zodat ze in hun onmiddellijke voedingsbehoeften kunnen voorzien. Dit stelt gezinnen in staat
om zelf te beslissen welke etenswaren ze op dat moment het meest nodig hebben. Ze kunnen dit
geld bijvoorbeeld gebruiken op lokale markten. Op die manier wordt dus ook nieuw leven geblazen
in de lokale economie. Verschillende onderzoeken tonen aan dat gezinnen het geld effectief
besteden aan basisbehoeften, zoals voeding, gezondheidszorg of onderwijs en niet aan middelen
zoals tabak en alcohol (zie bijvoorbeeld deze studie uit Kenia in 2016).

Daarnaast voorziet Plan International ook informatie over de risico’s die het coronavirus met zich
mee kan brengen, alsook informatie over voeding en gezondheid. 

Naast de radio- en televisiecampagne om mensen te informeren over Covid-19, kregen in Togo
34.000 gezinnen van Plan Kinderen maskers en zeep. Daarnaast werd ook ondersteuning aan 353
gezondheidscentra geboden. Plan International heeft naast voedselrantsoenen ook materiaal
geleverd aan microbedrijven die vrouwen hebben opgericht om 30.000 maskers te produceren,
zoals 931 jongeren opgeleid opdat ze zelf hun micro-bedrijf konden oprichten in de productie van
zeep.

20

Getuigenis uit Togo
« IN MIJN OMGEVING NAM NIEMAND HET VIRUS ERNSTIG. »

Mazalo (18 jaar) uit Togo getuigt over hoe
het werk van Plan International de kijk op
het virus heeft veranderd: « In mijn
omgeving nam niemand het virus ernstig.
Ze deden gewoon alsof er niets aan de
hand was. Dankzij Plan International zijn
we nu veel beter op de hoogte van de
dingen die we moeten doen om ons te
beschermen. Sindsdien zie ik mensen
maskers dragen op begrafenissen,
vermijden ze bijeenkomsten en wassen ze
hun handen veel vaker. Nu dragen ook de
verkopers op de markt maskers. » ©
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Families en kinderen bereiken met urgente berichten over gezondheidseducatie:
Informatie redt levens. In totaal bereikten we tot nu 3 miljard mensen met voorlichting over
de risico's van Covid-19.

Opleiden van gezondheidswerkers en vrijwilligers, ondersteunen van gezondheidsfaciliteiten
en verschaffen van essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen en medische apparatuur:

4 miljoen gezondheidswerkers kregen een training rond het protocollen voor
infectiepreventie en -behandeling ;
Meer dan 500.000 gezondheidswerkers ontvingen persoonlijke beschermingsmiddelen
(jassen, brillen, handschoenen, maskers).

Verstrekken van dringende handwas- en hygiënevoorraden aan scholen, gezondheidscentra,
en alle op kinderen gerichte locaties:

106 miljoen mensen werden geholpen met zeep, zuiver water en handgel.
Ervoor zorgen dat kinderen en zwangere vrouwen geen essentiële gezondheidszorg en
voedingsondersteuning missen:

47 miljoen moeders werden bereikt met speciaal advies over borstvoeding;
Meer dan 92 miljoen vrouwen en kinderen kregen toegang tot essentiële
basisgezondheidsdiensten, waaronder pre- en postnatale zorg, medische zorg voor
kinderziekten en levensreddende vaccinatie  ;
Meer dan 5 miljoen kinderen lijdend aan ernstige acute ondervoeding werden geïdentificeerd
en dringend behandeld om hun leven te redden en hun ontwikkeling te beschermen.

Kinderen veilig houden en laten leren tijdens de scholensluiting:
Het onderwijs voor meer dan 301 miljoen kinderen werd hersteld door middel van leren op
afstand, online of offline ;
405.017 kinderen kregen veilige alternatieve zorg wanneer ze apart moesten blijven van hun
door virussen getroffen families ;
1,1 miljoen scholen werden begeleid bij een ‘veilige schoolopening’ en meer dan 400.000
hebben al veilig geopend ;
In totaal ontvingen 49,8 miljoen huishoudens cash transfers en/of andere sociale hulp om
hen te helpen het hoofd boven water te houden  ;
Meer dan 78 miljoen ouders, verzorgers en kinderen kregen psychosociale bijstand.

Het voorbije jaar stond alles in het teken van Covid-19. Iedereen, overal ter wereld, heeft de
gevolgen ervan gevoeld. Hoewel kinderen minder vatbaar zijn voor Covid-19, heeft de pandemie
ook grote gevolgen voor hen. De Covid-19-crisis is een wereldwijde kinderrechtencrisis. Daarom
lanceerde UNICEF zijn grootste oproep tot fondsenwerving ooit. Dankzij de steun van onze
donateurs, kon UNICEF 1,6 miljard USD-dollars inzamelen om tegemoet te komen aan de groeiende
behoeften van kinderen die door de Covid-19-pandemie worden getroffen.

De humanitaire hulp van UNICEF pakt niet alleen de uitdagingen aan die de pandemie veroorzaakt
en de secundaire gevolgen voor kinderen, maar schetst ook een duidelijke strategie om een betere
wereld op te bouwen voor ieder kind, waar ook ter wereld.

UNICEF heeft alles op alles gezet om kinderen te beschermen in 153 landen. Tijdens het voorbije
jaar ging onze aandacht in 153 landen over verschillende continenten in hoofdzaak naar 5
activiteitdomeinen:

OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA’S VAN UNICEF
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De steun die bij het Belgische publiek werd ingezameld in het kader van de COVID 12-12 campagne
samen met de giften die rechtstreeks op onze rekening werden gestort, droeg bij tot deze
realisaties.

FOCUS OP RWANDA

Informatie redt levens. In totaal bereikten we tot nu 6 miljoen mensen met voorlichting over de
risico's van Covid-19 ;
Meer dan 29.674 gezondheidswerkers ontvingen persoonlijke beschermingsmiddelen (jassen,
brillen, handschoenen, maskers) ;
2.200 kinderen kregen veilige alternatieve zorg wanneer ze afgezonderd moesten worden van
hun familie om besmetting te vermijden ;
160 gezondheidswerkers kregen een training rond infectiepreventie en -behandeling ;
13.000 gezondheidswerkers kregen een extra training om in alle veiligheid huisbezoeken af te
leggen en 1.887 nieuwe gezondheidswerkers werden aangeworven.

Op 14 maart werd het eerste geval van Covid-19 gemeld in Rwanda. De sluiting van de scholen die
daarop volgde op 15 maart 2020 veranderde het dagelijks leven van zo'n 3 miljoen kinderen
ingrijpend. Aangezien in Rwanda de radio een van de meest gebruikte communicatiemiddelen is,
beslisten UNICEF en de nationale overheid dan ook heel snel om dit medium in te zetten om ervoor
te zorgen dat kinderen die verplicht thuis moesten blijven toch verder les kregen. Dit jaar konden
meer dan 2,6 Rwandese kinderen op die manier dankzij UNICEF toch hun onderwijs verderzetten,
ook al waren de scholen gesloten.

Sinds het begin van de pandemie zet UNICEF zich in om de veiligheid van de kinderen waarborgen
en ervoor te zorgen dat verder kunnen leren tijdens de sluiting van de scholen. Daarnaast zet
UNICEF zich in Rwanda ook in om families en kinderen te bereiken met dringende berichtgeving
rond gezondheidsthema’s, om de toegang tot zuiver water, sanitaire voorzieningen en hygiëne
(WaSH) te verbeteren, gezondheidswerkers op te leiden rond infectiepreventie en -behandeling en
om essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen te verdelen.

UNICEF behaalde dit jaar volgende resultaten in Rwanda:
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Cecile en haar twee kinderen zijn opgelucht
en voelen zich een pak veiliger dankzij de
blauwe zeep: « We weten dat een goede
handhygiëne de beste manier is om de
verspreiding van het coronavirus af te
remmen. We kunnen ons dit nu veroorloven
omdat de blauwe zeep aan een heel lage
prijs verkocht wordt. Dankzij UNICEF kunnen
mijn kinderen en ik onszelf en iedereen in
onze omgeving beschermen door onze
handen regelmatig te wassen ».

23

In Burundi hadden veel kinderen die in armoede leven niet de mogelijkheid hun handen te wassen
zoals het hoort. De meest kwetsbare families konden zich immers geen zeep veroorloven omdat het
gewoon te duur is. Om hier verandering in te brengen en om ervoor te zorgen dat ieder kind
toegang heeft tot zeep, lanceerde UNICEF het ‘Blue Soap-‘ initiatief, in nauwe samenwerking met de
privésector. Met de financiële steun van UNICEF en andere geldschieters werd een blauwe zeep op
de markt gebracht die aan de helft van de prijs verkocht wordt. In september 2020, werden 20
miljoen reeds geproduceerd en verkocht in de 18 provincies van Burundi.

EEN BLAUWE ZEEP TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN IN BURUNDI

Getuigenis uit Burundi
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 : 
Overzichtstabel van de aanwending van de COVID 12-12 giften

Bijlage 2 : 
Verslag van de commissaris van Consortium 12-12



RD Congo / Kinshasa

                                                          

• Health                                                 

• Nutrition

• Water, sanitation,                                                                                                                         

hygiene (WASH)

• Number of children having access to handwash facilities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Number of children in reception centers for streetchildren having access to 

sufficient food during three months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Number of children having received sufficent information to be able to protect 

themselves                                                                                                                 • 

Number of reusable masks produced                       

1. 800 streetchildren in 16 reception centers for 

streetchildren get access to handwash facilites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. 800 childeren in 16 reception centers for 

streetchildren get access to sufficent healthy food 

purchased at local cooperatives, for 3 months                                                                                                                                                                                                                                                             

3. 800 children receive sufficient information to be able 

to protect themselves against covid-19                                           

4. 10,000 reusable masks produced in 5 local sewing 

ateliers    

1. 850 children received access to handwash facilites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. 850 children received access to healthy food for 3 months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. 850 children received information on Covid-19                                                                                          

4. 10,000 reusable masks produced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total budget for this project : 50,000 EUR.                                                                                                    

12-12 co-financed this project (16,610 EUR).

Burundi
• Health promotion                                                                 

• Non food items 

• Number of single and reuse masks provided to the Red Cross society and 

volunteers

• Number of phone credit cards provided to the Red Cross

• Number of informative roadshows conducted

• Number of community leaders trained

1. 7,400 single and reuse masks provided to the Red 

Cross society and volunteers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. 1,500 phone credit cards provided to the Red Cross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. 48 informative roadshows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. 470 community leaders trained

1. 7,425 masks provided                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. 1,500 phone credit cards provided                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. 48 informative roadshows conducted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. 470 community leaders trained                                                                            

12-12 financed 100% of these activities.                                                                                                                               

RD Congo / Kinshasa • Wash in Health

• Number of community health workers trained on infection prevention and 

control

• Number of Health Center Facilities (HCF) staff trained on infection prevention 

and control

• Number of HCF that received (one or more) WASH services and IPC equipment

• Percentage of HCF with functional hand hygiene service available within the 

facility, and in or near toilets

1. 409 community health workers trained on infection 

prevention and control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. 223 Health Center facilities (HCF) staff trained on 

infection prevention and control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. 20 Health Center facilities receive WASH services and 

IPC equipment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. 100% of Health facilities have functional hand hygiene 

service available 

1. 409 community health workers trained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. 223 HFC staff trained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. 20 HCF supplied with WASH services and IPC equipment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. 100% of HCF have functional services                                                                                                                                                     

Total budget for this project : 804,459 USD (676,678.44 EUR).                                                                                                                                           

12-12 co-financed this project (11,657 EUR).

Niger / Agadez,                               

Niamey

• Integrated Food Security 

Phase Classification (IPC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Community engagement

• Number of hygiene kits distributed to points of contact (POC)

• Number of health professionals trained in psychological first aid (PFA) oriented 

to Covid

• A helpline for the debriefing of migrants and host community is in place and 

active

• Number of partnerships established to amplify impact of community 

mobilization

1. 1,001 young women and women house employees 

receive hygiene kits and participate in sensitization 

sessions

2. 44 professionals trained (20 women, 24 men)

3. a helpline is ensured by a group of psychologists

4. 2 partnerships established in Agadez, one with the  

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) 

network of journalists (that has reached several radios) + 

one with the Migrant Rights platform

1. 1,001 young women and women house employees received kits 

and participated in sensitization sessions                                                                                                                                                                                                  

12-12 co-financed 10% of this activity. 

2. 44 professionals trained                                                                                                                                                                                                            

12-12 co-financed 50% of this activity.

3. a helpline for psychological support is running                                                                                                                                                                                                      

12-12 financed 100% of this activity.

4. 2 partnerships have been established in Agadez                                                                                                                                                                        

12-12 co-financed 30% of this activity.

Occupied Palestinian 

Territory  / Gaza

                                                                                           

• Food                                                    

• Health assistance         • Number of households provided with unrestriced food and hygiene assistance

1. 50 househould receive e-vouchers for food and 

hygiene assistance

2. 300 individuals (estimated 160 women and 140 men) 

receive assistance

1. 59 households received e-vouchers for food and hygiene 

assistance                                                                                                                             

2. 402 individuals (203 women and 199 men) received assistance                                                                                                                                                          

12-12 financed 100% of these activities.       

Overview on the use of the donations collected during the COVID 12-12 appeal (2020)

Locations Type of assistance category Key result indicators (KRI) Objectives
Objectives achieved

as per 24/04/2021



Overview on the use of the donations collected during the COVID 12-12 appeal (2020)

Locations Type of assistance category Key result indicators (KRI) Objectives
Objectives achieved

as per 24/04/2021

Rwanda

• Protection                                                       

• Food security and                                                                                              

livelihoods (FSL)

• Nutrition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Number of households benefitted by the Cash or Voucher Assistance (CVA) 

(disaggregated by gender of household head, household size, other 

vulnerbability data) during the COVID-19 response

• Percentage of beneficiaries reporting that CVA is delivered in a safe, accessible, 

accountable and participatory manner  

• Percentage of targeted beneficiaries reporting that women have equal access to 

and control of CVA support 

• Percentage of supported community members with adequate knowledge, 

attitudes and practices regarding nutritional impact of COVID19 restrictions 

• Percentage of supported community members with adequate knowledge and 

practices regarding nutrition of under 5 children and PLW 

Reduce food insecurity through a package of gender and 

age responsive services that include cash or voucher 

assistance and community engagement to 7,850 

households from most vulnerable communities.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7,850 households have been reached.                                                                                                             

Total budget for this project : 1,000,000 EUR (EU funding).                                                                                                                                                            

12-12 increased the funding of his project (top-up) (27,635.12 EUR). 

Global

• Water, sanitation, hygiene

• Health

• Nutrition

• Child protection

• Education

Number of:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Families and children reached with urgent health education messages so they 

understand how to protect themselves from infection                                                                                                                                                                                 

2. Health workers trained in infection prevention control and treatment protocols                                                                                                                                                                                            

3. Health wokers provided with essential PPE and medical equipment to fill 

critical gaps                                                                                                                                                                                     

4. People provided with urgent handwashing and hygiene supplies in schools, 

health centres, childcare facilities and all child focussed locations to stop the 

spread of the infection                                                                                                                                                    

5. Malnourished children found and amiddted into urgent treatment to save 

their lives and safeguard their development                                                                                                                                                                                           

6. Mothers reached with special breastfeeding advica during COVID                                                                                                                                                                        

7. Children and mothers kept remain connected to critical basic health services                                                                                                                                                                                               

8. Children for whih education was restored through remote learning either 

online or offline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. Parents, carers and children who have received mental health counselling and 

support                                                                                                                                                                                                   

10. Households provided with humanitarian cash assistance                                                                                                                                                                   

11. Families who we advocated for to get additional support from their 

governments 

1. 32,458 families and children reached                                     

2. 40 health workers trained                                                                              

3. 24 health workers provided with essential Personal 

Protective Equipment (PPE) and medical equipment                                                                           

4. 970 people provided with urgent handwashing and 

hygiene supplies                                                                                             

5. 108 malnourished children found and admitted into 

urgent treatment                                                                                              

6. 478 mothers reached with special breastfeeding 

advice                                                                                                            

7. 1,190 children and mothers kept connected to critical 

basic health services                                                                                 

8. 4,060 children whose education was restored through 

remote learning                                                                                        

9. 805 parents, carers and children who have received 

mental health and psychosocial support                                                      

10. 19 households provided with humanitarian cash 

assistance                                                                                                             

11. 720 families who benefitted from new or additional 

social assistance measures provided by governments 

                                                                                                                         

1. 32,458 families and children reached                                                                                                                                                   

2. 40 health workers trained                                                                                                                                             

3. 24 health workers provided with Personal Protective Equipment 

(PPE) and medical equipment                                                                                                                                                                                            

4. 970 people provided with handwashing and hygiene supplies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. 58 malnourished children found and admitted into urgent 

treatment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. 1,054 mothers and children received healthcare services                                                                                                                                                      

7. 1,190 children and mothers kept connected to basic health 

services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. 3,440 children's education was restored                                                                                                                                                                          

9. 805 parents, carers and children received mental health and 

psychosocial support                                                                                                                                        

10. 19 households provided with humanitarian cash assistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11. 538 families benefitted from social assistance measures                                                                                                                                                                              

12-12 financed 100% of these activities.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Note: all data in the table above have been provided by the member organisations.
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ATTEST VAN DE COMMISSARIS CONFORM  HET 
TRANSPARENTIE INZET VAN DE BELGISCH CONSORTIUM 

VOOR NOODHULPSITUATIES 
 

In	het	kader	van	ons	mandaat	als	commissaris	van	de	VZW	BELGISCH	CONSORTIUM	VOOR	
NOODHULPSITUATIES,	hebben	wij	de	opdracht	gekregen	om	een	attest	af	te	geven	betreffende	de	
herverdeling	aan	leden	van	giften	die	op	de	gemeenschappelijke	rekening	zijn	ontvangen	in	het	
kader	van	een	gezamenlijk	oproep	(	inzet	voor	transparantie).		De	gezamenlijke	oproep	betreft	de	
campagne	'Covid	12-12'	die	op	24	april	2020	is	gestart.	
	
We	bevestigen	dat	er	tijdens	het	boekjaar	2020	giften	werden	gestort	voor	de	campagne	«	Covid	
12-12	»	ten	bedragen	van		186.220,49	EUR.	Deze	storting	is	als	volgt	verdeelt	tussen	de	leden	:	
	

Caritas	International	Belgique	/	Caritas	Internationaal	België 16.610,87	€																	
Handicap	International 11.657,40	€																	

Dokters	Van	De	Wereld	/	Médecins	de	Monde 12.551,26	€																	
Oxfam	Solidarité	/	Oxfam	Solidariteit 21.378,11	€																	

Plan	International	Belgium 27.635,12	€																	
Unicef 40.521,58	€																	

Belgische	Rode	Kruis 34.599,77	€																	
Croix	Rouge	de	Belgique 21.266,38	€																	

186.220,49	€															 	
	
De	giften	werden,	in	de	loop	van	2020	als	volgt	toegewezen	:	
 
 

Dons	COVID	2020	/	Giften	COVID	2020 289.913,87	€															

Frais	de	campagne	/	campagne	kosten 41.048,05	€-																	
Frais	audit	/	audit	kosten 5.000,00	€-																			

A	distribuer	aux	membres	/	Te	verdelen	tussen	de	leden 243.865,82	€															

Distribué	aux	membres	en	2020	/	Verdeelt	aan	de	leden	in	2020 186.220,49	€-															
A	distribuer	en	2021	-	créance	au	bilan	/	Te	verdelen	in	2021	-	

vordering	op	de	balans 57.645,33	€																	  
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De	bedragen	gestort	aan	de	leden	werden	verdeeld	op	basis	van	de	sleutel	die	van	kracht	was	op	
het	moment	van	de	oproep	in	overeenstemming	met	het	huishoudelijk	reglement	van	de	
Consortium	12-12.	
Het	saldo	van	de	giften	die	nog	niet	was	verdeeld	(57.645,33	EUR)	per	31	december	2020	is,	in	de	
loop	van	2021,	betaalbaar	gesteld	aan	Consortium	12-12	leden.	
	

	
	
Brussel, 23 juni 2021 
 
PVMD Bedrijfsrevisoren 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
Alain CHAERELS  
Bedrijfsrevisor 
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