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Begin maart 2017, verklaarde de Verenigde Naties dat de wereld geconfronteerd 
werd met de grootste humanitaire crisis sinds de oprichting van de VN in 1945, 
met meer dan 20 miljoen mensen in vier landen die het risico lopen om van 
honger te sterven en hongersnood te lijden.

Stephen O’Brien, hoofd van de humanitaire hulpverlening van de VN drong aan 
op onmiddellijke hulp voor Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en het noordoosten 
van Nigeria. 

Op 14 maart lanceerde Consortium 12-12 - een samenwerkingsverband van 
Caritas Internationaal, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-
Solidariteit, Plan International België en UNICEF België1  - een nationale oproep 
“Hongersnood 12-12” ten voordele van de miljoenen mensen die bedreigd 
waren met zware ondervoeding.

Hulpprogramma’s werden gefinancierd in 7 Afrikaanse landen en in Jemen. 

Op 31 december 2017 werd de campagne afgesloten. De totale 
opbrengst bedraagt 11,901 miljoen euro, waarvan 10,165 miljoen op de 
gemeenschappelijke rekening 12-12.

Een jaar na het lanceren van de oproep (22 maart 2018) verklaarde de Europese 
Commissie dat in de getroffen landen dank zij de internationale inspanningen, 
het risico op grote hongersnoden werden voorkomen.

In dit eindrapport wordt een overzicht gegeven van wat er met de ingezamelde 
fondsen is gerealiseerd in 8 getroffen landen (Jemen, Zuid-Soedan, Somalië, 
Nigeria, Niger, Ethiopië, Oeganda en Kenia) over een periode van 2 jaren (maart 
2017 – maart 2019)

U vindt er een uitgebreide overzichtstabel per land, per organisatie met de 
doelstellingen (indicatoren) en de uiteindelijk behaalde resultaten en wat de 
organisaties gespendeerd hebben per land en/of per project.

Daarnaast vindt u van elk gerealiseerd project een korte beschrijving en een 
aantal getuigenissen van de bevolking uit de projectgebieden.

Tenslotte bevat het rapport ook een samenvatting van de audit die door een 
onafhankelijk kantoor van revisoren (RSM) in juni & juli 2019 werd uitgevoerd.

hongersnood
De Verenigde Naties verklaart een hongersnood in gevallen waarin 20% 
van de huishoudens geconfronteerd worden met extreme voedseltekorten 
waaraan ze onmogelijk het hoofd kunnen beiden, waarin de graad van 
ondervoeding de 30% overschrijdt en wanneer het sterftecijfer meer dan 
twee mensen per dag per 10.000 inwoners is

1  Het Belgische Rode Kruis vervoegde het Consortium 12-12 later dat jaar.
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financiële
resultaten
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consortium 12-12
OPBRENGSTEN

kosten

Ontvangen giften op de ‘12-12’ rekening van het Consortium 10.165.284 €

Totaal uitgekeerd aan leden 9.420.000 €
Caritas Int. Dokters v/d Wereld Handicap Int. Oxfam-Solid. Plan Int. BE UNICEF BE

1.008.790 € 685.381 € 1.042.751 € 1.162.547 € 2.545.001 € 2.975.530 €

Totaal uitgekeerd aan niet-leden 500.000 €
Tear Fund Broederlijk delen

421.155 € 78.845 €

Bestemde fondsen (Rollend fonds voor nieuwe oproep) 52.303 €

Kosten Consortium voor  ‘Hongersnood 12-12’ 192.981 €

Totaal kosten Consortium 12-12 10.165.284 €

Leden consortium 12-12
opbrengsten

Caritas Int. Dokters v/d Wereld Handicap Int. Oxfam-Solid. Plan Int. BE UNICEF BE

Ontvangen giften op de rekening van de lidorganisaties 1.736.032 €    225.488 € 92.000 € 7.005 € 192.381 € 99.094 € 1.120.064 €

Ontvangen van ‘Hongersnood 12-12’ 9.420.000 € 1.008.790 € 685.381 € 1.042.751 € 1.162.547 € 2.545.001 € 2.975.530 €

Totale opbrengst leden 11.156.032 € 1.234.278 € 777.381 € 1.049.756 € 1.354.928 € 2.644.095 € 4.095.594 €

Caritas Int. Dokters v/d Wereld Handicap Int. Oxfam-Solid. Plan Int. BE UNICEF BE

Indirecte kosten  870.172 € (148.113 €)* 77.738 € 83.981 € 61.679 € 319.384 € 327.390 €

Directe kosten 9.812.432 € 1.234.278 € 664.123 € 965.775 € 1.171.897 € 2.324.711 € 3.451.648 €

Saldo ** 473.428 € 35.520 € 121.352 € 316.556 €

Totaal 11.156.032 € 1.234.278 € 777.381 € 1.049.756 € 1.354.928 € 2.644.095 € 4.095.594 €

kosten

* Caritas Int. heeft de indirecte kosten betaald met fondsen ontvangen op eigen rekening

TOTALE OPBRENGST FONDSENWERVINGSCAMPAGNE ‘HONGERSNOOD 12-12’
Ontvangen op rekening 19 0000 0000 12-12 10.165.284 €

Ontvangen op eigen rekening leden 1.736.032€

TOTALE OPBRENGST HONGERSNOOD 12-12 11.901.316 €

** de saldi zullen in de lopende projecten in de getroffen gebieden gedurende de komende maanden gespendeerd worden
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Narratief verslag
Leden van het consortium 12-12

©
 U

N
IC

EF
 / 

N
ak

ib
uu

ka



9

overzicht van de acties 
van de leden per land

Caritas 
International

Handicap 
International

Dokters van 
de Wereld

Oxfam 
Solidariteit

Plan 
International 

België

UNICEF 
België

Ethiopië x x x x

Kenia x x

Niger x x x

Nigeria x x x

Oeganda x x x x x

Somalië x x x x

Zuid-Soedan x x x x

Jemen x



10

Ethiopië

Regelmatige droogte resulteerde in slinkende voorraden bij de boeren in Damot 
Gale en Damot Woyide (Wolaita Zone). Ze slaagden er niet langer in om zaden te 
bewaren of te kopen waardoor ze ook minder snel de effecten van de droogte te 
boven komen.  Toen schaarse en laattijdige regenval in 2017 nog maar eens de 
oogst hypothekeerde, moest er dringend actie ondernomen worden. De pijlers 
van de interventie van Caritas International zijn ‘cash for work’ en zaaigoed. 

Om 1.100 ondervoede en arme gezinnen toegang tot voedsel te geven, 
organiseerden we in overleg met de bevolking activiteiten die de gemeenschap 
ten goede kwamen en de betrokkenen gedurende 5 maanden geld  bezorgden 
om eten te kopen: erosiebestrijding, waterconservatie, onderhoud van wegen, 
aanleggen van een waterbevoorradingsplaats voor vee… 220 zieken, mensen met 
HIV of aids, zwangere vrouwen en mensen met beperkingen kregen geld om eten 
te kopen zonder dat zij daar iets voor in de plaats moeten doen.

5.242 huishoudens ontvingen en verbeterde zaden voor bonen en voor maïs 
en de nodige bio-bemesting gekoppeld aan de nodige vorming, voldoende voor 
een perceel van 0,25 hectare. In sommige gevallen kwamen huishoudens in 
aanmerking voor zowel cash for work als voor de zaadbedeling.

In Ethiopië heeft HI In de eerste zes maanden na de start van de 1212-campagne 
zich gericht op het behandelen en voorkomen van acute ondervoeding in de 
vluchtelingenkampen van Gambella. Mede dankzij 1212 zijn 10 000 ondervoede 
kinderen en hun moeders geholpen kunnen worden. Door een  toename van 
conflicten rond de grensgebieden van Oromia en Somalische regio’s  in september 
2017, heeft HI in deze regio ook activiteiten opgestart. De distributie van 
noodhulpgoederen heeft ervoor gezorgd dat 550 huishoudens (2200 mensen) in 
hun basisbehoeften kunnen voorzien.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding

12-12 BUDGET
198.300 €

In 2017 werd Ethiopië geconfronteerd met een ernstige voedselcrisis na de zware regens van 2015, 
gecombineerd met grillige weersomstandigheden als gevolg van El Niño. In de afgelopen twee jaar hebben 
bijna alle regio’s van Ethiopië te maken gehad met een tekort aan regenval. Pastorale gemeenschappen 
in de zuidelijke en zuidoostelijke laaglanden hebben zwaar te lijden gehad onder het verlies aan vee en 
de verminderde toegang tot voedsel. De ondervoeding neemt in het hele land toe. 7,8 miljoen mensen 
hebben voedselhulp nodig.
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Droogtegevoelige gemeenschappen in Ethiopië ondersteunen om de gevolgen 
van El Niño het hoofd te kunnen bieden 

Het Wag Hemra gebied in het noorden van Ethiopië wordt gecategoriseerd 
als een chronisch voedsel-onzeker gebied. Er heerst een zeer hoge mate aan 
ondervoeding onder de plaatselijke bevolking omwille van lange droogteperiodes. 
De meerderheid van de bevolking woont er in rurale dorpen en leeft voornamelijk 
van landbouwactiviteiten. Door een nog beperktere regenval in vergelijking met 
andere jaren, vielen de oogst en de veeteelt in 2016 enorm tegen. Aangezien de 
meeste gezinnen afhankelijk zijn van deze activiteiten voor hun voedselbehoeften 
en levensonderhoud, heeft de droogte geleid tot verhoogde niveaus van acute 
ondervoeding en een enorm watertekort in de regio. Maar zelfs al zou de oogst 
weer een ‘normaal’ niveau bereiken, dan nog zou de productie niet genoeg zijn om 
voedselzekerheid te kunnen garanderen in de regio. 

Met dit project in de gemeenschappen Dehana en Sehala Woredas van de Amhara 
regio, dragen we bij tot het vergroten van de veerkracht en capaciteiten van 
droogtegevoelige gemeenschappen om beter om te kunnen gaan met de gevolgen 
van extreme weersomstandigheden, zoals El Niño. Extra aandacht wordt besteed 
aan kwetsbare groepen, voornamelijk gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd, 
weduwen, alleenstaande moeders, zwangere vrouwen, ouderen en mensen die 
leiden aan AIDS/HIV. 

Er werd ingezet op het verbeteren van de gezondheidssituatie van 13.403 
personen door het voorzien van therapeutische voedingsprogramma’s en 
gezondheidsprogramma’s, door lokale gezondheidswerkers op te leiden, 
gezondheidscentra te voorzien van het nodige materiaal, door voedingsartikelen 
te verdelen onder de bevolking en door personen op te leiden binnen de 
gemeenschappen die zich bezighouden met het onderwijzen en opvolgen 
van de bevolking rond voeding, gezondheid en opvoedingspraktijken. Om het 
levensonderhoud van de gezinnen te verbeteren hebben we eveneens de 
plaatselijke landbouwactiviteiten ondersteunt. Zo hebben we dierenartsen 
opgeleid voor massale vaccinaties van vee, zaden voor zowel eigen gebruik als 
commerciële productie voorzien voor de bevolking, de bevolking getraind rond 
duurzame landbouwtechnieken en risicomitigatie en hebben we verschillende 
gezinnen gevogelte of geiten geschonken met het oog op de productie van eieren 
en melk voor eigen gebruik binnen de gezinnen. Met deze activiteiten hebben we 
de weerbaarheid van 27.890 personen uit kwetsbare gezinnen versterkt. Tot slot 
hebben we de toegang tot water-, sanitaire-, en hygiëne-voorzieningen verbeterd 
voor 23.400 personen uit kwetsbare gezinnen door onder andere scholen en 
gezondheidscentra te voorzien van systemen die regen opvangen voor hergebruik 
en door het uitbouwen van waterputten. Ook in dit project werd de plaatselijke 
bevolking zoveel mogelijk betrokken in onze interventies om een zo blijvend 
mogelijk effect te creëren. 

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding

12-12 BUDGET
1.110.545 €
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In mei 2017 besloot Dokters van de Wereld, gezien de “hongersnood”-situatie en 
de kwetsbaarheid van de bevolking, een team van drie personen te sturen om 
de strijd tegen Cholera in de Somalische regio van Ethiopië te versterken. In een 
context van ondervoeding kan cholera immers een grote impact hebben op de 
sterfte bij de bevolking.

Deze missie vond plaats in juni 2017 met een arts, een logistiek medewerker en 
een persoon die belast is met de veiligheid gezien de volatiliteit van de context in 
deze regio. De verkennende missie analyseerde de medische gegevens en had een 
ontmoeting met de verschillende autoriteiten. De “lacunes” zijn geïdentificeerd in 
termen van zorg en er is een strategievoorstel ontwikkeld.  

De onderzoeksmissie concludeerde dat een ad-hoc cholera-interventie in het 
Fofen-gebied nodig was, maar dat er al gevallen van ondervoeding werden 
behandeld door andere organisaties. 

Om budgettaire en ‘Human Resources’ redenen werd uiteindelijk geen enkele 
tussenkomst gedaan en de Dokters van de Wereld richtte zich op andere 
contexten. 
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KEnia

In Kenia zorgde Caritas International ervoor dat 1.297 personen toegang kregen 
tot water. Dit gebeurde onder meer door de installatie van watertanks van 10.000 
liter, het herstellen van waterputten, de verdeling van  jerry cans aan huishoudens 
en het opvangen van water via de daken van scholen.

Er werd ook aandacht besteed aan hygiëne: volwassenen en kinderen kregen 
een participatieve training met het oog op de verbetering van hygiëne en 
toiletgewoontes (PHAST en CHAST ‘Participatory/Children Hygiene and Santitation 
Transformation training). Volgende thema’s kwamen aan bod: voedsel, persoonlijke 
hygiëne, preventieve maatregelen om malaria, cholera en HIV te voorkomen. 
Meisjes kregen via de school maandverband, er werd hen geleerd hoe ze op een 
hygiënische manier te gebruiken en wat ermee te doen na gebruik.

In Kenia richtten de UNICEF-interventies met Belgische fondsen op de behoeften 
aan water en sanitaire voorzieningen van gezinnen in dorpen en kinderen 
op scholen. In de provincies Mandera en Marsabit heeft het herstel van 8 
waterpunten, 31.792 mensen toegang gegeven tot voldoende en duurzaam 
drinkwater.

Om deze gemeenschappen in staat te stellen duurzame toegang tot water te 
behouden, heeft UNICEF 61 mensen getraind in de voordelen van adequaat en 
efficiënt waterbeheer en -faciliteiten.  

Daarnaast hebben nu 2.543 kinderen schoon water op school (8 basisscholen 
in totaal). 

Dankzij de werkzaamheden op het terrein, werd 9.750 stuks vee van drinkwater 
voorzien. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de goede werking van de 
economische activiteiten in beide provincies te waarborgen en bij te dragen tot 
een meer gevarieerde voeding.

SECTOR / 
ONDERWERP
WaSH (Water, 
Sanitation and 
Hygiene)

12-12 BUDGET
50.000 €

SECTOR / 
ONDERWERP
WaSH (Water, 
Sanitation and 
Hygiene)

EIGEN FONDSEN
111.111 €

In 2017 waren meer dan 2,6 miljoen Kenianen ernstig ‘voedsel onzeker’ - en dit aantal nam snel toe. Een 
ernstige droogte heeft de watervoorraden in de helft van de 47 provincies van Kenia opgedroogd en 
ongeveer 3 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Terugkerende droogteperiodes 
hebben de bestaansmiddelen vernietigd, lokale conflicten over schaarse hulpbronnen veroorzaakt en 
het vermogen van de gemeenschappen om het hoofd te bieden uitgehold.
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niger

Versterking van de veerkracht en voorkoming van het risico van ondervoeding voor 
gemeenschappen die getroffen zijn door het Boko Haram conflict  in de Diffa-
regio, Republiek Niger.

Als reactie op de humanitaire crisis in de Diffa-regio, veroorzaakt door aanvallen 
van de Boko Haram- en verergerd door met name overstromingen, epidemieën 
en voedselonzekerheid, heeft Oxfam in Niger een project uitgevoerd met 
financiering van OXFAM Solidariteit, met tot doel het versterken van de 
veerkracht en de preventie van het risico op ondervoeding van door 
conflicten getroffen gemeenschappen in de Diffa-regio. Het project startte op 1 
september 2017 en eindigde op 30 juli 2018. Het heeft drie hoofdbestanddelen: 
Noodvoedselzekerheid en ontwikkeling van de middelen van bestaan voor de 
meest kwetsbaren (EFSVL), water - hygiëne en sanitaire voorzieningen (WASH) en 
bescherming.

Voor het eerste onderdeel (voedselzekerheid en levensonderhoud) ontvingen 
de meest kwetsbare inwoners van de dorpen Bondouri en Boulamari financiële 
steun voor inkomensgenererende activiteiten (ARG). Het spreekt voor zich dat de 
identificatie en selectie van de meest kwetsbaren plaatsvond via een uitgebreid 
en participatief proces. In totaal hebben 1.500 huishoudens (6.697 mensen) die 
het doelwit zijn van de IGA’s hun levensonderhoud hersteld. 

Het doel van de WASH-component was om de toegang tot water te verzekeren 
en de sanitaire omstandigheden voor de bevolking van Toumour, Boudouri 
en Kablewa te verbeteren. De watervoorziening in Kablewa is uitgebreid en er 
is een nieuwe (kleine) drinkwatervoorziening gebouwd in het dorp N’Gortogol. 
Om het onderhoud van de voorzieningen te waarborgen, zijn er watercomités 
(gemeenschapsstructuren) opgericht. De bevolking is bewust gemaakt van het 
drinkwaterverbruik en de hygiëne. Tot slot werden 135 latrineblokken/douches 
voor kwetsbare mensen gebouwd.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voedselzekerheid/
bescherming

12-12 BUDGET
1.162.547 €

Meer dan 1,5 miljoen mensen in Niger werden in 2017 getroffen door voedselonzekerheid. Naar schatting 
1,5 miljoen mensen extra zijn chronisch ‘voedselonzeker’ en miljoenen andere mensen hebben tijdens 
het magere seizoen te kampen met een tijdelijk tekort aan voedsel. Daarnaast telt Niger bijna 300.000 
vluchtelingen, waarvan het merendeel uit Nigeria komt.
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Het derde onderdeel – bescherming -  was bedoeld om bescherming te integreren 
in de activiteiten in het kader van de eerste twee onderdelen. Ervoor zorgen dat de 
waardigheid van de begunstigden wordt gerespecteerd en dat er geen misbruik is 
gemaakt door personeel van Oxfam of door dienstverleners. Specifieke aandacht 
werd besteed aan gendergerelateerd geweld (GBV). De gemeenschaps- en 
religieuze leiders werden getraind in bescherming en GBV-kwesties.

Andere kanalen, zoals de media, gemeenschapsrelais of participatief theater, 
werden ook aangewend in dit beschermingscomponent om boodschappen over 
te brengen. In totaal werden 25.585 mensen bereikt, 24.010 door het participatief 
theater en 1.581 door de gemeenschapsrelais.

Ondanks de beperkingen tijdens de uitvoering van het project werden de 
vooropgestelde resultaten bereikt.

Malam Awa Abdou habite actuellement au 
site de déplacés internes de Boudouri, il est 
âgé de 37 ans environ et est père de cinq (5) 
enfants dont 2 garçons et 3 filles. Il est déplacé 
interne originaire de Zarwaram, village situé à 
vingt cinq (25) kilomètre de sud-ouest de Diffa, 
où il pratiquait l’agriculture et le maraichage 
qui lui permettaient de subvenir aux besoins 
quotidiens de sa famille. Aujourd’hui, il se 
retrouve à Boudouri à la merci de l’assistance 
humanitaire. Son arrivée il y a environ 13 mois 
dans ce site de Boudouri a été occasionnée 
par le harcèlement de groupes armés non 
étatiques et notamment la secte Boko Haram 
dans les villages riverains du lac Tchad et de la 
Komadougou. Le plus difficile pour lui, je cite : « 
Nous avons quitté nos villages précipitamment 
et sans aucune provision car je ne pouvais 
pas les transporter. Il a fallu que je prenne sur 
mon dos mes deux enfants. Ma femme était 
enceinte elle ne pouvait pas transporter même 
quelques kilogrammes. Voyez -vous comment 
nous avons tout laissé là-bas. Avant ce cash 
transfert, il nous est même arrivé de passer 
des nuits sans manger». Avant la distribution 
du cash, Malam Awa n’avait aucune autre 
source de revenus susceptible de lui procurer 
de l’argent pour subvenir aux besoins de son 
ménage. Sa seule préoccupation : comment 
nourrir sa famille ? Où trouver le petit métier ?

Suite aux activités de distribution de cash vivres 
initiées par Oxfam financées par le fond 12-12 

au profit des bénéficiaires de sa localité dont il 
fait partie, il est très content d’être bénéficiaire 
et s’exprime en ces termes: « Dieu merci, notre 
préoccupation a été bien entendue, nous sommes 
aujourd’hui comblés par les bienfaits de l’aide 
humanitaire grâce au projet initié par Oxfam. 
Nous sommes vraiment choyés grâce à l’aide 
humanitaire à travers ses appuis inestimables ». 
Enfin , préoccupé par la survie de son ménage, il 
lance un cri qui tient lieu de doléance à l’endroit 
d’Oxfam et de ses partenaires financiers en 
ces termes : « je vous demande de ne pas nous 
abandonner en cette période toujours difficile 
pour nous les déplacés n’ayant ni terre, ni jardin, 
ni ressource; nous avons plus que jamais besoin 
de votre soutien, continuez à nous aider jusqu’au 
retour de la paix dans nos villages d’origine ».

“A new lease of life….”

©
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Verdeling van basisvoorwerpen voor het levensonderhoud van behoeftige 
gezinnen in Diffa, Zuidoost Niger

De regio Diffa, in het zuidoosten van Niger, kampt met een ongekende humanitaire 
crisis sinds de eerste gewapende aanvallen door Boko Haram in 2015. In 2018 
alleen al zijn naar schatting 252.305 mensen hun thuis ontvlucht die nu in kampen 
of gastgemeenschappen leven. Deze mensen hebben als gevolg van het conflict 
geen onderdak meer en verloren vaak bijna al hun bezittingen.  Door de uitgeroepen 
noodtoestand zijn vis- en landbouwactiviteiten enorm beperkt, zijn de kosten van 
geïmporteerde producten fors gestegen en zijn markten vaak gesloten. Door de 
uitzonderlijke droogte in de Sahel blijft het niveau van ondervoeding hoog en zal de 
voedselonzekerheid, die zich al in een crisisfase bevindt, naar verwachting blijven 
aanhouden. Tevens wordt de regio geconfronteerd met verschillende epidemieën 
en blijft toegang tot diensten, zoals gezondheidsdiensten, een grote uitdaging. 
Ongeveer de helft van de bevolking van Diffa (419.000 mensen) heeft dringende 
humanitaire hulp nodig. 

Met de Belgische bijdrage aan dit project voorzagen we 260 huishouden, met in 
totaal 1.393 gezinsleden, van basisvoorwerpen om te overleven (koken, wassen, 
wonen, etc.) in de dorpen N’Guigmi, N’Gagam en Assaga. De begunstigde 
huishoudens zijn allen voorzien van volgende basisvoorwerpen: Tenten, touwen, 
dekens, muskietennetten, hygiëne kits, jerrycans, keukensets om zelf te kunnen 
koken en wassen en lantaarns op zonne-energie. 

Deze voorwerpen hebben direct bijgedragen aan de onmiddellijke opvang- en 
hygiënebehoeften van kinderen en hun gezinnen, wat van vitaal belang is voor het 
overleven van deze bevolkingsgroep. Indirect hebben we ook bijgedragen aan een 
verbetering van de gezondheidssituatie door het voorzien van muskietennetten, 
hygiënekits, jerrycans blikjes en dekens. Plan International coördineerde nauw 
samen met de Shelter Cluster en andere instanties en organisaties die op dezelfde 
interventiegebieden optraden om te zorgen dat de distributie soepel verliep, dat 
de behoeften adequaat werden gedekt, om dubbel werk te voorkomen en om de 
targeting in de doelgebieden te harmoniseren om een transparant, eerlijk en gelijk 
niveau van hulp te kunnen garanderen. In het bijzonder heeft Plan International 
de ontwikkeling van het jaarlijkse actieplan ondersteund dat de basis vormt voor 
de reactie op dringende behoeften aan onderdak en basisvoorwerpen. Nauwe 
coördinatie met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder de Shelter-NFI-
werkgroep, de begunstigde gemeenschappen en lokale leiders, verbeterde het 
begrip en de actieve deelname van de lokale bevolking sterk. 

SECTOR / 
ONDERWERP
Onderdak en ‘Non-
food items’ (NFI)

12-12 BUDGET
91.023 €
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4.358 personen die rechtstreeks of onrechtstreeks te lijden hebben onder het 
geweld van Boko Haram in de Diffa regio kregen van Caritas International de nodige 
steun om aan hun (voedsel)behoeftes te voldoen en dat gedurende 8 maanden, 
in de periode augustus 2017 – eind 2018. Het betreft hier zowel Nigeriaanse 
vluchtelingen, als Nigerese ontheemden en gastgemeenschappen. Zij werden 
geselecteerd op basis van hun grote kwetsbaarheid. Hoofdzakelijk alleenstaande 
vrouwen met kinderen en mensen met een beperking die een huishouden moeten 
runnen zonder hulp van buitenaf, kwamen in aanmerking.

Concreet: Elke maand kregen de families een voucher die recht gaf op een 
onvoorwaardelijk bedrag van 32.500 FCFA.  In de steden kon die ingewisseld 
worden aan het loket van het Bureau Nigérien d’Intermédiation Financière, 
daarbuiten kregen de mensen hun geld ter plaatse van Caritasmedewerkers. 
Het geld kon in theorie voor om het even welke behoefte gebruikt worden maar 
tweemaandelijkse enquêtes bij 20 % van de betrokken huishoudens leerde ons 
dat gemiddeld in bijna de helft van de gevallen het geld voor de aankoop van 
voedsel gebruikt werd.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding

12-12 BUDGET
50.000 €
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nigeria

Geïntegreerde noodhulp voor kwetsbare gemeenschappen in de staat Borno, 
Noordoost-Nigeria

Er is een ernstige beschermings-, voedsel- en onderwijscrisis gaande in het 
noordoosten van Nigeria, voornamelijk vanwege het conflict met Boko Haram 
dat al sinds 2009 voortduurt. Dit conflict blijft miljoenen mensen in Noordoost-
Nigeria treffen die nood hebben aan dringende humanitaire hulp, waarvan meer 
dan de helft kinderen. Het conflict zorgt voor grote volksverplaatsingen, zware 
verstoringen van de landbouwactiviteit en een snelle daling van de plaatselijke 
bestaansmiddelen. De impact van het conflict op het levensonderhoud, de 
marktwerking en de humanitaire respons heeft de toegang tot voedsel in de 
regio ernstig beperkt. Dit resulteert in een hoog aantal gevallen van acute 
ondervoeding. Vooral in de staat Borno leidt een aanzienlijk deel van de kinderen 
aan acute ondervoeding en is er geen toegang tot geschikte behandeling doordat 
verschillende gezondheidscentra zijn vernietigd. De plaatselijke bevolking wordt 
nog steeds geconfronteerd met ernstige mensenrechtenschendingen, waardoor 
de nood op bescherming van deze mensen hoog is.

Binnen deze context is het ons doel om bij te dragen tot een vermindering 
van morbiditeit, die veroorzaakt wordt door ondervoeding, en om de toegang 
tot kwaliteitsvolle kinderbeschermingsdiensten te verbeteren. We creëerden 
beschermende omgevingen voor kwetsbare kinderen onder de 5 jaar die het 
risico lopen op ondervoeding, geweld, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting, en we 
sensibiliseerden de lokale gemeenschappen rond goede kindervoedingspraktijken 
en andere relevante onderwerpen.

We reageerden op de onmiddellijke voedingsbehoeften van de kinderen door een 
methode waarbij we de lokale gemeenschap centraal stellen in de implementatie. 
Zo werden 7.193 kinderen behandeld voor acute ondervoeding in therapeutische 
voedingsprogramma’s. Vrijwilligers uit de gemeenschap en gezondheidswerkers 
en voedingsmedewerkers van de overheid werden getraind in het identificeren 
en doorverwijzen van gevallen van ernstige en acute ondervoeding en in het 
mobiliseren van gemeenschappen rond deze kwesties.

Om kinderen een zo goed mogelijke bescherming te bieden, werden 6.240 zwangere 
vrouwen via bijeenkomsten opgeleid rond goede kindervoedings-, en hygiëne 
praktijken, oorzaken van ondervoeding, en het belang van vroege ontwikkeling 
bij kinderen. Bovendien werden 54.732 inwoners van de lokale gemeenschappen 
gesensibiliseerd rond goede gezondheids- en voedingspraktijken tijdens wekelijkse 
sessies in behandelingscentra voor ondervoeding.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding

12-12 BUDGET
712.830 €

Het noordoosten van Nigeria is al decennialang arm, onderontwikkeld en wordt gekenmerkt door de 
landbouwindustrie en de zelfvoorzienende landbouw.  Sinds 2013 heeft de opstand van Boko Haram 
de problemen in de regio verergerd, waardoor deze streek verder is verarmd en aan een ernstig 
voedseltekort is blootgesteld.

Door de onveiligheid zijn veel boeren niet in staat om hun gewassen te planten of te oogsten. Meer dan 
14 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig, waaronder 1,8 miljoen ontheemden.
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In Nigeria hebben we 600 ontheemden geholpen, mensen die teruggekeerd zijn 
naar hun plaats van afkomst en zeer kwetsbare lokale bewoners in Hawul, Askira 
en Uba.

1. Ondervoede kinderen tussen 6 en 59 maanden werden tijdig opgespoord en 
behandeld met een ambulant therapeutisch programma of in centra.

2. Mensen kregen een betere toegang tot water en hygiëne en kregen hierbij ook 
de nodige vorming.

3. Zieke en gewonde personen kregen een kwaliteitsvolle medische behandeling 
waarbij de meest kwetsbaren op de eerste plaats kwamen.

4. Mensen werden geholpen bij het opstarten van een inkomstengenererende 
activiteit

In Nigeria was UNICEF ter plaatse om te helpen bij de bestrijding van kindersterfte 
en morbiditeit in de deelstaat Borno. De interventies waren vooral gericht op de 
preventie en verzorging van kinderen die lijden aan acute en ernstige ondervoeding. 

Met de fondsen die via ‘Hongernsood 1212’ werden ingezameld, kon UNICEF 14.956 
ernstig ondervoede kinderen kwalitatief goede zorg bieden, waarvan er 14.194 
snel weer hersteld waren. Anderzijds  kregen 4.216 jonge kinderen versterkende 
voeding en 9.930 ouders werden gesensibiliseerd voor goede voedingspraktijken 
voor kinderen jonger dan 2 jaar.  

De 79 zelfhulpgroepen van de moeders, die met steun van UNICEF zijn 
opgericht, komen regelmatig bijeen en bevorderen de verspreiding van deze 
kernboodschappen. Tijdens deze bijeenkomsten worden zwangere vrouwen en 
lacterende moeders herinnerd aan het belang van borstvoeding en goede hygiëne.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding

12-12 BUDGET
421.053 €
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OEganda

Toen in 2016 het geweld uitbrak in Zuid-Soedan vluchtten op korte tijd meer 
dan 300.000 vluchtelingen naar buurland Oeganda. Caritas International werkt 
in de vluchtelingenkampen Bidi Bidi en Imvepi aan de zelfredzaamheid van de 
vluchtelingen. Dat is vrij uniek in deze context van voedselschaarste. Meestal gaat 
de hulpverlening niet veel verder dan het uitdelen van hulpgoederen.

Complementair met de voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma, gaven we 
17.069 families de nodige middelen en opleidingen om zelf in eigen voedsel te 
voorzien op het stuk grond dat ze van de Oegandese overheid hebben gekregen. 

We startten op het niveau van de huishoudens die in de eerste plaats voor 
zichzelf produceren. Zij kregen gereedschap en zeer divers zaai- en plantgoed 
voor zowel groenten als fruit. Nieuwe teelten en specifieke vormingen met het 
oog op een hogere productie en grotere diversiteit, werden hoofdzakelijk via 
boerengroeperingen doorgegeven. Sommige van de betrokken boeren konden 
op de markt verkopen.

Wij zorgden eveneens voor alternatieve inkomstenbronnen: beroepsopleidingen 
(houtbewerking, mechanica, haartooi, naaien) die vluchtelingen in ballingschap 
maar ook als ze teruggaan naar hun land, aan een inkomen zullen helpen.

De lokale gastgemeenschappen zijn doorgaans zeer arm en hebben te kampen 
met gelijksoortige problemen als die van de vluchtelingen. Daarom steunden we 
ook 900 kwetsbare Oegandese huishoudens bij hun landbouwactiviteiten.

In Oeganda stelde de 1212 financiering HI in staat om psychologische bijstand te 
verlenen aan 6444 vluchtelingen om hen te helpen hun trauma’s te verwerken 
en de impact ervan op hun dagelijkse leven te beperken. Daarnaast werkten de 
teams van HI samen met andere organisaties in het gebied om de inclusiviteit en 
toegankelijkheid van hun diensten voor die vluchtelingen en personen met een 
handicap te garanderen. 552 patiënten hebben dankzij HI toegang gekregen tot 
de nodige medische hulp.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voedselhulp/
Zelfredzaamheid

12-12 BUDGET
95.490 €

De grootschalige droogte in Oeganda in 2016 veroorzaakte in 2017 acute voedselonzekerheid in het 
noordwestelijke deel van het land en bracht veel boeren op de rand van de financiële ondergang. Tot 1,6 
miljoen mensen hebben voedselhulp nodig, wat neerkomt op 5% van de bevolking.

Oeganda heeft ook te maken met een totale vluchtelingenbevolking van 1.350.000 mensen, waarvan 
meer dan 1 miljoen uit Zuid-Soedan.
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Vanwege de onveiligheid in Zuid-Soedan ving Oeganda eind maart 2017 reeds 
meer dan een miljoen vluchtelingen op.  Dokters van de Wereld heeft in mei 2017 
een verkennende missie van een maand naar het kamp Bidibidi uitgevoerd. De 
missie bestond uit twee personen. 

Het rapport van de “verkennende” missie concludeerde dat de grootste 
gezondheidsproblemen luchtweginfecties en malaria zijn.   De situatie wat de 
ondervoeding betreft, was daarentegen  onder controle. 

Operatie “Hongersnood 12-12” financierde de verkennende missie die tot doel 
had de strategie uit te werken voor de overname van het gezondheidscentrum 
dat  gecoördineerd werd door Artsen zonder Grenzen. De overname van de 
activiteiten van Artsen zonder Grenzen in het gezondheidscentrum BidiBidi  is 
uiteindelijk in mei 2018 gerealiseerd met de terugtrekking van Artsen zonder 
Grenzen in september 2018. 

Om de gevolgen van de hongersnood voor de Oegandese bevolking te beperken, 
heeft UNICEF acties opgezet in de sectoren water en sanitaire voorzieningen, 
voeding, onderwijs en bescherming. 

Als reactie op de humanitaire crisis en met financiering van UNICEF België heeft 
de organisatie voorzien in de behoeften aan water en sanitaire voorzieningen 
van 15.900 mensen uit de meest kwetsbare provincies in de regio Karamoja. Er 
werden 53 watersystemen hersteld, met sensibilisering van 91 leden van het 
waterbeheercomité en de realisatie van een totale sanitaire voorziening onder 
leiding van de gemeenschap in 52 dorpen. Dit alles leverde een belangrijke 
bijdrage aan de verbetering van de hygiëne in de Republiek Oeganda.

Tegelijkertijd heeft UNICEF de activiteiten van 118 gezondheidscentra ondersteund. 
Dankzij het werk van zorgverleners werden 3.000 ernstig ondervoede kinderen 
opgevangen en kregen ze zo snel mogelijk een goede behandeling.

Hoewel kinderen in dit verband bijzonder kwetsbaar zijn, hebben 18.918 meisjes 
en jongens in 163 door UNICEF gesteunde centra hun normale leven kunnen 
hervatten en veilig en goed onderwijs kunnen krijgen. Goede opvoedingspraktijken 
zijn op grote schaal verspreid onder de ouders van deze kinderen (13.469 mensen). 
Daarnaast heeft UNICEF 214 straatkinderen geholpen door hen te re-integreren 
in hun families of hen in een pleeggezin te plaatsen.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding/WASH 
Bescherming en 
training

12-12 BUDGET
640.541 €

EIGEN FONDSEN
32.867 €
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Levensreddende kinderbescherming voor kinderen van Zuid-Soedanese 
vluchtelingen en Oegandese gastgemeenschappen

Het gewapende conflict in Zuid-Soedan tussen het Sudanese People Liberation 
Army (SPLA) en de oppositie brak uit in 2013. Het leidde tot enorme instabiliteit 
waardoor meer dan 1,1 miljoen Zuid-Soedanezen naar buurlanden vluchtte. In 
2016 hebben hernieuwde gevechten gezorgd voor nieuwe grootschalige migraties 
van Zuid-Soedanese vluchtelingen richting Oeganda. Sindsdien is de situatie 
er enorm verslechterd. Sinds de start van het project is het totale aantal Zuid-
Soedanese vluchtelingen in Oeganda gestegen van 898.864 in april 2017 tot meer 
dan 1.034.106 in september 2017. Deze abrupte instroom heeft de al schaarse 
middelen en bestaande faciliteiten nog meer belast. Van het totale aantal Zuid-
Soedanese vluchtelingen in Oeganda is ten minste 61% (630.804) kinderen, 
waarvan meer dan 23.680 niet-begeleide en gescheiden minderjarigen.

In het Adjumani-district hebben we de hoge beschermingsnoden van kinderen uit 
zowel gezinnen van Zuid-Soedanese vluchtelingen als Oegandese gastgezinnen 
verbeterd in acht nederzettingen. Door de herstelling en uitbreiden van 
kindvriendelijke ruimtes voorzagen wekelijks 2342 kwetsbare kinderen van een 
veilige plek waar naar hen geluisterd werd en die hen terug routine gaf door 
activiteiten, spelletjes, onderwijs en psychosociale steun te voorzien. Hier leerden 
de kinderen de juiste levensvaardigheden, waardoor ze beter kunnen omgaan 
met stres, emoties en hun situatie. De gezinnen van de meest kwetsbare kinderen 
werden voorzien van de nodige basisvoorwerpen om hun basisbehoeften te 
voldoen, zoals kleding, dekens en hygiënekits, en werden extra ondersteund en 
opgevolgd. De animatoren van de ruimtes en lokale gemeenschapsorganisaties 
werden getraind in identificatie en ondersteuning van de meest kwetsbare 
kinderen en in de ontwikkeling van actieplannen rond kinderbescherming in hun 
eigen gemeenschappen. Door de lokale gemeenschappen te betrekken creëren 
we een blijvende mentaliteitswijziging rond kinderbescherming, gendergelijkheid 
en seksueel en gender-gerelateerd geweld. Op deze manier werden 59 niet-
begeleide en gescheiden minderjarigen geïdentificeerd en herenigd met hun 
gezin of geplaatst in een gastgezin. Plan bleef instaan voor de opvolging van deze 
gevallen om voor de beste oplossing voor de kinderen te zorgen. 

Hoewel we veel hebben kunnen bereiken door de lokale gemeenschap te 
betrekken, mochten niet alle kinderen van de activiteiten van de kindvriendelijke 
ruimtes genieten omwille van argwaan en vooroordelen van sommige ouders. 

SECTOR / 
ONDERWERP
Bescherming

12-12 BUDGET
77.273 €
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Een veilige en gezonde omgeving met voedselzekerheid voor 28.749 mensen in 
Oeganda

Toen in 2013 het gewapende conflict in Zuid-Soedan uitbrak leidde dit tot 
enorme instabiliteit in het land, waardoor meer dan 1,1 miljoen Zuid-Soedanezen 
op de vlucht sloegen. Hernieuwde gevechten in 2016 brachten grootschalige 
migratiegolven op gang van Zuid-Soedanese vluchtelingen naar Oeganda. 
Sindsdien is de situatie er voor vluchtelingen en gastgezinnen enorm onder druk 
komen te staan. Sinds de start van het project is het totale aantal Zuid-Soedanese 
vluchtelingen in Oeganda gestegen van 898.864 in april 2017 tot meer dan 
1.034.106 in september 2017. Door deze immense instroom wordt er op korte 
tijd een enorme voedselschaarste gecreëerd. Een groot deel van de bevolking 
leidt hierdoor aan acute ondervoeding, waarvan het grootste deel vrouwen en 
kinderen. 

Met dit project in vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen in Oeganda’s 
Adjumani-district hebben we ons ingezet voor een geweldloze omgeving en een 
goede gezondheid van 28.749 personen, waarvan de meerderheid vrouwen en 
kinderen, zodat deze kwetsbare groepen in waardigheid kunnen overleven. 

Zo hebben we 19.933 ouders en leden van de gemeenschap ingelicht en getraind 
rond goede voedingspraktijken bij kinderen en gesensibiliseerd rond goede 
gezondheidspraktijken voor zichzelf en de kinderen, rond kinderbescherming, 
evenals genderkwesties die hierrond hangen. 13.947 hiervan waren jonge 
vrouwen, waaronder er 2.071 zwanger waren. Deze mensen genoten ook 
gezondheidsbijstand, kregen hygiënesets, keukensets, zaaisel, lessen over 
hoe gezond te koken en lokale boeren kregen training rond hoe duurzaam 
aan landbouw te doen om de voedselvoorraad in de regio te doen toenemen. 
Eveneens hebben we 7.723 kinderen onder de 5 jaar en 1.138 oudere kinderen die 
te maken hadden met ondervoeding, HIV/AIDS, malaria, diarree, vitaminetekort en 
andere aandoeningen behandeld en verder opgevolgd. Er werden 5.986 mannen 
bereikt met gezondheidsbijstand en –informatie, en basisvoorwerpen om te 
kunnen overleven. Om een zo blijvend mogelijk effect te creëren proberen we 
altijd zoveel mogelijk de lokale gemeenschap te betreken in onze interventies. Zo 
hebben we lokale gezondheidswerkers opgeleid die instaan voor de opvolging van 
kinderen met gezondheidsproblemen, hebben we de lokale bevolking betrokken 
bij de identificering van kwetsbare kinderen en bestaande associaties binnen de 
gemeenschappen die instaan voor gezondheid of kinderbescherming versterkt. 

SECTOR / 
ONDERWERP
Ondervoeding

12-12 BUDGET
568.182 €
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SomaliË

In Somalië werkt Dokters van de Wereld in Bosaso in het noorden van 
Somalië. Dokters van de Wereld richtte zijn steun op 8 gezondheidscentra, 
5 gezondheidsposten en 4 mobiele teams in en rond de stad Bosaso. Het 
programma voorziet in logistieke ondersteuning van de gezondheidsstructuur 
(geneesmiddelen/voedingsmiddelen/...) maar ook in opleiding en 
capaciteitsopbouw. 

Sinds het begin van de interventie (maart 2017 tot maart 2018) zijn meer 
dan 39.174 kinderen in samenwerking met de lokale gemeenschappen 
geïdentificeerd als ‘ondervoed’, waarvan 3.031 kinderen zijn doorverwezen 
naar gezondheidscentra voor behandeling en zorg. 

Meer dan 4.645 mensen werden behandeld voor acute waterige diarree. 

De gezondheidscentra behandelden meer dan 25.500 mensen en 3.464 
kinderen werden gevolgd door gezondheidswerkers uit de gemeenschap. 

Via sensibilisatieopleidingen georganiseerd veldwerkers uit de gemeenschappen, 
werden bovendien  meer dan 15.000 mensen in de gemeenschappen bereikt. 
Deze trainingen gingen over her herkennen van de tekenen van ondervoeding, 
borstvoeding, zwangerschapsmonitoring, geweld op basis van geslacht,....

Het programma heeft ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven gevolgd en hen begeleidt naar het ziekenhuis. Het Bosaso-ziekenhuis 
werd ook ondersteund door donaties van apparatuur en met opleidingen. 

In Somalië heeft UNICEF, met fondsen ontvangen via het Consortium, gewerkt 
aan de voorziening van veilig drinkwater aan duizenden gezinnen. Omdat 
de humanitaire crisis de toegang tot veilig drinkwater heeft bemoeilijkt, 
heeft UNICEF de distributie van voldoende hoeveelheden veilig drinkwater 
in het district Badhaadhe, de Baidoa-kampen, de regio Tukaraq en Mudug 
gecoördineerd. Dit heeft het mogelijk gemaakt om noodhulp te verlenen aan 
bijna 85.000 mensen en om de bestrijding van cholera en andere door water 
overgebrachte ziekten te versterken. Dankzij de ingezamelde donaties zijn 
11 watersystemen/punten hersteld en hebben 8.761 mensen nu duurzame 
toegang tot drinkwater.

Om de bevolking te helpen, heeft UNICEF ook 232 latrines gebouwd, 7.800 
hygiënekits uitgedeeld en goede hygiënepraktijken verspreid onder 57.421 
mensen.

SECTOR / 
ONDERWERP
WaSH

12-12 BUDGET
869.816 €

In 2017 loopt Somalië een “zeer reëel risico” op hongersnood, waarbij meer dan 6 miljoen mensen, of de 
helft van de Somalische bevolking, geconfronteerd wordt met acute voedselonzekerheid.

Somalië lijdt onder een ernstige droogte. In combinatie met het conflict dat in een groot deel van het 
land al tientallen jaren woedt en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden om de getroffen bevolking te 
bereiken, betekent dit dat onmiddellijke en massale humanitaire hulp nodig is.
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Mohamud Hussien is one of the beneficiaries 
of Dollow stabilization centre (SC) services 
supported by Caritas. He is 12 months and 
the youngest son of Adage Adan. Adage is 
a mother of seven children and resides in 
Qansahley IDP camp in Dollow district for over 
a year now. When asked what made her come 
to the camp, she poses for a few seconds and 
with her eyes fixed to the horizon says, “we fled 
because there was nothing for us to feed, no 
medications for the sick and the few animals 
we had all died of drought”. Adage is originally 
from Bay region which neighbors Gedo region 
in a place called Diinsor and she does not 
intend to go back there. 

In May 2018, Mohamud was brought into 
Dollow referral hospital with high fever, 
diarrhea, cough and lack of appetite. “He 
looked weak and very wasted and without any 
doubt I knew he needed some specialized care. 
I therefore referred the child to the doctor who 
upon examination diagnosed him with severe 
dehydration & respiratory tract infections and 
recommended admission to the stabilization 
centre.” Says the nurse at the children health 
clinic. 

At the stabilization center, Mohamud was 
attended to by the staff and the routine tests 
were done. At admission, he only weighed 6 
kilograms and a MUAC (measure for the bare 
upper arm) of 10.5cms at 1 year. Mohamed was 
put on ReSoMal to manage the dehydration 
and later the same day he was started on 
F-75 therapeutic Milk for treatment of severe 
malnutrition. After 3 days, he transitioned to 
F-100 milk that helps a recovering child to start 
gaining weight. This was in addition to routine 
medications that are given to children in the 
stabilization centre. After 6 days in the SC, 
Mohamud was stable and ready for discharge. 
From the available OTP (outpatient therapeutic 
programs) options, the mother was allowed to 
decide where she wanted to be referred so that 
the child could continue with the treatment as 
an outpatient. She chose Caritas outpatient 
therapeutic program.  With his mother’s 
support and follow up visits by the community 
nutrition worker, Mohamud made very good 
progress and later transitioned to the Targeted 
supplementary feeding programme. 12 weeks 
later, he was discharged from the nutrition 
programme having gained 5 kgs to weigh 11 
kgs and a MUAC of 13cm. 

“A new lease of life….”
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9.697 personen kregen toegang tot water en voedsel en kinderen en zwangere 
vrouwen of jonge moeders die borstvoeding geven hebben extra voedsel gekregen 
en/of een behandeling tegen ondervoeding.

Cash transfers

De noodlijdende personen werden geregistreerd door lokale medewerkers. Zij 
kregen een ID-kaart met een unieke code. De gezinnen die in aanmerking kwamen 
voor voedselhulp konden iedere maand gedurende zes maanden geld ophalen via 
het mobiele geldplatform. 

Ondervoeding

Lokaal werd een systeem opgezet om er zeker van te zijn dat mensen die een 
behandeling nodig hadden, doorverwezen werden naar lokale ‘stabilisatiecentra’. 
Er werden door het Caritasnetwerk 10 extra centra gecreëerd voor ambulante 
behandeling en 10 extra centra voor behandeling met verblijf. In deze laatste 
werden onder meer kinderen tussen 6 en 59 maanden opgevangen voor ernstige 
ondervoeding met complicaties. Bij het ontslag van een kind kreeg het huishouden 
waartoe het behoorde een voedselpakket goed voor 1 maand. Indien mogelijk 
werden de families ook betrokken bij andere lopende programma’s (bv WASH – 
hygiëne, drinkbaar water). 

In Somaliland heeft HI 3032 kinderen en moeder die getroffen werden door 
ondervoeding verder geholpen. Daarbij hanteerde de organisatie een tweeledige 
aanpak, en kregen de kinderen zowel fysieke als psychologische begeleiding 
om de kans op invaliderende gevolgen tot een minimum te herleiden. Ook de 
moeders van de kinderen kregen psychologische begeleiding, om hen doorheen 
het genezingsproces van hun kind te steunen. Daarnaast werd training voorzien 
voor 5 andere humanitaire organisaties met als doel hun antwoord op de crisis 
inclusiever te maken en de integratie van personen met een handicap in hun 
activiteiten te vergemakkelijken. 
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Het leven in een vluchtelingenkamp in 
een niet ‘on hold’ leven. Winkels, scholen, 
markten en ontmoetingen creëren een 
levendige gemeenschap en economie. HI 
helpt mensen met een handicap een actieve 
rol op zich te nemen en hun plaats in de 
samenleving te bepalen. Noor heeft moeite 
met lopen en woont al enkele jaren in 
Kakuma. Handicap International heeft hem 
mobiliteitshulpmiddelen ter beschikking 
gesteld die hem hebben geholpen bij het 

opzetten van een kleine kruidenierswinkel. 
Dit extra inkomen is een aanvulling op 
het voedselrantsoen van zijn familie.  
Sinds kort maakt Noor deel uit van HI’s groepen 
voor gehandicaptenrechten, waar hij leert 
hoe hij zich kan inzetten voor de behoeften 
van mensen met een handicap. De groepen 
streven ernaar discriminatie te bestrijden en 
eerlijke toegang te krijgen tot alle diensten. 
 

Noor, 31 jaar oud
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Zuid-Soedan

Toen in 2016 het geweld uitbrak, sloegen de mensen op de vlucht naar de 
buurlanden en naar de stad Yei waar het aanvankelijk rustig bleef. Maar niet 
voor lang. Wie niet tijdig wegraakte (vooral bejaarden, jonge kinderen, mensen 
met een beperking) zat na verloop van tijd als een rat in de val omwille van 
het aangroeiende geweld in de regio. Caritas International heeft toen haar 
duurzame landbouwsteun in de Yei River State vervangen door noodhulp. Van 
januari tot september 2018 kregen 2.659 huishoudens in Yei-stad onder meer 
bloem, bonen, olie en zout.

Onze hulpactie in Unity State: visgerei voor 1.250 huishoudens (8.750 personen) 
en overlevingspakketten voor 550 zwaar getroffen families (3.850 personen) - 
vooral zwangere en zogende vrouwen, alleenstaande moeders, families met 
kinderen jonger dan 5 jaar en mensen ouder dan 65. 

Samenstelling van een overlevingspakket: 2 muskietennetten; 2 emmers van 
10 liter; 6 strips van 12 comprimés Aquatabs (waterzuivering); 12 zakjes ORS 
(rehydratatie zouten); 3 pakjes voedzame koekjes; 1 keukenset.

SECTOR / 
ONDERWERP
Noodhulp/
voedselhulp

12-12 BUDGET
265.000 €

In Zuid-Soedan heeft HI dan weer een revalidatieproject kunnen uitvoeren met 
onder andere 1212 financiering. Door kinesitherapie zijn 2054 mensen met 
een functionele beperking geholpen kunnen worden en kunnen zij nu op een 
zelfstandige wijze deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Dokters van de Wereld is in mei 2017 begonnen met een operatie in Soedan om 
het Bor-ziekenhuis in het Jonglei district te ondersteunen. 

Dokters van de Wereld ondersteunt er de materniteit, de pediatrie en de polikliniek. 
De steun wordt verleend in de vorm van capaciteitsopbouw (personele middelen 
en uitrusting en geneesmiddelen). 

In de periode 2017-2018 zijn 914 patiënten opgenomen in de kindergeneeskunde 
in 2.065 op de kraamafdeling. 

Dokters van de Wereld steunde 216 werknemers met bonussen om de lage lonen 
van de staat te compenseren.

Daarnaast zijn er reparaties uitgevoerd aan de latrines en de verbrandingsoven 
van het ziekenhuis om de algemene toestand van het ziekenhuis en de algemene 
hygiëne te verbeteren.

Begin 2017 werd een deel van Zuid-Soedan getroffen door hongersnood, na verschillende jaren van 
instabiliteit in de voedselvoorziening van het land als gevolg van oorlog en droogte. De hongersnood, 
grotendeels geconcentreerd in het noorden van het land, trof ongeveer vijf miljoen mensen (bijna 50% 
van de bevolking van Zuid-Soedan).
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Rose moest haar man opgeven om hun 
kinderen te redden. Ze is één van de 
vluchtelingen van de voedselcrisis. Tot 80% zijn 
vrouwen en kinderen die niet langer genoeg 
voedsel kunnen vinden om te overleven.

In een met zeildoeken beschut hutje, het 
onderkomen van Rose en haar familie in 
het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma, 
doet een kinesist van Handicap International 
oefeningen met Samuel, haar vierjarige zoontje 
met hersenverlamming. Mama Rose kijkt en 
luistert aandachtig.

Rose, Samuel en haar drie andere kinderen 
kwamen aan in Kakuma in februari. De familie 
had vroeger een kruidenierswinkeltje in Juba, 
hoofdstad van Zuid-Soedan. Toen de gevechten 
er in juli vorig jaar heviger werden, schoten de 
voedselprijzen de hoogte in. Ondanks de vele 
inspanningen stuikte hun handeltje in elkaar, 
waardoor er niet genoeg geld meer was om de 
hele familie te eten te geven.  

De echtgenoot van Rose spoorde zijn familie 
aan om naar Kenia te vluchten. Maar zelf 
verkeerde hij in te slechte gezondheid om de 
reis te maken. Hij is recent overleden.

Rantsoen

In Kakuma moet Rose de zorg voor Samuel 
nu volledig op zich nemen. Omdat ze bij haar 
zoon moet zijn die zorgen vraagt, kan ze niet 
gemakkelijk beroep doen op de diensten in 
het kamp en kan ze niet gaan werken voor een 
extra inkomen. De familie moet toekomen met 
louter en alleen de rantsoenen die hen worden 
toebedeeld.

Het gebeurt dat Rose één van haar kinderen 
vraagt om op Samuel te letten, maar dan 
kunnen zij niet naar school.

Beweeglijkheid voor vrijheid

Snel na haar aankomst in het kamp maakte 
Rose kennis met het kinesistenteam van 
Handicap International. Met veel toewijding ziet 
ze erop toe dat Samuel elke dag zijn oefeningen 
doet. Als zijn fysieke onafhankelijkheid 
verbetert, kunnen ze zich beiden binnen het 
kamp verplaatsen, wat voor de familie veel 
leefbaarder zou zijn.

Rose gelooft dat er al verbetering is: “Mijn zoon 
ziet er meer ontspannen uit en hij beweegt 
beter”.

Alles achterlaten zodat familie geen honger hoeft te lijden
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UNICEF heeft steun verleend aan kinderen die getroffen zijn door de crisis in 
Zuid-Soedan. Om de gezondheid van kinderen te verbeteren, richtte het werk 
van de organisatie en haar partners zich vooral op de zorg voor ondervoede 
kinderen en de vaccinatie van jonge kinderen.

Dankzij de giften van UNICEF België werden 97.995 kinderen met acute en 
ernstige ondervoeding behandeld in  gezondheidscentra en werden 186 
bijkomende gezondheidswerkers opgeleid.

Terwijl het land zich midden in een rampzalige voedselcrisis bevond, was er 
een grote behoefte aan vaccins. Dankzij de acties op het terrein werden 31.021 
kinderen gevaccineerd tegen mazelen en 328.684 kinderen tegen polio. 186 
gezondheidswerkers zijn opgeleid. Deze ingrepen hebben geleid tot een betere 
beheersing van kinderziekten.

De toegang tot water was kritiek en bracht het leven van veel kinderen en 
volwassenen in gevaar. Om het overleven van de door de crisis getroffen 
bevolking te waarborgen, heeft UNICEF basisdiensten op het gebied van water 
en sanitaire voorzieningen geleverd aan bijna 51.862 mensen. 3.016 latrines 
zijn gebouwd en 26 waterpunten zijn gerepareerd en/of geïnstalleerd. Advies 
over goede hygiënepraktijken werd massaal gegeven tijdens huisbezoeken aan 
8.830 huishoudens en informatiesessies voor 25.862 personen.

SECTOR / 
ONDERWERP
Gezondheid/WASH

EIGEN FONDSEN
976.086 €

Mon nom est Lueth Chol Atem, j’ai 26 ans. 
J’ai 3 enfants, tous des garçons. Mon mari est 
malade de l’hépatite B et il travaille plus. Je vie sur 
le site 1 Secteur 2 Gulyar Minkaman.

Je cultive dans un petit lot de terre à côté de ma 
maison parce que les rations que nous recevons 
de l’ HCR (UNHCR) est de 4 kg et n’est pas suffisant 
pour moi et mes enfants.

Le jour de mon arrivée (au centre médical?), j’ai été 
bien reçu par la sage-femme et tous les services 
dont j’avais besoin m’ont été donnés.

Lorsque les contractions ont commencé à la 
maison le soir, mon mari m’a emmenée à l’hôpital 
et le personnel de santé m’a dit qu’il n’ententaient 
pas les battements du cœur du foetus. Puis on m’a 
dit que j’allais à l’hôpital de Bor le lendemain. À 
ce moment-là, je ne pouvais pas être en mesure 
d’écouter, je ne savais pas ce qui se passait. Dans 
le bateau, j’ai entendu dire que j’avais 4 unités de 
sang (Hb 4mg/dl).

Quand  je suis arrivée à Bor, j’ai trouvé 
l’ambulance qui m’attendait au bord de la rivière 
et on m’a immédiatement amené à l’hôpital. Puis 
les sages-femmes m’ont reçu immédiatement et 
ont commencé à me donner des médicaments et 
à me mettre une intraveineuse.

Quand je suis arrivée, on m’a immédiatement 
emmenée dans la salle d’accouchement, on a 
vérifié mon fœtus et on a pris des signes vitaux et 
on a répété mon Hb et le résultat était de 2,8g/dl 
et les gens ont commencé à chercher les donneurs 
et il était très difficile d’en trouver car je suis O 
négatif.

À l’heure actuelle, j’ai reçu 2 unités de sang et 
mon bébé est normalement sorti hier et je suis 
maintenant en sécurité. Je suis très heureuse avec 
les sages-femmes et tout le personnel.

Quand je suis arrivée, les gens ont commencé à se 
lever, personne ne s’asseyait pour penser à mon 
cas. Quand j’ai eu des contractions excessives, ils 
ont décidé de faire une césarienne mais ils m’ont 
dit que je pourrais mourir parce qu’il n’y avait 
pas de sang, alors ils ont essayé de chercher les 
donneurs jusqu’à ce qu’ils en trouvent deux, donc 
je suis très heureuse pour ça et Dieu sera avec 
tout le personnel.

Je suis très chanceuse de trouver Médecins du 
Monde ici à l’hôpital de Bor, si Médecins du 
Monde n’était pas là, je n’aurais pas trouvé une 
sage-femme qualifiée pour prendre soin de moi, 
alors merci beaucoup Médecins du Monde et 
continuez à travailler ici pour aider les autres 
avec les mêmes conditions que moi.
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JEMEN

Het conflict dat sinds 2015 in Jemen woedt heeft ernstige humanitaire gevolgen 
gehad. In de eerste plaats zijn er de kinderen die ondervoed zijn, blootgesteld zijn 
aan landmijnen en in situaties verkeren  waarin hun rechten dagelijks worden 
geschonden. Om de situatie van deze kwetsbare kinderen te verbeteren, heeft 
UNICEF haar acties in de voedings- en beschermingssector met middelen van 
de Hongersnood 1212 campagne. 

UNICEF coördineerde de “Nutrition Cluster” (VN) door haar financiële middelen 
op nationaal en regionaal niveau in te zetten en haar samenwerking met de 
overheid, lokale en internationale NGO’s en VN-organisaties te versterken.

In de provincie Taizz die te kampen heeft met grote voedselonzekerheid, 
heeft UNICEF haar inspanningen om de gezondheid van kinderen te 
verbeteren verdubbeld. Dankzij de acties op het terrein werden 27.920 ernstig 
ondervoede kinderen behandeld, 20.850 kinderen kregen voedselversterking 
en 32.488 ouders werden bewust gemaakt van goede opvoedingspraktijken. 
16.666 hygiënekits met inbegrip van zepen en poederwasmiddel werden aan 
deze gezinnen uitgedeeld.  Daarnaast zijn 557 gezondheidswerkers uit 
de gemeenschap opgeleid om de toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren 
te verbeteren en te vergemakkelijken. Het werk van deze vrijwilligers die 
van huis naar huis gaan maakt het mogelijk om kinderen zo snel mogelijk te 
diagnosticeren en te behandelen.

In een land waar de wegen bezaaid zijn met antipersoonsmijnen, heeft UNICEF 
voorlichting over het risico van mijnen in scholen en dorpen georganiseerd. 
Deze acties hebben de bevolking in staat gesteld zichzelf en haar omgeving 
tegen deze gevaren te beschermen. Resultaat: 58.262 mensen, waaronder 
39.976 kinderen, werden op de hoogte gebracht van de risico’s van deze mijnen 
in Shabwah en Sa’ada.

Het werk van de 160 door UNICEF gesteunde gemeenschapsnetwerken heeft 
geleid tot de registratie van 1.213 gevallen van ernstige schendingen van de 
rechten van het kind. Om kinderen te helpen bij het overwinnen van trauma’s 
werden de capaciteiten van 2.943 vrijwilligers uit de gemeenschap versterkt. 
Deze vrijwilligers verleenden psychologische steun aan 16.557 meisjes en 
17.624 jongens. Ze hebben ook 12.963 kinderen geïdentificeerd en 10.370 
kinderen doorverwezen naar de diensten die voor hen zorgen. Tegelijkertijd 
heeft UNICEF de onderhandelingen met de regering voortgezet om het 
kinderbeschermingsmechanisme in het hele land te versterken.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voeding/
bescherming

12-12 BUDGET
1.444.121 €

In 2017 beleefde Jemen de grootste hongersnood die de wereld in decennia gekend heeft.

Drie jaar na het uitbreken van een gewelddadig conflict is Jemen afhankelijk van de invoer - die tot 90 
procent van de dagelijkse behoeften van het land vertegenwoordigt - en miljoenen mensen in het land 
worden in leven gehouden door humanitaire hulp. De gevechten hebben ook de gezondheids-, water- 
en sanitaire systemen van het land vrijwel volledig verwoest. In combinatie met een gebrek aan voedsel 
lopen miljoenen levens gevaar.
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Aden, Yemen, 13 November 2018. 
It was one of the days of war in Yemen, the clock 
was indicating that it was 6 am in the morning. 
Aswan, a 16-year-old Yemeni girl, woke up 
terrified with bullets and shells shaking her 
house and all the neighboring houses in Al-
Qabaytah district of Lahj province. With her 
parents and 8 siblings, Aswan lives a simple 
life like most of the Yemeni people whose life’s 
have been dramatically changed as a result of 
the ongoing conflict in the country for almost 
four years. 

“I was very frightened, listening to the sounds of 
shells as they approached my home. On this day, 
I was supposed to attend my mathematics exam 
in school, but with all these clashes in the area 
all the exams were cancelled and all the schools 
closed down,” says Aswan. 

Out of nowhere a mortar shell fell on Aswan’s 
family house devastating everything and the 
shrapnel scattered all over the house. Sami, 
Aswan’s elder brother, narrates: “The smoke 
was all over the house and the screaming was 
filling up the atmosphere. I rushed to see my 
family and I was shocked by what I witnessed, 
I saw Aswan covered with her blood and she 
lost both legs; she was unconscious, I couldn’t 
believe the scene and I was stunned and 
shocked for a while before I carried her on my 
shoulders to take her to the hospital”. 

From to this day, the suffering of Aswan began, 
as the nearest health facility was about four 
hours away from their village, so they were 
forced to convey Aswan to that hospital to 
save her life. “It was four long bitter hours,” said 
Sami. “I was asking myself all the way with Aswan 
lying beside me unconsciously, for what is all that 
about, what is the fault of this innocent little girl 
to lose her joy and lose both feet, becoming the 
victim of a conflict not of her making.” 

Aswan was hospitalized for treatment for three 
months. She was not the only one who suffered 
from this disaster, her grandfather died from a 
severe brain injury. Her father was also injured 
and her mother lost her left eye. 

“It was a miserable sight for me, my whole family 
was torn apart, I lost my legs and my grandfather, 
our house was demolished and we no longer had 
a shelter,” Aswan recalls. 

Her family moved to Aden, where they rented 
a home in the city as Aswan was in urgent need 
for a specialized treatment in addition to two 
artificial limbs. 

“A local organization working in al-Qabaytah 
district, told us that UNICEF provides people who 
lost their limbs with prosthesis, so we took Aswan 
there,” Sami remembers.

Aswan is currently benefiting from intensive 
care at the prosthesis centre, she has now two 
artificial legs and receives physiotherapy as 
well as psychosocial support at the centre.

“The situation of Aswan has improved a lot in 
comparison to when she arrived the centre. I 
remember she was introverted and desperate, 
but after receiving psychosocial support here, 
her condition has significantly improved and 
she is finally smiling again,” acknowledges Dr. 
Jawhara, the centre’ social specialist.

“I know I will never walk normally and I will not 
play my favorite game, jump rope, again. I am 
now spending most of my time at home, but I 
have not lost my will and my soul is still alive. I will 
continue my education until I become a doctor to 
treat the children, who suffer every day because 
of the ongoing war in Yemen,” Aswan wishes.
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“My message is that we really want this war to stop 
and come to an end, we want to enjoy peace, we 
as children deserve that. Please stop making the 
children targets and victims for this unreasonable 
war, enough destruction, enough kill, enough 
making children disabled,” that is what Aswan’s 
said from the bottom of her heart while giving 
a speech at the Child Friendly Space of the 
prosthesis centre.

The ongoing conflict in Yemen has caused 
many injuries - both physical and psychological. 
UNICEF’s Child Protection Team in Aden 
provides essential psychosocial support to 

affected children. During the first phase of 
UNICEF’s Victim Assistance Project, UNICEF 
and its partners provided 100 children, 
directly or indirectly affected by the conflict, 
with integrated support, including physical 
rehabilitation, psychosocial services as well as 
assistive devices. Children who benefit from 
this project come from all the governorates 
across the country to Aden, due to the lack of 
health services and infrastructure in most of 
the governorates. UNICEF has now launched 
the second phase of the project targeting 
another 120 children.
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Narratief Verslag
Niet-Leden
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Weerbaarheid tegen droogte en honger voor 7.750 boerenfamilies in Noord-
Oeganda

De Lango Food Security and Nutrition Cluster (LFSNC) een netwerk van 8 
lokale organisaties strijdt voor voedselzekerheid en een waardig inkomen voor 
duizenden boerenfamilies. In 2017 en 2018 werd hiervoor ingzezt op agro-
ecologische landbouw en commercialisering, waarmee boeren weerbaarder 
worden en een duurzame economische ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt.

Trainingen in agro-ecologische productiemethoden kunnen bijdragen aan 
een verhoogde weerbaarheid tegen droogte door bijvoorbeeld de verbetering 
van de bodemstructuur, risicospreiding door diversificatie en rotatie van 
gewassen, druppelirrigatie, etc. Het is echter niet vanzelfsprekend dat stabiele, 
verhoogde landbouwproductie automatisch leidt tot meer voedselzekerheid. 
Werken aan bewustwording over gezonde voeding, een complementair dieet, 
voedsel conservering en voorraad beheer is belangrijk. In Lango werd daarom 
vorming  gegeven over dit onderwerp. Ook werkte de LFSNC aan conservering 
en verbetering van voorraad beheer via vorming en technische assistentie. 

Tenslotte werden ook marktgroepen en coöperatieven ondersteund in het 
versterken van hun leiderschap en commercialiseringstrategie. Met als uit 
uiteindelijk doel verhoogde inkomens voor de doelgroep, wat ook bijdraagt 
aan een verhoogde voedselzekerheid.

In het totaal werden 8.307 families door het project bereikt, iets hoger dan 
de 7.500 die vooropgesteld waren.  Het programma had een aanzuigeffect, 
waardoor meer families dan verwacht zich aansloten bij de groepen.

De resultaten voor productiestijging zijn minder positief dan gepland. Toch 
zit er een stijging in de productie per huishouden voor bijna alle gewassen, 
behalve bonen. De tegenvallende stijging is te wijten aan de laattijdige start 
van de regens  en de extreem korte duur ervan. De toepassing van goede 
landbouwpraktijken is wel sterk gestegen en ook de stijging in voedselzekerheid 
ligt voor op schema.

SECTOR / 
ONDERWERP
Voedselzekerheid/
weerbaarheid

12-12 BUDGET
78.845 €

BROEDERLIJK 
DELEN

De Raad van bestuur van het Consortium 12-12 kan beslissen om een bepaalde crisiscampagne uit te 
breiden en om trekkingsrechten toe te kennen aan derden (erkende Belgische NGO’s voor ontwikkelings-
samenwerking). Dit was het geval voor de campagne ‘Hongersnood 12-12’, waarbij de Raad beslist heeft 
500.000 € toe te kennen aan de NGO’s Tear Fund en Broederlijk Delen.
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Toegang bieden tot essentiële geneesmiddelen in Zuid-Soedan

Door de aanhoudende conflicten in Zuid-Soedan is de voorziening van basis 
geneesmiddelen aan de gezondheidscentra in Zuid-Soedan niet meer mogelijk 
of gegarandeerd.

De doelstelling van dit project was om de gezondheid te verbeteren van 
minimaal 400.000 mannen, vrouwen en kinderen getroffen door het conflict, 
door de levering van essentiële geneesmiddelen en medische benodigdheden 
aan eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorginstellingen.

Dit project was een noodhulpproject voor de korte termijn om te voorzien in de 
humanitaire behoeften van degenen die door de crisis zijn getroffen. 

Het project werd gecoördineerd en gerapporteerd door Tear Fund België. Het 
project werd uitgevoerd door een samenwerking met 3 partnerorganisaties: 
‘International Health Partners’ zorgde voor de aankoop, het transport en het 
klaren van het medisch materiaal en de geneesmiddelen; ‘World Relief’ en 
‘International Medical Corps’ stonden in voor de verdeling van de geneesmiddelen 
en het verlenen van de medische zorgen in de gezondheidsstructuren in 7 
Staten (Jubek, Central Upper Nile, Northern Upper Nile, Wau, Southern & 
Northern Leich, and Fangkak States). 

In het totaal werden geneesmiddelen voor 551.064 behandelingen verzonden.

World Relief rapporteert een totaal van 90.615 raadplegingen in de 
projectperiode door WRSS (6.970/maand gedurende 13 maanden).

International Medical Corps rapporteert in totaal 383.608 raadplegingen tijdens 
de projectperiode (29.508/maand gedurende 13 maanden).

Het is niet mogelijk om een schatting te maken van het exacte aantal patiënten, 
aangezien sommige patiënten gedurende de looptijd van het project voor 
meer dan één gezondheidstoestand behandeld zullen zijn. Men schat dat de 
individuele begunstigden van dit project die rechtstreeks toegang hebben tot 
geneesmiddelen ten minste 180.000 mensen bedragen.

Gezondheidskwesties die aan de orde kwamen waren onder meer de gezondheid 
van moeders en kinderen, besmettelijke ziekten, niet-overdraagbare ziekten, 
en ondervoeding.

IMC en WR zullen deze gezondheidszorgfaciliteiten blijven ondersteunen 
en regelmatig evaluaties en nauwlettend toezicht houden op de behoeften 
van de gemeenschappen. Door ervoor te zorgen dat essentiële essentiële 
geneesmiddelen voortdurend beschikbaar zijn, wordt gezondheidszoekend 
gedrag aangemoedigd, hetgeen resulteert in een lagere percentage kinder- en 
moedersterfte.

SECTOR / 
ONDERWERP
Gezondheid/
medicijnen 

12-12 BUDGET
421.155 €

TEAR FUND
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Bijlage 1
SAMENVATTING IN TABELLEN
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Caritas International

Categorie  KRI  Budget  Budget

of type hulp
Indicator per categorie

 Fondsen 12‐12   Eigen fondsen 

Yei Voeding

Aantal personen bekwaam om op hun basis 
voedselbehoeften te antwoorden

2.400 huishoudens ontvangen bloem, 
bonen, olie, zout en maïs van januari tot 
september 

6769 HH hebben bloem, bonen, olie; zout 
en mais ontvangen van januari tot 
september

 € 265.000   € 10.000   € 275.000   € 275.000 

Unity Voeding

Aantal personen bekwaam om op hun basis 
voedselbehoeften te antwoorden

240 kwetsbare families (1.500 personen) 
ontvangen overlevingsuitrustingen (met 
inbegrip van netten voor vissers en 
aquatabs)

1250 HH (8750 personen) hebben kits om 
te vissen gekregen. 550 HH (3850 
personen) hebben overlevingskits 
ontvangen.

 € 25.000   € 25.000   € 25.000 

Aantal personen in staat om in hun basisbehoeften 
voor voedsel te voorzien

2.000 gezinnen (gezinnen geleid door 
vrouwen vertegenwoordigen 60% van de 
begunstigde families)

2.000 gezinnen (gezinnen geleid door 
vrouwen vertegenwoordigen 60% van de 
begunstigde families)

Aantal IDP‐gezinnen dat ondersteuning heeft 
ontvangen

750 families/ 10480 kinderen en zwangere 
vrouwen

750 families/ 10480 kinderen en zwangere 
vrouwen

Aantal mensen dat in staat is om te voorzien in 
basisbehoeften voor voeding

9.000  inheemse vluchtelingen, 
teruggekeerden en kwestsbare leden van 
Hawul, Askira en Uba

9.000 déplacés internes, retournés et 
vulnérables membres de Hawul, Askira et 
Uba

Aantal personen dat middelen ontvangt om 
bestaansmiddelen te beveiligen of herop te bouwen

Aantal mensen dat toegang krijgt tot gepaste 
gezondsheidzorgen

N
ig
er

Caritas Int. Diffa Voeding
Aantal personen bekwaam om op hun basis 
voedselbehoeften te antwoorden

1.000 huishoudens  gedurende  
6 maanden  (van  juni  tot  november 2017)

1.000 + 1500 huishoudens bereikt 
gedurende 6 maanden(augustus 2017 tot 
december 2018). 

 € 50.000   € 100.000   € 150.000   € 150.000 

Et
hi
op

ie

Caritas Int.
Damot Gale & Damot 

Woyde
Voeding 

Aantal gezinnen dat profiteert van zaden, training en 
geld voor werk

5,265 families 5.242 huishoudens hebben toegant tot 
zaden en 1.100 HH tot voedsel

 € 198.300   € 17.400   € 215.700   € 215.700 

Aantal personen in sttaat om in hun basis 
voedselbehoeften te voorzien

Vluchtelingen en gemeenschappen

Aantal personen die genoten van extra financiële hulp 
om hun levensonderhoud te garanderen

Ke
ny

a

Caritas Int.
Garissa, Kilifi, 

Marsabit West Pokot 
& Turkana 

WASH

Aantal personen die toegang hebben tot drinkbaar
water en toegang tot een minimum basishoeveeldheid
voor dagdagelijks verbruik

2.500 personen 1.188 personen + 4.100 families 

 € 50.000   € 50.000   € 50.000 

1.008.790€                   225.488€   1.234.278€   1.234.278€               

 € 100.000 

Samenvattend eindrapport betreffende aanwending van de middelen verkregen van de campagne 'Hongersnood 12-12'
Maart 2017 - Maart 2019

 Totaal budget   Uitgaven Land ORG Plaats Objectieven Behaalde doelstellingen

So
ud

an
 d
u 
Su

d 

Caritas Int.

 € 250.000   € 250.000 

So
m
al
ie

Caritas Int.
Belet Hawa ‐ Dolow ‐ 
Luuq ‐ Afgooye‐ Gedo

Voedselveiligheid 
en 

levensonderhoud
 € 250.000 

 € 95.490 

 € 100.000 

O
ug

an
da

Caritas Int.
Bidibidi (zone 2 et 3) ‐ 

Imvepi
Voeding 73.088€   168.578€    € 168.578 

17.069 families hebben voedselhulp en 
opleidingen gekregen om in hun 

basisbehoeftes te voldoen

N
ig
er
ia

Caritas Int. Borno

Voeding, 
levensonderhoud,  

WaSH en 
gezondheid

 € 100.000 



Handicap International

Categorie  KRI Budget

of type hulp
Indicator per categorie

 Fondsen 12‐12 

Voltooiing van een behoeftenanalyse Voltooien van anayse van basisbehoeften 
(WASH, voedselveiligheid) en versterken 
van reactiecapaciteit in de regio

/

Aantal mensen dat revalidatiezorgen ontvangt 2.400 personen 2054 personen werden bereikt
Aantal kinderen <5 jaar behandeld voor gematigde en 
zware ondervoeding

Behandeling van 350 <5 jarigen Behandeling van 1507 kinderen <5 jaar

Aantal moeders met  gematigd tot zwaar 
ondervoed kind < 5 jaar hebben genoten van 
activiteiten rond ontwikkeling van het kind

350 moeders  1525 moeders

Aantal personen  opgeleid rond techniek  
Early Childhood Ontwikkeling (ECD)

20 personen  48 personen werden gevormd

Integratie
Aantal organisaties die hun 
humanitair antwoord hebben aangepast door de meest 
kwetsbaren op te nemen

5  organisaties 5 organisaties

Bescherming & 
integratie

Aantal personen met specifieke behoeften hebben een 
verbeterde toegang tot specificieke diensten

1.000 personen 10 000 personen

Shelter

Aantal huishoudens dat toegang heeft tot eenvoudige, 
veilige en waardige huisvestingsoplossingen

200 gezinnen 550 gezinnen

Bescherming & 
integratie

Aantal personen met specifieke behoeften hebben een 
betere toegang tot diensten

800 personen 552 personen met specifieke noden 
hebben toegang gekregen tot verbeterde 
diensten. 

Aantal raadpleging in psychosociale ondersteuning 1.000 consultaties voor psychosociale 
ondersteuning

1615  psycosociale raadplegingen

Aantal personen beter op de hoogte over MHPSS met
een verbeterde toegang tot specifieke diensten

2.000 personen zijn beter begeleid ivm 
MHPSS

4277 personen zijn beter geïnformeerd 
ivm MHPSS

TOTAAL 1.042.751€   7.005€   1.049.756€   1.056.761€               

Land ORG Plaats Objectieven
Behaalde objectieven op 28‐02‐

2019

 € ‐   

 Budget Total    Uitgaven 

 € 23.074 

 Eingen fondsen 

Samenvattend eindrapport betreffende aanwending van de middelen verkregen van de campagne 'Hongersnood 12-12'
maart 2017 - maart 2019

So
ud

an

Handicap Int.
Torit (Eastern 
Equatoria)

Gezondheid  € 23.074 

 € 7.005 

 € 347.328   €  ‐     € 347.328 

Et
hi
op

ie

Handicap Int.
West & East Haraghe 

(Oromia)
 € 114.807   €  ‐     € 114.807 

So
m
al
ie

Handicap Int.
Somaliland – 

Maroodhi Jeex & 
Togdheer regions

Voeding

GezondheidO
ug

an
da

Handicap Int.
West Nile District – 

Rhino Camp
 € 557.543 

 € 23.074 

 € 347.328 

 € 114.807 

 € 571.552  € 564.547 



Dokters van de Wereld

Categorie  KRI  Budget  Budget

of type hulp

Indicator per categorie

 Fondsen 12‐12   Eigen fondsen 

aantal patiënten dat is opgenomen en 
geholpen bij kindergeneeskunde

930 patienten 914 patienten werden bijgestaan met 
pediatrische diensten

aantal patiënten dat is opgenomen en 
geholpen bij verloskunde

1950 patienten 2.065 patienten

% geholpen patiënten van hen die zijn 
opgenomen voor  spoedprocedure

100% geholpen patiënten van hen die 
zijn opgenomen voor  spoedprocedure

100% van de patiënten (376 patiënten 
opgenomen)

% van het personeel in dienst van het 
ziekenhuis dat is versterkt door het 
betalen van premies

100% van de staff  van het ziekenhuis 
ontvangt premies

100% staff  (216 werknemers)

% niet‐functionele pediatrische 
infrastructuur hersteld

100% van de niet functionele 
infrastructuur is hersteld

100 % (herstelling incinerator,  latrines 
et zone voor scherpe voorwerpen, 
sanering van de omgeving,  kuilen voor 
placenta en assen en verkleedhokjes)

Aantal kinderen van minder dan 5 jaar 
behandeld voor gematigde en zware 
ondervoeding

25.000 kinderen 39.714 kinderen van <5 jaar werden 
gedetecteerd

3.000 kinderen van <5 jaar behandelen 3.031 kinderen < 5 jaar werden 
behandeld, zij het in stabilisatiecentra, 
zij het via het OTP programma

Opsporing van de acute waterige 
diarree

opsporing bij 2.000 personen 4.645 personnes werden behandeld 
voor ernstige waterige diarree

Opsporing van malaria opsporing bij 13.000 personen 25.533 personen werden behandeld

Aantal kinderen die de nodige 
zorg voor malaria, diarree en/of acute 
ademhalingsbesmettingen hebben ontv

behandeling van  3.000 kinderen 3.464 kinderen werden behandeld door 
leden van de gemeenschap

Et
hi
op

ië

Dokters van de 
Wereld

Dawe district AFAR Region  Gezondheid

Exploratieve missie rond cholera  Exploratieve missie rond cholera werd 
uitgevoerd

Exploratieve missie rond cholera werd 
uitgevoerd

 €                        75.303   €                          6.205   €                  81.508   €                  81.508 

O
eg
an

da

Dokters van de 
Wereld

Bidibidi Verkenende missie

Verkennende missie mbt gezondheid in 
het kamp van Bidi Bidi.  

Exploratieve missie werd uitgevoerd Exploratieve missie werd uitgevoerd

 €                        12.550   €                          1.035   €                        13.585   €                        13.585 

TOTAAL 685.380€                         56.481€                           741.861€                         741.861€                        

 €                      510.921 

Gezondheid

 €                      135.847   €                      135.847 

 €                        38.899   €                      510.921 

So
m
al
ië

Dokters van de 
Wereld

Bosasso

Voeding

 €                      472.022 

Totaal Budget  Uitgaven  

Zu
id
 S
oe

da
n

Dokters van de 
Wereld

Bor (Jonglei State) Gezondheid  €                      125.505   €                        10.342 

Land ORG Plaats Objectieven Behaalde objectieven

Samenvattend eindverslag van de bestedingen van middelen ingezameld tijdens de gemeenschappelijke oproep 'Hongersnood 12-12'
maart 2017 - maart 2019



Oxfam Solidariteit

Categorie  KRI  Budget 

of type hulp
Indicator per categorie

  12‐12 

Aantal personen bekwaam om op hun basis voedselbehoeften te 
antwoorden

Bereik 10.500 personen (1.500 
huishoudens)

1.500 huishoudens of 6.697 personen werden bereikt,

Bereikte mensen die kunnen voorzien in hun basisvoedsel‐ en 
voedingsbehoeften.

Les 6697 personen in 1500 huishoudens.

Aantal huishoudens die hun voedingsbehoeften terug hersteld 
zien danktzij AGR

1295 huishoudens hebben hun bestaansmiddelen 
kunnen verzekeren dank zijn IGP.  166 huishoudens 
hebben het gebied verlaten en 39 HH hebben de 
middelen anders aangewend.

Aantal personen opgeleid in AGR 1315 personen werden gevormd via restituties en 10 
personen die deel uitmaken van trainerspool.

Aantal rechtstreekse begunstigden van activiteiten op het 
gebied van hygiëne, water en sanitaire voorzieningen 

66.382

Personen met voldoende toegang tot drinkwater voor 
huishoudelijk gebruik (totaal 38.000 begunstigden)

PHE: 38.700 De infrastructuurwerken (beperkte werken in 
N'gortogol,  uitbreiding van het waternetwerk in 
Kablewa et het bestaand netwerk in Toumour) hebben 
40.000 personen toegang gegeven tot drinkbaar 
water. In het totaal 160 kranen (ratio 250 personen 
per kraan).

Bouw van 100 familierlatrines (7 personen per latrine) met 
inbegrip van de oprichting van een commissie voor sanitaire 
voorzieningen per gekozen plaats. 

135 eenheden van latrine/douche werden opgericht : 
65 in Boudouri en 70 in Kablewa. Ze beantwoorden 
aan de noden van 945 personen. Een watercomité 
werd opgericht bij elke site,met opleiding van de leden 
van de comités.

Personen met toegang tot adequate, waardige, veilige en schone 
voorzieningen voor de verwijdering van uitwerpselen (totaal 700 
personen)

945 personen hebben toegang tot latrines in 2 sites 
(Kablewa et Boudouri). 

Mensen gesensibiliseerd voor hygiënepraktijken in de 
gemeenschappen (66.382 mensen)

PHP: 66.382 55876 personen werden bereikt : 19.643 vrouwen, 
22.284 mannen en 13.943 meisjes en jongens.

Totaal aantal begunstigden van beschermingsactiviteiten  70 leden van de comités gesensibiliseerd en opgeleid 
ivm protection issues. 

Leden van beschermingscomités en opgeleide 
gemeenschapsleiders (totaal: 220 directe begunstigden)

55 community leaders gevormd in Kabalewa, Boudouri 
en Diffa. 

Minstens 60% van de bevolking van de vier doelgebieden is zich 
bewust van de problemen op het gebied van bescherming, 
gender en respect voor de mensenrechten (totaal: 41.300 
personen)

721  mannen,   543  vrouwen, 363 meisjes en 279 
jongens gesensibiliseerd.       In het totaal werden 
25.585 personen bereikt, waarvan 24.010 via 
participatief theater en 1.581 via tussenpersonen in de 
gemeenschap.

              1.354.928,00 €  1.171.897,00 €              121.352,00 € 

WASH

Bescherming

Bescherming bieden aan 41.300 personen

N
ig
er

Oxfam‐Solidariteit
Diffa (Boudouri, 

Malam Boulamari et 
Kablewa)

Voeding

 €             1.162.546,95   €              192.381,14 

 totaal budget   Uitgaven     Saldo Land ORG Plaats Objectieven Bereikte resultaten
 Budget Eigen 

Fondsen 

Samenvattend eindrapport betreffende aanwending van de middelen verkregen van de campagne 'Hongersnood 12-12'
maart 2017 - maart 2019



Plan International

Categorie  KRI Budget

of type hulp
Indicator per categorie

 C 1212 

N
ig
er
ia

Plan Int BE
Borno state, North 
Eastern Nigeria

Voeding

Aantal kinderen <5 jaar toegelaten tot behandeling 
voor zeer ernstige of matige ondervoeding

3.689 ernstig of matig ondervoede 
kinderen

7.193 kinderen die lijden aan ernstige 
ondervoeding zijn bereikt. 

 €                      741.059   €                     82.556   €                       823.615   €                  724.129 

N
ig
er

Plan Int BE
Région de Diffa : 
Assaga, N'Gagam, 

N'Guigmi
Shelter 

Aantal personen die toegang hebben tot basisonderdak 
(veilig en waardig).  

2.300 huishoudens (12.359 personen) 
werden bereikt via de verdeling van NFI : 
dekens, dekzeilen, tapijten, tenten, 
muskietnetten,hygiëne kits, jerrycans, 
koorden, verlichting, keukengereedschap, 
etc. 

2.300 huishoudens (12.359 personen) 
werden bereikt via de verdeling van NFI. 

 €                        90.496   €                       7.017   €                         97.513   €                    85.734 

Aantal kinderen van minder dan 5 jaar behandeld voor 
gematigde en zwaar ondervoeding

15.240 personen bereikt met 
voedingsvoorzieningen

13.403 personen werden bereikt met 
voedselvoorziening.

28.204 personen hebben toegang tot 
middelen voor levensonderhoud

27.890 hebben toegang tot middelen voor 
levensonderhoud.

26.426 personen hebben toegang tot 
drinkbaar water en sanitaire voorzieningen

23.400 personen hebben toegang tot 
drinkbaar water en sanitaire 

Aantal raadpleging in psychosociale ondersteuning 13.106 personen voor bescherming 10.888 personen werden bereikt.

 €                        76.184   €                               0   €                         76.185   €                    66.982 

Aantal kinderen van <5 jaar behandeld voor gematigde 
en zwaar ondervoeding

10.000 personen, specifiek 4.700 kinderen 
ontvangen hulp tegen ondervoeding

28.794 personen, specifiek 7.723 kinderen 
ontvingen hulp tegen ondervoeding

Aantal jongens en meisjes die toegang hebben tot 
school

TOTAAL 2.545.001€               99.094€                 2.644.096€               2.324.712€         

 €                   1.113.623   €                  979.107 

 Budget Total    Uitgaven 

 €                       533.160   €                  468.759 

O
ug

an
da

Plan Int BE

West Nile Region et 
Pagarinya, Maaji II 

and III, Agojo, 
Nyumanzi, Baratuku, 

Ayilo I and II

Voeding en 
bescherming

 €                      533.160 

Et
hi
op

ie

Plan Int BE

Dehana & Sehala 
Woredas of 

Waghimira Zone in 
Amhara Region

Voeding  €                  1.104.102 

Land ORG Plaats Objectieven
Behaalde objectieven op 28‐02‐

2019
 Eigen fondsen 

 €                       9.521 

Samenvattend eindrapport betreffende aanwending van de middelen verkregen van de campagne 'Hongersnood 12-12'
maart 2017 - maart 2019



UNICEF België

Categorie  KRI  Budget   Budget 

of type hulp Indicator per categorie  Fondsen12‐12   Eigen fondsen 
Aantal gezondheidsagenten die in centra 
worden opgeleid om diarree en dehydratie te 
b h d l

450 personen opgeleid 0

Aantal vrijwillige gezondheidsagenten die in de 
gemeenschappen worden opgeleid, 
tgo. voorzorgsmaatregelen, preventie, opsporing en opvo
lging van cholera en andere kinderziekten

400 personen opgeleid 557 personen opgeleid 

Aantal kinderen dat is opgenomen voor de behandeling 
van acute en ernstige ondervoeding 

27.920 kinderen zijn behandeld en 16.666 
hygiënekits zijn uitgedeeld aan gezinnen van 
kinderen die lijden aan acute en ernstige 

d diAantal mensen gesensibiliseerd voor goede 
voedingspraktijken voor jonge kinderen

32.488 mensen gesensibiliseerd voor goede 
voedingspraktijken in de vroege kinderjaren

Aantal kinderen dat voedseltoevoegingen met 
micronutriënten heeft ontvangen

20.850 kinderen die voedseltoevoegingen hebben 
gekregen.

Capaciteitsopbouw van gemeenschapsvrijwilligers Capaciteitsopbouw van 2.943 
gemeenschapsvrijwilligers

Aantal kinderen die psychologische bijstand hebben 
verkregen

57.514 kinderen die psychologische steun ontvingen 
dankzij het werk van 2.943 vrijwilligers in de 
gemeenschap.

Aantal mensen dat op de hoogte is van mijnengevaar  58.262 mensen die op de hoogte zijn van het risico 
van mijnen.

Aantal geregistreerde gevallen van overtredingen 1.213 gevallen geregistreerd en gecontroleerd via 
160 communautaire netwerken.

Aantal kinderen van 6 maand tot 15 jaar gevaccineerd 
tegen mazelen

 17.248 kinderen voorzien te bereiken 31.021 kinderen werden gevaccineerd tegen 
mazelen

Aantal kinderen gevaccineerd tegen polio 328.684 kinderen gevaccineerd tegen polio

Aantal kinderen dat in gezondheidscentra is behandeld 97.995 kinderen behandeld

Aantal opgeleide gezondheidswerkers in de behandeling 
en screening van malaria en andere kinderziekten

57 personen bereiken 186 opgeleide zorgverleners

Aantal zwangere vrouwen die gezondheidszorg van de 
moeder hebben ontvangen

4.347 zwangere vrouwen bereiken  12.138 zwangere vrouwen die gezondheidszorg van 
de moeder hebben ontvangen

Aantal mensen met toegang tot voldoende drinkwater  15.000 personen bereiken 26.000 personen hebben toegang tot drinkbaar 
water

Aantal gebouwde latrines 3.016 latrines gebouwd (inclusief 80 latrines voor 
8.000 intern ontheemden en 2.932 familie‐ en 4 
institutionele latrines voor een totale bevolking van 
21.862 personen).

Aantal mensen dat hygiënebegeleiding heeft gekregen  15.000 personen bereiken 25.862 kwetsbare mensen en 8.830 geïnformeerde 
huishoudens.

aantal begunstigden van de WASH activiteiten van 
l'UNICEF

104.272 begunstigden van de WASH activiteiten van 
l'UNICEF

Aantal personen die toegang hebben tot drinkbaar water 
en toegang hebben tot een minimum basishoeveeldheid 
voor dagdagelijks verbruik

 20.000 personen Dankzij adequate transportmiddelen hadden 84.592 
mensen toegang tot drinkwater tijdens de 
noodsituatie.

Atteindre 6.500 personnes 8.761 mensen hebben duurzame toegang tot veilig 

Par la réhabilitation de 10 points d'eau et 1 système 
d'eau

10 waterpunten en 1 watersysteem zijn hersteld.

Aantal gebouwde latrines Atteindre 20.000 personnes, par la construction de 
latrines dans les camps, communautés et dans les 
centres de traitement de choléra.

232 latrines werden gebouwd voor een totale 
bevolking van 27.065 mensen: 187 in kampen voor 
ontheemden, 10 in 10 centra voor de behandeling 
van cholera, 2 in 1 opvangcentrum voor vrouwen en 
kinderen en 33 andere een‐ en 
tweepersoonslatrines.

                    869.815,58 €                                  789.045 €                  80.771 € 

WASH

                    869.815,58 € 

Samenvattend eindrapport betreffende aanwending van de middelen verkregen van de campagne 'Hongersnood 12-12'
maart 2017 - maart 2019

Land ORG Localisatie Objectieven Behaalde objectieven op 28‐02‐2019  Totaal budget   Uitgaven  Saldo

Yé
m
en

UNICEF BE
Gouvernorats de 
Shabwah ‐ Sa'ada 
‐ Taizz ‐ Aden 

                 1.044.121,12 €                   1.044.121,12 € 

gezondheid

Bescherming

So
ud

an
 d
u 
Su

d

UNICEF BE

Comtés de 
Yambio ‐ 

Tambura ‐ Ezo ‐ 
Yei ‐ Morobo

                     976.085,77 € 

Gezondheid

WASH

                    976.085,77 €                            897.853,00 €                  78.233 € 

                       1.043.175,00 €                       946 € 

Nombre de personnes ayant un accès durable à l'eau 
potable

So
m
al
ie

Mudug 
(Gaalkacyo ‐ 

Galdogob)‐ Nugal 
‐ Lower Juba 
(Badhaadhe) ‐ 

Camps de Baidoa 
‐ Tukaraq

UNICEF BE



Categorie  KRI  Budget   Budget 

of type hulp Indicator per categorie  Fondsen12‐12   Eigen fondsen 
Land ORG Localisatie Objectieven Behaalde objectieven op 28‐02‐2019  Totaal budget   Uitgaven  Saldo

Aantal verdeelde hygiënekits Verdeling van kits aan 7.800 personen

Aantal mensen dat hygiëne‐advies heeft gekregen 57.421 mensen zijn door het werk van 60 
hygiënebevorderaars gevoelig gemaakt voor goede 
hygiënepraktijken.

 2.956 behandelde kinderen, waarvan 14.194 
ij4.216 kinderen in de leeftijd van 6 tot 23 maanden 

kregen voedselversterking met 
micronutriëntenpoeder (MNP).

Voedingcentra oprichten 13 voedingscentra
Via de distributie van kant‐en‐klare therapeutische 
voeding

er werden 13.762 dozen kant‐en‐klare 
therapeutische voeding verdeeld. 

Aantal opgeleide gezondheids‐ en 
gemeenschapsvrijwilligers 

40 gezondheids‐ en 100 gemeenschapsvrijwilligers 
opleiden

39 gezondheids‐ en 79 gemeenschapsvrijwilligers 
opgeleid.

Aantal mensen met kinderen van 0‐23 maanden die 
advies hebben gekregen over goede voedingspraktijken 
voor jonge kinderen

 23.183 personen bereiken 9.930 mensen die geïnformeerd zijn over goede 
voedingspraktijken.

Aantal kinderen van <5 jaar behandeld voor gematigde 16.000 kinderen 3.000 enfants ont été admis et traités.
114 gezondheidscentra Dans 118 centres de santé.

Aantal jongens en meisjes die toegang hebben tot school 8.150 jongens en meisjes  18.918 kinderen hebben school gelopen

163 centra waar 8.105 kinderen zijn ingeschreven en
20.000 ouders gesensibiliseerd rond goede opvoeding

18.918 meisjes en jongens zijn ingeschreven in 160 
kindercentra en 13.469 ouders zijn gesensibiliseerd 
voor goede opvoedingspraktijken: 421 
ontwikkelingskits voor jonge kinderen verdeeld in 
verschillende centra en voedingssupplementen 
verdeeld in 57 centra.

WASH Aantal personen die toegang hebben tot drinkbaar water 
en toegang tot een minimum basishoeveeldheid voor  14.000 personen

15.900 personen hebben toegang tot drinkbaar 
water

aantal gerehabiliteerde watersystement 33 53 waterpunten werden gerehabiliteerd

Capaciteitsopbouw voor leden van de beheerscomités en 
verenigingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van handpompen 

Versterking van 33 comités en 5 verenigingen  De capaciteiten van 91 leden van de verschillende 
comités en de 5 verenigingen werden versterkt.

Aantal dorpen die de "Community Led Total Sanitation"‐
aanpak toepassen

 60 dorpen 52 dorpen (waarvan er 7 binnenkort zullen worden 
gecertificeerd "zonder open defecatie").

Bescherming Aantal kwetsbare kinderen die met hun familie zijn 
herenigd of in een pleeggezin zijn geplaatst.

 400 kwetsbare kinderen bereiken  214 straatkinderen (159 meisjes en 55 jongens) 
gereïntegreerd in hun families of in pleeggezinnen 
geplaatst.

 12.000 mensen bereiken, waarvan 1200 in scholen In totaal hebben meer dan 31.792 mensen en 2.543
kinderen in 8 lagere scholen toegang tot drinkwater.
Daarnaast werd in de waterbehoefte van 9.750 stuks
vee voorzien. 

Door de rehabilitatie/bouw van watersystemen en de 
oprichting van waterpuntenbeheerscomités.

Herstel van 8 waterpunten.

Aantal mensen dat gesensibiliseerd is voor goede 
hygiënepraktijken ter voorkoming van cholera en andere 
watergerelateerde ziekten.

Opleiding van de leden van de waterbeheerscomités in
de exploitatie en het onderhoud van waterinstallaties

61 leden van de waterpuntenbeheerscomités zijn
opgeleid voor het duurzaam onderhoud van
waterinstallaties.

TOTAAL 2.975.530 €                1.120.064 €                 4.095.594 €                3.778.938 €                     316.656 €        

So
m
al
ie

             126.850 € 

O
ug

an
da

UNICEF BE

Région Karamoja 
(Abim – Amudat 

–Kaabong – 
Kotido – Moroto 
– Nakapiripirt et  

Napak) 

Voeding

                    640.540,54 €                         32.867,00 €                      673.407,54 € 

                    421.052,63 €                      421.052,63 €                            294.203,00 € 

N
ig
ér
ia

UNICEF BE
L’état de Borno 
(Kukawa ‐ Kala‐
Balge ‐ Mobbar)

                          643.685,00 €                  29.723 € 

Educatie

Ke
ny

a

UNICEF BE

Comtés de 
Mandera 

(Damasa ‐ Lafey‐
2 ‐ Darabadadi) 
et de Marsabit 

(Golole, Rawana, 
Kambi Nyoka, 
Kargi‐Gangeisa ‐ 
Waye Godha)

WASH Aantal personen die toegang hebben tot drinkbaar water 
en toegang tot een minimum basishoeveeldheid voor 
dagdagelijks verbruik

                     134 €                     111.111,00 €                            110.977,00 € 

Nutrition Aantal behandelde kinderen voor ernstige of matige 
acute ondervoeding

 2.606 kinderen bereiken

                     111.111,00 € 
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RSM InterAudit 

Lozenberg 22 b2 
B 1932 Zaventem 
 
T +32 (0)2 725 50 04 
F +32 (0)2 725 53 41 
www.rsmbelgium.be 
 

FEITELIJK OBSERVATIERAPPORT, BETREFFENDE UW GECOÖRDINEERDE FINANCIËLE RAPPORT OVER 
HONGERSNOOD 12-12 FONDSENWERVING VOOR DE PERIODE 12 MAART 2017 TOT 31 MAART 2019. 

VERTALING VAN DE SAMENVATTING VAN DE WAARNEMINGEN (Pg 5 & 6)1 

Feitelijke waarnemingen 

De uitvoering van de overeengekomen procedures heeft geleid tot de volgende feitelijke opmerkingen: 

1) Controle op de ontvangst van de gelden en verdeling onder de leden 

De gebruikte verdeelsleutel is berekend op basis van de gegevens voor 2012, 2013 en 2014. De 
berekening en de gebruikte gegevens waren eerder geldig verklaard voor het Consortium 12-12 door de 
Commissaris van de organisatie in 2015 en de verdeelsleutel werd op 14 oktober 2015 gevalideerd door 
de Raad van Bestuur. Op 13 maart 2017 besliste de Raad van Bestuur om de verdeelsleutel, die in 2015 
werd vastgesteld, te behouden en niet te actualiseren. 

Wij hebben ons ervan kunnen vergewissen dat de toegekende bedragen in overeenstemming zijn met 
de in het financieel verslag vermelde bedragen. 

2) Controle op de ontvangst van fondsen door de leden (toewijzing van fondsen) en het gebruik van 
fondsen door de leden. 

Op basis van de bankafschriften en de historiek hebben wij ons ervan kunnen vergewissen dat de door 
de leden ontvangen bedragen overeenstemmen met de bedragen die voortvloeien uit de toepassing van 
de in 2015 gedefinieerde verdeelsleutel. 

We hebben in totaal 125 uitgaven geselecteerd waarvoor we ondersteunende documenten en een 
bevredigende uitleg hebben ontvangen. 

We hebben grote verschillen vastgesteld in de definitie van directe en indirecte kosten en ook in het 
gebruik van vaste en niet-vaste kosten. De praktische forfaitaire tarieven verschillen sterk van lid tot lid. 

Voor sommigen is de praktijk alleen op het Belgisch niveau, voor anderen op het internationaal niveau 
of de beide. Voor sommige leden moet het forfaitair bedrag voor indirecte kosten gerechtvaardigd 
worden, voor anderen niet. Ten slotte verschillen de elementen waarop het forfait betrekking heeft van 
lid tot lid. Sommige includeren bijvoorbeeld beheerskosten of infrastructuurkosten in de indirecte 
kosten, terwijl bij andere leden deze kosten al in de forfaitaire kosten zijn opgenomen. 

                                                           
1 Dit is geen officiële vertaling, maar een vertaling uitgevoerd door het Secretariaat van het Consortium 12-12 

http://www.rsmbelgium.be/


Wat de naleving van de regels inzake overheidsopdrachten betreft, noteren we in de eerste plaats dat 
de drempels verschillen tussen de leden en de landen en ten tweede dat sommige leden intern een 
noodprocedure hebben gedefinieerd en een noodprocedure toepassen die het mogelijk maakt om niet 
de hele procedure te moeten toepassen voor overheidsopdrachten, om zodanig sneller te kunnen 
handelen. In ieder geval hebben we een goed management gezien met concurrentie van verschillende 
bedrijven (leveranciers) en de naleving van de noodprocedure met de vereiste goedkeuringen. 

De overeengekomen procedures werden niet volledig toegepast met betrekking tot Unicef Belgium, in 
die zin dat we geen steekproef van uitgaven hoefden te verifiëren. Het management van Unicef heeft 
ons immers de specifieke kenmerken van Unicef International, als internationale organisatie van publiek 
recht, met betrekking tot verslaggeving en audit uitgelegd. Het ‘office of internal audit and 
investigations’ van Unicef heeft in 2018 een missie uitgevoerd naar Oeganda, Nigeria, Somalië en Zuid-
Sudan. De laatste missie naar Jemen was in 2017 en naar Kenia in 2015. De conclusie voor Somalië, 
Oeganda en Zuid-Sudan resulteert in een gematigd advies met beperkingen op het gebied van interne 
organisatie en controle en voor Nigeria, Kenia en Jemen in een sterk advies met voorbehoud. 

De overeengekomen procedures hoefden ook niet volledig te worden toegepast met betrekking tot 
Caritas België, in die zin dat we geen steekproef van uitgaven hoefden te controleren toen de projecten 
door Caritas Internationalis werden beheerd. Deze projecten waren reeds door een onafhankelijke 
revisor gecontroleerd. In overeenstemming met de taakomschrijving hebben we ons gebaseerd op de 
conclusies van onze collega's. Zo ontvingen wij voor Zuid-Soedan, Kenia, Niger, Nigeria en Somalië een 
kopie van de verslagen van de onafhankelijke revisors over de financiële verantwoording van de 
gefinancierde projecten en deze gaven allen een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud. De 
projecten in Ethiopië en Oeganda waren onderworpen aan de overeengekomen procedures. 

Overeenkomstig de taakomschrijving is er geen enkele procedure uitgevoerd met betrekking tot de per 
31 maart 2019 nog niet gespendeerde bedragen, maar deze kunnen niettemin als volgt worden 
gekwantificeerd: 121.352 EUR voor Oxfam en 316.556 EUR voor Unicef. Wij begrijpen dat deze saldi 
zullen aangewend worden voor het project of geïntegreerd worden in projecten in dezelfde regio. 

Wij vestigen de aandacht op het feit dat Caritas van haar kant ervan uitgaat dat de fondsen die 
getransfereerd worden naar het buitenland, beschouwd worden als gespendeerd aan die bepaalde 
projecten. Volgens de ontvangen verslagen bedraagt het saldo dat op 31 december 2018 nog niet was 
verbruikt 107.013 EUR. 

Voor de andere organisaties zijn alle middelen die van het consortium zijn ontvangen, in de loop van de 
periode verbruikt. 

3) Verificatie van de publicatie van de tussentijdse en eindverslagen 

Het document "Verantwoordingsplicht en transparantie", goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 6 
juni 2017, vermeldt in punt B de vereiste verslagen. Dit is een tussentijds overzicht van de voortgang van 
de hulpacties op het terrein na drie maanden, een tussentijdse beoordeling van de voortgang van de 
hulpacties op het terrein na zes maanden, een beschrijvend en financieel verslag over het gebruik van 
de financiële middelen die na twaalf maanden zijn geïnd en ten slotte het beschrijvende en financiële 
eindverslag na twee jaar. 



Na 3 maanden werd een overzicht opgesteld voor de 4 meest getroffen landen, namelijk Jemen, 
Somalië, Zuid-Soedan en Nigeria. De tussentijdse balans is pas na 6 maanden opgesteld. Na twaalf 
maanden werd een overzichtstabel van inkomsten en uitgaven en het beschrijvende en financiële 
verslag gepresenteerd in de vorm van een tabel met per land, organisatie en project, prestatie-
indicatoren, doelstellingen en resultaten, begroting en uitgaven. 

Het document "Verantwoordingsplicht en transparantie" goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 6 
juni 2017, bepaalt in punt B.5 dat het eindverslag "een samenvattende tabel van de inkomsten en 
uitgaven van het Consortium 12-12 en zijn leden" moet bevatten en dat het verslag "ter overweging 
moet worden voorgelegd aan de commissaris van het Consortium 12-12 en de respectievelijke 
commissarissen van de leden". Op het moment dat dit verslag werd geschreven, was de afsluitende 
beschrijving en het financiële verslag nog niet ter beoordeling voorgelegd aan de revisor van het 
consortium 12-12 of aan de respectieve accountants van de leden. 

In tegenstelling tot wat oorspronkelijk in de taakomschrijving was voorzien, konden we niet vertrouwen 
op het werk dat onze collega's aan deze documenten hadden kunnen doen. 

Desalniettemin hebben wij de financiële gegevens in het beschrijvende en financiële verslag kunnen 
aansluiten bij de financiële verslagen van de leden en de details van de kosten die ten grondslag liggen 
aan deze financiële verslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Audit “Hongersnood 2017 campagne” 

EXTERNE AUDIT (RSM InterAudit): GELEERDE LESSEN EN OPVOLGING (gevalideerd door Raad van 
bestuur van 6 september 2019) 

 Het eindrapport van de campagne moet volledig afgewerkt worden voor er een externe 
audit wordt uitgevoerd 

 Er moeten nog duidelijkere geschreven instructies worden opgesteld voor alle 
betrokkenen voor de start van de audit 

 De audit zou enkel betrekking moeten hebben op de fondsen ontvangen van het 
Consortium 12-12. De projecten van derden (niet leden) gefinancierd met de opbrengst 
van de campagne moeten ook geauditeerd worden. 

 Er wordt een ‘Ad hoc’ werkgroep opgericht om de verschillende aspecten uit  deze RSM 
audit te behandelen en voorstellen uit te werken: 

• Directe en indirecte kosten: duidelijkere definities en afspraken 
• Interim en eindrapport: inhoud en afspraken verduidelijken 
• Herwerken van het de ‘verantwoording en transparantie’ richtlijnen van het 

Consortium 12-12 
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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	'Hongersnood	2017'	die	op	14	maart	2017	is	gestart.	
	
We	bevestigen	dat	er	tijdens	het	boekjaar	2017	en	2018	giften	werden	gestort	voor	de	campagne	
“Hongersnood	2017”	ten	bedragen	van	10.165.283,31	EUR.	
	
De	giften	werden,	in	de	loop	van	2017	en	2018,	als	volgt	toegewezen:	
• Bedragen	verdeeld	onder	de	leden	van	het	Consortium	12-12	in	2017:	 9.199.999,97	EUR	
• Bedragen	verdeeld	onder	de	leden	van	het	Consortium	12-12	in	2018:	 			220.000,03	EUR	
• Verdeelde	trekkingsrechten	 	 	 	 	 	 	 			500.000,00	EUR	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.920.000,00	EUR	
 
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.	
De	uitgaven	in	verband	met	de	campagne	evenals	de	overheadkosten	bedragen	192.980,75	EUR.		
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Giften Hongersnood 2017 1.000.000,00 €                       Vlaamse regering
33.465,00 €                            Ancienne Belgique

100.000,00 €                          Région de Bruxelles Capitale
1.133.465,00 €                       
8.949.381,70 €                       Andere giften

Totaal giften 2017 10.082.846,70 €                     
Totaal giften 2018 82.436,61 €                            
Totale opbrengsten Hongersnood 10.165.283,31 €                     

Kosten

CARITAS 985.230,37 €                          
UNICEF 2.906.037,67 €                       
HANDICAP 1.018.398,23 €                       
OXFAM 1.135.396,17 €                       
MDM 669.373,51 €                          
PLAN 2.485.564,02 €                       
Totaal gestort aan leden in 2017 9.199.999,97 €                       
Te storten aan leden in 2018 167.750,86 €                          

9.367.750,83 €                       
Saldo gestort aan de leden 52.767,46 €                            

518,29 €-                                
9.420.000,00 €                       

Broederlijk Delen 78.845,00 €                            
Tearfund 421.155,00 €                          
Trekkingsrechten 2017 500.000,00 €                          

Administratieve kosten 192.980,75 €                          

Totale	kosten	Hongersnood 10.112.980,75	€																					

Saldo	Hongersnood 52.302,56	€																												 	
	
	
	
Brussel,	23	september	2019	

	
 
PVMD Bedrijfsrevisoren 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
Alain CHAERELS  
Bedrijfsrevisor 
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