Gecoördineerd financieel en narratief verslag over 2010
van het Consortium 12-12 en van haar leden

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een krachtige aardbeving die Portau-Prince en omstreken letterlijk tot een puinhoop omvormde. Meer dan
240.000 mensen kwamen om, 300.000 raakten gewond en 3 miljoen mannen,
vrouwen en kinderen bleven achter met een tekort aan basisvoorzieningen.
De totale schade werd geraamd op meer dan 8 miljard dollar.
De hulp kwam snel op gang, maar in bijzonder moeilijke omstandigheden.
Wereldwijd werden solidariteitsacties opgezet. In ons land lanceerde het
Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties (Caritas International, Handicap
International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België) de
oproep «Haïti Lavi 12-12».
Die oproep kon op heel wat steun rekenen bij het Belgische publiek, overheden,
media en bedrijven en vertaalde zich in concrete, levensreddende hulp op het
terrein

Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw • Consortium belge pour des Situations d’Urgence asbl
Liefdadigheidsstraat 43/B 1210 Brussel • 43/B, rue de la Charité 1210 Bruxelles
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Ondergetekenden,






Gonzalo Dopchie, directeur Caritas International
Pierre Verbeeren, algemeen directeur Dokters van de Wereld
Marc Joolen, algemeen directeur Handicap International Belgium
Stefaan Declercq, algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit
Yves Willemot, algemeen directeur Unicef Belgium




Erik Todts, voorzitter Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties
Jules-Henri Poncelet, schatbewaarder Belgisch Consortium voor
Noodhulpsituaties

verklaren
− kennis te hebben genomen van […] Rapporteringverbintenis
− en deze te zullen naleven volgens de voorziene modaliteiten en data.

Brussel, 26 april 2010

Overeenkomstig de Rapporteringverbintenis, volgt in dit bundel het
‘Gecoördineerd financieel verslag’ van de actie Haïti Lavi 12-12 over het
jaar 2010 en het ‘onderzoeksrapport’ van PVMD Bedrijfsrevisoren.

Het Consortium 12-12 en de vijf leden samen hebben in totaal 25.886.356 €
ingezameld voor de hulpverlening aan Haïti, dit is op twee na het hoogste
resultaat van een crisisoproep sedert 1985 !
De campagnekosten bleven opnieuw zeer beperkt, onder meer dankzij veel
kostenloze ondersteuning (pers, bedrijven,…).
Gemiddeld wordt meer dan 90% van het netto beschikbaar inkomen besteed
voor hulpverlening op het terrein. Eind 2010 was reeds 62% van de middelen
uitgegeven.
Alle overblijvende fondsen zullen eind 2012 wellicht volledig zijn gebruikt.

Het narratief rapport in dit bundel gaat tot eind 2011 (daar waar de rekeningen
werden onderzocht tot eind 2010).
Brussel, 27 maart 2012.
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SAMENVATTENDE TABEL VAN DE GECOORDINEERDE REKENINGEN VAN HAITI LAVI 12-12
Geviseerd door de PMVD Bedrijfsrevisoren (zie verslag hierna)

HAITI LAVI 12-12
Overzicht - Aperçu 2010

Consortium
Inkomsten - Recettes
TOTAaL Consortium Haïti Lavi 12-12

19.329.523,43

Kosten - Coûts
TOTAaL Consortium Haïti Lavi 12-12

Aan leden - Aux membres

486.620,89
2,52%
700.190,54

2.272.507,77

1.908.131,69

6.925.128,50

2.204.945,48

Trekkingsrechten derden
Droits de tirage tiers

14.010.903,98

4.180.134,00
18.677.658,87

Aan leden in 2011
Aux membres en 2011

651.864,56
Dokters van de Wereld
Médecins du monde

Oxfam-Solidariteit
Solidarité

Handicap
International

Unicef België
Belgique

Caritas
International
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Dokters van de Wereld
Médecins du monde

Leden - Membres
Inkomsten - Recettes
Haïti Lavi 12-12 Consortium

OxfamSolidariteit
Solidarité

Handicap
International

Unicef België
Belgique

Caritas
International

TOTAaL

700.191,00

2.272.507,75

1.908.131,69

6.925.128,51

2.204.945,49

14.010.904,44

1.085.969,00

725.292,50

576.215,41

1.972.020,09

2.197.336,05

6.556.833,05

185.969,00
900.000,00

225.292,50
500.000,00

176.215,41
400.000,00

1.672.020,09
300.000,00

2.197.336,05

4.456.833,05
2.100.000,00

12.105,08

289,98

6.371,00
0,36%

19.275,26
0,64%

82.359,97
3,32%

1.779.789,00

2.990.630,07

2.402.277,11

Kosten - Coûts
Overhead
Direct Management Costs

46.260,00
45.037,00

111.788,35
31.618,18

Administration Costs

91.297,00

Andere eigen inkomsten
Autres fonds propres
Privé
Publ.
Interest minus bankkost
Intérêts moins coûts bancaires
Directe kosten fundraising
Coûts directs récoltes de fonds

Netto inkomsten - Recettes nettes

Admin Costs/
Kosten & beschikbaar - Coûts & disponible

Direct Program Costs 2010
Direct Program Costs (+ beschikb. - dispon.)/
Netto inkomsten - Recettes nettes

Totaal kosten - Total des coûts
Beschikbaar - Disponible >>2010

5,13%
398.991,00
94,87%
490.288,00
1.289.501,00
72%

12.395,06
146.303,79
1,64%

124.911,26
2,84%

379.221,28
1,84%

8.750.844,81

4.277.370,28

20.200.911,27

36.424,22
183.431,25

713.411,07
387.432,53

90.621,66
36.459,60

998.505,30
683.978,56

143.406,53

219.855,47

1.100.843,60

127.081,26

1.682.483,86

4,80%

9,15%

12,58%

2,97%

8,33%

7.601.861,78

682.231,80

10.938.385,02

87,42%

97,03%

91,67%

8.702.705,38
48.139,43
1%

809.313,06
3.468.057,22
81%

12.620.868,88
7.580.042,39
38%

1.199.794,70
95,20%
1.343.201,23
1.647.428,84
55%

1.055.505,74
90,85%
1.275.361,21
1.126.915,90
47%

Gecoördineerd rapport Haïti Lavi 12-12

5

Vanuit het Consortium werden duidelijke richtlijnen gegeven aan de verschillende leden wat
betreft de diverse kosten, de stavingstukken die dienen te kunnen worden voorgelegd, de
verwachte interne rapportering naar het Consortium toe,… Eveneens diende door de leden
bijzondere aandacht te worden besteed aan de relevantie van de indirecte kosten en de
verantwoording ervan.
Onze opdracht bestond onder andere uit:
• Het opstellen van instructies voor de bedrijfsrevisoren van de verschillende leden;
• Communicatie met de bedrijfsrevisoren teneinde deze instructies duidelijk toe te lichten en
indien nodig bij te sturen;
• de controledossiers van de bedrijfsrevisoren van de leden inkijken;
• kennisname van de rapportering van de verschillende bedrijfsrevisoren;
• het opmaken van onderhavig finaal verslag.
Er werden door ons geen controles ter plaatse uitgevoerd op de verschillende projecten.
Wij brengen u verslag uit over onze feitelijke bevindingen als volgt:
(a) De middelen die vanuit het Consortium zijn gestort aan de leden voor een totaal bedrag
van €14.010.904,44 zijn opgenomen als ontvangsten bij de leden. De leden hebben
eveneens rechtstreekse ontvangsten geboekt voor een totaal bedrag van de
€6.556.833,05. Wij kunnen ons niet uitspreken over de volledigheid van de rechtstreekse
ontvangsten van de leden in verband met Haïti.
(b) Wij kunnen ons niet uitspreken over de besteding van de fondsen gestort aan Rode Kruis
Vlaanderen (€1.300.000,00) en in het kader van de trekkingsrechten open voor niet-leden
(€2.880.134,00).
(c) De totale uitgaven van de leden (Total costs) €12.620.868,88 verdelen zich in:
a. Kosten door de leden zelf aan projecten uitgegeven voor een bedrag van
€3.555.666,61, waarvoor wij hebben kunnen nagaan dat deze uitgaven voldoende
door bewijsstukken zijn onderbouwd bij de leden;
b. Bedragen doorgestort aan de internationale overkoepelde organisaties of gelieerde
organisaties van de leden voor een bedrag van €9.065.202,27. De ontvangst van
deze middelen werd, hetzij ons bevestigd door de internationale of gelieerde
organisaties, hetzij opgenomen in de verklaringen van de auditors van de
internationale of gelieerde organisaties.
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Balans Consortium 12-12
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering
VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar
VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen
Totaal van de activa
PASSIVA
Eigen vermogen
IV. Bestemde fondsen
Voorzieningen
VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
Schulden
VIII. Schulden op meer dan een jaar
IX. Schulden op ten hoogste een jaar
A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen
B. Financiele schulden
C. Handelsschulden
Trekkingsrechten niet-leden
Leden Consoritum
X. Overlopende rekeningen
Totaal van de passiva

Rekeningen
I. Bedrijfsopbrengsten
D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
E. Andere bedrijfsopbrengsten
II. Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Inkopen (Haiti 12-12)
B. Diensten en diverse goederen (Consortium)
III. Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)
IV. Financiele opbrengsten
B. Opbrengsten uit vlottende activa
V. Financiele kosten
C. Andere financiele kosten
VI. Winst (verlies)
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
VIII. Uitzonderlijke kosten
IX. Winst (verlies) van het boekjaar
(*) 2010 = Campagne Haïti + Pakistan !

31/12/2009

31/12/2010 (*)

99.962,53

2.550.829,84

98.744,62
1.217,91
99.962,53

2.220.328,55
326.506,98
3.994,31
2.550.829,84

91.306,12
91.306,12

8.656,41

8.656,41
99.962,53

127.670,00
127.670,00
250.000,00
250.000,00
2.173.159,84

2.160.385,28
608400,58
1.551.984,70
12.774,56
2.550.829,84

31/12/2009
2.180,85 €
2.180,85 €
0,00 €
13.619,64 €
0,00 €
0,00 €
13.619,64 €
-11.438,79 €
510,15 €
510,15 €
-2.154,53 €
2.154,53 €
-13.083,17 €

31/12/2010 (*)
22.736.899,99 €
22.555.112,17 €
181.787,82 €
20.937.668,56 €
20.603.499,92
20.603.499,92 €
334.168,64 €
1.799.231,43 €
36.363,88 €
36.363,88 €
-3.723,14 €
3.723,14 €
1.831.872,17 €

-13.083,17 €

1.831.872,17 €
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NARRATIEF VERSLAG HAITI LAVI 12-12

2010 & 2011
CARITAS INTERNATIONAL

De hulpverlening van Caritas International in Haïti kadert in een gemeenschappelijk programma
van het Caritasnetwerk dat steun verleent aan 1,4 miljoen Haïtianen gedurende 3 tot 5 jaar.
Een cholera-epidemie, een orkaan en tropische stormen, (seksueel) geweld in de kampen… Zelfs
al is de fase van dringende noodhulp voorbij, toch is 2 jaar na de aardbeving nog steeds noodhulp
nodig. Dit geldt zeker voor Port-au-Prince waar een groot deel van de bevolking afhankelijk blijft
van hulp. Heel wat Haïtianen leefden al in armoede vóór de fatale aardbeving in januari 2010.
Willen we ervoor zorgen dat de grote golf van solidariteit na de ramp duurzame veranderingen
teweeg brengt, dat moeten we de Haïtianen de middelen geven om zelf de heropbouw in handen
te nemen.
Caritas International steunt hiertoe in de eerste plaats het onderwijs, vooral dan de
beroepsopleidingen in de bouwsector. Om de bevolkingsdruk in de hoofdstad te verminderen,
werkt Caritas International in de aangrenzende landelijke zones aan de heropbouw van huizen en
infrastructuren. Samen met lokale en internationale partners hebben we in deze regio
landbouwprogramma’s opgezet die een grotere voedselzekerheid beogen en mogelijkheden
creëren voor inkomstengenererende activiteiten. Dit alles moet ervoor zorgen dat de geboekte
vooruitgang op het vlak van de toegankelijkheid tot sociale dienstverlening en gezondheidszorg, op
het vlak van scholarisatie en de kansen voor eerstgeborenen binnen een gezin, geconsolideerd
kunnen worden.
Binnenkort gaat een aantal nieuwe initiatieven binnen het onderwijs van start, andere zijn in
voorbereiding.
NOODHULP
1/ Onderdak en non-food
01/2010: Samen met Caritas Duitsland financiert Caritas International een humanitaire vlucht. Aan
boord: 33 multifunctionele tenten, 50 rollen zeil, 18.750 jerrycans, 4 miljoen
waterzuiveringstabletten, 1.500 stuken tentzeil, 2.200 dekens, 8 medische kits voor
basisgezondheidszorg. Budget: € 100.000.
2/ Gezondheid
01/2010: Met de steun van VAIS levert Caritas International geneesmiddelen en medisch materiaal
aan 20 medische centra in Port-au-Prince die door het Caritasnetwerk worden gesteund. Budget:
€ 50.000.
3/ Water, waterzuivering en hygiëne
02/2010: In 7 kampen van de hoofdstad waar 7.000 verplaatste personen opgevangen worden,
verzekert Caritas International de watervoorziening, installeert douches en latrines, zorgt voor
waterzuivering en organiseert vorming i.v.m. hygiëne. Budget: € 300.000.
05/2010: Om de verdere verspreiding van de cholera in te dijken, installeert Caritas International
een dertigtal latrines en een tiental watertanks in de regio Fonds-Baptiste, een afgelegen zone op
de grens met Artibonita, in de nabijheid van de besmettingshaard. Budget: € 50.000.
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REHABILITATIE- EN HEROPBOUWPROJECTEN IN UITVOERING
1/ Huisvesting
2011-2013: Caritas International steunt het heropbouwprogramma dat Caritas Port-au-Prince heeft
uitgetekend. Opzet: de bouw van 1.600 huizen in het landelijke gebied grenzend aan de hoofdstad
en dit om de stad te ontlasten, steun aan kleinschalige landbouw en het regelen van het
eigendomsrecht. Caritas International financiert de heropbouw van 100 huizen in het afgelegen
dorp Duval. De werken worden uitgevoerd door professionelen die hiervoor een opleiding kregen
van Caritas. Ook de eigenaars werken mee. Ze hebben in een eerste fase de toegangswegen voor
de aanvoer van materiaal gerehabiliteerd. Einde van de werken is voorzien begin 2013.
Budget: € 1.000.000.
2/ Onderwijs
2010-2012: Met het oog op de heropbouw openen Caritas International en Caritas Duitsland
eerstdaags een vormingscentrum voor beroepen in de bouwsector te Léogane. Volgend jaar
kunnen er 150 leerlingen terecht die ingezet zullen worden bij de heropbouw van de lokale
infrastructuren.
Budget: € 100.000.
2010-2013: De zusters Salesianen in de wijk Salines van Port-au-Prince verliezen geen enkele van
hun leerlingen bij de aardbeving. Hun weeshuis is echter onbewoonbaar geworden. Met de steun
van Caritas International en Caritas Oostenrijk bouwen ze aan een nieuwe instelling in Croix de
Bouquets waar 150 wezen tussen 6 en 15 jaar zullen opgevangen worden en les kunnen volgen.
Budget: € 100.000.
3/ Voedselzekerheid
2011-2013: Haïti heeft heel wat troeven op landbouwvlak. Toch wordt meer dan de helft van het
voedsel ingevoerd. Om de voedselzekerheid net buiten de stad te verhogen en de
plattelandsvlucht tegen te gaan lanceert Caritas International een project in de gemeentes
Cornillon / Grand Bois en Grand Anse. Het maakt deel uit van het programma: Steun aan de
heropbouw van Haïti, gecofinancierd door DGD via 11.11.11. Caritas International neemt de
vorming van de boeren op zich, steunt de landbouw en de veeteelt, levert productiemiddelen,
steunt de economie via micro-ondernemingen en bindt de strijd aan tegen de erosie. Budget: €
88.660 (exclusief financiering DGD).
2011-2013: Een modelboerderij voor veeteelt in Fonds-Baptiste moet de geitenkweek met
verbeterde rassen promoten en bijdragen tot een hogere graad van voedselzekerheid in de streek.
In een eerste fase worden de nodige gebouwen opgetrokken: een schuur van 300m² die jaarlijks
een tweehonderdtal lammetjes kan huisvesten en een ruimte om 100m³ voedsel en voeder te
stockeren. Jaarlijks zullen er op de boerderij 9.000 vleeskippen en 240.000 eieren geproduceerd
worden voor de lokale markt.
Budget: € 200.000.
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HANDICAP INTERNATIONAL

2010. Vlak na de aardbeving en tijdens ons eerste interventiejaar bestond de uitdaging voor
Handicap International en alle humanitaire organisaties er vooral in om snel genoeg voldoende
middelen in te zetten om aan de immense behoeften van de bevolking tegemoet te komen.
2011. In 2011 kwam Handicap International voor een nieuwe uitdaging te staan: ervoor zorgen dat
de ingezette middelen niet met de humanitaire organisaties het land verlaten, dat de Haïtianen in
de toekomst beter beschermd zijn tegen natuur- en gezondheidsrampen, en dat zij zowel in
dagelijkse als in noodsituaties beter op kunnen komen voor kwetsbare groepen zoals personen
met een handicap.
2012. Voor het jaar 2012 draaien de doelstellingen van Handicap International rond twee
zwaartepunten. Allereerst wil de organisatie er zeker van zijn dat de noodoperaties tot een goed
einde zijn gebracht – wat betekent dat waarschijnlijk nog zo'n 500 tijdelijke woningen gebouwd
moeten worden voor die personen die het kwetsbaarst zijn en die nog geen onderdak hebben
gekregen. Vervolgens moeten de capaciteiten van de Haïtianen zodanig versterkt worden dat zij
zelf kunnen opkomen voor de integratie van personen met een handicap en zelf structuren kunnen
opzetten om de menselijke impact van mogelijke toekomstige natuurrampen op het eiland tot een
minimum te beperken.
UITZONDERLIJK ENGAGEMENT
Sinds het begin van haar interventie in Haïti hebben al ruim 500 expats meegewerkt aan de
respons van de organisatie. Wanneer de situatie het vereiste, telden de plaatselijke teams 600
personen, onder wie 80 expats. Logistiek, wederopbouw, het aanmeten van prothesen,
psychologische begeleiding en re-integratie; het zijn domeinen waarin Handicap International in
verschillende landen actief is. Die kennis kwam nu uitstekend van pas om de slachtoffers van de
ramp te hulp te schieten.
1.459 personen kregen een prothese, 20.000 ton hulp werd aangevoerd, er werden 1.050 tijdelijke
woningen gebouwd, waardoor ongeveer 5.250 personen onderdak kregen. Er zijn 90.000
basisgezondheids- en revalidatiesessies gehouden en 25.000 personen kregen psychosociale
hulp. 5.600 mobiliteitshulpmiddelen werden verspreid en onze kinesitherapeuten hebben 4.500
revalidatiesessies gegeven.
DE ACTIES VAN HANDICAP INTERNATIONAL
1/ Inclusie van personen met een handicap en andere kwetsbare personen
Gestarte / lopende acties
 Toegankelijk maken van gebouwen die noodzakelijk zijn voor de economische inschakeling
van personen met een handicap;
 Sensibilisering en vorming van nationale en internationale actoren m.b.t. het belang om
huizen en overheidsgebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap;
 Ontwikkeling van inkomsten genererende activiteiten voor de meest kwetsbare personen
met een handicap en sensibilisering van de belanghebbenden bij de economische
integratie van personen met een handicap.
Uitgevoerde / afgeronde acties
 Oprichting van steunpunten voor kwetsbare personen en personen met een handicap, om
ervoor te zorgen dat ook de meest kwetsbaren aan bod komen in de humanitaire respons.
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2/ Logistieke steun en wederopbouw
Gestarte / lopende acties
 Plaatsing van tijdelijke woningen die bestand zijn tegen cyclonen en aardbevingen en die
toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Dit project werd eind 2011
afgerond, maar zal wellicht begin 2012 worden hervat: uitbreiding (+500 noodwoningen) en
consolidatie van noodwoningen, ten behoeve van personen die nog altijd in
vluchtelingenkampen leven of die in gebieden wonen waar nog niets is ondernomen.
Uitgevoerde / afgeronde acties
 Aanvoer van humanitaire hulp en beheer van een logistiek platform;
 Distributie van tenten, voedsel en eerstehulp-artikelen;
 Distributie van specifieke kits ten tijde van de cycloon Thomas;
 ‘Cash for work’-projecten, waarbij Haïtianen werden ingehuurd voor werkzaamheden op het
vlak van wederopbouw en readaptatie.
3/ Gezondheid en bescherming
Gestarte / lopende acties
 Productie van prothesen;
 Aanmeting van prothesen en revalidatie;
 Levering loophulpmiddelen;
 Begeleiding bij de verpleging van kinderen met een cerebraal motorische stoornis.
Uitgevoerde / afgeronde acties
 Ondersteuning van ziekenhuizen bij de verpleging van gewonden;
 Noodapparatuur;
 Psychosociale ondersteuning van de gemeenschap;
 Acties ter preventie van en sensibilisering voor cholera;
 Bijstand aan ngo's die zich inzetten voor de strijd tegen cholera.
4/ Vorming en capaciteitsversterking
Gestarte / lopende acties
 Vorming m.b.t. de productie van prothesen en functionele revalidatie;
 Pleitbezorging voor een nationaal revalidatiebeleid;
 Pleitbezorging en technische vorming inzake de toegankelijkheid van gebouwen;
 Invoering van mechanismen voor een snelle respons bij natuurrampen (in samenwerking
met de lokale autoriteiten.
IN CIJFERS
De Belgische sectie van Handicap International heeft 2.588.432 euro verzameld voor de missie in
Haïti, waarvan 1.912.217 euro dankzij de actie Haiti Lavi 1212.
Eind 2011 is het totale bedrag dat Handicap International België verzamelde (via 1212 en de eigen
kanalen), volledig opgebruikt. 2.469.648 euro werd gebruikt om de programma’s te realiseren,
118.784 euro was nodig om de kosten te dekken.
Het geld dat door België werd ingezameld, werd hoofdzakelijk voor volgende projecten gebruikt:
 Fysieke en functionele revalidatie;
 Re-integratie van mensen met een amputatie en voorbereiding op de terugkeer naar
huis;
 Socio-economische integratie van mensen met een handicap.
We kunnen ons werk in Haïti voortzetten dankzij de fondsen die werden ingezameld via de
Federatie van Handicap International.
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DOKTERS VAN DE WERELD

Sinds januari 2010 heeft Dokters van de Wereld haar activiteiten in Haïti sterk opgedreven. In
eerste instantie heeft DvdW de nodige zorgen verleend aan de gewonde slachtoffers van de
aardbeving. Onze teams stonden ook in voor 10% van de behandeling van cholera over heel Haïti.
Daarnaast heeft Dokters van de Wereld het probleem van de toegang tot kwaliteitszorg voor de
meest kwetsbare bevolking op de politieke agenda gezet. Alles samen genomen werden op twee
jaar tijd meer dan 800.000 medische ingrepen en raadplegingen door de teams van Dokters van
de Wereld uitgevoerd.
Twee jaar na de aardbeving zijn de teams van Dokters van de Wereld die sinds 1989 in Haïti
aanwezig zijn, meer dan ooit gemobiliseerd. Ze richten hun inspanningen vooral op kinderen
jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen. Ondersteuning van de eerstelijnszorgen, seksuele en
reproductieve gezondheid, preventie van geweld tegen vrouwen en psychosociale steun maken
deel uit van de activiteiten van Dokters van de Wereld in de interventiezones.
Luchtwegeninfecties, huidinfecties, darmaandoeningen, diarree en bloedarmoede zijn de meest
voorkomende ziektebeelden. In de regio van Goâve, in Grande Anse en in Port-au-Prince komt
ook ondervoeding voor.
De cholera-epidemie die in oktober 2010 op het eiland uitbrak, maakte het nodig om in
verschillende regio’s speciale programma’s voor preventie en behandeling van de zieken, op te
richten. Vandaag de dag concentreert DvdW zich op het overdragen van de kennis en van de
infrastructuren aan de nationale gezondheidsautoriteiten.
IN CIJFERS
1/ De acties van Dokters van de Wereld
In 2011 hebben de teams van Dokters van de Wereld meer dan 225.000 consultaties en
medische/chirurgische ingrepen uitgevoerd. Elke week werden er meer dan 4.000 medische
raadplegingen gehouden (vaccinaties inbegrepen), waarvan 55% voor kinderen jonger dan 5 jaar
en 11.5% voor zwangere vrouwen. Een veertigtal Haïtiaanse dokter-stagiairs hebben een opleiding
gekregen in echografie en vaginale chirurgie in het ziekenhuis van Port-au-Prince.
5 interventiezones: Port-au-Prince, het departement Ouest, Centre, Grande Anse en Nippes.
2/ Ontvangen giften / gedane uitgaven
In 2011 heeft het Internationaal Netwerk van Dokters van de Wereld 6.328.000 euro aan giften
gekregen. De organisatie heeft sinds 1 januari 2011 (tot 31 oktober 2011) 7.200.000 euro
uitgegeven. Een deel van de fondsen die dit jaar werden besteed, zijn in 2010 ingezameld.
De donoren van DvdW in 2011 zijn: ACDI/AHI, Chaîne du Bonheur, Comunidad Madrid,
Diputación de León, ECHO, Fundación Cooperación y Ciuddanía, Castilla y León, MRI
Canadienne, Wallonie Bruxelles International, Sternstunden Foundation, WHO, Unicef en
Wallonie-Bruxelles International.
3/ De teams
In september 2011: 748 personen in Haïti, waarvan 95% Haïtianen (36 internationale en 712
Haïtiaanse medewerkers).
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CHOLERA, VAN EPIDEMIE NAAR ENDEMIE
Sinds het begin van de epidemie in oktober 2010 zijn meer dan een half miljoen Haïtianen het
slachtoffer ervan geworden. In november 2011 zijn in totaal meer dan 6.900 overlijdens
vastgesteld. Dokters van de Wereld heeft vanaf de eerste dagen personeel en logistieke middelen
ingezet.
“We zijn heel trots op de bereikte resultaten: in onze centra hebben we een sterftecijfer van slechts
0,78%. Dat betekent dat we alle andere 99.22% redden”, vertelt dokter Ucème, behandelend arts
van Dokters van de Wereld in Miragoane.
Sinds oktober 2010 werden 30.000 patiënten die aan cholera leden, verzorgd door Dokters van de
Wereld (waarvan 3.306 door DvdW België). DvdW steunt op dit ogenblik 15 UTC’s (Zorgeenheid
ter behandeling van cholera), 3 CTC’s (Centrum ter behandeling van cholera) en 28 PRO’s
(Eenheid voor orale rehydratie). Een deel van deze structuren zijn, na een succesvolle overdracht,
nu al weer in handen van de Haïtiaanse autoriteiten.
Volgens de specialisten zal cholera nog twee tot drie jaar epidemisch aanwezig blijven in Haïti
vooraleer de ziekte terugkeert tot de endemische fase. Ondanks het feit dat men in 2011 een
algemene daling waarnam, hebben zich er toch nog serieuze opflakkeringen voorgedaan.
De programma’s die Dokters van de Wereld opgezet heeft, willen de Haïtiaanse gemeenschap
betrekken bij de behandeling van de patiënten en de preventie. Dit is een onontbeerlijk aspect
in de strijd tegen de verspreiding van de epidemie. Er worden boodschappen onder de bevolking
verspreid, beschermings- en hygiënekits uitgedeeld, de epidemie wordt opgevolgd en verdachte
gevallen worden doorverwezen. In de gemeenten Mireballais en Lascahobas voeren 230
gezondheidswerkers dit preventiewerk uit. Zij ontsmetten ook de huizen en verwijzen de patiënten
door naar de zorgstructuren. De informatie en preventieboodschappen worden bovendien
verspreid in volksvergaderingen en workshops in de scholen en via lokale radiozenders.
Dokters van de Wereld werkt steeds nauw samen met de gezondheidsautoriteiten en de
lokale partners. In september 2011 heeft DvdW een samenwerking aangegaan met het Ministerie
van Volksgezondheid en Bevolking voor het ontwikkelen van een strategie om de behandeling van
cholera in het gezondheidssysteem te integreren.
SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID
Bijna 80.000 zwangere vrouwen zijn tussen 2010 en 2011 tijdens hun zwangerschap opgevolgd
door Dokters van de Wereld. Buiten pre- en postnatale consultaties, assistentie tijdens de
zwangerschap en de noodzakelijke chirurgische ingrepen, zorgt DvdW ook voor de opleiding van
het verzorgend personeel. Dit wordt vertaald in een opleiding van hoog niveau in de materniteit
van de Universiteit Chancerelles in Port-au-Prince. Veertig toekomstige specialisten en
gynaecologen zijn opgeleid in de echografie en in de vaginale chirurgie.
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OXFAM-SOLIDARITEIT

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door de ergste aardbeving in 200 jaar. Meer dan 220.000
mensen kwamen om, 300.000 anderen raakten gewond en 1,3 miljoen mensen werden dakloos.
Het werk van Oxfam gedurende de afgelopen twee jaar heeft zich toegelegd op verschillende
gebieden. Enkel en alleen al in 2011, kon Oxfam zo hulp bieden aan een totaal van 505.662
begunstigden.
DE ACTIES VAN OXFAM
In de watersector, meer precies wat betreft de voorziening van kwaliteitswater en sanitaire en
hygiënische installaties in de kampen (mede als reactie op de cholera-epidemie die uitbrak in
Haïti in oktober 2011), heeft Oxfam 653 douche-eenheden gebouwd, 256 waterpunten
geïnstalleerd voor handhygiëne, 3.564 keramische filters verspreid in Léogâne en Delmas, 14
nieuwe waterputten geboord in het zuiden van het land, en de hygiëne en publieke gezondheid
bevorderd aan de hand van campagnes die meer dan 95.000 mensen bereikten.
Wat betreft de verbetering van de levensmiddelen, kunnen we een aantal acties opsommen ter
ondersteuning en versterking van kleine bedrijven, zoals vormingen, alfabetisering en
boekhoudingscursussen voor 1.064 vrouwen; of de oprichting van een solidariteitsnetwerk van 109
families met een gezinslid met een handicap; het verlenen van kredieten aan zo’n 4.000 kwetsbare
gezinnen om de moeilijke periode te kunnen overbruggen; het ondersteunen van Haïtiaanse
ambachtslui door hen toegang te geven tot moderne technologieën zodat ze hun productiviteit
kunnen verhogen.
In de landbouwsector ondersteunt Oxfam boeren en kleine producenten zodat ze een duurzamer
opbrengst kunnen halen uit hun land. In de regio Nippes ontwikkelde Oxfam agroherbebossingsprogramma’s op zo’n 4.758 percelen; in Jacmel en Léogâne verspreidde Oxfam
1.800 pakketten bestaande uit zaden, landbouwgereedschap en keukengerei bestemd voor
landbouwersgezinnen.
In het kader van rehabilitatie van gemeenschappen variëren de acties afhankelijk van de
sectoren. Oxfam heeft meer dan 94.000 mensen voorzien van een tijdelijk onderkomen. De
organisatie was ook betrokken bij programma’s om het puin op te ruimen. Zo werd een
schoonmaakprogramma gelanceerd in samenwerking met 36 scholen in Delmas en Léogâne.
Op gebied van risicovermindering, heeft Oxfam in 2011 ongeveer 803 Haïtianen tewerk gesteld
in programma’s voor het onderhoud aan drainagekanalen, en er werden 142 mensen opgeleid tot
preventiemedewerkers; in Artibonite en Cap-Haïtien werkt Oxfam samen met de
gemeentebesturen om noodplannen op te stellen voor toekomstige rampen en om de
noodzakelijke capaciteiten op te bouwen om te kunnen reageren in geval van rampen; in Nippes
heeft Oxfam gemeenschappen ondersteund om de bebossing te bevorderen.
Oxfam heeft tegelijkertijd maatregelen genomen om de bescherming van de meest kwetsbaren
tegen gewelddaden te verbeteren (waaronder ook seksueel geweld dat toegenomen is in de
kampen na de aardbeving). Het personeel, de partners en de begunstigden werden
gesensibiliseerd over de impact van geweld en de noodzaak om de meest kwetsbaren te
beschermen door een specifiek ondersteuningssysteem. Vormingen rond het thema geweld tegen
vrouwen vonden ook plaats.
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In 2011 was Oxfam ook sterk betrokken bij het lobbyen voor de bescherming van de rechten van
de ontheemden. Naar aanleiding van de vele gedwongen uitzettingen van mensen die in kampen
verbleven, werkt Oxfam samen met het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en de
Groupe Sectorielle Protection om standaardprocedures op te stellen voor de autoriteiten en lokale
besturen om zo de rechten van de ontheemden te garanderen.
ENKELE CIJFERS
Sinds de aardbeving heeft Oxfam tot op vandaag in totaal ongeveer 106 miljoen dollar verzameld.
De fondsen zijn afkomstig uit verschillende bronnen, waarvan ongeveer 52 miljoen dollar van
overheden van verschillende landen.
De Belgische fondsen die Oxfam-Solidariteit inzamelde via het 1212-platform werden gebruikt voor
de financiering van een deel van haar geïntegreerde activiteiten in Haïti, in het bijzonder in de
volgende domeinen: water en watersanering, verbetering van de economische situatie,
bescherming, lobbying. Sinds de ramp heeft Oxfam-Solidariteit 1.915.629 euro (ongeveer
2.605.255 dollar) gestuurd naar haar zusterorganisaties in Haïti.
Eind 2011 hadden de Oxfam-organisaties in Haïti alle fondsen die ze dat jaar ontvingen ook
uitgegeven volgens de verwachte verdeling: 675.135 euro ging naar water en sanitaire
voorzieningen, 44.275,84 euro naar het herstel van bestaansmiddelen, 12.966 euro naar
bescherming, 9.629 euro naar lobbying, 414.418 euro naar het totale beheer en de coördinatie van
de vier sectoren, en 60.864,41 euro naar de administratie.
Globaal gezien zal Oxfam tegen eind 2011 een totaal van 96 miljoen dollar uitgegeven hebben van
de ingezamelde 106 miljoen, en de organisatie is bezig met het op touw zetten van acties waar in
2012 de rest van het budget aan besteed zal worden.
DE TOEKOMST
Na twee jaar van actie, in de eerste plaats gericht op 1,3 miljoen personen, verblijven nog steeds
550.000 mensen in tijdelijke onderkomens. Een groot deel van het puin werd weggeruimd, wat
eindelijk toelaat om het langzame proces van wederopbouw van de hoofdstad te starten.
Desondanks hebben honderdduizenden mensen nog steeds geen toegang tot basis sociale
voorzieningen.
Twee jaar na het begin van haar acties als antwoord op de aardbeving, verplaatst de focus van het
werk van Oxfam zich van humanitaire noodhulp naar een respons gericht op de sociale en fysieke
ontwikkeling en wederopbouw van het land, in nauwe samenwerking met de gemeenschappen.
Daarom bouwt Oxfam haar werking in de kampen geleidelijk af, om de activiteiten in de districten
van herkomst uit te breiden.
Toekomstige acties zullen zich concentreren op de verbetering van de levensomstandigheden en
de wederopbouw van de woonwijken in Port au Prince en op het platteland.
Een van de belangrijkste domeinen waar Oxfam in 2012 rond zal werken is het voorzien van
duurzame oplossingen voor water-, sanitaire en hygiënische voorzieningen in de oorspronkelijke
woonwijken; actie ondernemen om de economie te doen heropleven door het verlenen van
microkredieten en de integratie van vrouwen in de economie; actie ondernemen om de risico’s en
kwetsbaarheid in de provincies te verminderen.
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UNICEF BELGIE

Op 12 januari 2010 daverde Haïti op zijn grondvesten. Het land werd getroffen door een
allesverwoestende aardbeving die het leven kostte aan meer dan 220.000 mensen. Ongeveer
750.000 kinderen werden hierdoor rechtstreeks getroffen. De nasleep van deze ramp trok diepe
sporen in het leven van deze kinderen. Ook vandaag, twee jaar na de aardbeving, zijn deze
‘littekens’ nog steeds aanwezig. Toch kan men bij deze tweede verjaardag ook spreken van
duidelijk herstel en zelfs van een positieve kentering in de manier waarop de rechten van het kind
benaderd worden.
DE ACTIES VAN UNICEF
1/ Bescherming van het kind
Veel kinderen in Haïti waren reeds vóór de aardbeving erg kwetsbaar voor mishandeling, geweld
en uitbuiting. Naar schatting 225.000 kinderen werkten als huishoudslaafjes (restaveks), 50.000
kinderen leefden in opvangtehuizen en de hoofdstad Port-au-Prince telde op zijn minst 2.700
straatkinderen. Het risico op mensenhandel, illegale adoptie en gender-based geweld voor deze
kinderen was erg groot. Door de aardbeving in 2010 liep de situatie onmiskenbaar uit de hand.
Nog meer kinderen verloren hun ouders en kwamen op straat of in instellingen terecht. Voor
UNICEF was en blijft de bescherming van deze kinderen een absolute prioriteit. In de voorbije
twee jaar werden onder meer volgende acties ondernomen:
 De nationale politie heeft met steun van UNICEF aan de grens en in luchthavens
gecontroleerd of er geen kinderen illegaal uit het land werden gesmokkeld. 18.000 kinderen
werden gescreend;
 Meer dan 120.000 kinderen nemen dagelijks deel aan recreatieve activiteiten dankzij 92
community-based organisaties in de 520 kindvriendelijke opvangplekken van UNICEF;
 Over het hele land werden diensten opgericht en personeel opgeleid om psychosociale
hulp te geven bij de verwerking van emotionele trauma's;
 8.780 alleenstaande kinderen werden geregistreerd om illegale handel én exploitatie te
voorkomen. Tot nu toe werden 2.770 kinderen met hun familie herenigd;
 336 opvangtehuizen werden gescreend op basis van gestandaardiseerde tools en criteria.
Dankzij deze en andere acties droeg UNICEF aanzienlijk bij tot een positieve evolutie in de sociale
dienstverlening voor kinderen in Haïti. Zo werd het Instituut voor Welzijn en Onderzoek
ondersteund door UNICEF voor opleidingen en het bouwen van een databank. Instellingen hebben
nu meer kennis, vaardigheden en middelen om kwetsbare kinderen te beschermen. Kinderen die
in opvangtehuizen leven werden geregistreerd en opvangtehuizen die niet voldoen aan de
minimumcriteria worden opgedoekt. Ook wordt het moeilijker om kinderen illegaal uit het land te
smokkelen.
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2/ Onderwijs
In de onderwijssector stond Haïti voor een grote uitdaging. Reeds vóór de aardbeving was 80%
van de scholen van inferieure kwaliteit en slechts één kind op twee ging naar school. Door de
aardbeving werden bovendien 4.000 scholen vernield waardoor nog minder kinderen naar school
gingen. Om te zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen in Haïti werkte UNICEF nauw
samen met zijn partners, de overheid en de bevolking. Een greep uit de activiteiten en behaalde
resultaten:
 UNICEF ondersteunde het ‘Go-to-School’ initiatief van de overheid om het basisonderwijs
gratis te maken door schoolmateriaal uit te delen aan 750.000 kinderen en 15.000
leerkrachten. Dit zowel voor het nieuwe schooljaar in 2010 én in 2011.
 Door de bouw van 193 semipermanente scholen werd een veilige leeromgeving voor meer
dan 80.000 kinderen gecreëerd.
 Via een breed netwerk van scholen kregen 1,5 miljoen kinderen zeep en informatie over
hygiëne om cholera te bestrijden.
 500 leerkrachten uit landelijke gebieden werden opgeleid in voorschoolse educatie en 360
mensen uit de onderwijssector kregen een opleiding ‘Onderwijs in Noodsituaties’ en
‘Disaster Risk Reduction’.
3/ Voeding en gezondheid
De voedings- en gezondheidssituatie in Haïti liep door de aardbeving, uitbraak van cholera en
verschillende lokale overstroming volledig uit de hand. Het gezondheidssysteem verzwakte en de
getroffen gemeenschappen waren niet in staat om op een gezonde en hygiënische manier te leven.
UNICEF dreef haar inspanningen op en bood hulp op verschillende vlakken:
 Bijna 500.000 jonge moeders met baby’s kregen voedingsadvies en begeleiding bij
borstvoeding in de 198 ‘babyvriendelijke tenten’ van UNICEF. Er werden tevens 40
moederverenigingen in het leven geroepen.
 In 2011 werden ongeveer 393.000 kinderen gescreend op ondervoeding en 15.300
kinderen werden behandeld voor acute ondervoeding in één van de 290 medische
hulpposten of 24 stabilisatiecentra.
 In 2011 kregen 500.000 vrouwen ijzer/foliumzuurtabletten tegen bloedarmoede.
 Ongeveer 775 gezondheidswerkers en zorgverleners kregen opleidingen over Communitybased Management van Acute Ondervoeding (CMAM) en Voeding van de Zuigeling en het
Jonge Kind (IYCF).
 Ongeveer 800 hiv-positieve vrouwen in benadeelde gebieden kregen toegang tot diensten
die de overdracht van moeder op kind voorkomen door de bouw van 11 nieuwe centra die
deze diensten aanbieden.
 Meer dan 149.000 vrouwen werden getest op hiv. 3.000 hiv-positieve vrouwen en 1.875
zwangere vrouwen met hiv kregen hiv-remmers toegediend.
 In Port-au-Prince werden meer dan 15.000 kwetsbare adolescenten gesensibiliseerd over
de aidsproblematiek. 2.500 jongeren werden getest op hiv en bij 522 hiv-positieve jongeren
werd een behandeling opgestart.
 Dankzij het ondersteunen van de vaccinatiecampagne Reaching Every District kregen
170.000 kinderen vaccins. De vaccinatiegraad steeg hierdoor van 58% in 2010 naar bijna
80% in 2011.
 Verloskundige klinieken kregen materiaal, apparatuur en technische ondersteuning om
vroedvrouwen in te zetten in het opvolgen van risicovolle zwangerschappen.
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4/ WaSH
In 2008 had een schamele 17% van de bevolking toegang tot sanitaire voorzieningen. En slechts
55% van de rurale bevolking had toegang tot een verbeterde waterbron. Door de aardbeving werd
deze schaarste nog groter. UNICEF bood hulp om aan deze noden te beantwoorden. Door de
grote cholera-uitbraak werd ook veel aandacht besteed aan de structurele noden in de
gemeenschappen.
 Via 14 partners werden naar schatting 2,2 mensen gesensibiliseerd over het belang van
hygiëne en werd materiaal ter bestrijding van cholera uitgedeeld.
 Meer dan 600.000 mensen genoten van herstelde watervoorzieningen en veilig sanitair en
een beter beheer en opvolging van diensten in zowel de kampen, gemeenschappen en
stedelijke gebieden.
 Dankzij de steun van UNICEF werd in 95 gemeenschappen (met een totaal van 89.000
inwoners) een Community-Led Total Sanitation (CLTS) opgestart. De gemeenschappen
staan hierdoor zelf in voor hun water- en sanitaire voorzieningen en begrijpen het belang
van het gebruik van toiletten.
ENKELE CIJFERS
Dankzij wereldwijde steun werd 351,2 miljoen dollar ingezameld voor de acties van UNICEF in
Haïti. In 2010 en 2011 werd via UNICEF België een totaal van 9.611.330 euro ingezameld,
waarvan 7.280.040 euro via Haïti Lavi 1212. Deze fondsen werden integraal besteed aan
noodhulp en rehabilitatie: 8,24 miljoen euro voor de acties op het terrein en 1,37 miljoen euro voor
de logistieke, administratieve en financiële follow-up van deze acties.
In 2012
Momenteel beschikt UNICEF voor zijn programma’s voor nood- en overgangshulp in Haïti over
56,4 miljoen dollar. De noden liggen echter veel hoger. UNICEF heeft voor 2012 namelijk een
totaal van 110,4 miljoen dollar nodig om zijn activiteiten ten voordele van de kinderen in Haïti voort
te zetten.

