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Lees het officiële Jaarverslag en 
financieel verslag 2016 van Medair 

op medair.org/annualreport

         De plekken waar we werken, maken het werk voor onze hulpverleners 
zwaar, zowel fysiek als mentaal. Ik kies ervoor om bij Medair te werken omdat – 
met al het lijden in de wereld – dit een organisatie en een familie is die nog kiest 
voor hoop in moeilijke tijden. Dat maakt een enorm verschil.
- Katherine, Medair-noodhulpmedewerker
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Een Medair-team waadt door moerassen in Zuid-Sudan op weg 
naar ondervoede kinderen die voor geweld gevlucht zijn.
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B E R I C H T  VA N  J I M  I N G R A M ,  C E O

Wat een tijd! We leven in veranderlijke tijden. Door politieke 
veranderingen is er wereldwijd onzekerheid ontstaan. In veel landen 
heerst ernstige droogte, wat leidt tot honger en leed. Families vluchten 
nog steeds voor geweld, zonder dat ze weten welke toekomst ze 
tegemoet gaan.

In al deze onzekerheid is de missie van Medair belangrijker dan ooit.  
In 2016 hebben we noodhulp gegeven aan meer dan 1,8 miljoen mensen 
in 14 landen. Onze teams zijn in actie gekomen bij natuurrampen en 
in conflictgebieden en boden levensreddende hulp op enkele van de 
moeilijkst bereikbare plekken ter wereld. 

De menselijke nood is immens, veel groter dan de beschikbare middelen. 
Ondanks de schaarse middelen heeft Medair in 2016 bewust gekozen 
om door te gaan met levens redden. We zijn gebleven op plekken waar 
kwetsbare families zonder ons mogelijk niet zouden overleven.

Die beslissing hebben we op de Medair-manier genomen:  
We overleggen met onze partners, we bekijken alle beschikbare 
onderzoeksgegevens en informatie en we nemen tijd voor gebed.  

We vertrouwen op God, Hij is de grondslag voor onze missie en de 
motivatie voor ons werk. 

Ik word bemoedigd door het werk dat we doen om de meest 
kwetsbaren op de wereld te helpen. In de nieuwe strategie van Medair 
voeren we onze missie uit met hoogwaardige hulp, samenwerking met 
strategische partners, toepassing van innovatie en een herkenbaar 
geluid binnen de noodhulpsector.

Dank aan onze institutionele donoren voor het blijvende vertrouwen, 
aan stichtingen en bedrijven die achter Medair’s missie staan en aan de 
vele mensen die gul geven voor het redden en ondersteunen van levens 
van mensen die u waarschijnlijk nooit zult ontmoeten. Binnen onze 
familie kiezen we nog steeds voor hoop.
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Medair helpt mensen in 
afgelegen en beschadigde 

gemeenschappen over de hele 
wereld om een crisis te overleven, 
weer op eigen benen te staan en 
vaardigheden te ontwikkelen die 
ze nodig hebben om een betere 

toekomst op te bouwen.

Onderdak en infrastructuur 

•  229.057 mensen onderdakhulp gegeven 
•  16.994 mensen nieuwe infrastructuur 

(klinieken, bruggen, wegen) gegeven 
•  13.459 mensen inkomensondersteuning 

gegeven door infrastructuurprojecten

Water, sanitatie en hygiëne

•  416.597  mensen betere toegang tot 
veilig drinkwater gegeven

•  122.405  mensen hebben toegang 
gekregen tot een nieuwe of verbeterde 
latrine of wasgelegenheid 

•  276.724  mensen voorgelicht over 
levensreddende hygiënische gewoonten

Gezondheid en voeding

•  989.002  consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken 

•  448.657  mensen voorgelicht over 
gezondheid en voeding 

•  35.585 ondervoede patiënten 
levensreddend behandeld

                Geldhulp

•  43.298  mensen  
geldhulp gegeven
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landen 

14
internationaal hoofd-

kantoor in Zwitserland, 
134 medewerkers

(116 fte)

1
internationale 
medewerkers  

in het veld 

174
plaatselijke  

medewerkers 

908
landen waar Medair 

gewerkt heeft  
(1988 - 2016)

38
landenkantoren 

in Europa en 
Noord-Amerika
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Wereldwijd zijn er nog nooit zo veel 
mensen ontheemd als op dit moment. 
Sommigen zijn door rampen hun huis en 
leven kwijtgeraakt en kunnen het niet weer 
opbouwen. De meesten zijn ontheemd door 
conflict. Ze zijn gevlucht voor hun leven 
zonder iets mee te nemen.

Miljoenen mensen proberen in 
onzekerheid hoop te houden. “Het leven 
hier is zwaar vergeleken met Syrië,” vertelt 
Khalil, een vluchteling in Jordanië. “We willen 
alleen dat onze waardigheid beschermd wordt 
en dat we niet gekwetst worden.” 

Medair zorgt voor onderdak, veilig drinkwater, 
gratis gezondheidszorg, geldhulp, hygiënische 
sanitatie en andere vormen van steun om 
ontheemde families de crisis op waardige wijze 
te laten overleven.

Duizenden ontheemde 
mensen wachten in Leer 
county, Zuid-Sudan  
op hulp om de crisis  
te overleven.

“Sinds ik in Libanon ben, heb ik niets gespaard. Ik heb met  
mijn dochter veel artsen bezocht. Als ik weg kon, dan deed  
ik het. Maar nu ben ik alleen bezig met eten en kleren voor  
mijn familie.”    
- Firaz, Syrische vluchteling in Libanon

T I J D  V A N 
O N T H E E M D I N G

65,6 miljoen
mensen ontheemd

Meer dan  
de helft

zijn kinderen tot 18 jaar

         We hebben te maken met 
de grootste vluchtelingencrisis 
van deze tijd. Dit gaat niet 
over aantallen, maar over 
solidariteit. 

-  Ban Ki Moon, oud-secretaris-generaal  
van de Verenigde Naties

South Sudan
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Begin november: We reizen over hoge bergpassen om geldhulp te 
geven aan families, waarmee ze de winter kunnen doorkomen. “Voor 
de families die jullie helpen, is het alsof ze hun leven terugkrijgen,” 
vertelt een lokale leider. “De meesten hebben voor minder dan een 
maand te eten.” 

Begin december: We moeten nog 400 families helpen en 18 ton 
zaden en kunstmest uitdelen op afgelegen plekken. We gaan op pad 
in de hoop dat we niet vast komen te zitten in de sneeuw. Uren later 
zien we de Medair-vrachtwagen vol zaden en kunstmest met een 
kapotte as op een hoge bergpas staan. We zitten in een uithoek en 
de zware sneeuwperiode gaat beginnen. Er valt een lange stilte. Dan 
gaan we aan de slag. 

36 uur later: We zwaaien naar de families als we weer wegrijden. 
Iedereen lacht van verbazing, vreugde en totale vermoeidheid. Het 
is gelukt. De families hebben eten voor de winter en kunnen in het 
voorjaar gaan zaaien. 

         Ik maakte me zorgen 
over de winter,” zegt 
Zia. “We konden alleen 
bidden. Toen we geld 
kregen, kocht ik direct 
meel. Ik weet dat Medair 
veel gedaan heeft om 
ons te helpen.

BITTERE WINTER IN AFGHANISTAN 

In de Centrale Hooglanden ging door een ziekte de 
oogst verloren en zaten duizenden families zonder eten 
voor de winter...

            In slechts twee maanden bereikten we 1.700 families – bijna 12.000 mensen – 
en hielpen hen de winter door. 
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Het land lijdt onder een conflict dat nu al 3 jaren duurt. Miljoenen zijn ontheemd door 
geweld, de ondervoeding is bijna catastrofaal en families kampen met uitbraken van ziekten. 
De mensen in Zuid-Sudan hebben dringend hulp – en hoop – nodig. 

Z U I D - S U D A N

I N  D E  B R E S  S P R I N G E N

Toen het Medair-noodhulpteam in Aweil 
North aankwam, zagen Alicia en haar 
collega’s hoe ernstig de mazelenuitbraak 
was. “We hoorden dat er dagelijks kinderen 
stierven,” aldus Alicia. “Grote groepen 
ontheemden hadden geen toegang tot 
gezondheidszorg. Hoe verder we kwamen, hoe 
meer sterfgevallen we ontdekten.” 

Medair startte een noodcampagne en we 
vaccineerden binnen een maand bijna 
50.000 kinderen. “Wat ben ik blij dat mijn 
kinderen nu geen mazelen meer krijgen,” zegt 
Mary, terwijl ze haar dochter knuffelt. “Als Medair 
er niet was, gingen er veel mensen dood.”

Medair bood in 2016 noodhulp bij de ene na 
de andere levensbedreigende ramp. Op grote 
schaal vluchtten families voor geweld. Mazelen, 
cholera en malaria eisten veel slachtoffers en een 
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In het kamp Yusuf Batil  was het feest 
toen Medair een 24-uurs kraamkliniek 
opende. In 2016 werden hier 896 baby’s 
geboren–waaronder Abdulgasim, hier 
slechts 13 uur oud.

MENSEN GEHOLPEN: 467.949 

ernstige voedselcrisis trof miljoenen mensen. De 
grootste hindernis voor onze missie was vaak 
onveiligheid. Toen in Juba gevechten uitbraken, 
haalden we sommige medewerkers terug, 
maar ons team bleef mensen helpen. We gaven 
noodvoorraden, repareerden waterpunten, 
maakten handenwasstations en trainden 
hygiënevoorlichters om een cholera-uitbraak in 
te dammen. 

We bieden levensreddende zorg op 
meerdere locaties door heel het land, zoals 
ondervoedingsbehandeling en zorggroepen  
voor betere gezondheid, hygiëne en voeding.  
“Ik heb veel zien veranderen sinds we begonnen,” 
vertelt zorggroeplid Asja. 
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Gewapende groepen vechten nog steeds in het oosten van D.R. Congo. In 2016 waren 
meer dan twee miljoen mensen dakloos in D.R. Congo – meer dan de helft daarvan in de 
geïsoleerde provincies North Kivu en Ituri. 

D. R .  C O N G O

H U L P  A A N  FA M I L I E S  D I E  V L U C H T E N  V O O R  G E W E L D 

Toen gewapende aanvallers haar man 
doodden, vluchtte Judith naar de jungle en 
verborg zich met haar baby en haar broertje 
van 12. 

Hij had dringend medische hulp nodig. Judith 
wist dat in Limangi een kliniek was waar de zorg 
gratis was, maar dat was ver weg. Ze nam beide 
kinderen op haar rug en bracht ze in veiligheid. 
“Ons dorp ligt op 50 km, maar ik liep het in één 
dag,” vertelt Judith, die zelf malaria heeft. “Ik wist 
dat mijn broertje hier gratis hulp kon krijgen.”

In 2016 gaf Medair hulp in de provincies Noord-
Kivu en Ituri, waar vanwege de afstand en 
onveiligheid weinig hulporganisaties komen. We 
bieden in D.R. Congo gratis zorg en medicijnen bij 
noodsituaties, vaccineren kinderen, behandelen 
ondervoeding, geven voorlichting over gezonde 
hygiënische gewoonten en doen bevallingen. 
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Nzia was negen maanden zwanger 
toen aanvallers de kliniek in haar dorp 
platbrandden. Door overplaatsing is 
mogelijk haar leven gered. “Ik wist niet 
dat ik een tweeling zou krijgen!” 

MENSEN GEHOLPEN: 339.606 

In de klinieken geven we training, begeleiding 
en ondersteuning aan zorgverleners. Ook 
voorzien we klinieken van veilig water, latrines, 
wasgelegenheid, inzameling van medisch afval 
en bouwen we nieuwe kraamklinieken. “Het is 
prachtig werk,” vertelt verpleegkundige Bosco. 
“Deze kliniek is veranderd door de ondersteuning 
van het WASH programma. We hebben nu diepe 
afvalputten, waarmee we lang vooruit kunnen.” 

“Zonder Medair was de toestand catastrofaal,” 
aldus dr. Richard. “De mensen kunnen de 
behandeling niet betalen, dus zouden er veel 
mensen sterven. Er is niemand die Medair niet 
dankbaar is voor de hulp.”
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In Somalië hebben meer dan vijf miljoen mensen noodhulp nodig. De situatie is verslechterd 
door El Niño, gevechten tussen clans, bedreiging door extremisten en droogte.

S O M A L I Ë

E E N  M O E D E R  R E D T  H A A R  Z O O N

“Mijn zoon is al lang ziek,” vertelt Ayan. “Ik 
ben bang dat ik hem kwijtraak.” Ayan had gehoord 
over gratis gezondheidszorg, maar haar buren 
vertrouwden het niet en zeiden dat ze niet 
moest gaan. “Ze waren boos en zeiden dat ik zou 
terugkomen met een dood kind.” 

Maar Ayan luisterde niet en liep zeven uur naar de 
door Medair ondersteunde kliniek. “Ik kreeg een 
warm welkom,” herinnert ze zich. “Ze vertelden 
dat Adan ziek was omdat hij niet goed at. Ze 
gaven me medicijnen en ik moest de volgende 
dag terugkomen.”

In Somalië werkt Medair aan verandering van 
de negatieve beeldvorming over klinieken, 
die ten koste gaat van de gezondheid. In 2016 
ondersteunden we vijf klinieken, waar meer dan 
120.000 gratis consulten gegeven werden en 
meer dan 5.900 ondervoede kinderen zoals Adan 

©
 M

ed
ai

r

Ons succes in Somalië is 
grotendeels te danken aan de 
kracht van onze zorggroepen. 
Meer dan 1.000 vrijwil l igers geven 
in hun omgeving voorlichting over 
gezondheid, hygiëne en voeding. 

MENSEN GEHOLPEN: 138.327

behandeld werden. Ook vaccineerden we meer 
dan 7.000 kinderen tegen mazelen. “Vroeger wist 
ik niet wat vaccineren was,” zegt Sayneb.  
“Mijn buurvrouw liet haar kinderen vaccineren en 
ze kregen geen mazelen. Het gaat nu beter in onze 
gemeenschap omdat we hulp hebben gekregen.” 

Medair zorgt voor veilige plekken waar 
moeders kunnen bevallen en werkt aan 
deskundigheidsbevordering voor de zorgverleners. 
“Ik ben blij met de extra training die ik van Medair 
krijg,” vertelt verloskundige Rahma. “Ik word 
aangemoedigd en leer nieuwe vaardigheden.”

“Mensen rekenen op ons,” zegt dr. Ahmed, hoofd 
gezondheidszorg van Medair. “Ze vinden dat we 
verantwoordelijk bezig zijn en weten wat we doen. 
We geven de mensen die we helpen veel hoop.”
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Madagaskar kampt met cyclonen en tropische stormen. Voordat Medair begon in enkele 
afgelegen gebieden in het noordoosten, had slechts 1 op de 10 mensen toegang tot veilig 
drinkwater en 1 op de 20 tot hygiënische latrines.

M A D A G A S K A R

D A N S E N  VA N  V R E U G D E

Kalo en haar familie groeven altijd 
latrineputten in hun tuin. Als de put vol was 
– wat snel gebeurde – gooiden ze hem dicht en 
groeven een nieuwe. “Het stikte van de vliegen. 
Ze zaten overal, ook op het eten,” vertelt Kalo. “Ik 
wist wel dat we daarom vaak ziek waren, vooral de 
kleintjes, maar wat kon ik doen?”

Medair zag de nood en bood Kalo een 
composterend Ecosan-toilet aan tegen 
gereduceerde prijs. Deze toiletten bieden privacy 
en hygiëne en zijn voorzien van een douche. “Ik 
kon mijn ogen niet geloven toen ik het toilet zag,” 
vertelt Kalo. “Het was zo mooi en praktisch, met 
een doucheruimte. Ik was zo blij, dat ik begon te 
dansen van vreugde.”

Medair biedt veilig drinkwater en verbetert sanitatie 
voor duizenden families in Noordoost-Madagaskar. 
“Dit nieuwe toilet maakt echt een verschil,” 
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In het buitengebied traint Medair 
mensen zoals Aulin om latrines te 
bouwen en te verkopen. “Er is een 
wachtli jst van mensen voor wie ik een 
toilet ga maken!” 

MENSEN GEHOLPEN: 45.092

zegt Kalo. “Er zijn nu weinig vliegen, we kunnen 
gemakkelijk douchen en ons gezin is gezonder.”

In 2016 ging ons team tot het uiterste om 
duurzame bronnen van drinkwater te bieden 
aan meer dan 20.000 mensen die nooit eerder 
veilig water hadden. Naar sommige afgelegen 
gemeenschappen moest het team alles  
met de hand vervoeren – kilometers pijp  
lopend meesjouwen. 

In elk dorp werken we samen, zodat de 
nieuwe infrastructuur hun eigendom wordt. 
“Ik controleer het waterpunt elke dag,” vertelt 
Livelin (66). “Sinds we de pomp gebruiken, is er 
veel minder vaak diarree.”
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Libanon heeft het grootste aantal Syrische vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Veel vluchtelingen 
leven onder gevaarlijke omstandigheden, in overvolle appartementen of informele tentenkampen. 
Ontheemde Syrische families worden opgejaagd door stijgende huren en ontruimingen. 

L I B A N O N

O P  A N D E R M A N S  L A N D

“In Syrië hadden we ons eigen land waarop 
we boerden,” vertelt Nawal, “maar hier 
wonen we op andermans land.” Nawal en haar 
gezin betalen huur om in een tent op een veld 
in de Bekavallei te staan. Omdat ze niet mogen 
werken, proberen ze te overleven totdat de 
Syrische crisis over is. 

Sinds 2012 geeft Medair levensreddende 
noodhulp aan families zoals die van Nawal,  
om vluchtelingen een veilige en hygiënische  
plek te bieden. “Godzijdank zorgen jullie  
voor ons,” zegt Nawal. “Medair regelt heel 
veel dingen. We hebben een hygiënepakket, 
waterbonnen, een latrine en een 
handenwasstation gekregen.” 

Medair leidt het in kaart brengen van duizenden 
informele kampen in Libanon. “Vóór Medair 
kregen we geen hulp,” aldus Nawal. “Medair gaf 

ons een identificatienummer en nu staan we in 
het systeem en weten ze dat we hier zijn.”

Medair distribueert elk jaar duizenden 
onderdakpakketten onder families en verbetert de 
toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten. 
Ook verbeteren we de drainage in de kampen, om 
ze leefbaarder te maken. 

Medair ondersteunt 10 klinieken, runt een 
vroedvrouwprogramma en geeft voorlichting 
over gezondheid, hygiëne en voeding in meer 
dan 400 kampen. “Een paar jaar terug kon je 
bijna geen dokter vinden en als er al een was, 
dan hadden ze geen spullen of medicijnen,” zegt 
Samia. “Nu zijn er meer dokters, veel betere zorg 
en gratis medicijnen.” 
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Fatuma (82) woonde in een roestig 
oud busje. We bouwden een veil ig 
onderkomen voor haar en plaatsten 
relingen voor het toilet. “God zegene 
jull ie!” zegt ze.

MENSEN GEHOLPEN: 152.106
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Door aanhoudend conflict zitten meer dan 11 miljoen mensen in nood. Ontheemde 
families hebben dringend hulp nodig om de crisis te overleven. 

I R A K

V L U C H T E N  V O O R  H U N  L E V E N

Karima had maanden nodig om de moed te 
verzamelen om de omsingelde stad Hawija te 
onvluchten met haar familie. Ze wist dat ze 
gevaar zouden lopen. “Uiteindelijk zei ik dat we 
moesten gaan, ondanks onze angst.” 

Ze liepen zonder ophouden door de donkere 
nacht. Ze waren doodsbang toen vlakbij een 
bom ontplofte, maar bleven gelukkig ongedeerd. 
“Toen we in het kamp Laylan 2 aankwamen, 
waren we zo blij,” vertelt Karima. 

Medair runt in het kamp een kliniek voor 
ontheemde families zoals die van Karima.  
Ook ondersteunen we klinieken en mobiele 
medische teams op meerdere locaties in Irak. 
“Wat zou ik zonder deze kliniek, moeten?”  
zegt Lorin. “Ergens anders kunnen we de zorg 
niet betalen.” 
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“Mensen staan elke dag al in de ri j 
voordat we bij  het kamp aankomen,” 
aldus dr. Farouk. “We zien veel patiënten 
met ernstige ziekten die eerder 
behandeld hadden moeten worden.” 

MENSEN GEHOLPEN: 83.339

Met psychosociale zorg helpen we door conflicten 
getroffen mensen omgaan met hun trauma. “We 
hebben het allemaal nodig,” aldus een lokale leider. 
“Telkens als er een hard geluid is of een vliegtuig 
overvliegt, kijken de mensen bang om zich heen, 
bang dat iemand hen kwaad wil doen.”

Onze teams profiteren van goed opgeleide Irakese 
zorgverleners die zelf ontheemd zijn. “Ik werk met 
Medair omdat ik mijn landgenoten wil helpen,” zegt 
apotheker Yussif. “Als Medair er niet was, zou zeker 
de helft van de mensen onbehandeld blijven.”

We geven geldhulp aan de meest kwetsbare 
families, zodat ze op waardige wijze zelf kunnen 
voorzien in hun noden. “Met het geld dat ik 
vandaag kreeg, ga ik de huur betalen,” zegt Hamiz, 
een ontheemde boer. 
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Jordanië heeft het op één na grootste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking. 
Het leven is duur en slechts weinig vluchtelingen mogen legaal werken. Ze leven onder 
erbarmelijke omstandigheden zonder dat voorzien is in hun basisbehoeften. 

J O R D A N I Ë

K U N N E N  Z I E N  I S  E E N  C A D E A U 

“Ik heb mijn trouwring en oorbellen verkocht 
om de bevalling van mijn zoon te betalen,” 
vertelt Alima (24). “Het leven hier is duur.” 
Ze waren zo gelukkig toen hun zoon geboren 
werd. Maar na een paar weken wisten ze dat er 
iets niet goed was. “De dokter zei dat als hij niet 
geopereerd werd, er een kans van 90 procent was 
dat hij blind zou worden,” vertelt Alima. “Maar dat 
konden we nooit betalen.

In 2016 verstrekte Medair geld aan meer dan 
2.000 kwetsbare families zoals die van Alima om 
de kosten van bevallingen en acute ingrepen te 
betalen. “Ik was zo gelukkig toen ik hoorde dat de 
operatie door kon gaan!” zegt Alima. 

Geldhulp is een belangrijk onderdeel van ons 
werk in Jordanië. “We woonden in een tent, maar 
dankzij de geldhulp van Medair konden we naar 
een huis gaan,” vertelt Mahmoud.

©
 M

ed
ai

r /
 W

ea
m

 D
ai

ba
s

Medair biedt wintergeldhulp om 
families te beschermen tegen de 
kou. “Ik heb een kachel, dekens en 
winterkleding voor mijn dochters 
gekocht,” zegt Ekeil.  “Medair helpt 
ons om de winter te overleven.” 

MENSEN GEHOLPEN: 47.032

 Medair zoekt mensen thuis op, om hun situatie 
te bekijken en hun verhalen te horen. “De manier 
waarop jullie ons behandelen en op bezoek 
komen is nog belangrijker dan de hulp,” aldus een 
man. “De gezichten van mijn kinderen spreken 
boekdelen als jullie komen!” 

Onze plaatselijke zorgvrijwilligers gaan bij de 
families langs met aandacht voor jonge kinderen 
en zwangere of borstvoedende vrouwen. Ook 
hebben we groepssessies voor vluchtelingen. 
“Getraumatiseerde vluchtelingen steunen is niet 
makkelijk,” vertelt Medair-medewerker Ala’a. “Maar 
we bieden hen de mogelijkheid om over hun 
ervaringen te praten. Hun verhalen delen kan ze 
waardigheid en hoop teruggeven.”
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Door de Syrische crisis zijn meer dan zes miljoen mensen ontheemd in het land. Velen hebben 
gezondheidszorg, water, sanitatie en onderdak nodig. 

S Y R I Ë

L I J D E N  V E R Z A C H T E N  I N  S Y R I Ë

In de plaats Artouz zijn driemaal zo veel 
ontheemde Syriërs neergestreken dan het 
aantal inwoners. De meest kwetsbare families 
wonen in kale gebouwen, nauwelijks beschermd 
tegen het weer en zonder veilig water. Tot voor 
kort hadden zelfs huizen met wateraansluiting 
maar enkele uren per week water. 

Medair heeft vier bronnen en een opslagtank 
gerepareerd en met een generator de 
watervoorziening verbeterd. Ook hebben we 
watertanks aan kwetsbare families gegeven. 
“Sommige families gebruiken hun tanks gezamenlijk, 
zodat ze met het hele gebouw voor een week water 
hebben,” vertelt noodhulpmedewerker Jessica. 
“Telkens weer zag ik de positieve impact van zulke 
basale dingen op het dagelijks leven.”

In 2016 breidde Medair zijn noodhulpactiviteiten 
in Syrië uit naar meerdere gebieden in Rif 
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Een Medair-team laat het water weer 
stromen voor families in Syrië. 

MENSEN GEHOLPEN: 245.909

Dimasqh. De eerste activiteiten in Homs zijn 
afgerond. We hebben de hoeveelheid en 
kwaliteit van het drinkwater voor meer dan 
135.000 mensen verbeterd.

Ook heeft Medair twee klinieken hersteld en 
Syrische zorgverleners getraind en begeleid in vijf 
klinieken, waar meer dan 80.000 mensen per 
jaar behandeld worden. In Syrië werkten we aan 
de gezondheid door training van vrijwilligers die 
gezonde gewoonten in hun omgeving stimuleren. 
“Door het werk heb ik alle mensen hier heel goed 
leren kennen,” vertelt een van de vrijwilligers, die 
zelf ontheemd is. “Nu voel ik me geïntegreerd.”
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Orkaan Matthew legde in 2016 complete dorpen in puin, blies huizen omver, spoelde wegen 
weg en kostte aan 1.000 mensen het leven. Veel waterpunten raakten beschadigd, terwijl er 
al een uitbraak van cholera was. 

H A Ï T I

D E  K A N S  O M  N A A R  H U I S  T E  G A A N

De orkaan heeft alles meegesleurd. Rosette en 
haar familie hebben geen huis, spullen of inkomen 
meer. “Op dit moment hebben we onderdak 
nodig,” zegt Tristiane, Rosettes moeder. “We 
moeten toch ergens wonen. Dit,” ze wijst naar het 
krot waar ze wonen, “dit is zwaar. Op dit moment 
heb ik geen hoop.”

Het Medair-noodhulpteam landde binnen 72 uur 
in Port-au-Prince. In de gemeente Tiburon troffen 
we 90% van de huizen verwoest aan en waren 
waterpunten verontreinigd. Hulp brengen naar 
het gebied was een grote uitdaging, omdat de 
hoofdweg zwaar beschadigd was.

We gingen er met hulp van de Nederlandse 
marine per boot naartoe. In drie kustplaatsen 
gingen we aan land, verstrekten we medische 
noodvoorraden aan klinieken en distribueerden we 
300 hygiënepakketten om cholera te voorkomen. 

“Ik ga dit zeil  gebruiken om over het dak 
te leggen, dan regent het niet meer naar 
binnen,” aldus Rosette. “Dankjewel voor 
de spullen en voor jull ie komst!”

MENSEN GEHOLPEN: 36.896

Ons team begon met leveren van duizenden 
onderdak- en hygiënepakketten aan kwetsbare 
families. We gebruikten terreinwagens, zeilboten, 
motorboten en vissersboten om de goederen 
naar de geïsoleerde gemeenschappen te 
brengen. “We geven mensen de kans om naar 
huis te gaan,” zegt noodhulpmedewerker Lucy. 

Dankzij de hulppakketten hoefden families niet 
langer op de vloer van een school te slapen en 
konden ze een begin maken met herstel. “Ik ben 
zo blij met deze hulp,” zegt Felicien. “Ik ga mijn 
huis weer opbouwen voor mijn gezin. Nog nooit 
kwam iemand zulke hulp brengen.”
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In april 2016 vond voor de kust van Ecuador een aardbeving met een kracht van 7,8 plaats. 
Er vielen 660 doden en duizenden huizen werden verwoest. In steden kwam snel hulp op 
gang, maar enkele afgelegen gemeenschappen kregen geen hulp. 

E C U A D O R

V E R B O R G E N  D O R P E N  B E R E I K E N

“We waren allemaal bang en schreeuwden, 
vooral de kinderen,” vertelt Carmen. “Ik weet 
niet hoe, maar ik kon gelukkig de drie jongsten 
vastpakken en door de voordeur naar buiten gaan. 
Ik dacht even dat ik in mijn eigen huis zou sterven.”

Medair ging naar ‘verborgen dorpen’ in de 
provincie Esmeraldes, moeilijk bereikbare 
en moeilijk vindbare plekken. We zagen veel 
beschadigde en verwoeste huizen in de dorpen. 
“Er komt niemand hier,” vertelde een leider in  
San Gregorio. 

Ons team distribueerde noodonderdakpakketten 
en hulpgoederen onder meer dan 1.500 mensen 
in San Gregorio en Borbón. We gaven families 
waterfilters en jerrycans, voor veilig drinkwater en 
tegen de verspreiding van ziekten. “Dit is de eerste 
hulp voor ons dorp,” zegt Carmen. Haar dorp 
is alleen per boot bereikbaar. “Het is belangrijk 
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Het Medair-team ging per boot en te 
paard naar moeilijk bereikbare dorpen 
voor de distributie van noodhulpgoederen.

MENSEN GEHOLPEN: 1.907

voor ons dat we met deze moeilijkheden kunnen 
omgaan. We vragen niet om enorm veel hulp, 
maar wel om kleine dingen die lang meegaan.”

De bewoners waren vastbesloten om te 
herbouwen, maar ook zwaar geschokt. Om ze 
te helpen omgaan met het trauma, gaf Medair 
psychosociale zorg aan meer dan 1.600 getroffen 
mensen in de regio. “We voelen ons gewaardeerd,” 
vertelt lokale leider Santiago (40). “Omdat jullie 
naar ons luisteren, onze ideeën willen horen en 
wat we denken en hoe we ons voelen. Dat is de 
eerste keer. We horen bij het team.”
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Na bijna 40 jaar oorlog beleeft Afghanistan een slepende humanitaire crisis. 
Grootschalige ondervoeding bedreigt jonge kinderen, evenals mislukte oogsten en 
beperkte toegang tot gezondheidszorg, veilig water en sanitatie. 

A F G H A N I S T A N

“ W E  G E L O O F D E N  N I E T  D AT  Z E  Z O U D E N  KO M E N ”

“Mijn kind was heel zwak,” vertelt Najiba. 
“Ik kon haar alleen zwarte thee en water met 
broodkruimels geven.” Toen ze over een 
voedingskliniek hoorde waar kinderen beter 
werden, bracht ze haar ernstig ondervoede 
dochter daarheen. Al snel kwam ze weer aan. 
“We zijn allemaal blij dat het goed met haar gaat,” 
zegt Najiba. 

In 2016 had Medair 35 mobiele voedingsklinieken 
in de provincie Kandahar en behandelden 
we bijna 9.500 kinderen onder de vijf tegen 
acute ondervoeding. “Toen ze bij ons kwamen, 
geloofden we niet dat ze echt zouden komen,” 
vertelt een dorpsoudste. “Er was al tien jaar geen 
enkele hulporganisatie bij ons gekomen. Maar 
nu komt Medair regelmatig, ze hebben de kliniek 
opgezet, nemen de tijd voor ons en behandelen 
ons en onze kinderen met respect.”

In de Centrale Hooglanden biedt 
Medair geldhulp aan kwetsbare 
boeren om hun akkers te beschermen 
tegen overstromingen. 

MENSEN GEHOLPEN: 145.993

Iedere keer dat Najiba naar de kliniek ging met 
haar dochter, leerde ze over hygiëne en voeding. 
“Ik leerde dat borstvoeding heel belangrijk is, zeker 
voor pasgeboren kinderen,” vertelt Najiba. “Als we 
dat ook echt gaan doen, hebben we bij ons veel 
minder ondervoeding.”

Medair werkt intensief aan het opbouwen 
van vertrouwen van de gemeenschappen 
en aanpak van de achterliggende oorzaken 
van ondervoeding. We installeren ondermeer 
boorgaten voor veilig water en geven voorlichting 
over handenwassen en de voordelen van latrines. 
“Nu weet ik dat we ziek werden door vuil water, 
omdat we uit een onbeschermde bron dronken,” 
zegt Abdullah. 
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Door de aardbevingen van 2015 zijn in Nepal bijna 9.000 mensen omgekomen en meer 
dan 700.000 families ontheemd en blootgesteld aan extreem weer. Velen zijn nog 
steeds ontheemd, wonen in tijdelijke onderkomens en willen ‘beter herbouwen’. 

N E P A L

“ O U D,  M A A R  N I E T  V E R G E T E N ”

Toen Dhana en zijn vrouw Mansuba door de 
aardbeving hun huis verloren, trokken ze in 
een schuur. In de winter werd Dhana (73) zwaar 
ziek. Zijn oude botten konden de kou in de schuur 
gewoon niet meer aan. Mansuba (69) zorgde elke 
dag voor hem. Ze vreesden voor het ergste, maar 
de winter ging voorbij en Dhana herstelde. Toch 
zat herbouwen er niet in.

Medair gaf intensieve trainingen over 
aardbevingsbestendig bouwen aan metselaars, 
die modelwoningen voor kwetsbare families 
bouwden. Dhana en Mansuba waren dolblij toen 
zij er ook één kregen. “Ik maak me minder zorgen, 
nu we een veilige plek hebben,” zegt Dhana. “We 
zijn wel oud, maar niet vergeten.”

In 2016 organiseerde Medair 24 keer een 
achtdaagse training voor deelnemers van 
verschillende kasten, seksen, leeftijden en 

beroepen om gevaren te herkennen en beter 
voorbereid te zijn op rampen.

Ook gaven we technische en financiële hulp 
aan 310 families die zelf hun huizen gingen 
herbouwen. Huiseigenaren kregen bedragen 
uitgekeerd op belangrijke momenten tijdens 
de bouw van hun aardbevingsbestendige huis. 
“We krijgen veel hulp, niet alleen geld, maar ook 
technische ondersteuning,” vertelt Sanja (53). 
“Zonder jullie hulp hadden we net zo’n huis als 
vroeger gebouwd.” 

“We zijn Medair voor altijd dankbaar,” aldus Santosh 
van plaatselijke partner CDS. “Ze trekken samen 
met ons op en leren ons veilige bouwpraktijken.” 
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Mansuba en Dhana, hier met hun 
kleindochter Swasti,  zi jn enorm 
bli j  met hun nieuwe huis, dat door 
Medair getrainde bouwvakkers 
gebouwd hebben. 

MENSEN GEHOLPEN: 164.869
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De Filipijnen zijn sinds november 2013 herstellende van tyfoon Haiyan, de dodelijkste 
natuurramp in de moderne geschiedenis van het land. Zo’n vier miljoen mensen zijn 
ontheemd en 6.300 mensen omgekomen. 

F I L I P I J N E N

V E R T R E K  U I T  D E  F I L I P I J N E N

Toen de tyfoon voorbij was, zagen families 
in Leyte dat niet alleen hun huizen 
verwoest waren. De stormwind had ook vitale 
infrastructuur zoals latrines vernield. Zonder 
sanitaire voorzieningen gingen mensen buiten 
hun behoeften doen, waardoor de veiligheid van 
hun water in gevaar kwam. 

De belangrijkste missie van Medair was huizen 
bouwen voor 1.680 families, maar ook bouwden 
we 1.252 latrines, waarvan 924 in 2016. “De latrine 
is zo fijn,” vertelt Teresita in haar nieuwe huis. “Nu 
hoeven we niet meer de latrine van mijn broer te 
gebruiken. Hij woont verder weg, dus onze eigen 
latrine is handiger, zeker ‘s nachts.” 

Met name vrouwen zijn blij met hun nieuwe 
privacy. De degelijke privélatrines hebben ook een 
wasgelegenheid. “Er zit ventilatie in en een grote 
wasruimte,” vertelt Esther. “Ik ben zo blij.”
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In april  2016 heeft Medair de 
hulpactiviteiten in Leyte afgerond. 
Francis en Nimpha en duizenden 
andere families hebben veil ige huizen 
met nieuwe latrines en zijn beter 
voorbereid op rampen.

MENSEN GEHOLPEN: 4.620

Ons team heeft aangepaste ontwerpen gebruikt, 
zodat de latrines goed toegankelijk zijn voor 
gehandicapten. We hebben plaatselijke arbeiders 
getraind om latrines van hoge kwaliteit te 
bouwen. Enkelen zijn voor zichzelf begonnen 
als latrinebouwer, wat de sanitatie in de 
gemeenschap ten goede komt. 

Uit onderzoek onder de latrinegebruikers bleek 
dat 100% van de ontvangers tevreden is met 
de hulp. Families die aan open defecatie deden, 
gebruiken de latrines nu iedere keer! 
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In de afgelopen 10 jaar heeft Myanmar krachtige cyclonen, zware aardbevingen, grote 
overstromingen en aardverschuivingen te verduren gehad. Jarenlange interne conflicten 
hebben het leed verergerd, meer dan 200.000 mensen zijn ontheemd. 

M Y A N M A R

N U  K U N N E N  W E  S L A P E N
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Een moeder met haar slapende kind 
voor het pas herbouwde onderdak in 
de staat Rakhine. 

MENSEN GEHOLPEN: 7.640

Het moessonseizoen naderde snel, 
maar Lasya en haar familie hadden geen 
droge plek. Hun ontheemdenkamp in de 
staat Rakhine was in 2015 door een cycloon 
verwoest. “Families vertelden over de open 
riolen die door de regen overstroomden tot 
in hun hutjes, waardoor ze drijfnat werden,” 
vertelt noodhulpmedewerker Andrew. “Ze 
waren bezorgd om zichzelf en hun kinderen.” 

Daarom betaalde Medair een plaatselijke 
organisatie om 15 grote, stevige onderkomens 
te bouwen in het kamp van Lasya. Het project 
was op tijd klaar, zodat de 142 families er voor het 
moessonseizoen in konden trekken. “De situatie 
is nu veel beter,” vertelt een lachende Lasya. 
“Vroeger hoopten we dat er geen zware regen of 
wind zou komen. Maar nu kunnen we slapen, zelfs 
als het hard regent.”

Medair financierde ook een tweede project 
in Rakhine: een geld-voor-werkproject in zes 
overstroomde dorpen. Het project werd uitgevoerd 
door Integral Alliance-partner CDN-ZOA en 
zorgde voor inkomen voor 261 bewoners en hun 
gezinnen, van wie de oogst was overstroomd. De 
deelnemers legden een bron aan en beschermden 
en vergrootten vijf drinkwatervijvers, waardoor 
meer dan 6.900 mensen betere toegang tot veilig 
water kregen. 

In december 2016 kreeg Medair eindelijk  
een officiële registratie om in Myanmar te 
werken, waardoor we vanaf 2017 projecten zelf 
kunnen uitvoeren.
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Verenigde Naties, 
intergouvernementele en 
overheidspartners
Afghanistan Common Humanitarian Fund
Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Tsjechische Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (IE)
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Civiele Bescherming en 
Humanitaire Hulp
Europese Internationale Samenwerking  
en Ontwikkeling
Global Affairs Canada
Jordan Humanitarian Fund
Lebanon Humanitarian Fund
Vorstendom Liechtenstein
South Sudan Common Humanitarian Fund
Zwitsers Bureau voor Ontwikkeling en 
Samenwerking
Syria Humanitarian Fund
Britse regering
Kinderfonds van de VN
Ontwikkelingsprogramma van de VN
Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen
Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire 
Aangelegenheden van de VN
Bureau voor Internationale Ontwikkeling van 
de Verenigde Staten

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS
Wereldgezondheidsorganisatie

Andere institutionele en publieke partners 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (FR)
Kanton Aargau (CH)
Kanton Zürich (CH)
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit
Isle of Man Government
Swiss Solidarity

Niet-gouvernementele en 
netwerkpartners
All We Can (UK)
Canada Lutheran World Relief
Canadian Foodgrains Bank
Caritas Czech Republic
Disaster Aid (UK)
Dorcas Aid International (NL)
EO Metterdaad (NL)
ERIKS Development Partner (SE)
Fonds StopPauvreté d’Interaction (CH)
Integral Alliance
Läkarmissionen (SE)
Lutherse Wereldfederatie
Mennonite Central Committee (CA)

Red een Kind (NL)
TEAR Australia
Tear (NL)
Tearfund (BE)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
World Concern (US)
World Relief Canada

Stichtingen, zakelijke en private partners 
AFAS Foundation (NL)
Aligro (CH)
Campus for Christ (CH)
Cedar Fund (HK)
Clemens Family Corporation (US)
Dominique Cornwell and Peter Mann Family 
Foundation (US)
Evangelische Landeskirche in Württemberg (DE)
Ferster Foundation (CH)
Fondation Demaurex Frères (CH)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Famille Sandoz (CH)
Fondation Gertrude Hirzel (CH)
Fondation Pierre Demaurex (CH)
Gebauer Foundation (CH)
Genossenschaft HILFE (CH)

Haddon Trust (UK)
Medicor Foundation (LI)
Migros (CH)
Mountain Life Church (US)
Qlik
Radiohjälpen Foundation (SE) 
Resurgens Foundation (CH)
Scherler (CH)
Stanley Thomas Johnson Foundation (CH)
Teamco Foundation (CH) 
Zoo Zürich (CH)

In natura donerende partners
Artsen zonder Grenzen (NL)
Google
Internationale Organisatie voor Migratie
MANA Nutrition (US)
Qlik
Kinderfonds van de VN
Hoge Commissaris van de VN voor 
Vluchtelingen
Bureau voor Internationale Ontwikkeling  
van de Verenigde Staten
Wereldvoedselprogramma
Wereldgezondheidsorganisatie

D O N E R E N D E  P A R T N E R S

Partnerorganisaties ≥  USD 20.000, op alfabet
Woord en Daad op bezoek bij Medair Nepal.
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           In april 2016 kreeg ik de kans om de projecten van Medair 
in Libanon te bezoeken. Het zeer dynamische en gemotiveerde 
team liet zien hoe ze gegevens gebruiken om de Syrische 
vluchtelingen te lokaliseren, in te delen en efficiënt te helpen, 
met name in de Bekavallei. 

Medair loopt hierin voorop en deelt volledig transparant  
de resultaten en de kennis met andere internationale  
(hulp)organisaties. 

–  Tony Burgener, managing director, Swiss Solidarity 

Het noodhulpteam  
van Medair  

in Zuid-Sudan

Kinderen in 
de Bekavallei 
in Libanon

           Medair stuurt vaak ervaren teams naar 
afgelegen en onveilige gebieden in Zuid-Sudan,  
waar ze tijdig en georganiseerd noodhulp bieden. 

In juli zaten meer dan 24.000 ontheemde mensen in 
een overvol opvangkamp in Wau, waar een uitbraak 
van cholera dreigde. Medair stuurde snel een mobiel 
gezondheids- en WASH-team, dat levensreddende 
medische hulp verleende en latrines bouwde. 
We waarderen de professionaliteit, toewijding en 
flexibiliteit die Medair hierbij toonde.

–  Thomas I. Harrison-Prentice, veldexpert Zuid-Sudan, 
Europese Commissie
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F I N A N C I E E L  O V E R Z I C H T

INKOMSTEN EN UITGAVEN PROGRAMMA’S 2016 (USD)

Afghanistan D.R. Congo Ecuador Haïti Madagaskar Myanmar Nepal Filipijnen Sierra Leone Somalië Zuid-Sudan Midden-Oosten
INKOMSTEN 3.899.380 6.096.215 134.829 904.467 1.615.921 158.578 993.460 456.854 247.590 3.259.533 14.437.184 25.245.890
UITGAVEN 4.655.979 6.490.722  119.452  828.464  2.012.547  294.750  1.337.364  564.656  174.919  3.150.647  15.232.453  26.226.375 
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Madagaskar

OPERATIONELE UITGAVEN 2016 OPERATIONELE INKOMSTEN 2016 HULPUITGAVEN PER SECTOR 2016
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UITGAVEN 
NOODHULP 
(INDIRECT) 

7 % 
MANAGEMENT 

ALGEMEEN

3 % 
FONDSENWERVING

83 %  
UITGAVEN NOODHULP 
(RECHTSTREEKS)

65,2 %  
OVERHEDEN, EU, VN

10,8 %
ANDERE 
INSTITUTIONELE 
PARTNERS  
EN NGO’S

18,4 %  
STICHTINGEN, ZAKELIJKE OVERIGE 
PRIVATE DONATIES

5,1 %  
GIFTEN 
IN 
NATURA

0,5 %  
ANDERE INKOMSTEN

28%
ONDERDAK EN 
INFRASTRUCTUUR

20 %
WATER, SANITATIE 

EN HYGIËNE 8 %
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EN LEVENS-
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3 % 
ANDERS 

33 % 
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8 %
VOEDING
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GECONSOLIDEERDE 
BALANS PER  
31 DECEMBER 
2016

Alle cijfers in USD 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 9.697.509 11.015.661
Vorderingen op donoren 6.706.810 8.248.816
Overige vorderingen 433.144 82.312
Voorraden 64.561 96.865
Vooruit betaalde kosten 1.103.062 605.145

18.005.087 20.048.799

VASTE ACTIVA
Financiële activa 433.051 235.421
Materiële vaste activa 1.484.850 937.495

1.917.901 1.172.916
TOTAAL ACTIVA 19.922.987 21.221.715

SCHULDEN, RESERVES EN KAPITAAL

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 1.453.509 829.860
Schulden aan donoren 114.970 1.011.052
Kortlopende schulden 981.817 0
Kortlopende verplichtingen 883.668 445.234
Vooruitontvangen posten 5.603.307 5.601.768
Voorzieningen 935.119 37.766
Uitkeringen einde contract 334.494 46.925

10.306.884 7.972.605

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen 98.182 50.464
Uitkeringen einde contract 780.486 109.491

878.668 159.955
TOTAAL SCHULDEN 11.185.552 8.132.560

BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserves 588.450 585.415
Bestemmingsreserve programma’s -100.561 3.593.499

487.889 4.178.914

KAPITAAL/VRIJE RESERVES
Vrije reserves 1.234.507 1.505.864
Toegewezen kapitaal 7.015.039 7.404.377

8.249.546 8.910.240
TOTAAL RESERVES EN KAPITAAL 8.737.435 13.089.155

TOTAAL SCHULDEN, RESERVES, EN KAPITAAL 19.922.987 21.221.715
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GECONSOLIDEERDE 
STAAT VAN BATEN  
EN LASTEN 

2016

INTERNATIONALE 
LEIDING MEDAIR

Per 31 december 2016

Internationale Raad van Toezicht

Christina Bregy, voorzitter

Chris Lukkien, vice-voorzitter

Torsten de Santos, 
penningmeester

Arno IJmker, secretaris

Eleanor Dougoud
Klaas van Mill
Jacques Demaurex
Peter Wilson
Samson Kambarami

Executive Leadership Team

Jim Ingram, Chief Executive Officer
Cynthia Labi, Human Resources Director
Eleanor Meyers, Information Services  
    Director

Gregory Pasche, Marketing & 
    Relationships Director
James Jackson, Executive Office Director
Jules Frost, International Director
Martin Baumann, Finance Director

Alle cijfers in USD 2016 2015

Vrij Bestemd Totaal Totaal

BEDRIJFSBATEN
Subsidies 0 47.223.150 47.223.150 47.846.751
Giften 6.572.094 4.596.399 11.168.493 12.351.008
Giften in natura 128.065 3.127.388 3.255.453 3.857.140
Andere inkomsten 197.973 81.612 279.585 216.395

6.898.132 55.028.549 61.926.681 64.271.294

BEDRIJFSLASTEN
Uitgaven noodhulp -57.842.550 0 -57.842.550 -55.917.327
Beheerskosten -7.469.838 0 -7.469.838 -7.284.877

-65.312.388 0 -65.312.388 -63.202.204

BEDRIJFSRESULTAAT -58.414.255 55.028.549 -3.385.706 1.069.090

FINANCIEEL RESULTAAT
Financiële baten 86.126 28.037 114.163 9.333
Financiële lasten -42.248 0 -42.248 -106.999
Gerealiseerd koersverlies -1.268.715 0 -1.268.715 -421.759
Niet-gerealiseerde koerswinst 418.123 0 418.123 981.365

-806.714 28.037 -778.677 461.940

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN RESERVES -59.220.969 55.056.586 -4.164.383 1.531.030

MUTATIES IN RESERVES
Onttrekking bestemmingsreserves 58.747.610 -58.747.610 0 0
Onttrekking/(toevoeging) bestemmingsreserves 0 3.691.024 3.691.024 -947.971

JAARRESULTAAT VOOR WINSTBESTEMMING -473.359 0 -473.359 583.059

Onttrekking/(toevoeging) vrije reserves 473.359 0 473.359 -583.059

RESULTAAT NA WINSTBESTEMMING 0 0 0 0
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Volg ons op
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MEDAIR INTERNATIONAL
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Switzerland
Tel: +41 (0) 21 694 35 35 
info@medair.org

MEDAIR NEDERLAND
Hardwareweg 2K
3821 BM Amersfoort
Nederland
Tel: 033 737 0440
nederland@medair.org


