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Bangladesh

Nepal

DR Congo

Libanon

©
 M

ed
ai

r/
Ta

m
ar

a 
Be

rg
er

©
 M

ed
ai

r/
Pe

te
 H

ar
ris

on

©
 M

ed
ai

r/G
eo

rg
e 

M
gh

am
es

©
 M

ed
ai

r/
Ta

m
ar

a 
Be

rg
er

           Het hart van 
Medair is niet  
gezondheidszorg, 
water of onderdak 
— het zijn mensen.

— David Verboom, Medair CEO

We geloven dat elk mens 

een uniek schepsel van God 

is. Medair luistert naar de 

verhalen, heeft tijd voor 

mensen en behandelt hen 

waardig en met medeleven.



B E R I C H T  V A N  
D A V I D  V E R B O O M ,  C E O
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Werken in de noodhulp geeft heel veel voldoening. Niet dat het 
altijd gemakkelijk is – welk werk is dat wel? Noodhulporganisaties en hun 
medewerkers hebben zich de laatste jaren snel moeten aanpassen. 

Momenteel hebben wereldwijd bijna 132 miljoen mensen hulp nodig. 
Natuurrampen komen vaker voor en worden zwaarder. Langdurige 
crises stellen het uithoudingsvermogen van mensen en de gulheid van 
donateurs op de proef. De nood is enorm en de beschikbare middelen 
schieten tekort. 

Ondanks deze uitdagingen heeft Medair in 2018 dankzij uw steun meer 
mensen dan ooit tevoren rechtstreeks hulp kunnen bieden. We hebben 
enkele kostenbesparende maatregelen doorgevoerd en zijn door 
samenwerking innovatiever geworden.

Tijdens mijn bezoek aan onze teams in het Midden-Oosten, Azië en 
Afrika werd ik geraakt door de naastenliefde, de verhalen van mensen in 
nood en de toewijding van onze medewerkers om hulp van de hoogste 
kwaliteit te bieden. 
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Mensen en hun waardigheid vormen het hart van ons werk. We willen 
mensen bij het uitvoeren van onze missie laten merken dat we om ze 
geven, dat hun levens ertoe doen en ze niet vergeten zijn. 

In een afgelegen deel van Zuid-Sudan vertelde mijn collega John: 
“Sommige organisaties blijven misschien weg vanwege het gevaar, maar 
Medair zoekt mensen in nood op. Door Medair zijn heel veel mensen 
nog in leven.” Al luisterend dacht ik: ‘Dat we naar die moeilijk bereikbare 
plaatsen kunnen gaan, is dankzij jullie, trouwe en dappere collega’s.’ 

Elk leven telt en alles wat daaraan bijdraagt ook. Medair wordt gevormd 
door mensen zoals John en door mensen zoals u: mensen die voor ons 
bidden, ons financieel ondersteunen, dagelijks met ons samenwerken. 
U ondersteunt mensen die het moeilijk hebben. Dat is niet altijd 
gemakkelijk, maar wat is er nou mooier? 

Dankuwel dat u samen met ons verder ging in 2018.

David (links) in Zuid-Sudan



1.217.838
consulten in door Medair  
ondersteunde klinieken

554.165
mensen voorgelicht over levensreddende 

gezondheid en voeding

105.233  
ondervoede patiënten behandeld

254.051
mensen veilig drinkwater gegeven

535.347
mensen betere sanitatie gegeven

262.910 
mensen voorgelicht over  
levensreddende hygiëne

63.130 
mensen geldhulp of waardebonnen verstrekt

295.113
mensen onderdakhulp gegeven

444.741
mensen nieuwe of herstelde  

infrastructuur gegeven

14.343 
mensen getraind in risicobeperking  

van rampen
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GELDHULP

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUURWATER, SANITATIE EN HYGIËNEGEZONDHEIDSZORG EN VOEDING

M E D A I R 
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MENSEN RECHTSTREEKS 

ONDERSTEUND

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2017
2018

2016
2015

2013
2014

 DR Congo 647.942
 Zuid-Sudan 362.298
 Somalië 258.492
 Madagaskar 13.946
 Syrië 247.389
 Irak 203.188
 Libanon 127.519

 Jordanië 50.305
 Afghanistan 346.517
 Bangladesh 132.494
 Filipijnen 2.230
 Nepal 177.551
 Indonesië 16.093

2.585.964
mensen
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landen actief  
geweest

25
landen actief  

(2018)

13 1
Internationaal 
hoofdkantoor 
in Zwitserland, 

135 medewerkers (119 fte)

6
landenkantoren  

in Europa en  
Noord-Amerika

plaatselijke  
medewerkers

1.182
internationale 
medewerkers  

in het veld

196
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          Als wij er niet heen gaan, wie dan 
wel? Medair is de enige organisatie 
die op zulke afgelegen plekken werkt. 
Ik heb vaker in gevaarlijke gebieden 
gewerkt; hier in Afghanistan is de 
veiligheid altijd lastig. Maar als ik er 
daarom niet naartoe ga, wie neemt 
dan de verantwoordelijkheid? Als ik de 
kinderen zie die ik kan helpen, dan weet 
ik waarvoor ik het doe.

— Latifa, Medair-verpleegkundige, Zuid-Afghanistan 

In 2018 kwam Medair in actie bij 23 noodsituaties in enkele van de moeilijkst bereikbare plekken in Zuid-Sudan. 

Wie dan ook, waar dan ook. We gaan ver, omdat elk leven telt. 
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Afghanistan

Zuid-Sudan

Filipijnen

Zuid-Sudan

          Hoe hebben 
jullie ons 
gevonden?            

– Schoolkind in 
het rampdorp 
Camunayan in  
een berggebied in  
de Filipijnen.
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Halima beviel van een gezonde zoon in een 
door Medair ondersteunde zorgvoorziening.

Moeders vertellen elkaar over gezondheid, hygiëne en voeding.

S O M A L I Ë

“Alhamdulahi! Mijn baby en ik zijn gezond!”  
zegt Halima enkele uren na de bevalling. Haar 
vreugde was extra bijzonder. Op haar 25e had  
ze al drie kinderen verloren. “Ik beval liever in  
een gezondheidscentrum dan thuis, want dat is 
niet veilig.” 

In 2018 ondersteunde Medair 12 zorglocaties 
in Somalië, waar 24-uurs verloskundige 
zorg geboden wordt. Halima is een van de 
9.911 vrouwen die zo bevallen zijn. 

“Nog nooit heb ik zo’n verloskundige gezien,”  
aldus Halima. “Hoe ze mij geholpen heeft, zal ik 
nooit vergeten.”

GEZONDHEID EN VOEDING

•  233.450 consulten in 12 klinieken; 
62 zorgverleners getraind

•  1.154 vrijwilligers getraind; 14.769 consulten 
door zorgvrijwilligers

•  34.620 mensen bereikt met gezondheids- 
en voedingsvoorlichting

•   16.012 mensen behandeld voor  
acute ondervoeding

•   9.911 bevallingen in zorgcentra

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  7.533 mensen betere toegang tot veilig 
drinkwater gegeven met 1.395 waterfilters

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  13.063 mensen bereikt met bouwhulp 
voor 2 nieuwe zorglocaties

Ernstige droogte Conflict Ontheemding Acute ondervoeding
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Samen met vier lokale organisaties 
bood Medair gezondheidszorg, 

voeding en veilig drinkwater in vier staten 
en acht districten. Een van die districten was zo 
afgelegen, dat er geen andere organisatie werkte.

Onze benadering zet mensen op de eerste plaats. 
Meer dan 1.100 vrijwilligers gingen bij de mensen 
langs met voorlichting over gezondheid, hygiëne 
en voeding. Onze teams gingen om de twee 
weken naar afgelegen gemeenschappen toe om 
hulp te bieden.

Vanwege dreigende hongersnood verleende 
Medair in 2018 extra hulp, ook toen het weer en 
de toegankelijkheid beter werden. Zo konden we 
100.000 mensen meer bereiken dan in 2017. 

“Het werk van Medair is Somalië is zo 
prachtig,” aldus Matthew Maury, CEO van 
TEAR Australia. “Medair redt levens en maakt de 
gemeenschappen gezonder in een zeer complexe 
omgeving. Het is ongelofelijk hoe veel ze onder die 
omstandigheden bereiken.”

258.492 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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Ons noodhulpteam zorgde voor goederen en betere toegang 
tot veilig water voor ontheemden in Ulang. 

Vrijwilligers behandelden ziekten en acute ondervoeding.

Z U I D - S U D A N

Linda liep drie uur in de brandende zon naar 
de noodvoedingslocatie van Medair, met haar 
uitgeputte dochter Bakita van 22 maanden in 
haar armen. In Zuid-Sudan lijden meer dan zes 
miljoen mensen onder voedselonzekerheid; soms 
eten ze waterlelies of bladeren.

Om meer kinderen zoals Bakita te bereiken, 
heeft Medair 12 nieuwe locaties opgezet en 
meer dan 42.000 kwetsbare mensen behandeld 

GEZONDHEID EN VOEDING

•  116.317 consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken

•  104.405 mensen gevaccineerd
•  59.892 mensen voorgelicht over 

gezondheid/voeding; 870 vrijwilligers getraind
•  42.318 mensen behandeld voor acute 

ondervoeding; 144.436 kinderen gescreend

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  44.227 mensen betere toegang tot veilig 
water gegeven 

•  66.408 mensen betere toegang tot 
sanitatie gegeven

•  75.821 mensen hygiënevoorlichting 
gegeven; 1.110 vrijwilligers getraind; 
36.585 mensen hygiënepakketten gegeven

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  38.868 mensen huishoudelijke  
artikelen gegeven

Chronische 
onderontwikkeling Acute ondervoeding Conflict

zijn aangewezen op 
noodhulp

en genezen van ondervoeding. Ook hebben 
Medair-verloskundigen meer dan 1.000 veilige 
bevallingen begeleid. 
Ons noodhulpteam hielp tijdens 23 verschillende 
crises: ontheemding, uitbraken van ziekten en 
ernstige ondervoeding. “We gaan naar zeer 
afgelegen plekken, waar de andere noodhulp niet 
komt,” aldus projectmanager Kim Heidekamp. “We 
proberen verder te gaan.”

 
In afgelegen gebieden gaven door 
Medair getrainde vrijwilligers voorlichting 

over gezondheid, hygiëne en voeding, boden 
ze medische behandeling, screenden ze op 
ondervoeding en verleenden ze psychosociale zorg. 

“We zijn gewoon huisvrouwen en moeders. Door 
de oorlog konden we niet naar school,” vertelt een 
zorggroepvrijwilliger. “Toen Medair mij training gaf, 
zag ik dat ik echt wat kon betekenen voor mijn 
gezin. Ik wist niet dat ik zo’n verschil kon maken.” 
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362.298 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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Marie en haar kinderen vluchtten voor een conflict dat aan 
haar man het leven kostte.

D R  C O N G O

Marie’s dochter werd ernstig ziek, maar uit 
angst voor ebola wilde ze haar niet naar een 
gezondheidscentrum brengen. De ebola-uitbraak 
was slechts een van de vele bedreigingen dit jaar. 
Gelukkig ging Marie toch naar een Medairkliniek, 
waar haar dochter een gratis behandeling kreeg.

Onze teams gingen moedig de strijd aan met de 
op een na grootste uitbraak van ebola. We werkten 
aan infectiepreventie en -beperking en bereikten 
zo’n 34.000 mensen met ebolavoorlichting. Met 
het vertrouwen vanuit de gemeenschappen 
konden we als een van de eerste hulporganisaties 
traditionele zorgverleners uitrusten en trainen. 

Complex conflict Ebolacrisis Grootschalige ontheemding Uitbraken van ziekten

In 2018 bood Medair bijna  
648.000 mensen noodgezondheidszorg, 

voeding en WASH in de provincies Ituri, 
Nord Kivu, Sud Kivu en Kasaï. Onze teams 
trotseerden onveiligheid en legden moeilijke 
reizen af om ontheemden in afgelegen dorpen 
te bereiken. “Medair is de eerste die ons helpt. 
Toen er vorig jaar veel ontheemden aankwamen, 
groeide het ons boven het hoofd,” aldus 
Catherine van gezondheidscentrum Iga Barrière. 
“Maar de Division Provinciale stelde ons gerust: 
Medair komt eraan!”

Ons hoofdproject was lange-termijnsteun aan 
kwetsbare gezondheidscentra en flexibele inzet 
bij nieuwe noodsituaties. Die flexibiliteit was 
cruciaal toen in 2018 het aantal mensen in nood 
sterk toenam. 

“De groei van onze activiteiten en de ontwikkeling 
van de medewerkers is verbazend,” zegt 
basismanager Esther Mourick. “We vinden 
manieren om aanwezig te zijn en laten merken dat 
er iemand om hen geeft.”
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Béatrice, gezondheids-
medewerker van 
Medair, trainde 
ziekenhuispersoneel  
in het werken  
met ebolapatiënten. 

647.942  MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 

GEZONDHEID EN VOEDING

•  485.209 consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken;  
34.787 mensen gevaccineerd

•  178.248 mensen voorgelicht over 
gezondheid of voeding

•  15.111 mensen behandeld wegens  
acute ondervoeding

•  320 mensen psychosociale zorg geboden
•  33.926 mensen bereikt met voorlichting 

over ebolapreventie
•  1.924 zorgverleners getraind; 

1.300 getraind in ebolazorg

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  11 zorglocaties herbouwd, voor 140.816 mensen
•  8 bruggen gebouwd, voor 62.123 mensen
•  400 mensen geldhulp gegeven

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  118.630 mensen betere toegang tot veilig 
water gegeven

•  404.238 mensen betere toegang tot 
sanitatie gegeven

•  51.617 mensen hygiënevoorlichting gegeven
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Straattheater is een mooie 
manier om mensen over 
gezondheid en hygiënische 
gewoonten te vertellen. Onze 
boeiende voorstellingen trokken 
veel publiek. Sommige kinderen 
klommen zelfs in bomen om de 
gezondheidseducatie te volgen.

M A D A G A S K A R

Door droogte is het zuiden van 
Madagaskar in een noodsituatie terecht 

gekomen. Na 12 jaar werken in het noordoosten 
opende Medair een veldbasis in Beloha, een van 
de meest kwetsbare en afgelegen gebieden in het 
zuiden. Om Beloha te bereiken moet je vanaf Fort 
Dauphin acht uur rijden over zwaar beschadigde 
wegen met grote gaten. “Als je levens wilt redden, 
dan moet je bereid zijn te gaan waar niemand 
naartoe wil,” aldus landendirecteur Klaas Overlade. 

In september startte Medair het Rano Velo project 
in Beloha voor betere toegang tot veilig drinkwater 
voor 10.000 mensen en meer veerkracht in de 
gemeenschap. We trainden bijna 600 vrijwilligers 

en 200 lokale leiders om gedragsverandering 
voor gezondheid en hygiënische gewoonten 
te bereiken. “We zijn dankbaar voor de 
gezondheidstraining en de toegang tot schoon 
water,” vertelt Nirina uit Marolinta. 

Ter voorbereiding op extreem weer hebben 
we met de overheid en de lokale gemeenschap 
een nationaal noodhulpteam samengesteld. De 
noodhulpwerkers kregen training in eerste hulp 
en het gebruik van drones na rampen en zijn nu 
gereed om in actie te komen.

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  45 waterpunten herbouwd na cycloon 
Enawo, voor 8.100 mensen 

•  597 dorpsvrijwilligers en 211 lokale leiders 
getraind in hygiënische gewoonten

•  4.752 mensen bereikt met 
hygiënevoorlichting via 
5 straattheatervoorstellingen

•  33 mensen getraind in eerste hulp  
bij noodsituaties

•  286 mensen getraind  
in projectverantwoording

Ernstige armoede Zwaar weer Afgelegen gemeenschappen
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Vrouwen en kinderen halen water tijdens de droogte.

Een waterpunt wordt geboord in Marolinta.

13.946 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 



In 2018 leidde het regionale programma Midden-Oosten van Medair de noodhulp voor meer dan 625.000 mensen die door conflict  
en ontheemding waren getroffen in Jordanië, Irak, Libanon en Syrië. 
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Jordanië

          Dankzij de 
geldhulp van Medair 
konden we het 
ziekenhuis betalen 
en onze buurman 
het geld teruggeven. 
Zonder die hulp 
zaten we nu in  
de problemen.

—  Azeez, vader van 
een vroeggeboren 
tweeling, Jordanië
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Syrië

Irak

          Medair 
is de enige 
organisatie die 
hier gekomen 
is en ons 
levensreddende 
hulp heeft 
gegeven.               

—  ontheemde uit 
Afrin, Syrië

          Als ik families op 
de vlucht zie, dan wil 
ik hen helpen. Want 
vluchtelingen zijn 

net als jij en ik.                

—   Ali, Medair-
noodhulpmedewerker, 
Libanon

          Het is net 
alsof ze samen 
met mij de 
geboorte vieren. 
Wat een mooie 
verrassing. 

—  Hannah (links) 
in Irak kreeg een 
gratis babypakket 
bij een medische 
controle
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Nasra met baby Khaled. 

“Ik weet niet 
wat ik gedaan 
zou hebben 
als Medair  
ons niet  
had geholpen.”  

—  Mohammad

J O R D A N I Ë

Khaled was nog geen week oud, maar toch 
liep zijn leven al gevaar. Hij moest acuut 
geopereerd worden aan zijn darmen, maar zijn 
ouders konden dat niet betalen. “Ik zat voor het 
ziekenhuis te huilen,” vertelt zijn moeder Nasra. 
“Het was de ergste dag van mijn leven.”

In 2018 verstrekte Medair aan 4.400 mensen zoals 
Nasra geld voor dringende medische ingrepen en 

GEZONDHEID EN VOEDING

•  49.508 mensen bereikt met gezondheids- 
en voedingsvoorlichting door plaatselijke 
zorgvrijwilligers

•  85 vrijwilligers getraind in voorlichting 
en herkenning; 6 vrijwilligers getraind in 
psychosociale zorg

•  272 mensen psychosociale zorg geboden
•  4.400 mensen geld voor  

gezondheidszorg gegeven
•  633 mensen geld voor  

basisbehoeften gegeven
•  114 mensen doorverwezen naar sociale 

voorzieningen; 82 deelnemers bij  
juridische bewustwording

Syrische vluchtelingen Grootschalige ontheemding Hoge kosten Leven in onzekerheid 

bevallingen. Onze lokale teams gingen bij families 
langs met voorlichting over borstvoeding, voeding 
en vaccinaties.

Nasra en haar man leenden geld voor de ingreep 
die Khaleds leven redde, maar konden de lening 
niet terugbetalen totdat Medair kwam. “Dit is de 
eerste keer dat we hulp krijgen. Dankjewel!”

671.000 

          Het is belangrijk 

om tijd te hebben 

voor de mensen 

voor wie we werken. 

Sommigen zijn 

hier alleen, hebben 

niemand en hebben 

vreselijke dingen 

meegemaakt. De ziekenhuisrekening aflossen is een 

enorme opsteker. Tijd nemen om te luisteren naar 

mensen kan nog belangrijker zijn.     

—  Elsa (links), Medair-projectmanager gezondheid 

In 2018 begonnen we geld te geven 
aan 300 kwetsbare families, voor 

zaken zoals de huur en eten. Met een nieuw 
‘case management’ hielpen we families om 
voorzieningen te gebruiken en hun welzijn  
te verbeteren. 

In onze psychosociale sessies deelden mensen 
hun ervaringen en trauma’s en leerden ze omgaan 
met hun leven als vluchtelingen. “Ik had geen idee 
dat er programma’s waren voor getraumatiseerde 
mensen zoals ik,” zegt Haleema. “Ik kon mijn hart 
luchten in een grote groep vrouwen en voelde me 
veilig. Medair heeft me de kans gegeven om een 
andere vrouw te zijn.” 

50.305 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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S Y R I Ë

De Syrische crisis is in 2018 sterk 
veranderd, doordat de regering grote 

delen van het land heeft terugveroverd. In 
turbulente tijden bereikte Medair door creatieve 
oplossingen mensen in nood met hulp.  
In oktober kregen we toestemming om naar Dar’a 
te gaan, waar de invallende winter grote nood 
met zich meebracht. In een afgelegen gebied, 
waar andere organisaties vanwege het gevaar 
niet naartoe gingen, konden we hulp bieden. Ons 
team ging bij de huizen langs om de noden te 
onderzoeken en dekens, kachels en andere spullen 
te distribueren. Zo hielpen we 7.883 mensen de 
winter te overleven.

Medair is geregistreerd in Syrië en bood 
gezondheidszorg, voeding en WASH aan 
247.000 mensen in en om Damascus, Homs, 
Aleppo en Dar’a. Hier en daar repareerden we 
voorzieningen zoals zorglocaties, waterleidingen 
en schuilplaatsen. Ook hielpen we senioren 
en mensen met beperkingen door klinieken, 
gebouwen en huizen toegankelijker te maken. 

“Wat ik zo mooi vind aan Medair, is dat de 
hulpontvangers gezien worden als mensen, niet 
als een nummer, zoals anderen soms doen,” zegt 
Bassel, financieel manager bij Medair.

GEZONDHEID EN VOEDING

•  160.879 consulten in 12 ondersteunde 
klinieken; 4.683 kinderen gevaccineerd; 
1.229 mensen psychosociale zorg geboden

•  8.022 mensen bereikt met gezondheids-/
voedingsvoorlichting

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  46.861 mensen betere toegang tot veilig 
water gegeven 

•  12.000 mensen betere toegang tot 
sanitatie gegeven

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  32.467 mensen huishoudelijke  
artikelen gegeven

•  526 mensen met na schade  
herbouwde huizen

•  7 basisgezondheidszorgcentra en  
1 fysiotherapiecentrum hersteld en uitgerust
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miljoen mensen  

hebben hulp nodig

7 13

Een arts onderzoekt Ali (4) in een door Medair 
ondersteunde kliniek bij Damascus.

Medair ondersteunde 12 klinieken in 2018 
 (meer dan 160.000 consulten), repareerde en 
verbeterde beschadigde klinieken en trainde en 
ondersteunde medewerkers. 

Medewerkers van Medair en de Rode Halve Maan registreren 
families voor onderdakpakketten in Aleppo. 

 247.389 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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127.519 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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Het onderkomen van Karima’s familie is afgebrand.

L I B A N O N

In 2018 ging Medair door met de 
hulp aan Syrische vluchtelingen in de 

Bekavallei en verder naar de berg Libanon en 
Saida. We hielpen vluchtelingen en kwetsbare 
Libanezen waardig om te gaan met de crisis, we 
boden gezondheidszorg, onderdak, sanitatie, 
toegang tot veilig water en brachten informele 
kampen in kaart. 

GEZONDHEID EN VOEDING

•  63.789 consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken;  
13.949 kinderen gevaccineerd 

•  13.916 mensen bereikt met gezondheids- 
en voedingsvoorlichting

•  6.961 vrouwen pre-/postnatale zorg 
gegeven door Medair-verloskundigen

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  93.446 mensen onderdakhulp gegeven; 
6.092 mensen brandveiligheids- 
training gegeven 

•  5.087 mensen geldhulp gegeven 
•  8.089 informele kampen in kaart gebracht, 

met 294.192 Syrische vluchtelingen 

Meeste vluchtelingen 
per inwoner Toenemende spanningen Stijgende kosten Gebrek aan inkomen

In december 2018 ging een informeel kamp 
in vlammen op. Ons noodhulpteam hielp 
families het kamp binnen een week op te bouwen, 
met onderkomens, latrines, watertanks en 
brandblussers. “We zijn alles kwijt, maar niet onze 
hoop,” zegt Karima. “Jullie aanwezigheid hield ons 
op de been. In de stromende regen waren jullie 
hier dag na dag om ons te helpen.”

Medair had de leiding bij de onderdakhulp in 
de Bekavallei, waar meer dan 90.000 mensen 
onderdakpakketten en hulp kregen. Ons team 
bracht meer dan 8.000 vluchtelingenkampen 
in kaart en deelde de gegevens met de VN en 
anderen zodat niemand vergeten zou worden. 

Medair ondersteunde 7 klinieken waar families 
betaalbare medische zorg, gratis vaccinaties, 
voorlichting, psychosociale zorg en reproductieve 
gezondheidszorg konden krijgen. “Ik zou niet 
weten wat ik moest doen zonder de steun van de 
kliniek en de dokters hier,” zegt Fatima, moeder 
van tien kinderen.

          Majed is al na 

vijf bezoeken aan 

het centrum enorm 

veranderd. Hij was 

zo verlegen, maar nu 

bloeit hij helemaal 

op. Bedankt dat dit centrum goed toegankelijk is 

voor mijn zoon!                       —  de vader van Majed    

In 2018 verbeterde Medair de toegankelijkheid 
en mobiliteit voor meer dan 1.200 mensen met 
beperkingen zoals Majed, door oplossingen zoals 
hellingbanen, leuningen en verbrede deuren. 

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  4.346 mensen betere toegang tot veilig 
water gegeven

•  5.083 mensen betere toegang tot  
sanitatie gegeven

1e
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I R A K

Iraakse families begonnen terug 
te keren in 2018, maar er is veel 

beschadigd en veel basisvoorzieningen zijn 
er niet meer. In Riyadh herbouwde Medair 
een gezondheidskliniek inclusief de water- en 
sanitatievoorzieningen. We versterkten de Iraakse 
gezondheidszorg, repareerden beschadigde 
klinieken en trainden lokale zorgmedewerkers. 
“Sinds ik met Medair werk, ben ik deskundiger 
geworden als arts,” aldus dr. Ali. 

Medair werkte in een veranderlijke omgeving 
in Irak. We waren actief in Hawiga, Sinjar, Telkaif, 
Telefar en Mosul met gezondheidszorg, WASH, 
psychosociale zorg, huishoudmaterialen, geldhulp en 
noodonderdak. “We hadden aan alles gebrek,” zegt 
Khalil. “Jullie luisterden naar ons en kwamen helpen. 
Er was niemand anders die ons kwam helpen.”

We herstelden voorzieningen zoals veilig 
water en schoollatrines en gaven meer dan 
4.600 kwetsbare mensen geldhulp. “We moesten 
in ons afgebrande huis wonen,” vertelde Yusra, een 
weduwe met negen kinderen. “Ik gebruik het geld 
om ons huis te repareren. Ik wil vooral dat mijn 
kinderen veilig zijn.” 

We gaven psychosociale zorg aan meer 
dan 700 door conflict en ontheemding 
getraumatiseerde mensen. “Het is zo goed dat we 
samenkomen om te praten wat er in onze harten 
leeft,” zegt Raqqan. “We praten over verlies en 
laten onze gevoelens zien. Daardoor groeien we 
als gemeenschap dichter naar elkaar toe.”

GEZONDHEID EN VOEDING

•  94.780 patiënten behandeld in  
Medair-klinieken

•  36.014 mensen bereikt met  
gezondheid- en voedingvoorlichting;  
138 voorlichters getraind

•  67 kinderen behandeld voor  
acute ondervoeding

•  726 mensen psychosociale zorg gegeven

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  10.759 mensen betere toegang tot veilig 
water gegeven

•  39.743 mensen betere toegang tot 
sanitatie gegeven

•  42.969 mensen hygiënevoorlichting gegeven

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  94.910 mensen huishoudelijke  
artikelen gegeven

•  10.666 mensen noodonderdak- 
pakketten gegeven

•  11.954 mensen geholpen dankzij het 
herstel van 4 klinieken

•  4.621 mensen geldhulp gegeven
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Herstel na conflict Grootschalige ontheemding Verwoesting van dorpen Verlies van spaargeld

Medair verstrekte huishoudelijke artikelen  
aan bijna 95.000 mensen. “We hebben alles verloren 
en we hebben jullie hulp hard nodig,” zegt Jassim.  
“We blijven hopen dat het beter wordt en we ons leven 
weer kunnen opbouwen.” 

Mobiele medische  
teams gingen 
dagelijks op  
pad om gratis  
gezondheidszorg 
te verlenen. 
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203.188 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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ontwikkeld voor een verbeterde weegschaal, die 
we in 2019 in het veld testen. “Technisch gezien 
gaat het om het wegen van één of twee gram,” 
aldus Enrique Maldonado van Airbus Humanity 
Lab. “Maar de reële impact is ontzettend groot.” 

Innovatie opschalen

In 2018 werkte Medair samen met Airbus 
Humanity Lab aan de ontwikkeling van 
een nauwkeurige babyweegschaal voor 
voedingsprojecten. Het is momenteel moeilijk 
om jonge kinderen te wegen, waardoor ze op 
afgelegen veldlocaties moeilijker te behandelen 
zijn. De Airbus-ingenieurs hebben een prototype 

Innovatieve samenwerking
Ook in 2018 werkte Medair Libanon 
samen met Qlik, toonaangevend in 
business intelligence en analyse. Met 
hun software konden we de inzet 
schalen en veel meer betekenen voor 
Syrische vluchtelingen in Libanon. 

“Met de data en analyse konden 
we veel sneller voorzien in de 
noden van vluchtelingen,” aldus 
informatiemanager Reine Hannah.  
“Wat vroeger soms drie weken kostte, 
duurt nu een week of minder.” 

Het Qlik-Medair project werd bekroond 
met Most Innovative Collaboration bij 
de Corporate Engagement Awards in 
2018 en zet aan tot nieuwe manieren 
van werken in de noodhulp.

I N N O V A T I E S  I N  D E  H U L P
Medair heeft de unieke kans om te innoveren omdat we levensreddende hulp brengen naar de 
meest afgelegen en kwetsbare gemeenschappen, waar creatieve oplossingen vaak de enige 
mogelijkheid zijn. 

Traditionele weegschaal in Zuid-Sudan. Ontwerp van een verbeterd type.

Informatiemanager Reine in gesprek met 
vluchtelingen in Libanon. 
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WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  14.242 mensen hygiënematerialen gegeven

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  1.851 mensen noodonderdakpakketten 
gegeven (dekzeilen, gereedschap, touw, 
haringen) en huishoudartikelen (deken, 
muskietennet, slaapmat, kookset)

Aardbeving Tsunami Verlies van huizen

Ons team neemt de enorme schade op.

Meer dan 16.000 mensen kregen noodhulp.

            Het ging zo snel. Ik zag het water komen, 

mensen werden de zee in gesleurd. In één klap was 

alles weg. We hadden geen huis meer, niks meer. 

Kunnen we ons leven ooit weer opbouwen?

—  Kiki (20), district Silae

Op 28 september 2018 veroorzaakte 
een aardbeving een dodelijke tsunami 

die bij Sulawesi aankwam met een snelheid  
van 800 km/u en golven van zes meter hoog. 
Meer dan 4.300 mensen kwamen om en meer 
dan 100.000 huizen werden zwaar beschadigd  
of verwoest.

I N D O N E S I Ë
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“Bijna elk gezin is getroffen en de meeste 
huizen zijn nu onbewoonbaar,” zegt Irman uit 
Soulowe. “Sommige huizen lijken nog wel goed, 
maar ze zijn beschadigd en de mensen voelen zich 
er niet meer veilig.”

Medair zette ervaren medewerkers in en bereikte 
als een van de eerste organisaties het getroffen 
gebied. Samen met World Renew en lokale 
partners zetten we een snelle noodhulpactie 
op waarmee we meer dan 16.000 mensen 
bereikten. Families in afgelegen, hulpbehoevende 
gemeenschappen kregen noodonderdak, 
hygiënepakketten en huishoudmaterialen om te 
overleven en weer op eigen benen te staan. 

“We waarderen de benadering van Medair,” 
zegt Fondi (36). “Jullie komen niet alleen 
hulpgoederen brengen. Jullie vragen wat we 
nodig hebben en leren ons hoe we het moeten 
gebruiken. Na de distributie komen jullie terug om 
naar ons te luisteren. Dit is de belangrijkste hulp 
die jullie ons geven: dat we worden ingeschakeld 
bij onze eigen wederopbouw.”
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16.093 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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“Dit voorziet in een grote nood voor families,”  
aldus voedingsmanager Astrid.  
In 2018 startten we een innovatief voedingsprogramma 
voor kwetsbare moeders met zuigelingen. Ze kregen 
wekelijks gezondheidscontroles en begeleiding bij  
de borstvoeding.

B A N G L A D E S H

Amina leeft in Kutupalong, het grootste 
vluchtelingenkamp ter wereld, met 

meer dan 700.000 Rohingya uit Myanmar. 
In 2018 breidden Medair en World Concern de 
noodhulp aan ontheemde Rohingya-families uit. 

Gevreesd werd dat het kamp in het 
moessonseizoen weggevaagd zou worden. Medair 
ondersteunde 5.000 huishoudens met verbeterde 
onderdakpakketten en verstevigingen vóór de 
moessons. Ook verbeterden we scholen, klinieken, 
voedsellocaties, paden en drainage. Veel levens zijn 
gespaard door de gezamenlijke verbeteringen van 
het kamp en een zacht moessonseizoen. 

Medair opende drie gezondheidsposten in 
een afgelegen deel van het kamp, voor gratis 
gezondheidszorg, kraamzorg en psychosociale zorg. 

Ons team reisde dagelijks urenlang door 
de modder, te voet en met de auto, om de 
zorgposten te bereiken. “De mensen hebben 
veel doorgemaakt en vertellen ons zo veel 
verhalen,” aldus verloskundige Jesmin. “Gelukkig 
kunnen ze hun vaak moeilijke ervaringen met  
ons delen.”

In juni openden we de eerste van drie 
voedingsposten, met voedsel, screening op en 
behandeling van ondervoeding. We trokken 
Rohingya aan voor het opzoeken, registreren en 
begeleiden van mensen. Zo groeiden er relaties en 
kregen ze inkomsten. “Het is heel fijn werk,” zegt 
Amina. “Ik zie moeders en kinderen aansterken, 
dat maakt me blij en ik voel me nuttig. Ik ben trots 
dat ik mijn familie help en geld verdien.”
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“Toen we in 
Cox’s Bazar 
aankwamen, 
hadden we niets 
meer,” zegt 
Amina (18).

Grootschalige ontheemding 
Rohingya-vluchtelingen  

in kamp Kutupalong Zwaar weer Leven in onzekerheid

700.000

GEZONDHEID EN VOEDING

•  20.283 consulten in Medairklinieken; 
34.094 bereikt met gezondheids- en 
voedingsvoorlichting

•  2.777 kinderen en zwangere vrouwen 
behandeld tegen acute ondervoeding

•  229 zuigelingen gescreend op 
ondervoeding (C-MAMI)

•  20.735 mensen aanvullende voeding gegeven
•  134 mensen bereikt met psychosociale zorg

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  22.373 mensen onderdakhulp gegeven 
•  11.228 mensen geld-voor-werk gegeven
•  82.134 mensen bereikt met bouw/herstel 

van infrastructuur 
•  5.016 mensen getraind in risicobeperking 

van rampen

132.494 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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We distribueerden fruitbomen en zaden onder  
families in de afgelegen Centrale Hooglanden.

           Mijn toekomst  
is veel beter, ik heb 
zo veel geleerd.  
We hebben geleerd 
hoe we goed van 
onze moestuin 
kunnen oogsten.               

—   Zahra,  
Centrale Hooglanden

Medair gaf 2.700 vrouwen zaden en training voor 
moestuinen en gevarieerder eten.

Droogte kreeg het land in 2018 in zijn 
greep. Ons team reageerde daarop en 

bereikte twee keer zo veel mensen als het 
jaar ervoor. Hoewel de onveiligheid een grote 
uitdaging bleef, werkten we in Zuid-Afghanistan, 
drie provincies in de afgelegen Centrale 
Hooglanden en de hoofdstad Kabul.

A F G H A N I S T A N
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Nadia en Musa hebben zeven kinderen die 
niet genoeg te eten krijgen. Net als bij veel 
andere families in de Centrale Hooglanden ging 
hun oogst verloren en proberen ze te overleven. 

Medair ging over steile bergwegen naar afgelegen 
gemeenschappen en gaf de families geld om eten 
te kopen. Ook gaven we voorlichting over gezonde 
voeding en hygiëne. “We zijn zo blij met de hulp van 
Medair. We bidden nu elke dag voor jullie,” zegt Nadia. 

In de Centrale Hooglanden en Zuid-Afghanistan 
behandelde Medair ondervoede kinderen en pakten 
we de onderliggende oorzaken aan. We brachten 
duizenden mensen tot levensveranderende 
voedings- en hygiënische gewoonten en ons WASH-
team bouwde of herstelde bronnen van veilig water 
voor meer dan 13.000 mensen. 

Anoosha’s baby Fatima was in levensgevaar toen 
het mobiele voedingsteam van Medair in hun 
dorp aankwam. We behandelden Fatima voor 
ernstige ondervoeding en hielpen Anoosha met 
borstvoeding geven. “Mijn familie staat versteld 
hoe snel Fatima is opgeknapt. Alsof er een wonder 
is gebeurd met mijn kind!” 
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GEZONDHEID EN VOEDING

•  7.066 consulten
•  137.937 mensen bereikt met gezondheids- 

en voedingsvoorlichting 
•  209.875 kinderen en zwangere vrouwen 

gescreend op acute ondervoeding; 
28.113 behandeld

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  13.595 mensen betere toegang tot veilig 
water gegeven

•  53.766 mensen hygiënevoorlichting gegeven

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  35.216 mensen geldhulp gegeven 
•  2.700 vrouwen met moestuinen  

na training, voor 21.600 mensen

Ernstige droogte Jarenlange conflicten Acute ondervoeding Afgelegen gemeenschappen

346.517 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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N E P A L

Rasmita was zes jaar toen de 
aardbeving haar huis verwoestte. “Meer 

dan twee jaar sliepen we buiten onder het afdak 
voor de dieren,” vertelt haar moeder Lok. Ze 
droomden van een nieuw thuis. 

Medair hielp met plaatselijke partner CDS mensen 
zoals Lok en Rasmita om veiligere, sterkere huizen 
te herbouwen in het afgelegen Bijulikot in het 
district Ramechhap. We moedigden groepen van 
8 tot 10 families aan om zelf te gaan samenwerken 
in clusters aan de bouw van elkaars huizen. 

Om betere herbouw te bereiken, 
trainden we honderden bouwvakkers 
in aardbevingsbestendig bouwen en 
begeleidden we hen. “De mensen voelen zich 
verantwoordelijk,” aldus landendirecteur Carl 
Adams. “Het is zo mooi om de voldoening van de 
huiseigenaren te zien als ze klaar zijn.” 

In 2018 werden 780 huizen opgeleverd en meer 
dan 950 huislatrines gebouwd. We trainden 
mensen voor veilige sanitatie en hygiëne en 
de hele gemeenschap werd ‘vrij van open 
defecatie’. Uitdagingen waren de schaarste aan 
bouwmaterialen, stijgende prijzen en een lang 
moessonseizoen. Toch bereikten veel families waar 
ze op gehoopt hadden: een veilig, nieuw huis. “Ik 
ben blij, want mijn huis is ramro,” zegt Rasmita (het 
woord betekent zowel mooi als goed). 

“Medair is de Usain Bolt van de 
huizenherbouw in Nepal en een voorbeeld 
voor andere organisaties,” aldus Parikshit 
Kadariya, DLPIU Building Chief in Ramechhap. 
“De gebouwde huizen zijn beter dan in andere 
gebieden die ik gezien heb, de kwaliteit is hoger.” 
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Nepalese families bouwden veiligere, sterkere huizen.

Lok en haar dochter Rasmita zijn blij met hun nieuwe huis. 

Aardbevingen in 2015 Verlies van huizen Zware armoede Afgelegen gemeenschappen

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 

•  967 aardbevingsbestendige latrines 
gebouwd voor 4.835 mensen

•  981 bereikt met hygiënevoorlichting  
door trainingen, videopresentaties  
en evenementen

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  780 permanente aardbevingsbestendige 
huizen gebouwd, veilig onderdak voor 
3.900 mensen

•  1.545 mensen geldhulp gegeven voor de 
herbouw van hun huizen

•  2.110 mensen getraind in 
aardbevingsbestendig herbouwen en/of 
aardbevingsveiligheid 

•  177.551 mensen bereikt met 
radiovoorlichting over veilig onderdak

177.551 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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F I L I P I J N E N

Op 15 september 2018 verwoestte 
een ‘supertyfoon’ van categorie 5 de 

oostkust van Luzon in de Filipijnen. Meer 
dan 500.000 mensen waren getroffen: huizen, 
oogsten en vissersboten werden vernield. 
Binnen 24 uur kwam een Medair-team aan om te 
beginnen met noodhulp. 

“Je bent nooit volledig voorbereid op het moment 
dat je families ontmoet naast hun omgewaaide 
huizen. Mensen zonder eten voor hun kinderen 
en zonder inkomen,” vertelde Medair-medewerker 
Jonathan Genet. 

Vanuit een helikopter vond Medair enkele 
van de zwaarst getroffen en moeilijk 
bereikbare gemeenschappen in Luzon. In 
enkele weken bereikte Medair zes geïsoleerde 
gemeenschappen – alleen via de lucht, per 
boot of te voet bereikbaar. We gaven meer dan 
2.200 mensen noodonderdakhulp en rantsoenen 
rijst. “Heel veel dank dat jullie zijn gekomen,” zegt 
Sorina in Bolos Point. “Onze bomen en rijstvelden 
zijn verloren gegaan en naar de markt is het vijf 
uur varen.”

We repareerden en verstevigden daken van drie 
scholen waar mensen schuilden en gaven training 
in rampenbestendig bouwen. “Vooral de lessen 
over fundering en verstevigingen spraken me aan,” 
aldus Manni. “Daarmee gaan we onze gebouwen 
en onze school sterker maken.”

“Toen we hoorden dat Medair de school ging 
herbouwen, nadat ze rijst en onderdakpakketten 
hadden uitgedeeld, braken de leraren in tranen 
uit,” vertelt Elpido in Valley Cove. “Onze gebeden 
zijn verhoord. Wat hadden we zonder de hulp van 
Medair kunnen doen?” 
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Geïsoleerde 
families kregen 
noodonderdak 
en rijst.

Mensen deelden hun verhalen en nood met ons.
We brachten dringende hulp  
naar afgelegen dorpen.

Supertyfoon 
Mangkhut

Grootschalige 
ontwrichting huizen beschadigd Oogsten verloren

ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR

•  505 families en 27 leraren in 
6 gemeenschappen noodonderdakpakketten 
gegeven, voor 2.230 mensen

•  3 scholen/schuilplaatsen hersteld in Bolos 
Point, Linawan en Valley Cove

•  1.657 mensen getraind in risicobeperking van 
rampen voor betere herbouw na een ramp 

•  505 families rijst en zakken gegeven voor 
de overgebleven oogst

117.000 

2.230 MENSEN
RECHTSTREEKS GEHOLPEN 
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Verenigde Naties, 
intergouvernementele  
en overheidspartners
Duitse federale Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (AA)
Afghanistan Humanitarian Fund 
Australische Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en Handel
Democratic Republic of Congo 
Humanitarian Fund
Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken
Europese Civiele Bescherming en 
Humanitaire Hulp
EU Regional Trust Fund in Response to 
the Syrian Crisis
Global Affairs Canada
Internationale Organisatie voor Migratie
Iraq Humanitarian Fund
Jordan Humanitarian Fund 
Lebanon Humanitarian Fund
Vorstendom Liechtenstein
Bureau voor Internationale 
Ontwikkelingssamenwerking  
van Slowakije
South Sudan Humanitarian Fund
Zwitserse 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
Wereldvoedselprogramma
Wereldgezondheidsorganisatie

Andere institutionele  
en publieke partners
Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse (FR)
Kanton Aargau (CH)
Kanton Basel-Stadt (CH)
Kanton Zürich (CH)
Elrha’s Research for Health in 
Humanitarian Crisis Programme (UK)
Johns Hopkins University (US)
Republiek en Kanton Genève (CH)
Swiss Solidarity
Stad Carouge (CH)
Stad Lausanne (CH)
Stad Meyrin (CH)

Niet-gouvernementele  
en netwerkpartners
All We Can (UK)
EO Metterdaad (NL)
Fonds StopPauvreté d’Interaction (CH)
Integra (SK)
Läkarmissionen (SE)

Mennonite Central Committee (CA)
Mercy Corps (US)
Mission Aviation Fellowship (SE)
Red een Kind (NL)
TEAR Australia
Tearfund (NZ)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
World Concern (US)
World Relief (US)
World Relief Canada
ZOA (NL)

Stichtingen, zakelijke  
en private partners
Aligro (CH)
Basel gegen Hunger campaign (CH)
Campus for Christ (CH)
Caritatis Foundation (LI)
Christelijke Gereformeerde Kerken (NL)
Evangelische Landeskirche in 
Württemberg (DE)
Ferster Foundation (CH)
Fondation de bienfaisance du groupe 
Pictet (CH)
Fondation Demaurex Frères (CH)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Ernest Matthey (CH)
Fondation Pierre Demaurex (CH)
Fresh Leaf Charitable Foundation (UK)
Gebauer Foundation (CH)

Globus Foundation (DE)
Humanitas Foundation (CH)
Lancaster Foundation (UK)
Maiores Foundation (LI)
Medair Invest in Aid Foundation (CH)
Medicor Foundation (LI)
Migros (CH)
Morgan Hill Bible Church (US)
Qlik
Fondation Philanthropique Famille 
Sandoz (CH)
Souter Charitable Trust (UK)
Stanley Thomas Johnson  
Foundation (CH)
Teamco Foundation (CH)
Wellcome Trust (UK)

In natura donerende partners
ADRA (US)
Bain and Company (CH)
Libanese Ministerie van 
Volksgezondheid
Mondial de l’Auto - Paris (FR)
Qlik
Zuid-Sudanese Ministerie van 
Volksgezondheid
Kinderfonds van de VN
Hoge Commissaris van de VN  
voor Vluchtelingen
Wereldvoedselprogramma
Wereldgezondheidsorganisatie

D O N E R E N D E  P A R T N E R S Partnerorganisaties ≥  USD 20.000, 
op alfabetische volgorde
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           Medair loopt voorop 
met levensreddende 
hulp op moeilijke 
plekken. En daarnaast 
met medeleven, trouw 
aan principes en zeer 
grote professionaliteit.  
In de noodhulp  
zeer gewaardeerd!        

—  Kate Farnsworth, Bureau  
voor Internationale 
Ontwikkeling van de VS 
(USAID) in Zuid-Sudan

           We zijn met jullie 
gaan werken omdat jullie 
echt gericht zijn op de 
mensen in nood en jullie 
kwaliteit leveren. Dat zien 
we als we met jullie in het 
veld zijn. Jullie kennen 
de mensen, de lokale 
mensen en de plaatselijke 
medewerkers.        

—  Rudolf Gsell, Zwitsers 
Bureau voor Ontwikkeling en 
Samenwerking, tijdens een 
veldbezoek bij Medair Jordanië

           Ik heb veel respect voor de werkwijze van 
Medair: onpartijdige hulp aan mensen, uitsluitend 
op basis van de noden.        

—  Andrew Robinson, Bangladesh-programma,  
Tearfund Nieuw-Zeeland 

Bekijk www.medair.org/2018_info voor een volledig 
overzicht van accreditaties en lidmaatschappen in 2018.
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BATEN EN LASTEN PROGRAMMA’S 2018 (USD)

Afghanistan Bangladesh DR Congo Indonesië Madagaskar Midden-
Oosten

Myanmar Nepal Filipijnen Somalië Zuid-Sudan Gesloten 
landenprogramma’s

BATEN  7.220.131  2.522.828  12.843.195  761.780  935.975  32.264.762  91.858  1.304.890  247.801  4.602.072  16.503.465  4.551 
LASTEN  7.234.987  2.486.477  12.795.669  305.245  958.429  32.656.891  91.866  1.313.684  107.914  4.686.601  16.912.256  10.135 
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16 %
VOEDING

14 %
WATER, SANITATIE  
EN HYGIËNE

67,1 %  
OVERHEDEN, EU, VN

14,8 %
ANDERE 
INSTITUTIONELE 
PARTNERS EN 
NGO’S

12,3 % 
STICHTINGEN, 

ZAKELIJKE 
EN OVERIGE 

PRIVATE 
DONATIES

5,4 %  
GIFTEN IN 
NATURA

0,3 %  
  ANDERE 
   BATEN

1 % 
VOEDSEL  
EN LEVENS- 
ONDERHOUD

1 %
OVERIG 

2 % 
GELDHULP

23 %
ONDERDAK EN 
INFRASTRUCTUUR

43 % 
GEZONDHEIDS- 
ZORG
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5% 
UITGAVEN NOODHULP 
(INDIRECT)  6% 

MANAGEMENT 
ALGEMEEN

3 % 
FONDSENWERVING

86 %  
UITGAVEN NOODHULP 
(RECHTSTREEKS)

BEDRIJFSLASTEN 2018 BEDRIJFSBATEN 2018 HULPUITGAVEN PER SECTOR 2018
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Medair zet een  
ebola-screening 
op in een 
gezondheidskliniek 
in DR Congo.
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Alle cijfers in USD 31.12.2018 31.12.2017

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Contanten en bankrekeningen  13.829.813  9.902.751 
Vorderingen op donoren  10.350.344  7.725.684 
Overige vorderingen  514.364  880.408 
Voorraden  66.814  70.240 
Vooruit betaalde kosten  1.061.711  1.234.283 

 25.823.046  19.813.366 

VASTE ACTIVA
Financiële activa  170.595  141.927 
Materiële vaste activa  908.813  1.068.038 

 1.079.408  1.209.965 
TOTAAL ACTIVA  26.902.454  21.023.331 

SCHULDEN, RESERVES EN KAPITAAL 

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren  1.396.245  1.239.624 
Schulden aan donoren  116.776  569.710 
Kortlopende schulden  1.994.695 −
Kortlopende verplichtingen  2.044.793  1.172.913 
Vooruitontvangen posten  10.074.256  9.155.674 
Voorzieningen  931.000  216.750 
Uitkeringen einde contract  188.090  499.615 

 16.745.855  12.854.286 

LANGLOPENDE SCHULDEN
Uitkeringen einde contract  438.877  1.165.768 

 438.877  1.165.768 
TOTAAL SCHULDEN  17.184.732  14.020.054 

BESTEMMINGSRESERVES
Resultaatsreserves  662.183  578.764 
Bestemmingsreserve programma’s  384.927  557.744 

 1.047.110  1.136.508 

KAPITAAL/VRIJE RESERVES
Vrije reserves − −
Toegewezen kapitaal  8.670.612  5.866.769 

 8.670.612  5.866.769 
TOTAAL RESERVES EN KAPITAAL  9.717.722  7.003.277 

TOTAAL SCHULDEN, RESERVES EN KAPITAAL  26.902.454  21.023.331 

GECONSOLIDEERDE  
FINANCIËLE  
POSITIE PER  
31 DECEMBER 
2018
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Alle cijfers in USD 2018 2017
Totaal Totaal

BEDRIJFSBATEN
Fondsen (bestemd)  66.650.558  57.301.831 
Particuliere giften  9.378.829  10.569.041 

Vrij  4.720.393  5.353.268 
Bestemd  4.658.436  5.215.773 

Giften in natura  4.352.205  4.321.316 
Overige baten  281.713  330.426 

 80.663.305  72.522.614 

BEDRIJFSLASTEN
Uitgaven noodhulp  -73.914.162  -65.509.044 
Beheerskosten  -6.899.339  -6.262.131 

 -80.813.501 -71.771.175

BEDRIJFSRESULTAAT  -150.196  751.439 

FINANCIEEL RESULTAAT
Financiële baten  9  338 
Financiële lasten  -46.687  -10.499 
Gerealiseerde koerswinst/(-verlies)  -65.738  433.730 
Niet-gerealiseerde koerswinst/(-verlies)  678.971  -419.008 

 566.554  4.561 

RESULTAAT VOOR BUITENGEWONE BATEN  416.358  756.000 

Buitengewone baten  2.298.083  

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN RESERVES  2.714.441  756.000 

FONDSTOEWIJZINGEN
Onttrekking/(toevoeging) bestemmingsreserves  89.399  -931.558 

JAARRESULTAAT VOOR WINSTBESTEMMING  2.803.840  -175.558 

Toewijzing/(onttrekking aan) vrije reserves  -2.803.840  175.558 

RESULTAAT NA WINSTBESTEMMING − −

GECONSOLIDEERDE 
STAAT VAN BATEN  
EN LASTEN 

2018

Bekijk www.medair.org/2018_finances voor de geconsolideerde financiële staat na audit over 2018.
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Volg ons opINTERNATIONAAL HOOFDKANTOOR
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens
Zwitserland
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


