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Onze missie

Medair is een onpartijdige, onafhankelijke en neutrale noodhulporganisatie die  
geïnspireerd door het christelijk geloof levens redt en menselijk lijden verlicht op  
moeilijk bereikbare en ontwrichte plekken. 

Wij geloven dat de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare mensen moeten kunnen leven in 
waardigheid, vrij van menselijk leed en met hoop op een betere toekomst. 

We geloven dat elk mens een uniek schepsel van God is. We luisteren naar de verhalen,  
nemen tijd voor mensen en behandelen hen waardig en vol medeleven. 

Medair-medewerkers en vrijwilligers maken cholerapreventiepakketten 
klaar voor distributie in het dorp Haruma in Mozambique. 
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In 2019 heeft Medair meer dan 3,5 miljoen mensen 
bereikt met noodhulp. We hebben ondervoede 
kinderen behandeld, vrouwen veilig laten bevallen, 
ziekten zoals ebola bestreden, voor veilig drinkwa-
ter gezorgd, bruggen gebouwd, geldsteun gegeven 
en getroffen families weer hoop gebracht. 

In september was ik op veldbezoek in Bangladesh. Ik 
vroeg een van onze dokters, Jasmine, waarom ze haar 
goedbetaalde baan in Dhaka had opgegeven om zich in 
te zetten voor Rohingya-vluchtelingen in Kutupalong, 
het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Het ant-
woord dat ze gaf, hoor ik steeds weer opnieuw: “Door  
hen te helpen, ontvang ik zelf zo veel,” zei ze. “Mijn werk 
voor Medair geeft me zo veel voldoening.” 

We hebben 3,5 miljoen mensen in nood kunnen  
bereiken, dankzij het werk, de ondersteuning, gebeden 
en donaties van 400.000 betrokken mensen – echt  
van mens tot mens. Onze mensgerichte missie werd 
zo mogelijk gemaakt door een buitengewoon team van 
1.700 medewerkers en 8.500 vrijwilligers; en verder 
dankzij de onophoudelijke steun van onze donerende 
partners (in 2019 met een totaalbudget van 90 miljoen 
dollar) en de samenwerking met gelijkgestemde  
plaatselijke en internationale partnerorganisaties.

Vandaag staan we oog in oog met een toekomst vol 
nieuwe en onzekere uitdagingen. Meer dan 168 miljoen 
mensen hadden al noodhulp nodig vóór de coronapan-
demie. Medair heeft zich strategisch voorbereid op grote 
crises door uitbraken van ziekten, klimaatverandering, 
grootschalige ontheemding en natuurrampen. We decen-
traliseren sommige ondersteunende diensten en geven 

de plaatselijke kantoren meer verantwoordelijkheid.  
We investeren in een innovatieve cultuur en smeden 
productieve samenwerkingen met universiteiten,  
de private sector, hulporganisaties, de VN, stichtingen, 
kerken en gemeenschappen. We blijven ons inzetten 
voor kwaliteitshulp aan mensen in nood, waarvoor we 
in 2019 de Core Humanitarian Standard certificering 
behaald hebben. 

In alles wat we doen, staan mensen centraal. Geen 
hulpontvangers, geen gevallen, maar mensen. Zoals 
Moira, die ik dit jaar in Madagaskar ontmoette. Ze was 
blij dat ze voor het eerst in haar leven water kon halen 

in haar eigen dorp. Ze hoeft niet langer elke dag uren te 
lopen. Aan Moira zie ik de levensveranderende impact 
die we kunnen bereiken als we samenwerken en ons 
vertrouwen op God stellen. 

Zegen gewenst,

David Verboom
CEO Medair

Bericht van 
David Verboom
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Medair in 2019

3.508.117 
mensen rechtstreeks ondersteund

             GEZONDHEIDSZORG 

1.524.769 
consulten in door Medair ondersteunde klinieken 

509.073 
mensen gevaccineerd

769.637 
mensen voorgelicht over levensreddende gezondheid  
en voeding

             VOEDING  

88.576
ondervoede mensen behandeld

                GELD  

76.343
mensen mensen geldhulp of waardebonnen gegeven

  Zuid-Sudan  719.883

  DR Congo  1.125.284

  Somalië  246.831

  Madagaskar  17.432 

  Mozambique  36.980

  Jordanië  77.431

  Libanon  381.582

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

2019
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2014

  Irak  241.899

  Syrië 288.393

  Bangladesh 82.677

  Afghanistan 280.748

  Nepal  905

  Indonesië  8.072

3.508.117
mensen

MENSEN GEHOLPEN PER LAND         WATER, SANITATIE EN HYGIENE (WASH) 

492.390 
mensen verbeterde toegang tot veilig drinkwater gegeven

358.601 
mensen verbeterde toegang tot sanitatie gegeven

384.465 
mensen voorgelicht over levensreddende hygiëne

             ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR 

282.274
mensen onderdakhulp gegeven

403.862 
mensen nieuwe of herstelde infrastructuur gegeven

100.055 
mensen getraind in risicobeperking van rampen
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1.447 
plaatselijke 

medewerkers 

166
internationale 
medewerkers 

1 
Global Support 

Office in Zwitserland, 
123 medewerkers (fte)

6
landenkantoren 

in Europa en 
Noord-Amerika 

25 
landen 
actief 

geweest

13 
landen
 actief
 (2019)
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Medair 30 jaar

In 1988 ging een groepje christelijke vrijwilligers naar 
Soroti in Uganda om hulp te bieden aan ontheemde 
mensen die terugkeerden naar ontwrichte gemeenschappen. 
Nog geen jaar later werd Medair officieel geregistreerd als 
hulporganisatie in Zwitserland. Sindsdien hebben we in 
38 landen gewerkt en miljoenen van de kwetsbaarste 
mensen ter wereld noodhulp gegeven.

Maar ondertussen neemt de nood wereldwijd toe. Door  
klimaatverandering, pandemieën en natuurrampen ontstaan  
er zwaardere crises. Daarom passen we onze organisatie aan:  
we werken decentraler, investeren in innovatie en zetten in op 
samenwerking om de impact van de noodhulp te vergroten. 

“Ik ben trots op Medair omdat de waarden 
en de missie zijn gebleven, terwijl Medair nu vier 
keer zo groot is als bij ons vertrek in 2003. Medair 
wordt erkend en gewaardeerd als hulporganisatie,  
door particuliere donateurs, instellingen en de 
autoriteiten in de landen waar ze werken.”

– dr. Josiane André, mede-oprichter van Medair 
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In 2019 heeft Medair hulp gegeven aan 
meer dan 700.000 mensen in Zuid- 
Sudan. Vanuit een basis in Juba voerde 
Medair levensreddende projecten uit in 
Renk, Leer en Aweil. Ook bij meerdere 
noodsituaties kwamen we in actie.

Voor de complexe crisis in Zuid-Sudan 
kozen we een integrale benadering  
vanuit meerdere sectoren. In het dorp 
Longrukec bijvoorbeeld, boden we  
voedselbehandeling, prenatale en  
postnatale zorg, vaccinaties, gezondheids- 
en voedingsvoorlichting en maakten 
we een diep boorgat om families veilig 
drinkwater te geven. 

“We danken God voor Medair en alles wat 
jullie hier gedaan hebben,” aldus Marco 
Deng, leider in Longrukec. “Wanneer we 
iets willen bespreken, dan komen jullie 
met ons praten. Samen doen we dingen 
die we alleen niet zouden kunnen.”
In 2019 was er een dodelijke uitbraak van 

mazelen in het land. Ons noodhulpteam 
zette een grote vaccinatiecampagne op, 
waarmee ruim 280.000 mensen bereikt 
werden. Met terreinwagens bezorgden 
we vaccins en materialen en honderden 
medewerkers liepen urenlang naar  
geïsoleerde nederzettingen.  

“De (mazelen)respons van Medair is de 
beste actie van de laatste 20 jaar,” aldus 
James Ngor van het Zuid-Sudanese  
Ministerie van Volksgezondheid. “Jullie 
zijn naar de verafgelegen dorpen gegaan, 
waar mensen altijd lijden.” 

Zuid-Sudan
719.883 mensen ondersteund

  GEZONDHEIDSZORG 

143.655 consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken; 2.422  
zorgverleners getraind
365.309 mensen gevaccineerd
31.855 mensen bereikt met gezond-
heidsvoorlichting; 3.018 plaatselijke 
zorgvrijwilligers getraind
5.440 mensen geestelijke en  
psychosociale zorg gegeven

 VOEDING 

41.942 mensen behandeld tegen  
acute ondervoeding; 120.152  
mensen gescreend
26.328 mensen bereikt met  
voedingsvoorlichting

  WATER, SANITAIRE  
VOORZIENINGEN EN  
HYGIËNE (WASH) 

82.717 mensen verbeterde toegang  
tot veilig drinkwater gegeven
69.107 mensen verbeterde  
sanitatie gegeven
70.869 mensen bereikt met  
hygiënevoorlichting

  ONDERDAK EN  
INFRASTRUCTUUR 

54.635 mensen onderdakhulp gegeven
1.042 mensen bereikt door herstel van 
gezondheidsklinieken

“De zorg is hier heel 
goed. Als deze kliniek 

er niet was, kon ik 
met mijn kinderen 

nergens naartoe.”

– Baheta 
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Meer dan de helft van de inwoners  
verkeerde in acute voedselonzekerheid. 
De ondervoeding was het hoogst in Renk, 
waar we op vijf permanente locaties en 
acht wekelijks bezochte plekken werkten. 
We screenden op ondervoeding en  
behandelden mensen met ernstige en 
lichte acute ondervoeding. 
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DR Congo lijdt onder een complexe 
crisis die qua omvang en ernst sterk 
onderschat wordt. Mensen kampen 
met meerdere crises tegelijk, gehinderd 
door de gebrekkige transportmogelijk-
heden. Door ontheemding, catastrofale 
overstromingen, ernstig conflict,  
uitbraken van ziekten en slechte 
toegang tot gezondheidszorg is het 
moeilijk om uit de crisis te komen of 
stabiliteit te bereiken. 

In 2019 bood Medair levensreddende 
noodgezondheidszorg, voeding, WASH  
en onderdak aan meer dan 1,1 miljoen  
mensen. We ondersteunden meer dan  
100 zorglocaties bij ondermeer de  
ebolarespons, gezondheidszorg, behande-
ling van acute ondervoeding en verbete-
ring van sanitatie en hygiëne. Tijdens  
een nationale uitbraak van mazelen hiel-
pen we bij de vaccinatie van meer  
dan 75.000 kinderen. 

Medair werkte mee aan de ebolarespons in 
gebieden waar andere organisaties moeilijk 
konden komen. Doordat we al jarenlang  
in DR Congo actief waren, werden we  
geaccepteerd door de gemeenschappen.  

Medair staat goed bekend vanwege  
haar integriteit, luisterende houding en 
mensgerichte benadering van noodhulp. 
 
Operationeel was 2019 een lastig jaar: 
er was veel personeelsverloop en soms 
konden we de kwetsbare gemeenschappen 
niet bereiken vanwege de onveiligheid. 

“Het is uitdagend werk, maar het geeft 
tegelijk enorm veel voldoening,” aldus dr. 
Olivier, gezondheidsadviseur van Medair. 

  GEZONDHEIDSZORG 

553.826 consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken 
379.417 mensen gescreend op ebola; 
1.138 patiënten in het  
transitcentrum
96.481 kinderen gevaccineerd
3.235 zorgverleners getraind
223.892 mensen bereikt met gezond-
heidsvoorlichting; 3.233 plaatselijke 
zorgvrijwilligers getraind

 VOEDING 

11.869 kinderen behandeld tegen acute 
ondervoeding; 76.054 mensen gescreend

  WATER, SANITAIRE  
VOORZIENINGEN 

 EN HYGIËNE (WASH) 

208.391 mensen verbeterde toegang 
tot veilig drinkwater gegeven
134.642 mensen verbeterde toegang 
tot sanitatie gegeven
58.293 mensen bereikt met  
hygiënevoorlichting; 1.555  
voorlichters getraind

  ONDERDAK EN  
INFRASTRUCTUUR 

6.278 mensen onderdakhulp  
gegeven; 5 bruggen hersteld,  
11 zorgvoorzieningen gebouwd en  
30 km weg gerepareerd
855 mensen geld-voor-werk gegeven 
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DR Congo
1.125.284 mensen ondersteund

“De samenwerking 
tussen Medair en de 

bevolking is uitstekend. 
We hopen dat de toegang 
tot gezondheidszorg (nu) 

goed zal blijven, zodat 
zieken die zichzelf  

verstoppen toch hulp 
gaan zoeken. Zo hopen 

we hier een einde te  
maken aan de epidemie.”

– Verpleegkundige Alex, ebolatransit-
centrum, Kahamba (niet op foto)
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Libanon is het land met het grootste 
aantal vluchtelingen per inwoner: 
één op de vijf mensen is een Syrische 
vluchteling. Medair is vooral in de  
Bekavallei actief, waar meer dan 
300.000 vluchtelingen in informele 
tentenkampen, gebrekkige gebouwen 
of woonblokken leven. 

Medair-vrijwilligers hebben les gegeven 
over reproductieve gezondheid, gezond-
heid van pasgeborenen en kinderen, 
geestelijke gezondheid en gendernormen. 
Ons psychosociale zorgteam hielp vrou-
wengroepen om te gaan met het leven  
als vluchteling. 

Medair verbeterde in 2019 de onderdak- 
situatie van meer dan 130.000 mensen.  
We gaven mensen onderdakmaterialen  
of geld om hun tenten warm, droog en 
veilig te houden. We verbeterden de  
verblijfslocaties, legden regenafvoeren  
en greppels aan, zetten gevaarlijke  
plekken af en egaliseerden en verhardden 
de bodem. 

Medair leidde het Inter-Agency Mapping 
Platform en bracht de locatie van meer 
dan 327.000 vluchtelingen in kaart met 
adressen. We deelden onze gegevens  
met andere organisaties, zodat de meest 
kwetsbaren niet uit beeld raakten. De  
internationale media besteedden aandacht 
aan dit innovatieve project: in Wired en 
Forbes verschenen artikelen. 
 
“Ik trek drie lessen voor het bedrijfsleven 
uit het verhaal van Medair in Libanon,” 
aldus David Michels in Forbes. “De kracht 
van innovatie in het veld, de impact van 
geavanceerde gegevensanalyse en de 
beslissende rol van menselijke relaties.”

In 2019 ondersteunde Medair samen met 
het Libanese Ministerie van Sociale Zaken 
zes maatschappelijke ontwikkelingscentra. 
We boden gratis medicijnen en vaccinaties 
en betaalden een deel van de kosten van de 
basisgezondheidszorg. 

Libanon
381.582 mensen ondersteund

  GEZONDHEIDSZORG 

41.906 consulten in door Medair 
ondersteunde klinieken
18.995 kinderen gevaccineerd
29.708 mensen bereikt met  
gezondheidsvoorlichting; 16 
 voorlichters getraind
1.683 mensen geestelijke en  
psychosociale zorg gegeven;  
60 mensen getraind in MHPSS
7.465 gezinsplanningsessies gehouden 
door Medair-verloskundigen, inclusief 
pre- en postnatale zorg

 VOEDING 

42.053 mensen bereikt met  
voedingsvoorlichting; 80 voorlichters 
getraind
24.333 mensen gescreend op  
ondervoeding 

  ONDERDAK EN  
INFRASTRUCTUUR 

130.902 mensen onderdakhulp  
gegeven; 22.294 mensen geld gegeven 
voor weersbescherming
53.107 mensen bereikt met reparatie 
van gemeenschapsruimten, zorglocaties 
en scholen
79.466 mensen getraind in  
brandpreventie en bestrijding
327.514 mensen bezocht, op GIS-kaar-
ten geregistreerd en adressen gegeven

“Ik ken honderden 
gezinnen die uit 

elkaar zijn door de 
crisis in Syrië. Daarom 

praat ik het altijd van 
me af. Ik luister ook 
altijd. Soms hebben 
de meesten van ons 

dat nodig: iemand om 
tegenaan te praten, 

iemand die goed kan 
luisteren.”

– Om Saead, groepsdeelnemer
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Ook in 2019 werkte Medair samen  
met World Concern aan noodhulp  
in Kutupalong, het grootste  
vluchtelingenkamp ter wereld.  
Ons team bood voedingshulp in  
drie klinieken, gezondheidszorg  
in de Medair-zorgpost en onderdak-
steun aan Rohingya-families.

Het werk van Medair in Bangladesh zou 
niet mogelijk zijn zonder de Rohingya- 
vrijwilligers, die relaties en vertrouwen  
opbouwen met de gemeenschappen. Ze 
leren elke familie kennen, geven training 
over gezondheid, hygiëne en voeding en 
zien de individuele nood. 

“Ik ben nu een jaar vrijwilliger en ken  
veel mensen,” vertelt Nurul. “Toen ik ziek 
was, kreeg ik behandeling in de Medair- 
zorgpost. Ik weet dus uit eigen ervaring hoe 
goed de zorg is en dat vertel ik aan anderen.”
 
We gaven vrijwilligers gezondheidstraining, 
zodat ze nieuwe vaardigheden opdoen die 
ze ook na ons vertrek kunnen inzetten.  

“Ik krijg graag training en wil meer leren 
over gezondheid,” aldus Nurul. “Mijn  
droom is dat ik weer naar school kan en  
een diploma haal. Ik hoop echt dat dat  
gaat gebeuren!” 

Door zware, langdurige regen waren er in 
juli meerdere aardverschuivingen en was 
er een overstroming in het kamp, waardoor 
honderden onderkomens beschadigd 
raakten. Medair begon een noodactie voor 
onderdakhulp. We distribueerden nood-
pakketten en hielpen bij reparaties voor de 
meest kwetsbaren. 

Bangladesh
82.677 mensen ondersteund

  GEZONDHEIDSZORG 

47.300 consulten in door Medair  
ondersteunde klinieken
1.807 kinderen gevaccineerd
102 mensen geestelijke en/of  
psychosociale zorg (MHPSS) gegeven
17.256 mensen bereikt met  
gezondheidsvoorlichting; 91  
plaatselijke zorgvrijwilligers getraind

 VOEDING 

4.175 mensen behandeld tegen 
acute ondervoeding; 41.393 mensen 
gescreend
24.465 mensen maandelijkse  
voedingsaanvullingen gegeven
44.238 mensen bereikt met  
voedingsvoorlichting

  ONDERDAK EN  
INFRASTRUCTUUR 

10.262 mensen onderdakhulp gegeven
6 gezondheids- en voedingsklinieken 
hersteld, voor 65.319 mensen
2.363 mensen getraind om hun  
onderkomens rampenbestendiger  
te maken 

“Ik mis thuis. Daar ben ik 
geboren. We kunnen nu 

niet terug naar Myanmar. 
Als we een officiële identi-
teit krijgen, met Rohingya 
op mijn id-kaart, dan ga ik 

terug. Dan gaat mijn hele 
familie terug.” 

– Sarah (60)
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BEDRIJFSLASTEN 2019 BEDRIJFSBATEN 2019 HULPUITGAVEN PER SECTOR 2019

73,1% 
Overheden, 
EU, VN

46,6%
Gezondheidszorg

14,5%
Voeding

16,3%
Onderdak en 
infrastructuur

14,7%
Water, 

sanitatie 
en hygiëne

2,1%
Geldhulp

4,3%
Voedsel en 

levensonderhoud

1,4%
Overige 
uitgaven

10,7%
Bedrijven, 
stichtingen 
en overige 
private 
donaties

9,7%
Andere 

institutionele 
partners en NGO’s

6,1%
Giften in 

natura
0,5%
Andere 
baten

88,0%
Uitgaven noodhulp 
(direct)

4,4%
Uitgaven noodhulp 

(indirect)

5,3%
Management 

algemeen
2,3%
Fondsenwerving
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Medair bereidt het vluchtelingen-
kamp Kutupalong in Bangladesh 
de distributie van tijdelijke 
onderdakpakketten voor, in 
afwachting van het moessonseizoen.

Financieel  rapport
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31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

  Contanten en bankrekeningen 9.924.914 13.829.813

  Vorderingen op donoren 13.359.226 10.350.344

  Overige vorderingen 672.114 514.364

  Voorraden 64.158 66.814

  Vooruit betaalde kosten 1.091.830 1.061.711

25.112.242 25.823.046

VASTE ACTIVA

Financiële activa 191.323 170.595

Materiële vaste activa 797.209 908.813

988.532 1.079.408

TOTAAL ACTIVA 26.100.774 26.902.454

31-12-2019 31-12-2018

SCHULDEN, RESERVES EN KAPITAAL

KORTLOPENDE SCHULDEN

  Crediteuren  2.310.907  1.396.245 

  Schulden aan donoren  262.919   116.776 

  Kortlopende schulden   -  1.994.695 

  Kortlopende verplichtingen  2.810.651  2.044.793 

  Vooruitontvangen posten  6.151.182  10.074.256 

  Voorzieningen  1.008.890  931.000 

  Uitkeringen einde contract  216.685  188.090 

 12.761.234  16.745.855 

LANGLOPENDE SCHULDEN

  Leningen  3.052.921 -

  Uitkeringen einde contract 505.599  438.877

 3.558.520  438.877 

TOTAAL SCHULDEN  16.319.754  17.184.732

BESTEMMINGSRESERVES

  Resultaatsreserves  737.620  662.183 

  Bestemmingsreserve programma’s   1.216.418  384.927 

1.954.038 1.047.110

KAPITAAL/VRIJE RESERVES

  Vrije reserves   -   - 

  Toegewezen kapitaal  7.826.982  8.670.612

 7.826.982  8.670.612 

TOTAAL RESERVES EN KAPITAAL  9.781.020  9.717.722 

TOTAAL SCHULDEN, RESERVES  
EN KAPITAAL 26.100.774 26.902.454

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE POSITIE 
PER 31 DECEMBER 2019 (ALLE CIJFERS IN USD)
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31-12-2019 31-12-2018

BEDRIJFSBATEN

Fondsen (bestemd) 75.141.964 66.650.558

  Institutionele fondsen 66.222.469 54.288.577

  Overige fondsen 8.919.495 12.361.981

Particuliere giften 9.497.226 9.378.829

  Vrij 4.875.850 4.720.393

 Bestemd 4.621.376 4.658.436

Giften in natura 5.519.896 4.352.205

Overige baten 432.240 281.713

90.591.326 80.663.305

BEDRIJFSLASTEN

Uitgaven noodhulp -82.799.974 -73.914.162

Beheerskosten -6.855.710 -6.899.339

-89.655.684 -80.813.501

BEDRIJFSRESULTAAT 935.642 -150.196

FINANCIEEL RESULTAAT

  Financiële baten 9 9

  Financiële lasten -79.661 -46.687

  Gerealiseerde koerswinst/(-verlies) -758.868 -65.738

  Niet-gerealiseerde koerswinst/(-verlies) -33.824 678.971

  -872.344 566.554

RESULTAAT VOOR BUITENGEWONE BATEN 63.298 416.358

Buitengewone baten - 2.298.083

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN RESERVES 63.298 2.714.441

FONDSTOEWIJZINGEN

  Onttrekking/(toevoeging) bestemmingsreserves -906.928 89.399

JAARRESULTAAT VOOR WINSTBESTEMMING -843.630 2.803.840

  Toewijzing/(onttrekking aan) vrije reserves 843.630 -2.803.840

RESULTAAT NA WINSTBESTEMMING - -

Bekijk www.medair.org/2019_finances voor de geconsolideerde financiële staat na audit over 2019.

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
PER 31 DECEMBER 2019 (ALLE CIJFERS IN USD)

©
 M

ed
ai

r/A
m

y 
Va

n 
D

ru
ne

n

In Irak hielp Medair Syrische 
families die in oktober 2019 
de grens over vluchtten.
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Donerende partners

Verenigde Naties, intergouvernementele en overheidspartners
Afghanistan Humanitarian Fund 
Australisch Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel 
Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken
Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp
EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis
Food and Agriculture Organization
Duits federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken (AA)
Global Affairs Canada
Internationale Organisatie voor Migratie
Iraq Humanitarian Fund
Jordan Humanitarian Fund 
Lebanon Humanitarian Fund
Nieuw-Zeelands Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel
Vorstendom Liechtenstein
South Sudan 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
Wereldvoedselprogramma

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

Swiss Solidarity
Syndicat des Eaux du Sud Valentinois (FR)
Stad Carouge (CH)
Stad Genève (CH)
Stad Meyrin (CH)

Niet-gouvernementele en netwerkpartners
All We Can (UK)
CORE Group (US) 
Dorcas Aid International (NL)
EO Metterdaad (NL)
Fonds Igive2Help d’Interaction (CH)
Food for the Hungry (US)
Läkarmissionen (SE)
Mennonite Central Committee (CA)
Mercy Corps (US)
Mission Aviation Fellowship (SE)
Red een Kind (NL)
TEAR Australia
Tearfund Canada
Tearfund Deutschland 
Tearfund (NZ)
Tearfund (UK)
Transform Aid (AU)
Woord en Daad (NL)
ZOA (NL)

Stichtingen, zakelijke en private partners
Aligro (CH)
Dr. Heinz-Horst Deichmann Stiftung (DE)
Evangelische Landeskirche in Württemberg (DE)
Fagus lucida Stiftung (CH)
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet (CH)
Fondation Demaurex Frères (CH)
Fondation du Protestantisme (FR)
Fondation Ernest Matthey (CH)

Fondation Fédération protestante de France 
Fondation Gertrude Hirzel (CH)
Fondation Philanthropique Famille Sandoz (CH)
Fondation Pierre Demaurex (CH)
Fondation SUEZ (FR)
Fresh Leaf Charitable Foundation (UK)
Gebauer Foundation (CH)
Genossenschaft HILFE (CH)
KUMA Solution GmbH (CH)
Lancaster Foundation (UK)
Medair Invest in Aid Foundation (CH)
Medicor Foundation (LI)
Migros (CH)
MPM Charitable Trust (UK)
Souter Charitable Trust (UK)
Stanley Thomas Johnson Foundation (CH)
Trade Aid UK

In natura donerende partners
Atlas Logistique / HI (FR)
Autodesk Foundation (US) 
Bain and Company (CH)
Food and Agriculture Organization
Internationale Organisatie voor Migratie
Joint Aid Management (ZA)
MANA Nutrition (US)
Mercy Corps (US)
Microsoft Tech for Social Impact (US) 
Population Services International (US)
Qlik
Somalia WASH Cluster
South Sudan WASH Cluster 
Kinderfonds van de VN
Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen
VN Bevolkingsfonds
Wereldvoedselprogramma
Wereldgezondheidsorganisatie

Partnerorganisaties ≥ USD 20.000, op alfabetische volgorde
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Mbusa (14) wast zijn handen bij een handenwasstation dat Medair  
opgezet heeft voor de preventie van ebola in Nord Kivu, DR Congo.

“Ik wil Medair een speciale bemoediging geven.  
Jullie hebben eigenlijk twee petten op, want jullie 

staan altijd klaar om snel hulp te bieden op zeer 
afgelegen plekken waar anderen niet naartoe willen 

gaan. Maar aan de andere kant blijven jullie daarna 
ook aanwezig om jullie werk af te ronden. Dat zie 

je heel duidelijk ter plaatse. Jullie accepteren grote 
risico’s [om dit te doen].”

– dr. Akilimali Bamwisho Descartes, commissaris-generaal  
voor humanitaire zaken in Nord Kivu, DR Congo 
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Voor dit document is gebruik gemaakt van informatie van Medair-medewerkers in het veld en op het 
Global Support Office. Namen van mensen en plaatsen in de tekst zijn gewijzigd waar dat nodig is om 
de identiteit van mensen en medewerkers te beschermen. De zienswijzen in deze publicatie vallen 
uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Medair en dienen op geen enkele wijze beschouwd te 
worden als de officiële opvatting van enige andere organisatie.

Internationale Raad van Toezicht
Klaas van Mill, voorzitter
Fraser Bell, vice-voorzitter
Arno IJmker, secretaris 
Jacques-Antoine Demaurex, treasurer 
Patrick Beringer
Anne Headon
Samson Kambarami
Benoit Mandosse
Henk-Jan Muusse
Peter Wilson

Executive Leadership Team
David Verboom, CEO
William Anderson, Quality & Innovation Director
Heidi Cockram, ITS Director 
Bing Mei Hao, Finance Director
James Jackson, Engagement Director 
Cynthia Labi, HR Director 
Anne Reitsema, International Programme Director

Internationale  
leiding Medair
(per 31 december 2019)
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MEDAIR INTERNATIONAAL
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens, Zwitserland
Tel: +41 (0) 21 694 35 35
info@medair.org

KANTOOR ZWITSERLAND 
(FRANS), ECUBLENS
Chemin du Croset 9
1024 Ecublens, Zwitserland
Tel: +41 (0) 21 695 35 00
suisse@medair.org

KANTOOR ZWITSERLAND  
(DUITS),ZÜRICH
Schoffelgasse 7
8001 Zürich
Tel: +41 (0) 43 268 22 00
schweiz@medair.org

MEDAIR FRANKRIJK
5 avenue Abel
26120 Chabeuil, Frankrijk
Tel: +33 (0) 47 559 88 28
france@medair.org 
18 rue de Gravelle
75012 Paris, Frankrijk
france@medair.org

MEDAIR  
VERENIGD KONINKRIJK
322, Canterbury Court
1-3 Brixton Road
London, SW9 6DE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 20 8772 0100
united.kingdom@medair.org

MEDAIR NEDERLAND
Kerkpad 2
8071 GG Nunspeet
Nederland
Tel: +31 (0)341 217118
nederland@medair.org 

MEDAIR DUITSLAND 
Luisenplatz 1
65185 Wiesbaden
Duitsland
Tel: +49 (0) 611 17265-360
deutschland@medair.org

medair.org Volg ons op
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Kijk op www.medair.org/nl/jaarlijkse-verslagen om het complete jaarverslag te downloaden

https://www.medair.org/nl/
https://twitter.com/MedairNL
https://www.instagram.com/medairnl/
https://www.facebook.com/MedairNederland/
https://www.youtube.com/channel/UCqqxdLbp4UKdBjUbfp1FBWg
https://www.medair.org/

