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Zuid-Soedan



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

Onze
missie

Honduras
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In 2020 werkten bijna 8.000 mensen 
voor Medair, in dienstverband of als 
vrijwilliger. 

Eén van hen is dr. Rosie Pelham. Ze is lid 
van ons gezondheidsteam in Zuid-Soedan 
en zag van een afstand hoe haar thuisland 
Groot-Brittannië getroffen werd door de 
eerste coronagolf. 

Rosie voelde zich heen en weer geslingerd. 
“De gemeenschap in Zuid-Soedan waar ik 
werkte, had geen ziekenhuis en al helemaal 
geen ic-bedden”, vertelt ze. “Ik koos er dus 
voor om daar te blijven.” 
 
In de pandemie is gebleken dat er buiten-
gewone mensen zijn die zelfs in tijden van 
onzekerheid zich blijven inzetten voor 
anderen. Meer dan 10.000 mensen en bijna 
400 organisaties hebben ons ondersteund 
en gefinancierd. Daardoor konden Rosie en 
onze teams in 13 landen meer dan 3 miljoen 
kwetsbare mensen tot hulp zijn. 

Onze teams hebben innovatieve oplossingen 
bedacht voor de uitdagingen van het afgelo-
pen jaar. Door de pandemie zijn we opnieuw 

gaan kijken naar decentralisatie en samen-
werking met lokale organisaties om efficiënte 
en effectieve zorg te kunnen bieden. 
 
Terwijl ik dit schrijf, houdt een nieuwe corona- 
golf ons verlangen naar terugkeer van het 
normale leven op. De kwetsbare mensen voor 
wie we werken hebben bovenop de pandemie 
nog meerdere andere rampen te verduren. 

De Verenigde Naties verwacht dat in 2021 
het aantal mensen dat noodhulp nodig heeft 
zal stijgen met 40 procent. In het zuiden van 
Madagaskar kampen mensen met de ergste 
droogte sinds 40 jaar. 
 
Ons wereldwijde noodhulpteam is naar  
Ethiopië gegaan om mensen te helpen die 
door het conflict in Tigray getroffen zijn. 

Zo veel mensen zetten zich op zo veel  
manieren in voor onze missie, dat maakt me 
klein. In ons jaarverslag krijgt u een indruk wat 
Medair in 2020 maakte, mét uw steun. 

Met respect en dankbaarheid, 

David Verboom – Chief Executive Officer 
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https://www.facebook.com/MedairInt/videos/6323891017622814/


De impact
2020

04

  Gezondheidszorg

2.050.547 mensen
• 1.253.222 consulten in door Medair  
ondersteunde gezondheidsklinieken

  Voeding

290.041 mensen
• 73.736 mensen behandeld wegens  
acute ondervoeding

   Water, sanitatie en hygiëne 

1.141.780 mensen
• 469.767 mensen kregen betere toegang  
tot veilig drinkwater

    Onderdak en infrastructuur

1.057.480 mensen
• 266.469 mensen kregen onderdakhulp

   Geldhulp

77.133 mensen

  Coronahulp

1.061.449 mensen
3.282.884
mensen rechtstreeks ondersteund

Aantal mensen ondersteund per land

Afghanistan 100.721
Bangladesh 83.134
D.R. Congo 1.226.056
Irak 105.587 
Jemen  44.623
Jordanië 91.994 
Libanon 456.400
Madagaskar 100.169
Soedan 1.410
Somalië 250.647 
Syrië 334.287
Zuid-Soedan 487.856

Enkele  
cijfers

https://youtu.be/fedeDgCvzEU
https://youtu.be/fedeDgCvzEU


0513 
landen actief (2020)

US $90,3 
miljoen operationele uitgaven
• 25% van uitgaven in het veld aan,  
door of voor plaatselijke partners.
• 92,7% van operationele uitgaven  
naar noodhulpactiviteiten. 

Operaties  

1 Global Support Office 
in Zwitserland, 102 medewerkers 
 
2 Shared Service Centres in Kenia  
en Jordanië, 7 medewerkers

5 landenkantoren in  
Europa en Noord-Amerika 

Mensen 

1.396 plaatselijke medewerkers 

120 internationale medewerkers 

6.408 vrijwilligers

10.240 individuele donateurs 

395 institutionele donateurs

484.682 mensen bereikt  
via media  
 
De bedragen in het Medair-jaarverslag zijn vermeld 
in USD (Amerikaanse Dollars) en niet in EUR (Euro’s). 
Hiervoor is gekozen omdat Medair wereldwijd actief is 
en het in de sector gangbaarder is om USD te  
gebruiken in plaats van EUR.

053,282,885  
people directly assisted

US$82  
million operating expenses

13 
Countries of Operation (2020)

1 
Global Support Office 
in Switzerland, 102 staff 

2 
Shared Service Centres  
in Kenya and Jordan, 7 staff

5 
Affiliate Offices in Europe  
and North America 

25% 
of field expenses by, for,  
or through local partners

10,240 
individual donors 

395 
organisational donors

1,396 
nationally recruited staff 

120 
internationally recruited staff 

6,408 
volunteers
 



06COVID-19 respons-strategie

Al voordat de pandemie begon,  
ontwikkelden technische adviseurs  
van Medair strategieën om adequaat  
te reageren op situaties in de kwetsbare 
landen waar we werken. Het hele jaar  
door hebben we onze activiteiten  
aangepast vanwege de coronapandemie. 
We zochten naar manieren om ondanks  
de uitdagingen van de pandemie  
levensreddende noodhulp te  
blijven geven. 

Corona heeft impact op alles wat  
met noodhulp te maken heeft. Door 
beperkingen en grenssluitingen konden 
medewerkers minder reizen. Wereldwijde 
tekorten leidden tot vertraging van de 
levering van noodgoederen en voor  
persoonlijke beschermingsmiddelen  
moesten we onvoorziene uitgaven doen. 
Het nog nooit zo ingewikkeld geweest  
om mensen in nood te bereiken. 

Ondanks alle uitdagingen gaven onze 
teams blijk van opmerkelijke moed en  
inzet en kwamen onze donateurs als  
nooit tevoren in actie. Gezamenlijk konden 
we coronahulp geven aan meer dan een 
miljoen mensen. 

 
 

1.061.449  
mensen kregen corona-gerelateerde hulp
•   Training en PBM voor alle  

Medair-medewerkers.
•   Essentiële hygiënematerialen voor de 

meest kwetsbaren.
•   Gezondheidsvoorlichting over afstand 

houden, hygiëne, symptomen, preventie  
en bescherming van risicogroepen.

•   Ondersteuning van gezondheidscentra  
bij de preventie van en het omgaan  
met Covid-19.
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Bangladesh

https://www.medair.org/de/stories/ceo-blog-rueckblick-auf-ein-pandemiejahr/


Meer bereiken door innovatie

Milieuvriendelijke dekzeilen 
Plastic zeilen zijn de efficiëntste oplossing 
voor het bieden van onderdak tijdens 
noodsituaties. De Zwitserse EPFL (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) 
selecteerde Medair voor een project  
om van lokaal organisch afval zoals noten-
schalen en kokosvezels biologisch afbreek-
baar polyester te maken. Deze ontwikkeling 
kan een revolutie betekenen voor het 
noodonderdak en is mogelijk een duur-
zaam alternatief voor de miljoenen plastic 
zeilen die ieder jaar worden uitgedeeld. 

Ready2Report-app
Om de gezondheid van onze medewerkers 
tijdens de coronapandemie te bewaken, 
financierde Swiss Solidarity een innovatief 
project. In samenwerking met RiskDelight 
ontwikkelden we een digitaal hulpmiddel 
voor het volgen van de gezondheid van  
alle teamleden.
 

De Wooby-babyweegschaal
Medair en Airbus Humanity Lab hebben 
een prototype van een zeer nauwkeurige 
babyweegschaal voor voedingsklinieken 
gelanceerd. Hulporganisaties gebruiken 
momenteel weegschalen die niet nauw-
keurig genoeg zijn voor de dagelijkse 
aanpassing van de behandeling van ernstig 
ondervoede baby’s. De Wooby-babyweeg-
schaal heeft een precisie van 5 gram, zodat 
betere behandelingen mogelijk zijn en 
levens gered kunnen worden.
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Bangladesh

https://www.medair.org/nl/stories/blog-van-de-ceo-uitbraken-van-covid-19-in-onze-teams-opvolgen/


Terugkerende uitbraken van  
ziekten, ontheemding door conflict  
en grootschalige ondervoeding bij  
kinderen komen in Zuid-Soedan  
voor. 

Om snel en gericht in actie te kunnen  
komen, hebben we een permanent  
noodhulpteam in het land gestationeerd. 
  
In september brak mazelen uit in de  
regio Pibor, waar al meerdere noodsituaties 
plaatsvonden. Families waren gevlucht  
voor conflicten en schuilden op allerlei  
plekken. Door overstromingen ontstonden  
overbevolkte, moeilijk bereikbare eilandjes. 
“We wonen ver weg van andere mensen”, 
vertelde Nyandit. “Er is geen gezondheids-
post. Als er een kind ziek wordt, dan is het 
gewoon zo. We behandelen ze met bladeren 
van de bomen.”

Om 22.000 kinderen te vaccineren moesten 
we van het ene naar het andere overstroom-
de dorp varen en door de modder lopen. “Ik 
ben heel blij dat dit vaccin er is, want het kan 
mijn kinderen helpen”, zei Nyandit. “Dit biedt 
bescherming. Als jullie er niet waren, hadden 
we veel te lijden gehad.” 

 
 
 
 

Enkele cijfers
236.651 mensen geholpen  
door noodhulpteam.
45.574 mensen gevaccineerd.
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487.856 mensen ondersteund

Er is een veilig, goedkoop vaccin 
tegen mazelen, een belangrijke 
oorzaak van zuigelingensterfte. 
Meer dan de helft van de  
kinderen in Zuid-Soedan is  
niet gevaccineerd. 

Zuid-Soedan©
 M

ed
ai

r/D
ia

na
 G

or
te

r

Zware overstromingen

Aanhoudende onveiligheid

Uitbraken van ziekten, 
waaronder Covid-19

Beperkte 
basisvoorzieningen 

Honger en ondervoeding

https://www.medair.org/stories/flooding-hunger-disease-helping-families-cope-in-south-sudan/


“We schrokken van het hoge water”, 
vertelt Noro. “We hadden zelfs geen 
tijd om iets mee te nemen. Al onze 
spullen zijn weg.” 

In Madagaskar komt vaak plotseling,  
extreem weer voor. Mensen kunnen  
overvallen worden door cyclonen of  
overstromingen. Samen met de overheid  
en private partners heeft Medair de eerste 
fase gelanceerd van een innovatief  
vroegtijdig waarschuwingssysteem.  
Het systeem maakt gebruik van satelliet- 
beelden en verschillende technologieën  
om families, zoals die van Noro, te waar- 
schuwen voor stormen zodat ze tijd  
hebben om in actie te komen. 
 
 Dit is een enorme vooruitgang, waardoor 
tijdig geïnformeerde beslissingen genomen 
kunnen worden die levens redden. 

In 2020 werd er meer dan 5.000 keer 
gebeld naar de Medair-hotline. We hebben 
bijeenkomsten en workshops georganiseerd 
om mensen te leren hoe ze de risico’s van  
extreem weer kunnen verminderen. 
Wanneer er een ramp gebeurde, kwam 
ons noodhulpteam direct in actie om 
overstroomde families zoals die van Noro 
bescherming te bieden tegen vervuild 
water. We zorgden voor waterbehandeling, 
emmers en zeep. 

 
 
 

Enkele cijfers
9.781 mensen deden mee aan activiteiten 
voor risicobeperking van rampen.
28.497 mensen kregen water en hygiëne-
middelen na overstromingen of cyclonen. 
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100.169 mensen ondersteund

“Elke dollar die geïnvesteerd wordt 
in risicobeperking en preventie kan 
tot 15 dollar besparen voor herstel 
na een ramp.” – VN-bureau voor 
risicobeperking van rampen

Madagaskar
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Terugkerend extreem weer

Grote armoede 

Nauwelijks voorbereiding 
op rampen

Ziekten die zich via water 
verspreiden en corona

Droogte en 
voedselonzekerheid 



Infectieziekten zijn een grote zorg  
in D.R. Congo, met terugkerende  
uitbraken van mazelen, cholera,  
malaria, ebola en nu Covid-19.  

In mei kreeg ons team bericht over een 
uitbraak van cholera in een afgelegen 
gemeenschap. “Er was geen tijd te verliezen. 
We wisten dat er mensen stierven en dat er 
geen medicijnen waren”, zegt noodhulp- 
medewerker Moise. 

“We waren twee dagen onderweg, met de 
auto en met de boot, maar nog waren we 
er niet. We liepen twee dagen door een 
oerwoud, met meer dan 70 Congolese 
vrijwilligers en 2.000 kilo medicijnen en 
materialen.

De mensen waren zo blij dat we kwamen, 
maar we hadden geen tijd om uit te rusten. 

Er waren al tien mensen gestorven. We 
gingen direct naar de gezondheidspost om 
de medicijnen af te geven, opgelucht dat de 
cholerapatiënten nu snel zouden genezen.” 
 
In 2020 bood Medair veelzijdige nood- 
gezondheidszorg in geïsoleerde gemeen-
schappen in de provincies Noord-Kivu en 
Ituri. We ondersteunden ongeveer 100  
gezondheidsklinieken met medicijnen, 
training, materialen en voorzieningen voor 
water en sanitatie.
 
 
 

Enkele cijfers
492.799 consulten in door Medair  
ondersteunde gezondheidsklinieken.
23.000 mensen bereikt met hulp na een 
cholera-uitbraak.
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Complexe crisissituatie

Conflict

Geïsoleerde  
gemeenschappen

Uitbraken van ziekten  
en Covid-19 

Honger en ondervoeding

1.226.056 mensen ondersteund

“In Congo is er vooral behoefte 
aan basisgezondheidszorg.  
Levens zijn in gevaar omdat 
mensen geen antibiotica kunnen 
krijgen of ondervoeding hebben.” 
– Rebecca Langer, plaats- 
vervangend medisch adviseur

D.R. Congo
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https://www.medair.org/nl/stories/het-leven-van-een-congolese-noodhulpmedewerker/


Hoe zorg je voor een blijvende  
verandering in een land als  
Somalië? Verandering bereik je  
vooral door mensen kennis te  
laten opdoen. 

Amaal zag in 2020 hoe haar tweejarig  
kind met de dag zieker werd. “Ik had geen 
idee wat ik kon doen; we wonen ver van  
de stad.”

Medair heeft een netwerk van meer  
dan 1.300 vrijwilligers getraind. Zij delen 
kennis over gezondheid, voeding en  
hygiëne met hun buren. Een van de  
vrijwilligers vertelde Amaal over een  
kliniek waar kinderen gratis behandeld  
worden tegen ondervoeding, met onder-
meer speciale voeding. “Het is een wonder!” 
zegt Amaal. “Mijn kind kwam weer aan en 
werd gezond.”

In 2020 verwezen zorgvrijwilligers  
duizenden mensen zoals Amaal door naar 
onze gezondheids- en voedingsklinieken.  
De meeste vrijwilligers zijn zelf moeder en 
leren andere moeders hoe ze hun gezin 
kunnen beschermen. Deze vorm van hulp  
is relatief goedkoop en heeft enorm veel  
impact. Het redt levens, houdt mensen  
gezond versterkt families in kwetsbare 
landen. 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele cijfers
1.307 gezondheidsvrijwilligers.
250.647 mensen kregen gezondheidszorg.
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250.647 mensen ondersteund

Zorgvrijwilligers werken aan 
verandering in hun gemeen-
schappen: met hun buren delen 
ze kennis over levensreddende 
gewoonten voor gezondheid, 
voeding en hygiëne. 

Somalië
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Honger en ondervoeding

Klimaatrampen 

Conflict 

Ontheemding 

Weinig toegang tot 
gezondheidszorg



Een nieuwe tijd breekt aan in Soedan.

Medair gaf jarenlang noodhulp aan kwets-
bare gemeenschappen in Soedan. Toen in 
2012 de toegankelijkheid en de veiligheid 
verslechterden, zagen we ons genoodzaakt 
om het land te verlaten. Op dat moment 
waren we de langst aanwezige internationale 
hulporganisatie in West-Darfur. 

Binnen een maand nadat we in 2020  
terugkeerden, kwam de coronacrisis.  
We pasten onze plannen aan en onder-
steunden een gezondheidskliniek met 
handenwasstations en persoonlijke be-
schermingsmiddelen. We gaven de mensen 
hygiënematerialen en deelden gezondheids-
informatie over het virus. 

“De mensen komen overal naar ons toe als 
we voorlichting geven”, vertelt vrijwilliger 

Nasraldeen. “Ze willen er alles over weten, 
hoe ze het kunnen voorkomen en hun  
gezinnen kunnen beschermen.”

In 2020 waren er meerdere crises,  
waaronder overstromingen, economische 
problemen en de instroom van meer dan 
52.000 vluchtelingen uit de regio Tigray in 
Ethiopië. In de aanloop naar 2021 hebben 
we een team ingezet in de kampen waar de 
vluchtelingen aankomen. 
 
 
 
 

Enkele cijfers
776 mensen in Soedan kregen voorlichting 
over corona.
987.706 mensen kregen wereldwijd  
voorlichting over corona.
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1.410 mensen ondersteund

In 2020 begon Medair opnieuw  
met een landenprogramma in  
Soedan, waar we vervolgens te 
maken kregen met de coronacrisis 
en de Tigray-vluchtelingencrisis.

Soedan©
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Voedselonzekerheid

Klimaatrampen

Uitbraken van ziekten

Beperkte  
basisvoorzieningen

Meer dan 1 miljoen  
vluchtelingen 



Het is geen geheim: Over heel de  
wereld komen steeds vaker  
noodsituaties voor. 

Eén op de 33 mensen wereldwijd heeft 
noodhulp nodig, meer dan ooit tevoren. 

Door voorbereid te zijn op rampen komt 
de hulp sneller op gang tegen lagere kosten 
en worden meer mensenlevens gered. Er is 
geld nodig voor het inzetten en opstarten, 
om noodhulpgoederen vooraf in te kopen 
en klaar te zetten op strategische locaties 
en om te investeren in een gespecialiseerd 
team dat voortdurend in de gaten houdt of 
ergens een noodsituatie optreedt, om dan 
snel in actie te komen. 

Ons wereldwijde noodhulpteam (G-ERT) is 
een aparte afdeling binnen Medair, in Zwit-
serland en op andere locaties. Dit team kan 

binnen 24 tot 48 uur na een ramp naar die 
plek gaan, waar ook ter wereld. Sinds 2010 
is het G-ERT meer dan 21 keer bij nieuwe 
noodsituaties in actie gekomen. Veel van 
de huidige landenprogramma’s zijn door dit 
team gestart. 

Activiteiten in 2020
•   Planning van wereldwijde training en 

respons op de coronacrisis.
•   Start van programma in Soedan.
•   Ondersteuning bij ebola-respons  

in D.R. Congo.
•   Ondersteuning na de explosie in  

Beiroet, Libanon.
•   Hulp na orkanen in Honduras.
•   Invulling van leidinggevende posities.  

13

In november werd Honduras twee 
keer kort na elkaar getroffen door 
een orkaan van categorie 4.  
Het wereldwijde noodhulpteam 
(G-ERT) van Medair ging naar het 
afgelegen Gracias a Dios om de 
schade op te nemen en noodhulp 
te geven aan geïsoleerde families 
na deze ramp. 
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Honduras

Wereld 
Noodhulpteam

https://www.medair.org/nl/stories/op-de-been-blijven-na-de-storm/
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14850.000+
mensen ondersteund (2014-2020)

105.587
mensen ondersteund (2020)

Irak: Van noodhulp naar herstel

In 2014 moesten families vluchten 
voor gewapende groepen in Sinjar  
zonder dat ze iets konden meenemen.

 Onze eerste noodhulp bestond uit  
onderdak en essentiële huishoudelijke  
artikelen zoals matrassen, dekens, kooksets 
en lampen op zonne-energie. 

We runden gezondheidsklinieken en  
leverden mobiele zorg op plaatsen waar 
zorglocaties beschadigd waren en geen 
medicijnen of personeel beschikbaar waren.

“Onze medicijnen waren op straat  
gegooid en er was veel gestolen”,  
vertelt dr. Abdullah (rechts). “Medair 
kwam met de spullen die we hard nodig 
hadden, zoals laboratoriumuitrusting,  
brandstof voor de ambulance en kerosine 
voor de generator. Ik ben heel trots op wat 
we samen konden bereiken.”

Toen de mensen weer terug naar huis  
konden om hun bestaan weer op te  
bouwen, herstelden we de beschadigde 
watersystemen. 
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https://www.medair.org/nl/stories/afsluiten-in-irak/
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In de loop van zes jaar zijn onze gezond-
heidsprogramma’s aangepast op de ontwik-
kelingen. Overal waar we werkten, trainden 
we plaatselijke vrijwilligers en zorgverleners. 

“Ik heb zo veel geleerd bij Medair”, aldus dr. 
Ali. “Door alle training heb ik meer medische 
vaardigheden ontwikkeld.”

Families kregen geldhulp om de crisis te 
boven te komen. 

“Ik heb een deur gekocht voor mijn huis,  
kleren voor mijn kinderen en een koe”,  
vertelt Matra (links). “Met de koe heb-
ben we melk en yoghurt voor de kinderen.”

Om de psychologische gevolgen van jaren-
lange conflicten op te vangen, ontwikkelden 
we psychosociale zorgprogramma’s. 

“Het is zo goed dat we elkaar ontmoeten om 
te praten over 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.”

In 2020 hebben we onze activiteiten 
overgedragen aan overheidsinstellingen 
en plaatselijke partners, die de herbouw 
en ontwikkeling voortzetten. We hebben 
samengewerkt met honderden plaatselijke 
medewerkers die zelf door de crisis getroffen 
waren. Zij blijven lid van de Medair-familie. 
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Door de burgeroorlog in Syrië  
zijn miljoenen mensen dakloos  
geraakt, is infrastructuur verwoest  
en zitten mensen zonder basis- 
voorzieningen zoals water of  
gezondheidszorg.  
 
De impact is nog groter voor mensen die 
leven met beperkingen. 

In Syrië herstellen we beschadigde  
klinieken en waar mogelijk zetten we  
voorzieningen op waar fysiotherapie  
gegeven wordt. We trainen fysiothera-
peuten om de behoeften van iedere  
patiënt als mens te zien en niet alleen 
de lichamelijke handicap. Verder onder- 
steunen we mantelzorgers van mensen  
die minder mobiel zijn. We laten hen zien 
hoe ze hun geliefden sterk kunnen  
houden, met een actief en sociaal leven.

Onze ondersteuning voor mensen die 
minder mobiel zijn is erop gericht om hen 
de waardigheid en het respect te geven 
dat ze verdienen. Door hulpmiddelen zoals 
rollators of rolstoelen te distribueren, gaan 
mensen gemakkelijker naar buiten en 
voelen zich daarbij veilig.

Enkele cijfers
144.976 consulten in 16 door Medair 
ondersteunde klinieken.
482 minder mobiele mensen kregen 
hulpmiddelen.

16

334.287 mensen ondersteund

27% van de Syriërs van 12 jaar en 
ouder hebben een lichamelijke 
handicap. – Noodhulponderzoeks-
programma van de VN
  

Syrië
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Herstel van 10 jaar crisis

Miljoenen mensen dakloos

Economische crisis

Toenemende hongercrisis



De strikte beperkingen van de  
lockdowns zijn extra zwaar voor de 
vluchtelingen in Jordanië. 

Duizenden mensen krijgen geen  
ondersteuning of basisvoorzieningen meer. 
Gezondheidsmedewerker Tala van Medair: 
“Alles is enorm veranderd. We konden de 
mensen niet langer in het echt zien, maar ze 
hadden nog steeds onze hulp nodig.”  

Voor vluchtelingen die al in veel angst en 
hopeloosheid zitten, verergerde de isolatie 
hun crisis. Vóór de lockdown gaf Medair 
geestelijke gezondheidszorg, psychosociale 
zorg en geldhulp waarmee families in hun 
eerste levensbehoeften kunnen voorzien.  

Om de mensen toch zorg te blijven geven, 
stapten we over op een telefonisch of online 
zorgaanbod. Noodgeldhulp werd gegeven 

via geldtransferbedrijven in plaats van  
banken. Voorlichting over coronapreventie 
ging via berichten en telefoongesprekken. 

“Vorige week sprak ik een oudere vrouw die 
zo blij was dat we opbelden, dat ze ervan 
begon te huilen”, vertelt Tala. “Voor mij was 
het gewoon een telefoongesprekken, maar 
voor haar betekende het zo veel.”

Enkele cijfers
9.335 mensen ontvingen geldhulp.
1.214 mensen kregen geestelijke en  
psychosociale zorg.
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91.994 mensen ondersteund

“Dat telefoontje was het hoogte-
punt van mijn week. We hebben 
over de situatie van de corona-
crisis gepraat. Het was fijn om te 
horen dat ik niet alleen was met 
mijn gevoelens.” – Jomana,  
Syrische vluchteling in Jordanië
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754.000 vluchtelingen

4 van de 5 vluchtelingen  
leeft in de steden

Het leven is er duur

Gevoelens van hopeloosheid



In augustus werd het centrum van  
Beiroet verwoest door een enorme  
explosie die een grote ravage  
aanrichtte.  
 
De eerste prioriteit was om 300.000 
mensen op te vangen die dakloos waren 
geworden.  

Veilig onderdak beschermt mensen tegen 
het weer, uitbraken van ziekten en mogelijke 
aanvallen. Nog voordat het stof was neerge-
daald, kwam ons Libanon-team ter plaatse. 
We spraken met families van wie de huizen 
beschadigd waren en namen de nood op. 

Door ons werk met Syrische vluchtelingen  
in Libanon is Medair zeer deskundig op  
het gebied van onderdakinterventies. Na  
de explosie hebben we onze respons snel 
opgeschaald: repareren van beschadigde 

huizen en getroffen mensen in contact  
brengen met geestelijke gezondheidszorg 
voor traumaverwerking. 

“Ik ben jullie eeuwig dankbaar voor wat jullie 
voor me doen”, vertelt Saad als we zijn huis 
repareren en voor zijn veiligheid nieuwe  
treden en een leuning plaatsen. “Eindelijk 
word ik gehoord. Dat jullie hier zijn, geeft  
me hoop.” 

 
 
 

Enkele cijfers
164.972 mensen kregen onderdakhulp. 
19.464 mensen kregen noodhulp na de 
explosie in Beiroet.
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456.400 mensen ondersteund

“Onderdak is belangrijk om te  
overleven tijdens een crisis of  
bij ontheemding. Het is ook  
essentieel voor het herstel van  
persoonlijke veiligheid, zelfred-
zaamheid en waardigheid.” 
- VN-vluchtelingenorganisatie
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1 op de 3 mensen leeft in 
tenten of kale gebouwen

1,5 miljoen Syrische  
vluchtelingen

Explosie in Beiroet

Ernstige economische crisis 

9 van de 10 vluchtelingen 
leeft in extreme armoede 

https://www.medair.org/nl/stories/oh-mijn-beiroet/


Slechts de helft van alle  
gezondheidsklinieken in Jemen  
functioneert. 

Voor herstel is nodig: apparatuur voor onder-
zoek en diagnose, betere toegankelijkheid 
voor mensen met beperkingen, opleiding 
van Jemenitische zorgmedewerkers en 
voorzieningen voor veilig drinkwater,  
handenwassen en sanitatie. 

Vanwege de hoge mate van ernstige en 
gecompliceerde ondervoeding hebben we 
een verwijssysteem naar specialistische zorg 
opgezet om kinderen de kans te geven om 
te overleven. Onze zorgvrijwilligers vertellen 
over coronapreventie en geven voorlichting 
over voeding, gezondheid en hygiëne. 

In een afgelegen regio maakt een  
ambulancedienst een levensreddend 

verschil. Een jonge vrouw met complicaties 
tijdens de bevalling, werd met onze  
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 
Onderweg beviel ze met hulp van twee 
medische assistenten.  “Ik vind het niet erg 
als iemand me ’s nachts belt. Als we het 
vervoer kunnen regelen en de patiënt op tijd 
in het ziekenhuis komt, dan hebben we een 
leven kunnen redden”, zegt Abdul, manager 
Gezondheid en Voeding bij Medair. 
 

Enkele cijfers
41.167 mensen behandeld in door  
Medair ondersteunde klinieken. 
67 zorgverleners getraind.
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44.623 mensen ondersteund

“De enige manier om de crisis 
in Jemen te beëindigen is door 
een duurzame, inclusieve vrede. 
Toch is er nu ook de mogelijkheid 
om een verschil te maken.” 
 – 2021 UN-OCHA HRP 

Jemen
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Escalerend conflict

Ergste noodsituatie  
ter wereld 

Weggevallen  
basisvoorzieningen 

Hongersnood

Overstromingen en  
sprinkhanen



Tijdens de lange, koude winters  
in de afgelegen Centrale Hooglanden 
kunnen families geen voedsel  
verbouwen en moeten ze hun  
voorraden opmaken. 

Net toen de sneeuw begon te smelten, 
ontstonden door de coronamaatregelen 
voedseltekorten en prijsstijgingen,  
waardoor mensen acute hulp nodig  
hadden. 

Geldhulp stelde de families in staat om  
eten te kopen en de tijd tot de volgende 
oogst te overbruggen. In enkele gemeen-
schappen voerden we geld-voor-werk-
projecten uit, waarbij mensen greppels en 
stuwen aanleggen ter bescherming tegen 
smeltwater. Een kleine 3.000 vrouwen  
hebben geleerd om te moestuinieren voor 
meer voedselvariatie en -zekerheid. 

“We wisten alleen hoe we uien konden 
verbouwen”, vertelt Siamoy. “Ik heb geleerd 
hoe ik alle zaden moet opkweken en nu 
heb ik een mooie moestuin naast het huis. 
Ondertussen help ik de buren en geef ze 
verse groenten.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele cijfers
53.796 mensen kregen geldhulp.
2.935 vrouwen kregen training en zaden om 
hun eigen moestuin te beginnen, daarmee 
werden 23.480 mensen bereikt.
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100.721 mensen ondersteund

“De geld-voor-werkprojecten 
bieden niet alleen een inkomen 
voor de deelnemers, maar de 
volledige gemeenschap  
profiteert ervan.” – Dominika  
Bednarova, adviseur geld- en 
noodhulpinnovatie bij Medair 

Afghanistan
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40 jaar conflict

Voedselonzekerheid

Honger en ondervoeding

Grote impact van corona  
en stijgende armoede

Terugkerende  
natuurrampen



Sayed is vrijwilliger in het vluchtelin-
genkamp Kutupalong, waar Medair 
samen met de organisatie ‘World 
Concern’ vier voedingsklinieken runt. 

Ze woont in het overvolle kamp, waar 
mensen een groot risico lopen op een 
coronabesmetting. 

In maart, toen Medair door de lockdown 
geen toegang had tot de kinderen die 
behandeld werden tegen ondervoeding, 
zorgden Sayed en andere Rohingya-vrij- 
willigers ervoor dat de hulp door ging.  
Binnen de coronabeperkingen leerden 
Rohingya-medewerkers en vrijwilligers  
moeders om een meetlint te gebruiken  
om thuis de vooruitgang te volgen.

Ondervoeding berooft kinderen van hun 
gezondheid en kracht, belemmert hun  

hersenontwikkeling en beperkt hun  
potentieel. Maar met de juiste behandeling 
kunnen kinderen volledig herstellen. Zelfs als 
er weinig voedsel is, kan ondervoeding sterk 
verminderd worden door families te leren 
hoe ze het kunnen voorkomen. 

“Ik heb veel geleerd over hygiëne, hoe  
belangrijk borstvoeding is en dat baby’s pas 
na zes maanden vast voedsel mogen eten”, 
zegt Sayed. “Dat kan ik allemaal gebruiken 
om mijn familie en de gemeenschap  
te helpen.”
 
 

Enkele cijfers
22,301 mensen kregen  
voedingsvoorlichting.
6.100 mensen behandeld wegens  
acute ondervoeding in Bangladesh. 

21

83.134 mensen ondersteund

Toen in 2017 de crisis begon, was 
1 op de 4 kinderen jonger dan 
vijf jaar ondervoed. Medair en 
andere hulporganisaties hebben 
de ondervoeding teruggebracht 
naar 1 op de 9, een enorme 
verbetering. 
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Statenloze Rohingya  
zonder werkvergunning

Rohingya- 
vluchtelingencrisis

Grootste vluchtelingen-
kamp ter wereld

Honger en ondervoeding

Moessons en plotselinge 
noodsituaties

https://www.medair.org/nl/stories/fotoverhaal-ondervoeding-voorkomen-in-vluchtelingenkamp-kutupalong/


22Onze belangrijkste financiële cijfers
Baten en lasten programma’s 2020 (USD)

Afghanistan Bangladesh D.R. Congo Honduras  Madagaskar Midden-
Oosten

Soedan Somalië Zuid-Soedan Gesloten 
landen- 

programma’s

  Baten    Lasten

M
iljo

en
 (U

SD
)
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Baten Lasten

Afghanistan 6.610.225 6.610.225

Bangladesh 5.342.037 5.342.037

D.R. Congo 18.712.579 18.712.579

Honduras1 180.317 180.317

Madagaskar 1.358.865 1.358.865

Midden-Oosten 32.234.121 32.255.317

Soedan2 336.253 312.929

Somalië 5.705.800 6.073.276

Zuid-Soedan 19.016.711 19.016.711

Gesloten landenprogramma’s3 7.621 11.471

1    Noodhulp 
2   Nieuw programma gestart in 2020
3   Mozambique en Filipijnen
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Bedrijfslasten 2020 Bedrijfsbaten 2020 Hulpuitgaven per sector 2020 

41,1 %

73,1 %88,6 %

15,7%13,0 %

4,1 % 10,1 %
6,9 %

0,4 %6,8 %5,1 %

0,3 %
2,1 % 1,1 %

15,8 %

15,7%

  Uitgaven noodhulp (direct)
  Uitgaven noodhulp (indirect)
  Management algemeen
  Fondsenwerving

  Overheden, EU, VN
   Bedrijven, stichtingen en overige 

private donaties
   Andere institutionele partners  
en NGO’s

  Giften in natura
  Andere baten

  Gezondheid
  Voeding
  Onderdak in infrastructuur
  Water, sanitatie en hygiëne
  Geldhulp
  Voedsel en levensonderhoud
  Overig
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31-12-2020 31-12-2019

VLOTTENDE ACTIVA

Contanten en bankrekeningen 13.432.422 9.924.914

Vorderingen op donoren 11.684.762 13.359.226

Overige vorderingen 209.999 672.114

Voorraden 48.181 64.158

Vooruit betaalde kosten 1.253.361 1.091.830

26.628.725 25.112.242

VASTE ACTIVA

Financiële activa 1.196.394 191.323

Materiële vaste activa 640.744 797.209

1.837.138 988.532

TOTAAL ACTIVA 28.465.863 26.100.774

31-12-2020 31-12-2019

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 1.689.964 2.310.907

Schulden aan donoren 287.472 262.919

Kortlopende schulden - -

Kortlopende verplichtingen 3.670.088 2.810.651

Vooruitontvangen posten 6.115.981 6.151.182

Voorzieningen 3.099.709 1.008.890

Uitkeringen einde contract 35.346 216.685

14.898.560 12.761.234

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen 2.229.204 3.052.921

Uitkeringen einde contract 566.515 505.599

2.795.719 3.558.520

TOTAAL SCHULDEN 17.694.279 16.319.754

BESTEMMINGSRESERVES

Resultaatsreserves 507.981 737.620

Bestemmingsreserve programma’s 1.265.576 1.216.418

1.773.557 1.954.038

KAPITAAL/VRIJE RESERVES

Vrije reserves - -

Toegewezen kapitaal 8.998.027 7.826.982

8.998.027 7.826.982

TOTAAL RESERVES EN KAPITAAL 10.771.584 9.781.020

TOTAAL SCHULDEN, RESERVES EN 
KAPITAAL 28.465.863 26.100.774

Geconsolideerde financiële positie  
per 31 december 2020
(Alle cijfers in USD)

Schulden, 
reserves en kapitaal 

Activa
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31-12-2020 31-12-2019

Fondsen (bestemd) 72.646.683 75.141.964

   Institutionele fondsen 67.006.991 66.222.469

   Overige fondsen 5.639.692 8.919.495

Particuliere giften 11.614.736 9.497.226

   Vrij 5.201.134 4.875.850

   Bestemd 6.413.602 4.621.376

Giften in natura 6.121.960 5.519.896

Overige baten 265.371 432.240

   Vrij 192.127 389.243

   Bestemd 73.244 42.997

90.648.750 90.591.326

Uitgaven noodhulp -83.726.055 -82.799.974

Beheerskosten -6.567.780 -6.855.710

-90.293.835 -89.655.684

BEDRIJFSRESULTAAT 354.915 935.642

31-12-2020 31-12-2019

Financiële baten 422.890 9

Financiële lasten -111.652 -79.661

Gerealiseerde koerswinst/(-verlies) 381.299 -758.868

Niet-gerealiseerde koerswinst/(-verlies) -56.888 -33.824

635.649 -872.344

RESULTAAT VOOR BUITENGEWONE BATEN 990.564 63.298

Buitengewone baten - -

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN RESERVES 990.564 63.298

Onttrekking/(toevoeging) bestemmingsreserves 180.481 -906.928

JAARRESULTAAT VOOR WINSTBESTEMMING 1.171.045 -843.630

Toewijzing/(onttrekking aan) vrije reserves -1.171.045 843.630

RESULTAAT NA WINSTBESTEMMING - -

Financieel resultaat

Bedrijfslasten Fondstoewijzingen

Bedrijfsbaten

Bekijk www.medair.org/nl/verantwoording voor de geconsolideerde financiële staat na audit over 2020.

Geconsolideerde staat van baten en lasten per 31 december 2020
(Alle cijfers in USD)
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Verenigde Naties, intergouvernementele  
en overheidspartners
•  Australisch Ministerie van Buitenlandse Zaken  

en Handel
•  Bureau of Humanitarian Assistance (US)
•  Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken
•  Europese Civiele Bescherming en Humanitaire 

Hulp
•  EU Regional Trust Fund in Response to the  

Syrian Crisis
•  Vorstendom Liechtenstein (LI)
•  Duits federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken
•  Global Affairs Canada
•  Internationale Organisatie voor Migratie
•  Frans Ministerie voor Europa en Buitenlandse 

Zaken - Crisis- en ondersteuningscentrum (CDCS)
•  Pools Centrum voor Internationale Hulp
•  Slovak Aid
•  Zwitsers Bureau voor Ontwikkeling en  

Samenwerking
•  Britse regering
•  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 Luzern (CH)
•  Kanton Zürich (CH)
•  Région Auvergne-Rhône-Alpes (FR)
•  Stad Bülach (CH)
•  Stad Zürich (CH)
•  Swiss Solidarity 
•  Stad Carouge (CH)
•  Stad Meyrin (CH)

Niet-gouvernementele en netwerkpartners
•  Center for Disaster Philanthropy (US)
•  EO Metterdaad (NL)
•  Interaction (CH)
•  International Rescue Committee 
•  Red een Kind (NL)
•  Tearfund Australia
•  Tearfund New Zealand
•  Transform Aid International (AU)
•  ZOA (NL)

Stichtingen, zakelijke en private  
partnerorganisaties
•  All We Can (GB)

•  Aligro (CH)
•  Aquila Family Charitable Trust (GB)
•  Beatrice Laing Trust (GB)
•  Cartier Philanthropy (CH)
•  design comma communications GmbH (CH)
•  Diaconaat CGK (NL)
•  Domenica Pfenninger-Stiftung (CH)
•  Dr. Heinz-Horst Deichmann Stiftung (DE)
•  Ernst Göhner Stiftung (CH)
•  Fagus lucida Stiftung (CH)
•  Fondation Alfred et Eugénie Baur (CH)
•  Fondation Demaurex Frères (CH)
•  Fondation du Protestantisme
•  Fondation Ernest Matthey (CH)
•  Fondation Joy (CH)
•  Fondation Philanthropique Famille  

Sandoz (CH)
•  Fondation Pierre Demaurex (CH)
•  Fondation Sesam (CH)
•  Fondation SUEZ (FR) 
•  FOR Foundation (CH)
•  Fresh Leaf Charitable Foundation (GB)
•  Gebauer Stiftung (CH)
•  Genossenschaft HILFE (CH)
•  KUMA Solution GmbH (CH)
•  Lancaster Foundation (GB)
•  Medicor Foundation (LI)

Donerende partners
Partnerorganisaties op alfabetische volgorde, bijdrage in 2020 meer dan USD 10.000

>> pagina 27
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•  Migros-Genossenschafts-Bund (CH)
•  Mount Pleasant Baptist Church (AU)
•  Randal Charitable Foundation (GB)
•  Rotary Club Saint-Denis Bourbon (FR)
•  Rothen Medizinische Laboratorien AG (CH)
•  Rütli Stiftung (CH)
•  Souter Charitable Trust (GB)
•  srg | engineering (CH)
•  Stanley Thomas Johnson Foundation (CH)
•  Stiftung NAK-Humanitas (CH)
•  The Antioch Foundation (US)
•  The Haddon Trust (GB)
•  Vreugdenhil Dairy Foods (NL)
•  Westlake Church (CH)

In natura donerende partners
•  Autodesk Foundation (US)
•  Association Nabad For Development (LB)
•  Bain and Company (CH)
•  EPFL Tech4Impact 
•  Europese Civiele Bescherming en  

Humanitaire Hulp
•  Internationale Organisatie voor Migratie
•  MANA Nutrition (US)
•  Qlik (US)
•  Kinderfonds van de VN
•  Hoge Commissaris van de VN voor  

Vluchtelingen
•  Bureau voor Internationale Ontwikkeling  

van de Verenigde Staten
•  Visionet Deutschland GmbH (DE)
•  World Concern (US)
•  Wereldvoedselprogramma

Gecertificeerd volgens de  
Core Humanitarian Standard
In 2020 heeft Medair een onderhoudsaudit vol-
gens de Core Humanitarian Standard met succes 
doorlopen De CHS is de hoogste norm voor nood-
hulporganisaties en staat garant voor verantwoor-
ding naar de gemeenschappen waar hulp geboden 
worden, voor kwaliteitshulp en voor noodhulp 
waarbij mensen op de eerste plaats komen.  

Internationale Raad van Toezicht (2020)
• James Featherby – voorzitter
• Fraser Bell – vicevoorzitter
• Patrick Beringer – secretaris
• Jacques Demaurex – treasurer
• Benoit Mandosse – lid
• Anne Headon – lid
• Rachel Forster – lid
• Samson Kambarami – lid
• Peter Wilson – lid 
• Henk-Jan Muusse – lid

Executive Leadership Team (2020)
• David Verboom – CEO
•  Anne Reitsema – International Programmes 

Director
• BingMei Hao – Finance Director
•  Heidi Cockram – Information Technology  

Services Director
•  Jean-Bernard Palthey – Engagement Director
• Cynthia Labi – Human Resource Director 
•  James Jackson – Executive Office & Legal Director

Ga voor het downloaden van het jaarverslag 2020 naar: medair.org/annual-report-2020 

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 medewerkers en hulpont-
vangers 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.



Volg ons op:MEDAIR INTERNATIONAL
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 
Tel: + 33 (0)4 75 59 88 28
france@medair.org

KANTOOR PARIJS, FRANKRIJK
18 rue de Gravelle, 75012 Paris

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

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

KANTOOR BERLIJN, DUITSLAND
Dänenstr. 5, 10439 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 31017242

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

www.medair.org
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Aan het begin van de coronacrisis in Madagaskar trainde ons noodhulpteam  
met de klinieken de zorgmedewerkers in het voorkomen van de verspreiding  
van het coronavirus. Naast dat we voorlichting gaven in de dorpen hielpen we 
zorgverleners om zichzelf te beschermen.

https://www.facebook.com/MedairNederland/
https://www.linkedin.com/company/medair
https://twitter.com/medairnl
https://www.instagram.com/medairnl/
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