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MISSIE

Mama Said heeft negen jaar als 
verloskundige gewerkt voor Medair 
in Zuid-Soedan. In 2021 hielp ze 
deze baby ter wereld brengen.    

“Wat doe je als verloskundige? Je redt het 
leven van pasgeborenen en van moeders. 
Bij elke geboorte ben ik blij omdat er twee 
levens gered worden. We werken allemaal 
samen bij Medair. Het is prachtig!”  

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. 
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WELKOM
Wie had dit een jaar geleden kunnen 
voorspellen? Een van de ergste 
noodsituaties in de wereld speelt zich in 
Europa af. In enkele weken tijd raakten 
meer dan 12 miljoen mensen op drift.   

Wereldwijd verschuiven de prioriteiten 
naar de situatie in Oekraïne. En dat 
heeft enorme gevolgen voor andere 
noodsituaties. Door droogte in de Hoorn 
van Afrika dreigen 13 miljoen mensen te 
sterven door honger. Voor de 27 miljoen 
mensen in DR Congo die dringend hulp 
nodig hebben is weinig media-aandacht.  

Toen ik onlangs een bezoek bracht aan 
DR Congo, had ik het voorrecht om Esther 
te ontmoeten, een jonge moeder. Met 
haar kind is ze al zo vaak gevlucht voor 
het geweld, dat ze gestopt is met tellen. 
Esther vertelde me dat ze bescherming en 
noodhulp kreeg in een opvangcentrum 
die door Medair wordt ondersteund. Ze 
huilde tijdens ons gesprek en vertelde hoe 
dankbaar ze is voor die veilige plek.  

Het wordt steeds moeilijker om hulp te 
brengen naar mensen zoals Esther. In een 
land zoals Afghanistan, waar kortgeleden 
een machtswisseling heeft plaatsgevonden, 
moeten we ons strikt houden aan de 
humanitaire principes van menselijkheid, 
onpartijdigheid, neutraliteit en operationele 
onafhankelijkheid om nog steeds mensen in 
nood te kunnen bereiken.  

Medair betekende in 2021 veel voor meer 
dan 3,3 miljoen mensen. We hebben al 
deze mensen, ieder afzonderlijk, troost 
en praktische hulp gegeven om het vol te 
houden, om weer een dag te overleven.  

Namens al mijn collega’s die bij de zwaarste 
crises van deze tijd in actie zijn, presenteer 
ik u hierbij ons Jaarverslag 2021. Bedankt dat 
ook u deel uitmaakt van dit werk.  

David Verboom 
Chief Executive Officer 
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IMPACT 
2021

3.362.158 MENSEN 
ONDERSTEUND

AFGHANISTAN 116.171
BANGLADESH 107.168
DR CONGO  472.148
ETHIOPIË 4.200 
HONDURAS 18.109 
JORDANIË 71.081 
LIBANON 651.113
MADAGASKAR 547.937
SOMALIË 262.918
ZUID-SOEDAN 534.807 
SOEDAN 43.292
SYRIË 450.087
JEMEN 83.127

Naast veel uitdagingen 
heeft Afghanistan ook 
adembenemende schoonheid. 

1.161.246 mensen kregen betere beschikking over veilig drinkwater  
WATER, SANITATIE EN HYGIËNE 
1.405.696

1.880.054

66.747 mensen behandeld tegen acute ondervoeding; 93 % genezen
GEZONDHEID EN VOEDING 

854.470 mensen hulp bij onderdak gegeven 

1.627.760
ONDERDAK EN INFRASTRUCTUUR 

82.983
FINANCIËLE HULP 

951.480
CORONAHULP
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LANDEN  
ACTIEF:     

NOODHULPTEAM: 
Wereldwijde ondersteuningsteams
(5 locaties)

Landenkantoren

Landenprogramma's 

Plaatselijke medewerkers 

Internationale medewerkers 

Veldvrijwilligers 

ONZE DONATEURS:  
Particuliere donateurs 

Organisaties  

Institutionele donateurs 

ONZE UITGAVEN:

  
134

20

1.216 

129 

8.547

 
12.425

484

30

13

Operationele uitgaven aan 
noodhulpactiviteiten                                     92%

Operationele uitgaven (miljoen dollar)    $83,7 M

GLOBAL SUPPORT OFFICE (GSO) 
Zwitserland

LANDENKANTOREN 
Frankrijk, Duitsland, Nederland,  
Verenigd Koninkrijk 

GEDEELDE DIENSTENCENTRA  
Kenia, Jordanië 

Medair is een geregistreerde goededoelenorganisatie 
in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, het 
Verenigd Koninkrijk en de VS.
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en geld. De mensen ter plaatse worden meer 
betrokken bij de manier waarop de hulp 
wordt geboden. 

Beschikbaarheid van noodhulp: 
Er zijn meer grote conflicten en 

machtsovernames, waardoor het moeilijker 
wordt hulp te brengen naar mensen in nood. 
Het noodhulpprincipe van neutraliteit 
staat steeds verder onder druk en in de 
programma’s moet meer rekening gehouden 
worden met conflicten.    

Digitalisering van hulp: Dankzij 
nieuwe hulpmiddelen verandert 

de hulpverlening; iets wat door de 
noodhulpsector snel wordt opgepakt. 
We digitaliseren de hulp op afgelegen 
plekken waar vaak geen elektriciteit of 
telecommunicatie beschikbaar is.  
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Boven: 
Klimaatverandering 
is de grootste 
humanitaire bedreiging 
voor de wereld. 

In 2022 hebben naar  
verwachting 274 miljoen mensen 
noodhulp nodig. Dat is 63%  
meer dan twee jaar geleden.  
De nood neemt sneller toe dan 
er geld beschikbaar komt, maar 
dat is niet het enige waarmee de 
noodhulpsector te maken heeft.  

Klimaatverandering: Met de 
ondertekening van het Klimaat- en 

Milieuhandvest in 2021 kiest de sector 
ervoor om meer aandacht te geven aan 
het klimaat. Medair en meer dan 230 
andere hulporganisaties zetten in op 
goed rentmeesterschap en maatregelen 
die passen bij de klimaatverandering. 

Voedsel- en waterschaarste: Op veel 
plekken op de wereld zijn er alarmerende 

tekorten. Door droogte, prijsstijgingen en 
schaarste vanwege het conflict in Oekraïne 
lopen miljoenen mensenlevens gevaar, 
vooral in de Hoorn van Afrika. 

Lokalisatie en betrokkenheid: 
Lokale organisaties krijgen terecht 

steeds meer bevoegdheden, zeggenschap 

EEN  
VERANDERENDE  
WERELD 

medair.org
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NOODHULP

Het noodhulpteam van 
Medair (het G-ERT) houdt 
doorlopend crises in de gaten 
om te kunnen besluiten waar 
en wanneer een inzet nodig is. 

HONDURAS:  
18.109 MENSEN ONDERSTEUND

In april voerde het wereldwijde 
noodhulpteam een hulpactie uit 
vanwege twee grote orkanen in 2020. 
We gingen naar afgelegen dorpen, soms 
urenlang varen, om hygiënepakketten 
en waterzuiveringsmiddelen te brengen. 
Samen met de mensen repareerden 
we vijf zwaar beschadigde zorglocaties 
en een school. Ook installeerden we 
systemen die regenwater opvangen. 

ETHIOPIË:  
4.200 MENSEN ONDERSTEUND 

In mei begon het noodhulpteam met 
een hulpactie vanwege een grote crisis 
veroorzaakt door conflict. In de loop 
van het jaar veranderde de situatie 
sterk. Hulporganisaties moesten zich 
aanpassen aan de onveiligheid en 
toegangsbeperkingen. Daardoor konden 
we minder mensen hulp bieden. Dankzij 
strategische samenwerkingen konden we 
in 2022 doorgaan met hulp aan in nood 
verkerende Ethiopische gezinnen.     

Sinds 2010 is het G-ERT meer dan 21 keer bij nieuwe noodsituaties in actie gekomen. Veel van 
de huidige landenprogramma’s zijn zo begonnen. Dit team van ‘eerstehulpverleners’ zorgt voor 
levensreddende hulp in noodsituaties. Het doel is altijd 24/3/7: inzet binnen 24 uur, in kaart 
brengen van de situatie binnen drie dagen na aankomst, start noodhulp binnen zeven dagen. 

“We zagen hulpverleners over de grote 
weg voorbijrijden. Maar ze stopten niet. 
Ze kwamen niet hierheen. We 
dachten dat we vergeten waren, 
maar toen kwamen jullie.” 
—lokale leider in Ethiopië 
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116.171

Farid heeft geld ontvangen voor zijn werk aan een gemeenschappelijk 
project. “Ik ben heel blij met het geld; het kwam op het juiste moment. Ik ben 
direct naar de markt gerend en heb genoeg gekocht voor mijn hele gezin.” 

•  POLITIEKE OMWENTELING IN AUGUSTUS 
•  24,4 MILJOEN MENSEN HEBBEN HULP NODIG 
•  ERNSTIGE DROOGTE EN HONGER   
•  ECONOMIE STAAT OP INSTORTEN 

AFGHANISTAN 8.914 MENSEN BEHANDELD  
WEGENS ACUTE ONDERVOEDING 

75.926 MENSEN FINANCIËLE  
HULP GEGEVEN

“We mogen niet vergeten dat de gewone Afghaanse burgers het zwaarder hebben dan ooit. Terwijl er 
internationaal discussie plaatsvindt over de politieke situatie in Afghanistan, heeft meer dan de helft 
van de inwoners hulp nodig om te overleven.” —David Verboom, Medair CEO 

Door de politieke veranderingen 
in Afghanistan is de internationale 
hulp drastisch afgenomen en lopen 
miljoenen mensen gevaar. Medair 
is al 25 jaar in Afghanistan actief voor 
mensen op afgelegen plekken. We hebben 
goede relaties opgebouwd en gezinnen 
levensreddende hulp gegeven. We blijven 
daar onverminderd mee doorgaan.

Als we naar Afghanistan kijken, zien we niet 
alleen maar nood. We zien ook schoonheid, 
gastvrije en warme mensen en inspirerend 
doorzettingsvermogen in een crisis.

In 2021 leverde Medair voedsel, bouwden 
we schoonwaterpunten, gaven we financiële 
hulp en hielpen we dorpen om zichzelf tegen 
natuurrampen te beschermen. Rondom de 
politieke omwenteling in augustus zijn we even 
gestopt, maar we zijn daarna zo snel mogelijk 
verdergegaan met de mobiele voedingsklinieken 
en financiële hulp voor 50.000 mensen, zodat 
ze voedsel voor de winter konden inslaan.

“Achter de schermen doen we wat we kunnen  
om een ramp te voorkomen en mensen in 
afgelegen dorpen een menswaardig bestaan te 
geven”, aldus David Verboom, CEO van Medair. 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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31.584 MENSEN KREGEN  
HULP BIJ ONDERDAK

8.809 MENSEN BEHANDELD  
TEGEN ACUTE ONDERVOEDING

9 | Bangladesh | © Medair/Shafiqur Rahman

BANGLADESH

“Onze onderdakpakketten zijn een duurzame oplossing voor de gezinnen. Huizen moeten beschermd worden 
tegen het moessonseizoen en andere zware weersomstandigheden in Zuid-Bangladesh.”
—Khaled Nishan, Medair-projectmedewerker 

107.168

Door de brand in het kamp Kutupalong 
zijn meer dan 50.000 Rohingya-
vluchtelingen opnieuw dakloos geworden. 

•  884.000 STATENLOZE ROHINGYA-VLUCHTELINGEN 
•  ONDERKOMENS KWETSBAAR VOOR NATUURRAMPEN   
•  DREIGING VAN ONDERVOEDING  
•  CORONA IN VOLLE KAMPEN 

Op 22 maart 2021 gebeurde er iets 
verschrikkelijks: er brak brand uit in het 
grootste vluchtelingenkamp ter wereld. 
Talloze onderkomens vielen ten prooi aan 
de vlammen in het kamp Kutupalong in 
Bangladesh. De plastic zeilen en bamboe 
stokken waren binnen enkele seconden 
verbrand en meer dan 50.000 mensen 
werden dakloos. “Dit is een grote tegenslag 
voor mensen die al zo veel leed hebben 
meegemaakt”, zegt Rachel Hirons van Medair.  

Vier jaar geleden vluchtten Rohingya-
families naar Bangladesh vanwege het 
vreselijke geweld in het buurland Myanmar.  

Medair werkt sindsdien samen met World 
Concern om duizenden Rohingya-gezinnen 
te voorzien van eten, medische zorg en 
materiaal voor onderdak, zodat ze veilig en 
waardig kunnen leven. 

De leden van ons team zijn voor het 
grootste deel zelf Rohingya. Ze kennen 
de situatie en de noden beter dan wie 
ook. Ze hebben speciale aandacht 
voor vluchtelingen die hun eigen 
onderkomen niet zelf kunnen verbeteren. 
Binnen 24 uur na de brand kwamen 
ze in actie en regelden noodonderdak 
voor meer dan 2.600 mensen. 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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ZUID-SOEDAN

534.807

Moeders zoals Angeth zijn dankbaar voor het voedingsprogramma: “Mijn kind werd 
opgenomen omdat hij ernstig ondervoed was. Maar hij is beter geworden. Hij leeft weer op, 
zijn gezicht begint weer  te stralen. Ik ben gelukkig thuisgekomen.” —Angeth, Pibor, Zuid-Soedan

27.984 MENSEN VOORLICHTING 
OVER VOEDING GEGEVEN

11.358 MENSEN BEHANDELD  
WEGENS ACUTE ONDERVOEDING

•  8,9 MILJOEN MENSEN HEBBEN NOODHULP NODIG

•  ZWARE OVERSTROMINGEN 

•  HONGER EN ONDERVOEDING   
•  AANHOUDENDE ONVEILIGHEID

“Jullie hebben ons voedselhulp gegeven. Jullie zagen ook de andere noden en hebben daar wat aan 
gedaan. De organisatie is goed, maar de mensen zijn buitengewoon.”
—Santina Chan Aweu, directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu, Northern Bahr el Ghazal 

“Toen ik hem hier bracht, dacht ik dat hij 
zou sterven”, vertelt Kochk.

In Zuid-Soedan is een zware hongercrisis 
gaande. Twee miljoen mensen zijn 
ondervoed, de meeste van hen zijn kinderen. 
De crisis heeft meerdere oorzaken: conflict, 
overstromingen, droogte, inflatie en gebrek 
aan basisvoorzieningen. Levens redden heeft 
de hoogste prioriteit.

Het goede nieuws is: ondervoede kinderen 
kunnen heel succesvol behandeld worden. 
In 2021 genas 89% van de ondervoede 
patiënten in Zuid-Soedan.

Daarvoor is grootschalige screening 
op ondervoeding nodig en verder 
voedingssupplementen, ziekenhuiszorg 
voor ernstig ondervoede patiënten en 
voedingstraining voor de gezinnen.

Tijdens een ondervoedingscrisis in Pibor 
County heeft ons noodhulpteam snel mobiele 
voedingsklinieken opgezet. Na de eerste 
noodhulp begonnen we aan een langduriger 
programma in Pibor om ook de oorzaken van de 
ondervoeding aan te pakken. “Als ik naar mijn  
dorp ga, zal ik de mensen dit vertellen: Mijn 
kind leeft”, zegt Kochk. “Ik was bang dat hij zou 
sterven, maar hij werd beter en nu ben ik blij.” 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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In 2021 heeft Medair de noodhulp 
in Aweil County in Zuid-Soedan 
overgedragen aan internationale 
en plaatselijke partners. Voor 
de mensen heeft onze hulp een 
blijvende impact.

Ons noodhulpteam kwam vijf jaar 
geleden naar Aweil, toen er in de regio 
een uitbraak van mazelen en een grote 
ondervoedingscrisis gaande was.

De noodhulp groeide uit tot een 
veelomvattend programma in 17 dorpen, 
waardoor in de regio een verandering 
op gang kwam. Inmiddels zijn er veel 
minder gevallen van ondervoeding 
en hebben veel meer mensen de 
beschikking over schoon drinkwater. 

BLIJVENDE 
IMPACT  

“We hebben water, veilig water voor de 
kinderen. Onze levens zijn veranderd.” 
—Uguak, leider in Jelwan
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547.937

“Water is net zo kostbaar als goud hier, vanwege de extreme droogte. Water is onbetaalbaar. 
Je hebt het nodig voor het koken en om schoon te maken. Als we water kunnen brengen naar 
de mensen, dan kunnen we hier voor verandering zorgen.” —Njaka, Medair Madagaskar 

MADAGASKAR 2.493 MENSEN BETERE TOEGANG  
TOT VEILIG DRINKWATER GEGEVEN

54.806 MENSEN WATER,  
SANITATIE EN HYGIËNE GEGEVEN

•  ERGSTE DROOGTE SINDS 40 JAAR  
•  ERNSTIGE ONDERVOEDING HONGERCRISIS     
•  CYCLONEN EN OVERSTROMINGEN     
•  VERGETEN CRISIS  

“Mensen moeten per dag 15 kilometer lopen voor water en voedsel. Hoe kunnen mensen overleven op 
een plek waar al twee jaar geen regen gevallen is?” —Chasper Sarott, Zwitserse ambassadeur in Madagaskar 

“Ik ben zo moe van het water halen”, 
verzucht Masintoetse (47). “Soms 
drinken we een dag lang geen water.” 

De zoektocht naar water houdt de mensen 
in het zuiden van Madagaskar de hele dag 
bezig. Door de ernstigste droogte sinds 
40 jaar zijn de bronnen drooggevallen. 
Masintoetse moet elke dag 40 kilometer 
door moeilijk terrein lopen om water te 
halen. Ze kan niet genoeg meenemen voor 
haar gezin. Ze wisselt af met haar man, maar 
soms zijn ze te moe om de reis te maken. 

In 2021 is Medair begonnen met het 
aanleggen van een waterleiding van 7,5 

kilometer. Daarmee wordt drinkwater 
naar negen dorpen op de droge Marolinta-
hoogvlakte geleid. 

Om families te helpen de droogte te 
overleven, hebben we meer dan 2.000 
waterpunten in zes districten beheerd, 
ondervoede kinderen behandeld en 
vrachtwagens met water naar dorpen zonder 
water laten rijden. 

“Als Medair dit pompsysteem voor ons 
bouwt, dan hebben we water!" zegt 
Masintoetse. “Dan kunnen we onze dorst 
lessen, regelmatig douchen en doen wat we 
geleerd hebben over handenwassen.” 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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651.113

Fadia maakte gebruik van gratis medische zorg vóór en na de 
geboorte van haar kind. “De zorg die er is helpt echt en maakt 
een verschil. Dit is het enige waar we van op aan kunnen.” 

LIBANON
309.001 MENSEN MEDISCHE  
ZORG GEBODEN

“We zijn met lege handen naar Libanon gekomen. We moesten helemaal opnieuw beginnen.” 
—Fadia (34), Syrische vluchteling

•  1,5 MILJOEN SYRISCHE VLUCHTELINGEN  
•  ERNSTIGE FINANCIËLE CRISIS  
•  ARMOEDE BIJNA VERDUBBELD SINDS 2019  
•  HERSTEL NA EXPLOSIE IN BEIROET 

Betaalbare gezondheidszorg is een 
eerste levensbehoefte van Syrische 
vluchtelingen en kwetsbare Libanezen. 
In 2021 gaf Medair levensreddende hulp 
aan families met ondermeer medische zorg, 
mentale hulp, onderdak en financiële hulp. 

In de Bekavallei ondersteunen we 
gezondheidscentra, leveren we medicijnen 
en apparatuur, trainen we medewerkers 
en vergoeden we zorgkosten. Ook laten 
we zorgvrijwilligers en verloskundigen 
naar de mensen gaan die niet naar de 
gezondheidscentra komen. Dan krijgen 
ze thuis zorg en horen ze welke zorg 
er in de centra geboden wordt. 

Medair houdt sinds 2015 bij hoeveel mensen 
gebruik maken van de zorgvoorzieningen. 
Door de verslechterende economische 
situatie zijn er veel meer Syrische en 
Libanese moeders die de door Medair 
ondersteunde zorg nodig hebben. 

“Ik weet nog hoe het was voordat Medair 
kwam helpen”, herinnert apotheker Rima 
zich. “We hadden grote moeite om aan 
medicijnen, apparatuur en mensen te  
komen om patiënten goed te behandelen.  
Het werk is sterk verbeterd sinds Medair  
ons ondersteunt.” 

MENSEN 
ONDERSTEUND

173.068 MENSEN HULP BIJ 
ONDERDAK GEGEVEN 

medair.org
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1,5 MILJOEN DOLLAR GEDISTRIBUEERD 
ONDER MENSEN IN NOOD  

5.652 MENSEN FINANCIËLE  
HULP GEGEVEN

14 | Jordanië | © Medair/Ibrahim Nabeel

“Dankzij de efficiëntie en professionaliteit van Medair kunnen we gezamenlijk vluchtelingen helpen  
en medische zorg bieden.” —dr. Adam Musa Khalifa, UNHCR Jordanië71.081

Voordat Noura meedeed aan het sociale beschermingsprogramma 
van Medair was ze al bijna 10 jaar vluchteling. Ze was bang 
om naar buiten te gaan en mensen te ontmoeten. 

•  MEER DAN 750.000 VLUCHTELINGEN    
•  78% VAN DE SYRISCHE VLUCHTELINGEN IN ARMOEDE    
•  GEZONDHEIDSZORG IS DUUR    
•  IMPACT VAN CORONA 

Jordanië vangt meer dan 750.000 
vluchtelingen op, vooral uit Syrië. De 
gezondheidszorg in het land is goed, maar 
te duur voor mensen die nauwelijks rond 
kunnen komen. Medair voorziet in de 
nood door de zorgkosten te vergoeden aan 
vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs. 

Momenteel is Medair een van de belangrijkste 
aanbieders van geld-voor-zorg in het land. We 
vergoeden de zorgkosten die families al betaald 
hebben of voldoen openstaande rekeningen.  

“Ik ben na acht maanden zwangerschap 
bevallen van een tweeling”, vertelt een 
moeder in Zarqa.  

“Ze moesten vijf dagen op de ic blijven. 
Medair heeft me geholpen, ze hebben 
alles vergoed. God zij dank!” 

In ons sociale beschermingsprogramma 
kijken we goed naar wat iemand nodig heeft. 
Een familie kan tot vijf maanden financiële 
hulp krijgen. Ze ontvangen geld dat ze naar 
eigen inzicht kunnen besteden. Ook geven 
we adviezen, juridische bijstand en helpen 
we ouders en andere mensen om met de 
crisis om te gaan. “Ik ben nu een betere 
moeder voor mijn dochter”, zegt Noura. 

JORDANIË

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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262.918

Een zorgverlener laat tijdens een training 
zien hoe je de bovenarm van een kind 
opmeet om ondervoeding vast te stellen.

SOMALIË
•  ERNSTIGE DROOGTE EN HONGERCRISIS  
•  2,9 MILJOEN MENSEN THUISLOOS IN SOMALIË       
•  GEZONDHEIDSZORG UITGEVALLEN      
•  DERTIG JAAR GEWAPEND CONFLICT 

“Voordat het conflict begon, kon ik mijn gezin onderhouden en had ik vee. Door het conflict ben ik 
ontzettend arm geworden. Ik had nooit gedacht dat ik eten zou moeten lenen voor mijn kinderen.” 
—Halima, een moeder die vier jaar geleden van huis gevlucht is 

Halima is een van de bijna zes miljoen 
Somaliërs die nauwelijks kan overleven. 
Door het conflict kunnen veel gezinnen niet 
planten of oogsten. De voedselcrisis is enorm 
versterkt door extreme droogte. Vee en 
oogsten zijn verloren gegaan en bronnen 
zijn opgedroogd. Eind 2021 had Somalië drie 
mislukte regenseizoenen op rij doorgemaakt. 
Het is de ergste droogte in tientallen jaren. 

Samen met plaatselijke partners bereikt Medair 
meer dan 260.000 mensen met gezondheid, 
voeding, water, sanitatie en hygiëne. 

Een netwerk van meer dan 1.400 vrijwilligers 
helpt duizenden moeders om de voeding 

te verbeteren, ziekteverschijnselen te 
herkennen en hun gezinnen te beschermen 
tegen ziekte. “Ik krijg regelmatig bezoek van 
onze hulpverleenster”, vertelt een moeder. 
“Als ze komt, praten we over de voeding 
van de kinderen en controleren we ze op 
ondervoeding.” 

Bij een van de bezoeken bleek haar zoon 
ernstig ondervoed te zijn. Hij werd behandeld 
in een door Medair ondersteunde kliniek 
als een van de ruim 20.000 ondervoede 
patiënten in 2021. Gelukkig behoorde hij ook 
bij de 93% die door de behandeling geneest. 

1,5 MILJOEN DOLLAR GEDISTRIBUEERD 
ONDER MENSEN IN NOOD  

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org

49.668 MENSEN VOEDINGS-
VOORLICHTING GEGEVEN 

20.704 MENSEN BEHANDELD 
TEGEN ACUTE ONDERVOEDING

http://medair.org/nl


Boven: Op 30 december 2021 
moesten duizenden mensen vluchten 
voor de zware overstromingen in 
Fangak County in Zuid-Soedan.

INNOVATIEPARTNERS   

•  École Polytechnique Fédérale  
de Lausanne (EPFL) Tech4Dev 

• EPFL Structural Xploration Lab 

• AIDONIC 

• Airbus Humanity Lab 

• Universiteit van Juba 

•  EPFL Laboratory of Sustainable 
and Catalytic Processing 

• Swiss Solidarity  

BETERE HULP  
DOOR BLOCKCHAIN   

Welk deel van een gift bereikt de mensen 
in nood? In 2021 ging 92% van de giften 
aan Medair naar de veldprogramma’s, een 
uitstekende score in de noodhulpsector. In 
Libanon hebben we blockchain getest om 
efficiënter te werken en donateurs inzicht te 
geven in waar hun giften terecht komen.   

Samen met de Zwitserse startup AIDONIC 
en met Swiss Solidarity gaven we via 
blockchain financiële hulp aan families in 
Libanon. De resultaten waren verrassend: 
de donateurs waren meer betrokken, de 
wachttijden namen af en de transacties 
werden transparanter.  

BETER ONDERDAK IN 
OVERSTROMINGSGEBIEDEN   

In de afgelopen jaren zijn in het 
regenseizoen tienduizenden families 
in Zuid-Soedan op de vlucht geslagen. 
Ze gaan weer terug als het water gezakt is, 
maar zitten wel met de schade. Hoe kun je 
je kinderen een betere toekomst geven als je 
elke zes maanden weer moet opbouwen?  

In 2021 heeft Medair samen met Tech4Dev 
en het Structural Xploration Lab van 
de EPFL en met de Universiteit van 
Juba overstromingsbestendige huizen 
ontworpen en getest. Dit grensverleggende 
onderzoek kan resultaten opleveren 
in Zuid-Soedan, maar ook op andere 
plekken waar door de klimaatverandering 
vaker overstromingen voorkomen.  

INNOVATIE 
IN DE HULP 

16 | Innovatie in de Hulp | Zuid-Soedan © Medair/Jasmin Biddell medair.org
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ACTIE VOOR  
HET KLIMAAT 

In de komende jaren gaat de 
klimaatcrisis een rol spelen in alle 
aspecten van de noodhulp. Wij zijn 
eerstehulpverleners die naar plekken 
gaan waar de nood het grootst is. 
Hulporganisaties zoals Medair zullen 
bij meer noodsituaties dan ooit tevoren 
in actie komen. We gaan de effecten 
van rampen verminderen voordat ze 
gebeuren en doen er alles aan om onze 
eigen impact op de planeet te verkleinen. 

In het afgelopen jaar hebben meer dan 
230 noodhulporganisaties het nieuwe 
Klimaat- en Milieuhandvest ondertekend. 
Daarin zijn zeven beloften opgenomen 
die de sector kunnen veranderen. 
Noodhulpverleners bestrijden de gevolgen 
van het probleem, maar nu gaan we ook 
meer doen om de oorzaak aan te pakken. 

Medair alleen kan de klimaatcrisis niet 
oplossen, maar we moeten alles doen wat 
we kunnen om aan die oplossing mee te 
werken en het juiste voorbeeld geven. Voor 
elk Medair-project gaan we een milieu-
effectrapportage opstellen en een plan om 
de impact van ons werk op het milieu te 
verkleinen. We kunnen niet aan de zijlijn 
blijven staan. We moeten actie ondernemen 
en deel uitmaken van het wereldwijde 
antwoord op de klimaatcrisis.   

In het waterarme Jemen heeft Medair 
het eerste grote waterleidingnetwerk 
gebouwd dat op zonne-energie werkt. 

17 | Actie voor het Klimaat | Yemen © Medair/Amy Van Drunen medair.org
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213.738 MENSEN CORONA-
VOORLICHTING GEGEVEN 

444.195 MENSEN BEHANDELD IN DOOR 
MEDAIR ONDERSTEUNDE KLINIEKEN 

18 | DR Congo | © Medair/Jonathan Kyle

“In Congo bieden we samen met zorgvoorzieningen vrouwen een veilige plek om te bevallen 
en geven we voedingszorg om zuigelingen zo gezond mogelijk te laten opgroeien. We zijn heel 
dankbaar voor de hulp van over heel de wereld.” —dr. Onyango Okech, gezondheidsmanager van Medair 

472.148

“Ik hoorde over de voordelen van het vaccin van de zorgvrijwilligers en in de 
kerk. Vandaag ben ik gekomen om mij tegen corona te laten beschermen.” 
—Perpétue, Goma, Noord-Kivu

•  VERWAARLOOSDE CRISIS 
•  TWINTIG JAAR GEWAPEND CONFLICT 
•  5,5 MILJOEN MENSEN DAKLOOS IN DR CONGO 
•  MINDER DAN 1% GEVACCINEERD TEGEN CORONA 

In DR Congo zijn vaak uitbraken van ziekten 
en schiet de gezondheidszorg tekort.  
Al 25 jaar zorgt Medair ervoor dat ontheemde 
gezinnen medische zorg kunnen krijgen. 
De zorg bestaat uit behandeling en 
voorkomen van ziekten, verloskundige 
zorg en zorg bij chronische klachten.

Tijdens de coronapandemie gaven onze 
gezondheidsteams voorlichting over het 
voorkomen van besmetting, zoals we eerder 
al deden bij andere uitbraken. Toen de kans 
zich voordeed om mensen in Noord-Kivu te 
vaccineren, sloeg Medair de handen ineen 
met het Ministerie van Volksgezondheid en 

vaccineerden we meer dan 30.000 mensen. 
Dit was een van de grootste samenwerkingen 
in DR Congo tot nu toe. We hebben bijna 
500 plaatselijke zorgvrijwilligers aangesteld 
en getraind op verschillende plekken en in 
mobiele teams in dunbevolkte gebieden.

“De Congolezen hebben al te kampen met 
meerdere bedreigingen van hun gezondheid, 
zoals malaria, cholera en ebola”, zegt 
Kirollos Fares van Medair. “We hopen dat 
onze actie ervoor zal zorgen dat er meer 
coronavaccins beschikbaar komen en dat 
ze eerlijker verdeeld worden, zeker voor 
de meest kwetsbaren onder ons.” 

DR CONGO

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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43.292

Medair heeft vluchtelingen training en materialen 
gegeven om tukuls te bouwen, dat zijn verhoogde 
onderkomens die overstromings- en hittebestendig zijn. 

SOEDAN 597 MENSEN KREGEN GELD VOOR WERK 
AAN VERBETERINGEN IN KAMPEN 

10.500 MENSEN GEHOLPEN DOOR 
OVERSTROMINGSPREVENTIE 

•  MEER DAN 70.000 ETHIOPISCHE VLUCHTELINGEN  
•  TERUGKERENDE NATUURRAMPEN  
•  UITBRAAK VAN ZIEKTES, WAARONDER CORONA  
•  KAMPEN MOEILIJK TE BEREIKEN TIJDENS REGENSEIZOEN 

Door conflicten in Ethiopië trokken meer 
dan 70.000 mensen naar Soedan. In de 
staat Gedaref werden ze opgevangen in 
tijdelijke tenten. Het probleem? In Gedaref 
kan het extreem zwaar regenen en komen 
regelmatig overstromingen voor. De tenten 
op het vlakke, droge land kwamen daardoor 
in mei onder water te staan. 

Er zijn veel manieren om mensen te helpen 
een crisis te overleven: van verloskundigen 
die ’s nachts helpen bij bevallingen tot 
eerstehulpverleners die levensreddende 
hulppakketten brengen. Maar als duizenden 
families in een overstroomde vlakte zitten, dan 
is de beste manier misschien een schep pakken. 

In 2021 anticipeerde Medair op mogelijke 
overstromingen in het kamp Tunaydbah. 
Samen met zo’n 600 vluchtelingen groeven 
we een 29 kilometer lang afwateringskanaal, 
waarmee het water naar een groter 
drainagenetwerk geleid werd. Iedereen die 
meehielp, kreeg geld voor levensonderhoud 
voor hun gezinnen. 

“Toen het begon te regenen, zagen we  
het resultaat van ons werk”, vertelt  
Medair-medewerker Patricia Gomez.  
“Het water stroomde snel van het terrein  
af en de mensen waren beschermd tegen  
de overstroming.” 

“In tegenstelling tot een reactieve benadering kan anticiperen op rampen zeven keer de investering 
opleveren in één jaar.” —Mark Lowcock, ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken van de VN, 2021 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org

http://medair.org/nl


20 | Syrië | © Medair

450.087

Um Adnan nodigt ons bij haar thuis uit om te zien hoe water voor de eerste keer uit de kraan 
komt. “Door wat jullie gedaan hebben, hoeven we geen water meer bij de vrachtwagens te kopen.” 

SYRIË 13.000 MENSEN GEHOLPEN 
DOOR RIOOLREPARATIES

179.000 MENSEN VERBETERDE TOEGANG 
TOT VEILIG DRINKWATER GEGEVEN

Vóór dit project kochten mensen water bij vrachtwagens met rivierwater uit de Eufraat. Dat was 
ongefilterd, vuil en niet veilig om te drinken. Maar de mensen betaalden er veel geld voor.” 
—Ismael, Medair-technicus

•  11 JAAR CRISIS   
•  6,9 MILJOEN MENSEN THUISLOOS 
•  GROTE TEKORTEN AAN BRANDSTOF EN ELEKTRICITEIT 
•  SCHADE AAN WATER- EN SANITAIRE VOORZIENINGEN

“Toen we teruggingen, was ons huis 
verwoest”, vertelt Razan. “We hadden geen 
watertank. We moesten het dure water van 
de vrachtwagens wel kopen, want we hadden 
niks anders.” 

In Syrië is Medair bezig om het veiliger te 
maken voor mensen om terug te gaan naar hun  
eigen plek. Al sinds het begin van de crisis zijn 
basisvoorzieningen beschadigd of verwaarloosd. 
In 2021 heeft Medair beschadigde huizen 
gerepareerd, zorgvoorzieningen hersteld, 
watertanks geleverd en watersystemen en 
sanitaire voorzieningen gerepareerd. 

In Deir-ez-Zor repareerden we een 
watersysteem dat nu veilig water uit de 

kraan levert aan meer dan 40.000 mensen.  
“Door dit project kregen mensen hoop”, zegt 
Ahmad. “Je kunt gerust zeggen dat het voor 
stabiliteit in deze regio heeft gezorgd, want 
mensen begonnen terug te komen toen ze 
over het project hoorden.” 

Er was een buurt waar het rioolwater door 
de straten en de huizen stroomde. Onze 
technici begonnen te graven en repareerden 
de rioolbuis, zodat het veiliger werd voor de 
bewoners. 

“Het was de eerste keer dat ik een project zag 
dat zo grondig aangepakt werd”, zegt Hasan, 
één van de bewoners. “Het had een enorme 
impact op ons leven hier.” 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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83.127

“Ooit komt er een einde aan deze oorlog en dan wordt alles beter in ons leven. Op dit moment werk ik 
met een prachtig team voor onze gemeenschappen. We hebben de kracht om onze mensen te helpen.” 
—Nawaf, Medair-manager gezondheid en voeding

JEMEN13.000 MENSEN GEHOLPEN 
DOOR RIOOLREPARATIES

67.187 MENSEN KREGEN BETERE 
TOEGANG TOT VEILIG DRINKWATER

13 ZORGVOORZIENINGEN HERSTELD, 
VOOR 64.546 MENSEN 

•  DOORLOPEND CONFLICT  
•  ERNSTIGE HONGER EN ONDERVOEDING       
•  2 OP DE 3 MENSEN HEEFT NOODHULP NODIG     
•  BEPERKTE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG 

De crisis in Jemen wordt beschouwd als  
de ergste humanitaire crisis ter wereld.  
Er zijn onlusten, de gezondheidszorg ligt 
in puin, er is een tekort aan water, ernstige 
honger en diepe armoede. De situatie is 
complex en mensen hebben op veel gebieden 
hulp nodig. In 2021 hielp Medair meer dan 
80.000 Jemenieten met voeding, medische 
zorg, water, sanitatie en hygiëne. 

Wat opvalt in Jemen zijn de kracht en 
vastbeslotenheid van de mensen om elkaar 
te helpen in deze crisis. “Het conflict heeft 
gevolgen voor mij en mijn familie, maar ook 
voor alle andere mensen in dit land”, vertelt 
Nezar Mollhy van Medair. 

“Alles is veranderd sinds de oorlog begon. Ons lijden is erger geworden. De prijzen zijn gestegen. 
Meer mensen worden ziek door ondervoeding en armoede. We hopen dat Medair onze kinderen 
kan helpen.” —Isra (30), in de regio Al Dhale’e

“Dit zijn onze mensen. Het is onze familie. 
We zijn gemotiveerd want we willen dingen 
veranderen.” 

In een dorp in Al Dhale’e hebben we samen 
met dr. Rasheed en zijn collega’s een 
gezondheidspost hersteld. 

“Medair heeft ons dingen gegeven waarvan 
ik dacht dat het onmogelijk was op zo’n 
afgelegen plek”, zegt dr. Rasheed. “We maken 
een crisis door, maar we staan naast elkaar en 
dat helpt ons verder.” 

MENSEN 
ONDERSTEUND

medair.org
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1    Noodhulp 
2     Honduras, Haïti, Indonesië, Irak,  

Mozambique, Myanmar, Nepal

BESTEDINGEN PROGRAMMA’S 2021 (USD)
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BELANGRIJKSTE 
FINANCIËLE  
CIJFERS 
(Alle cijfers in USD) 

Afghanistan (AFG)

Bangladesh (BGD)

DR Congo (DRC)

Ethiopië1  (ETH)

Madagaskar (MDG)

4.866.136 

5.572.662

10.708.918

591.086

1.780.883

Midden-Oosten (MER)

Somalië (SOM)

Zuid-Soedan (SDS)

Soedan (SDN)

Gesloten landenprogramma’s2 (CCP)

30.334.810

5.654.265

15.306.843

1.717.470

407.546

http://medair.org/nl
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   Noodhulp (Direct)
   Noodhulp (Indirect)
  Management algemeen
  Fondsenwerving

86,2%
5,7%
5,9%
2,2%

BESTEDINGEN  
2021

INKOMSTEN  
2021

  Overheden, EU, VN
   Bedrijven, stichtingen en  
particuliere giften

  Andere instellingen en NGO’s
  Giften in natura
  Overige inkomsten

65,2%
15,6%

10,3%
8,4%
0,5%

BESTEDINGEN  
PER SECTOR 2021

  Gezondheid
  Voeding
  Onderdak en infrastructuur
  Water, sanitatie en hygiëne
  Financiële hulp
  Voedsel en levensonderhoud
  Overig

44,7%
16,2%
17,5%
15,2%

5,2%
0,3%
0,9%

Fatima is een Syrische vluchteling die voor 
Medair werkt in de Libanese Bekavallei: 
“Als ik over de toekomst nadenk, wil ik dat 
mijn dochter het beter gaat krijgen.” 

http://medair.org/nl
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GECONSOLIDEERDE 
FINANCIËLE POSITIE  
PER 31 DECEMBER 2021 
(alle cijfers in USD)

31-12-2021 31-12-2020

VLOTTENDE ACTIVA

Contanten en bankrekeningen 10.143.332 13.432.422

Vorderingen op donoren 11.450.560 11.684.762

Overige vorderingen 430.649 209.999

Voorraden 62.896 48.181

Vooruit betaalde kosten 1.508.137 1.253.361

23.595.574 26.628.725

VASTE ACTIVA

Financiële activa 2.668.813 1.196.394

Materiële vaste activa 418.347 640.744

3.087.160 1.837.138

TOTAAL ACTIVA 26.682.734 28.465.863

31-12-2021 31-12-2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 1.582.609 1.689.964

Schulden aan donoren 6.952 287.472

Kortlopende schulden 1.151.278 -

Kortlopende verplichtingen 2.236.661 3.670.088

Vooruitontvangen posten 6.590.252 6.115.981

Voorzieningen 3.726.767 3.099.709

Uitkeringen einde contract 285.346 35.346

15.579.865 14.898.560

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen - 2.229.204

Uitkeringen einde contract 318.290 566.515

318.290 2.795.719

TOTAAL SCHULDEN 15.898.155 17.694.279

BESTEMMINGSRESERVES

Resultaatsreserves 968.937 507.981

Bestemmingsreserve programma’s 563.353 1.265.576

1.532.290 1.773.557

KAPITAAL/VRIJE RESERVES

Vrije reserves - -

Toegewezen kapitaal 9.252.289 8.998.027

9.252.289 8.998.027

TOTAAL RESERVES EN KAPITAAL 10.784.579 10.771.584

TOTAAL SCHULDEN,  
RESERVES EN KAPITAAL 26.682.734 28.465.863

Schulden, reserves  
en kapitaal 

Activa

http://medair.org/nl


31-12-2021 31-12-2020

Fondsen (bestemd) 63.008.936 72.646.683

   Institutionele fondsen 54.389.766 67.006.991

   Overige fondsen 8.619.170 5.639.692

Particuliere giften 13.026.393 11.614.736

   Vrij 5.458.164 5.201.134

   Bestemd 7.568.229 6.413.602

Giften in natura 6.983.370 6.121.960

Overige baten 404.925 265.371

   Vrij 222.141 192.127

   Bestemd 182.784 73.244

83.423.624 90.648.750

Uitgaven noodhulp -76.940.618 -83.726.055

Beheerskosten -6.804.570 -6.567.780

-83.745.188 -90.293.835

BEDRIJFSRESULTAAT -321.564 354.915

25 | Financieel medair.org

GECONSOLIDEERDE STAAT 
VAN BATEN EN LASTEN  
PER 31 DECEMBER 2021  
(alle cijfers in USD)

31-12-2021 31-12-2020

Financiële baten 47.353 422.890

Financiële lasten -41.000 -111.652

Gerealiseerde koerswinst/(-verlies) 552.038 381.299

Niet-gerealiseerde koerswinst/(-verlies) -223.832 -56.888

334.559 635.649

RESULTAAT VOOR BUITENGEWONE BATEN 12.995 990.564

Buitengewone baten - -

RESULTAAT VOOR MUTATIES IN RESERVES 12.995 990.564

Onttrekking/(toevoeging) bestemmingsreserves 241.267 180.481

JAARRESULTAAT VOOR WINSTBESTEMMING 254.262 1.171.045

Toewijzing/(onttrekking aan) vrije reserves -254.262 -1.171.045

RESULTAAT NA WINSTBESTEMMING - -

Financieel resultaat

Bedrijfslasten Fondstoewijzingen

Bedrijfsbaten

Bekijk medair.org/2021_finances voor de  
geconsolideerde financiële staat na audit over 2021.

http://medair.org/nl
http://medair.org/2021_finances
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VERENIGDE NATIES, INTERGOUVERNEMENTELE 
EN OVERHEIDSPARTNERS 
• Australian Department of Foreign Affairs and Trade 
• Bureau of Humanitarian Assistance (US) 
• Dutch Ministry of Foreign Affairs 
• EU Civil Protection and Humanitarian Aid 
• EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis 
• Fürstentum Liechtenstein (LI) 
• German Federal Foreign Office 
• Global Affairs Canada 
• International Organization for Migration 
• Polish Center for International Aid 
• Slovak Aid 
• Swiss Agency for Development and Cooperation 
• UK Government 
• UN High Commissioner for Refugees 
• UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
• US Agency for International Development 

ANDERE INSTITUTIONELE EN  
PUBLIEKE PARTNERS 
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (FR) 
• Commune de Plan-les-Ouates (CH) 
• Kanton Aargau (CH) 
• Kanton Basel-Stadt (CH) 
• Kanton Luzern (CH)  
• Kanton St. Gallen (CH)  
• Kanton Zürich (CH) 
•  Lotteriefonds Appenzell Ausserrhoden (CH) 
• Stadt Zürich (CH) 
• Swiss Solidarity 

DONERENDE 
PARTNERS 
Partnerorganisaties in 
alfabetische volgorde, met een 
bijdrage aan Medair van meer 
dan USD 10.000 in 2021. 

Ga voor het downloaden  
van het Jaarverslag 2021 naar:  
medair.org/nl/jaarverslag-2021  

• Ville de Carouge (CH)  
• Ville de Fribourg (CH) 
• Ville de Genève (CH)  
• Ville de Lausanne (CH)  

NIET-GOUVERNEMENTELE EN 
NETWERKPARTNERS 

• EO Metterdaad (NL)  
• ERIKS Development (CH) 
• Interaction (CH) 
• International Rescue Committee 
• Red een Kind (NL) 
• Tearfund Australia 
• Tearfund New Zealand 
• Transform Aid International (AU) 
• World Food Programme 
• ZOA (NL)

STICHTINGEN, ZAKELIJKE 
EN PRIVATE PARTNERORGANISATIES 
• Aligro (CH) 
• Aquila Family Charitable Trust (UK) 
• Arcanum Stiftung (CH) 
• Ascension Church Balham (UK) 
• Bertschi AG (CH)
• BÜCHI Foundation (CH)
• Caritatis Stiftung (LI) 
• Clariant Foundation (CH) 
• DAVAC Stiftung (LI) 
• Diaconaat CGK (NL) 
• Domenica Pfenninger-Stiftung (CH) 

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 
hulpontvangers 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. 

http://medair.org/nl
https://www.medair.org/nl/jaarverslag-2021/
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INTERNATIONALE RAAD VAN TOEZICHT   
(PER 31 DECEMBER 2021)

 •  James Featherby, voorzitter 

•  Fraser Bell, vicevoorzitter 

•  Jacques-Antoine Demaurex, treasurer 

•  Benoit Mandosse, secretaris 

•  Rachel Forster, lid 

•  Anne Headon, lid 

•  Samson Kambarami, lid 

• Peter Wilson, lid  

EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM 
(PER 31 DECEMBER 2021)

•   David Verboom 
CEO 

 •  Patrick Beringer 
Executive Office & Legal Director/  
Interim Finance Director

 •  Heidi Cockram  
Information Technology  
Services Director

•   Cynthia Labi 
Human Resource Director

•   Jean-Bernard Palthey 
Engagement Director

•  Anne Reitsema 
Internationaal  
programmadirecteur 

• Dr. Heinz-Horst Deichmann Stiftung (DE) 
• Evangelische Landeskirche in Württemberg (CH) 
• Fagus lucida Stiftung (CH) 
• Fondation Alfred et Eugénie Baur (CH) 
• Fondation Cartier Philanthropy (CH) 
• Fondation Demaurex Frères (CH) 
• Fondation du groupe Pictet (CH) 
• Fondation du Protestantisme (FR)
• Fondation Ernest Matthey (CH) 
• Fondation Gertrude Hirzel (CH) 
• Fondation Indosuez (CH) 
• Fondation Papoose (CH) 
• Fondation Philanthropique Famille Sandoz (CH) 
• Fondation Pierre Demaurex (CH) 
• Fondation Pierre-Henri Ducret (CH) 
•  Fondation "Plein Vent" Emile, Marthe et  

Charlotte E. Rüphi (CH) 
•  Fondation SUEZ (FR) 
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