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Totaal ontvangen van Giro555:  € 1.567.662 
Totaal besteed tot 31-10-2015:   € 1.567.6624 (100% van het te besteden bedrag) 
 

Eindrapportage Giro555-Actie  
‘Stop de ebola-ramp’ 
 
Verslag: Cordaid 
 
 
 
Over ons 
 
Voor het uitbreken van de ebola-epidemie was Cordaid al werkzaam in Sierra Leone en 
Liberia. Sierra Leone is een focusland voor Cordaid. Cordaid steunt hier partnerorganisaties 
rondom de thema’s Gezondheidszorg, Voedselzekerheid, Entrepreneurship en Investments. 
De afdeling Investments is ook operationeel in Liberia. Ten gevolge van de ebola-epidemie is 
het thema DRR & DR (Disaster Risk Reduction & Disaster Response) betrokken geraakt bij 
noodhulp- en wederopbouwprogramma’s in Sierra Leone, Liberia en Guinee. 
 
In Sierra Leone heeft Cordaid een landenkantoor dat verantwoordelijk is voor de 
implementatie van het programma dat wordt gefinancierd met geld van Giro555. Dit kantoor 
valt onder het thema Gezondheidszorg. Ook het programma van Investments wordt door dit 
landenkantoor uitgevoerd, maar dit programma is niet gefinancierd met Giro555 gelden. Bij 
de programma’s in andere sectoren, en in Liberia en Guinee, werkt Cordaid voornamelijk via 
partnerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten. Het 
Caritasnetwerk (op nationaal en districtsniveau), waarin Cordaid het Nederlandse lid is, levert 
belangrijke capaciteit voor noodhulp.  
Cordaid draagt bij aan de noodhulpprogramma’s van Caritas-organisaties in alle drie de 
landen. Daarnaast ondersteunde Cordaid het noodhulpprogramma van Caritas Liberia extra 
door de inzet van een ‘noodhulpmedewerker’ die vanuit Cordaid was gedetacheerd aan 
Caritas Liberia. In alle drie de landen werkt Cordaid samen met internationale leden van het 
Caritas netwerk, zoals Trócaire in Sierra Leone.  
 
 
    

 
4 
Toelichting: 
Voor Caritas Sierra Leone, Liberia en Guinee zijn proportionele berekeningen gemaakt van 
de ontvangen financiering van Giro555. Op basis van de uitgaven die in totaal zijn gedaan 
aan het einde van de rapportageperiode, is uitgerekend hoeveel Cordaid met Giro555 
fondsen, heeft bijgedragen aan de programma’s. Dit percentage kan per land afwijkend zijn 
van de percentages die in de drie maandelijkse rapportage zijn genoemd. Dit komt omdat er 
aan het einde van het programma, meer uitgaven zijn gedaan en of meer fondsen van derden 
zijn ontvangen. Hierdoor kan de totale bijdrage van Cordaid afwijken van wat aanvankelijk 
was gepland. Voor Caritas Sierra Leone is een proportionele berekening gemaakt van de 
ontvangen financiering op basis van de uitgaven die uiteindelijk zijn gemaakt. Cordaid heeft 
20% van het Caritas Sierra Leone programma gefinancierd en de gerapporteerde aantallen 
voor dit programma zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 20% van het totaal 
uitgegeven budget. In Liberia heeft Cordaid 31% van de programma’s uit Giro555-fondsen 
gefinancierd en de gerapporteerde aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening 
van 31% van het totaal. Cordaid financiert 29% van het Caritas Guinee programma en de 
geplande aantallen zijn gebaseerd op een proportionele berekening van 29% van het totaal. 
 
 
 
 
 
                                                        
4 Inclusief € 3.304 rente 
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Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 
Cordaid heeft programma’s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra Leone ondersteund 
in 4 districten (Kambia, Port Loko, Bombali en Western Area). Families die direct getroffen 
zijn door ebola, zoals huishoudens in quarantaine, ebola-overlevenden of familieleden van 
overleden ebolapatiënten, hebben een hulppakket ontvangen. Om verspreiding van ebola 
tegen te gaan zijn veel spullen van ebolapatiënten verbrand. Met hulppakketten hebben 
overlevenden en hun familieleden het normale leven weer enigszins kunnen oppakken. Ook 
zijn communicatiemiddelen uitgereikt, aan mensen die in quarantaine zaten zij konden 
communiceren met familieleden. Ook zijn de telefoons gebruik om advies en psychosociale 
hulp te verkrijgen. Via de radio hebben kinderen naar onderwijsprogramma’s kunnen 
luisteren. Vanwege de ebola-epidemie zijn scholen dicht geweest en de radioprogramma’s 
hebben ervoor gezorgd dat voor kinderen de toegang tot onderwijs mogelijk is gebleven.  
 

 
 
 
 
 
 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 200 families (1.200 personen) ontvangen een hulppakket met onder 

andere zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en kleren.  
• 200 families (1.200 personen) krijgen een pakket met 

communicatiemiddelen: beltegoed, telefoons, radio’s en een solar 
oplader/licht.  

• Een bijdrage in goederen zijn 1.000 telefoons, 594 radio’s en 1.600 
solar opladers/lichten voor getroffen families in de districten Bombali, 
Kambia en Port Loko. 

• 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), kregen 
een hulppakket met huishoudelijke spullen zoals emmers, een lamp 
en keukenspullen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 210 families (1.260 personen) in quarantaine hebben een hulppakket 
ontvangen. 

• Trócaire heeft 973 telefoons ontvangen en 1.584 WakaWaka Solar 
opladers/lichten. In totaal missen er 27 telefoons en 16 WakaWaka’s. 
Deze zijn tijdens transport in Sierra Leone zoek geraakt.  

• Lokale organisaties hebben de hulpgoederen uitgegeven in de 
districten Port Loko, Kambia en Bombali: 

o Radio’s: 494 aan families in quarantaine en 100 aan 
familieleden van overleden Ebola patiënten. 

o Telefoons: 859 aan families in quarantaine, 100 aan 
familieleden van overleden Ebola patiënten, 34 aan mensen 
die psychische hulpverlening bieden.  

o Solar opladers/lichten: 1.360 aan families in quarantaine, 
100 aan familieleden van overleden Ebola patiënten, 124 
vrijwilligers die psychische hulverlening geven en mensen 
doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. 

• In totaal hebben 1.460 families (8.760 personen) die getroffen zijn 
door ebola, hulpgoederen ontvangen 

• 124 hulpverleners ontvingen goederen ontvangen om hun werk veilig 
te kunnen uitvoeren.  

• 80 huishoudens zijn voorzien van huishoudelijke spullen.  
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Totaal € 26.660 

Onderdak 
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In Liberia hebben de Giro555-fondsen twee programma’s ondersteund: een medisch 
programma door de Nationale Katholieke Gezondheidsraad, en een niet-medisch programma 
met ebola-voorlichting en psychosociale hulp door Caritas Liberia. Beide programma’s 
ontvingen ook hulpgoederen en financiering uit andere bronnen dan Giro555-fondsen. De 
medische hulpgoederen in Liberia zijn gebruikt voor triage-training door medisch personeel. 
In Sierra Leone heeft de afdeling Gezondheidszorg van Cordaid een eigen programma, maar 
heeft Cordaid ook gezondheidsprogramma’s van Caritas Sierra Leone en Trócaire Sierra 
Leone ondersteund. Lokale partnerorganisaties hebben telefonische psychosociale 
hulpverlening aan families verleend die in quarantaine zaten of dringend steun nodig hadden. 
De hulp is gericht op het tegen gaan van stigma rondom ebola-overlevenden en heeft ervoor 
gezorgd dat families niet in sociale isolatie en verdere armoede terecht zijn gekomen. Ook 
heeft Caritas Trócaire hygiënepakketten uitgedeeld die de overdracht van ebola zijn 
tegengaan op huishoudniveau. ‘Ebola-waakteams’ hebben de ebola-epidemie in de gaten 
gehouden en ervoor gezorgd dat mensen de juiste hygiëneregels in acht namen om verdere 
overdracht van ebola te voorkomen. Het Cordaidprogramma richtte zich op de wederopbouw 
van het gezondheidssysteem middels de Performance Based Financing (PBF) werkwijze. 
Hiermee is bijgedragen aan een duurzaam en kwalitatief gezondheidssysteem. De overheid 
van Sierra Leone is nu verder verantwoordelijk voor de uitvoering. In Guinee ondersteunde 
Cordaid het noodhulpprogramma van de nationale Caritas van Guinee in Conakry, Kankan en 
N’Zérékoré. Het programma richtte zich vooral op voorkomen van verdere ebolabesmettingen 
door middel van betere gezondheids- en preventievoorlichting.  
 

 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Levering van medische hulpgoederen (1.080 beschermende kleding, 

9.000 gezichtsmaskers, 90.000 overschoenen, 197.500 chirurgische 
handschoenen) in 2 ziekenhuizen en 18 klinieken. 

• 576 huishoudens, ofwel 3.456 personen (6 personen/huishouden), in 
10 districten ontvangen gezondheidsvoorlichting over ebola en een 
hygiënekit met daarin een wateremmer, zeep en chloortabletten. 

• 20 maandelijkse psychosociale en traumasessies worden gehouden 
voor overlevenden, getroffen families en kinderen die ouders hebben 
verloren in 10 districten. 

Resultaat tot 
31-10-2015 

• Alle geleverde hulpgoederen zijn ingezet op de triage-afdeling in 2 
ziekenhuizen en 18 klinieken. 

• De levering van medische hulpgoederen maakte het mogelijk om 55 
medisch personeel te trainen als Trainer van Trainers in triage en het 
juiste gebruik van beschermende kleding. 

• 398 medisch personeel zijn getraind in triage met gebruik van de 
geleverde beschermende kleding. 

• Met de geleverde hulpgoederen kon de verloskundige hulpafdeling 
van het St. Josephziekenhuis in Monrovia worden herstart.  

• Op scholen, in kerken en moskeeën zijn 992 hygiënekits 
gedistribueerd aan 5.952 personen (6 personen/huishouden).  

• In totaal zijn 107 psychosociale sessies (21 per maand) gehouden in 
22 gemeenschappen. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 126.091 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Cordaid verleent technische assistentie voor de wederopbouw van het 

nationale gezondheidssysteem in 2 districten. 
• Overheidsmedewerkers worden getraind in het opzetten en monitoren 

van het gezondheidszorgbeleid volgens het Performance Based 
Financing (PBF) systeem, inclusief infectie-controle en 
responsmechanismen.  

Gezondheidszorg 
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• Psychosociale hulp wordt geboden via de telefoon aan families in 
quarantaine of die steun nodig hebben. 

• 64 huishoudens, ofwel 384 mensen (6 personen/huishouden), krijgen 
een hygiënepakket met zeep en ontsmettingsmiddelen.  

• 5.760 mensen in 200 dorpen worden ondersteund door een ebola-
monitoringsteam. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 28 medewerkers van het Ministerie van Gezondheid zijn getraind in 
opzetten en monitoren van een Performance Based Financing (PBF) 
gezondheidssysteem, hiervan hebben 25 hun examen gehaald.  

• 103 lokale gezondheidsklinieken en 1 regionaal ziekenhuis hebben in 
het derde kwartaal financiering ontvangen voor hun geboekte 
resultaten volgens het PBF-systeem.  

• Het aantal patiënten dat gebruikt heeft gemaakt van de 
gezondheidsfaciliteiten in Bombali District, is gedurende het project 
met 84% gestegen.  

• 837 families hebben toegang tot psychosociale hulp gekregen via 
Trócaire in Port Loko, Bombali en Western Rural.  

• 80 huishoudens, ofwel 480 personen (6 personen/huishouden) 
hebben een hygiënepakket ontvangen bestaande uit een emmer, 
chloor en zeep. 

• 160 fietsen zijn gedoneerd voor de ebola-monitoringsteams.  
• In totaal zijn 40 ebola-monitoringsteams getraind die 5.890 mensen 

ebolapreventie voorlichting hebben gegeven.  
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Cordaid Healthcare € 680.021, Trócaire € 11.627, Caritas Liberia € 
189.137 
 
Totaal € 880.785 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Tijdens 5.587 huisbezoeken vinden voorlichtingssessies plaats voor in 

totaal 39.109 mensen (7 personen/huishouden), waarna 90% van de 
bevolking het bestaan van ebola erkent en de juiste 
hygiënemaatregelen neemt. 

• 107 nieuwe voorlichters worden getraind die de preventiemaatregelen 
en ebola-informatie delen met de lokale bevolking. 

• In 120 dorpen wordt een speciale voorlichtingsfilm vertoond in 5 lokale 
talen.  

• 5.587 hygiënepakketten met zeep, chloor en emmers uitgedeeld. 
• Op 120 openbare en drukbezochte plekken worden wasplekken 

ingericht zodat ook mensen hier hun handen kunnen wassen. 
• 24 ‘Ebola-waakteams’ opgericht, bestaande uit telkens 1 man en 1 

vrouw. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• 2.650 huisbezoeken en voorlichtingssessies zijn afgelegd, 7.208 
huishoudens zijn hierdoor bereikt en dus 50.462 mensen (7 
personen/huishouden) verdeeld over 256 wijken in 13 gemeenten. Uit 
een externe evaluatie is gebleken dat 96% van het totaal aantal 
mensen dat is bereikt, vindt dat de maatregelen effectief zijn geweest. 

• 48 voorlichters zijn getraind op ebola-preventie maatregelen.  
• 5.454 huishoudens, dus 38.177 personen (7 personen/huishouden) 

hebben basis hygiënepakketten ontvangen. 
• 89 wasplekken zijn ingericht op openbare plekken in Conakry bij 

kerken, moskeeën en andere locaties voor religieuze bijeenkomsten. 
Hier zijn in totaal 35 hygiënepaketten uitgedeeld en 54 chloorflessen.  

• 7 monitoringsteams zijn gesteund door Cordaid. Ieder team bestond 
uit 5 personen, in totaal zijn 35 mensen getraind in ebola-preventie 
methoden. De teams waren actief in twee districten. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 105.588 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Caritas heeft in Liberia twee districten toegevoegd aan de geplande acht districten. Dit is 
gedaan omdat bleek dat in die districten meer hulp gevraagd werd en er geld beschikbaar 
was. Ook is de berekening van aantal personen per huishouden teruggedraaid van acht 
personen naar zes in Liberia, omdat gemiddeld de meeste gezinnen bestaan uit twee of een 
ouder(s) met vier of vijf kinderen.  
In Sierra Leone heeft het Cordaid Healthcare programma ervoor gekozen om het 
gezondheidssysteem te versterken in één district. Dit omdat de lokale partners waar Cordaid 
al mee samenwerkt hier gevestigd zijn. Hierdoor heeft Cordaid een gerichte aanpak kunnen 
hanteren.  
De proportionele berekening voor Caritas Guinée is lager uitgevallen dan is berekend in de 
planning omdat Caritas Guinée meerdere financieringsbronnen heeft kunnen vinden. Het 
aantal ‘Ebola-waakteams’ in dorpen in Guinée is gereduceerd omdat in plaats van twee 
personen, een team bestond uit vijf personen. Op basis van de geografische aanwezigheid 
van Caritas Guinée, is besloten om niet in vijf zones actief te zijn maar in twee om effectiever 
en gerichter voorlichting te kunnen geven.  

 
 

 
 

 
Huishoudens in quarantaine hadden voedselhulp nodig. Anders moeten zij hun quarantaine 
verbreken om op zoek te gaan naar voedsel. Overlevenden hebben voedselhulp nodig om de 
eerste maanden door te komen tot ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Families die 
kinderen opvangen wiens ouders zijn overleden en huishoudens met een minderjarig 
gezinshoofd kunnen met behulp van de voedselpakketten het hoofd boven water houden 
totdat lokale autoriteiten deze verantwoordelijkheid overnemen.  
 

 

 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 90 kwetsbare huishoudens met 720 personen (8 

personen/huishouden) ontvangen een voedselpakket met rijst, bonen, 
olie en ingeblikte vis voor een periode van 3 maanden. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 149 huishoudens, dus 893 personen (6 personen/huishouden) 
ontvingen een voedselpakket. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 12.226   
 

Sierra: Leone Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Via Trócaire krijgen 200 direct getroffen families (1.200 personen) in 

Kambia en Port Loko een voedselpakket met voedsel voor 21 dagen. 
De voedselpakketten bevatten o.a. bonen, tomatenpuree, gedroogde 
vis, zout, suiker, melk, cassavabladeren, thee. 

• Via Caritas Sierra Leone krijgen 64 direct getroffen families (384 
personen) in Kenema, Kailahun, Bo en Moyambe drie keer een 
voedselpakket met rijst, bonen, en olie. Ook krijgen de families drie 
keer een geldbedrag om verse producten als groenten en fruit te 
kopen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• De voedselartikelen voor Kambia en Port Loko zijn gedistribueerd aan 
210 families (1.260 personen).  

• 80 huishoudens, dus 480 personen, hebben drie keer een 
voedselpakket ontvangen met daarin de basisproducten als bonen, 
maggie, zout, tomatensaus en ui en geld voor het kopen van 
producten als rijst, fruit en groenten.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

Totaal € 62.175 

Guinee: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 400 huishoudens krijgen voedselhulp.  

Voedsel 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Er zijn in Liberia meer huishoudens voorzien van een voedselpakket omdat daar in het 
budget ruimte voor bleek te zijn. Dit geldt ook voor het aantal huishoudens in Sierra Leone 
dat voedselpakketten heeft ontvangen van Trócaire. In Sierra Leone zijn producten als rijst en 
meel door het World Food Programme (WFP) uitgedeeld. De noodzakelijke ingrediënten om 
een maaltijd te bereiden en compleet te maken zijn daarom door de gesteunde lokale 
organisaties aangeleverd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de distributies complementair zijn aan 
elkaar. In november en december 2014 verslechterde de situatie in Guinee en kwamen er 
meer ebola-besmettingen. In overleg met de lokale overheid en het nationale 
bestrijdingsteam is er besloten om meer voedselpakketten uit te delen dan aanvankelijk 
gepland. 

 
 
 
 

Veel huishoudens hebben hun levensonderhoud ineen zien storten, doordat de kostwinnaar 
is overleden aan ebola, zij in quarantaine moesten of zijn verhuisd. Hierdoor konden veel 
gezinnen niet langer het land bewerken of handel drijven. Cordaid ondersteunde het herstel 
van levensonderhoud in Liberia en Sierra Leone.  
 

 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 467 huishoudens, ofwel 3.269 mensen (7 personen/huishouden), 
hebben een voedselpakket gekregen met daarin onder andere rijst, 
olie, suiker en corned beef.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 18.510  
 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • In 10 districten kunnen 126 getroffen boerenhuishoudens met 1.008 

personen (8 personen/huishouden) hun levensonderhoud herstellen 
door verstrekking van ieder 50 kilo zaaigoed en gereedschap.  

• In 10 districten kunnen 72 getroffen niet-agrarische huishoudens met 
576 personen hun levensonderhoud herstellen door verstrekking van 
100 US dollar contant geld, waarmee zij hun handel kunnen 
voortzetten. 

• 54 gastgezinnen (8 personen/huishouden) voor wezen of gezinnen 
bestaande uit wezen met een minderjarig gezinshoofd ontvangen 
steun in herstel van levensonderhoud door verstrekking van zaaigoed, 
gereedschappen of contant geld. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 184 huishoudens met 1.104 personen (6 personen/huishouden) 
hebben zaden en gereedschap ontvangen in 10 districten.  

• 154 niet-agrarische huishoudens met 924 personen (6 
personen/huishouden) kunnen hun levensonderhoud herstellen door 
contant geld verstrekking voor economische activiteiten. Het aantal 
gezinnen is hoger omdat meer gezinnen behoefte hadden aan geld 
om hun handel voort te zetten. 

• 124 gezinnen die zorg dragen voor wezen hebben een pakket met 
zaaigoed en gereedschap ontvangen.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 57.818 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 32 families, ofwel 192 mensen (6 personen/huishouden), kunnen hun 

levensonderhoud herstellen door verstrekking van zaaigoed, 
gereedschappen en vee (geiten en kippen). Niet-agrarische families 
kunnen deelnemen aan een geld-voor-werk programma. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

•  40 huishoudens, 240 personen hebben zaden, gereedschap, kippen,  
geiten en geld-voor-werk ontvangen.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 18.982 
 

Levensonderhoud 
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Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Uit evaluatie bleek dat meer gezinnen behoefte hadden aan contant geld om hun handel weer 
op te pakken en op die manier in hun inkomen te voorzien. Tevens zijn 18 huishoudens 
toegevoegd aan het aantal gezinnen dat wezen heeft opgenomen, vanwege hun zeer 
kwetsbare situatie. 
De proportionele berekening voor Caritas Guinée is lager uitgevallen dan is berekend in de 
planning omdat Caritas Guinée meerdere financieringsbronnen heeft kunnen vinden. 
Hierdoor is het aantal huishoudens dat een voedselpakket heeft ontvangen, betaald met 
Giro555 fondsen, uiteindelijk lager uitgevallen dan in de drie maandelijkse rapportage is 
vermeld.  

 
 
 
 

De steun van Cordaid is ook naar kinderen gegaan die hun ouders hebben verloren. Zij 
hebben extra bescherming nodig gehad om misbruik en kinderhandel tegen te gaan. Er is ook 
een deel gebruikt om te zorgen dat de kinderen hun scholing konden voortzetten. Speciaal 
geselecteerde buurtwerkers zijn getraind om de gesteldheid van gastgezinnen en wezen in 
de gaten te houden en indien dat nodig was, schendingen aan te kaarten bij de daarvoor 
aangewezen overheidsinstanties. In Sierra Leone zijn hulpverleners in speciale opvangcentra 
op zoek gegaan naar familie van kwetsbare kinderen om hen samen te brengen met 
familieleden die permanent onderdak konden bieden.  
 

 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal wezen dat geholpen kon worden door Caritas Liberia is verhoogd omdat de kosten 
voor lesmaterialen lager bleken te zijn dan voorzien. 
 

 
 
 
 

Cordaid richt zich op het versterken van bestaande lokale organisaties. Deze organisaties 
hebben directe toegang tot de gemeenschappen en kunnen gericht nagaan wie 
hulpbehoevend zijn en hen voorzien van de juiste informatie en hulpgoederen. In de 
programma’s is veel aandacht besteed aan het oprichten van ebola-preventie teams en 
comités. Het doel hiervan was om tijdig en op de juiste manier mensen te kunnen helpen en 
daarbij verdere ebola verspreiding te voorkomen.  
Zo heeft Trócaire in Sierra Leone de telefoons gebruikt om doorverwijzing, behandeling en 
quarantaine van (mogelijke) ebola patiënten soepel te laten verlopen. Daarnaast speelde de 
overheid een belangrijke rol in het beperken en beheersen van ebolaverspreiding. Misbruik 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Programmamedewerkers bezoeken maandelijks 81 geregistreerde 

wezen, hun gastgezinnen en hun scholen om het welzijn van wezen te 
controleren, psychosociale hulp te bieden (indien nodig) en 
schoolbezoek na te gaan. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 170 wezen hebben schoolgeld en materialen ontvangen. Uit evaluatie 
is gebleken dat 97% van de wezen daadwerkelijk naar school gaat. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 31.523 
 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • 168 kinderen die door ebola hun ouders hebben verloren of 

gescheiden zijn van hun familie worden opgevangen in opvangcentra. 
Resultaat tot  
31-10-2015 

• 210 kinderen zijn herenigd met familie of ondergebracht bij vrienden. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 24.654  
 

Bescherming 

Rampen-management 
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tijdens de noodhulp- en wederopbouwfases moet worden tegengegaan. 
Gemeenschapscomités in Liberia hebben daarom toegezien op de interventies van de 
overheid en hulporganisaties. Incidenten zijn onderzocht en gerapporteerd en opvolging is 
door autoriteiten gedaan. Op deze manier zijn de verantwoordelijke autoriteiten in staat 
gesteld adequaat te handelen en verdere verspreiding tegen te gaan. Coördinatie is hierbij 
erg belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is in Guinée waar Caritas Guinée met de 
betrokken overheidsinstanties een debat heeft georganiseerd over ebola-preventie, 
uitgezonden via de radio en televisie. 
 

 

 

Toelichting op afwijkingen van het plan: 
Het aantal gemeenschapscomités in Liberia gesteund door Cordaid is toegenomen omdat het 
proportionele percentage omhoog is gegaan. 
 

 
 
 
 

Cordaid heeft een Programma Manager (emergency accompanier) gedetacheerd aan Caritas 
Liberia voor capaciteitsopbouw in project management voor 1 FTE gedurende 6 maanden. 
De Programma Manager is per 15 december 2014 in dienst getreden en nam deel aan een 
verkorte inwerkperiode en veiligheidstraining tot 24 december. Op 25 december arriveerde de 

Liberia: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Opzetten en trainen van 11 gemeenschapscomités in 10 districten die 

de activiteiten van de overheid en andere relevante actoren 
monitoren. 

• Trainen van 120 vertegenwoordigers die de overheid en relevante 
actoren op de hoogte brengen van de activiteiten en uitdagingen. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• Er zijn 19 gemeenschapscomités opgericht verspreid over 10 
districten.  

• Hiervan zijn 38 vrijwilligers getraind (2 per comité) incidenten te 
onderzoeken en te rapporteren. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 31.523 
 

Sierra Leone: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Vrijwilligers worden ingezet om via de telefoon psychosociale hulp te 

bieden, informatie te verstrekken en opvolging te geven aan mensen 
met symptomen van ebola. 

Resultaat tot  
31-10-2015 

• 124 vrijwilligers hebben psychologische hulverlening gegeven en 
mensen in de gaten gehouden en indien nodig doorverwezen naar 
hulpverlenende instanties. 

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 20.250 
 

Guinée: Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan • Caritas Guinée zal een voorlichtingsfilm voor lokale gemeenschappen 

maken over wat ebola is en hoe je ebola kunt voorkomen. De film zal 
worden geprojecteerd in 55 dorpen. 

• Een debat wordt georganiseerd op radio en televisie met betrokken 
partijen (lokale organisaties, NGOs en overheidsinstanties) over ebola 
en ebola-preventiemaatregelen.  

Resultaat tot  
31-10-2015 

• De Franse versie van een video met daarin 5 scenario’s is vertaald in 
4 lokale talen en 41 keer geprojecteerd in 16 lokale gemeenschappen. 

• Een groot debat over ebola en preventiemaatregelen tegen ebola is 
georganiseerd via de nationale radio/televisie welke op 5 tv stations is 
uitgezonden en gedurende 12 weken 2 keer is herhaald.  

Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 26.393 
 

Programma-management 
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Programma Manager in Liberia. De activiteiten liepen door tot eind Augustus 2015 en hielden 
in:  
 
• Bijstellen projectdocumenten (budget, logframe, rapportages) 
• Werving & selectie projectpersoneel 
• Logistiek/inklaring van hulpgoederen van de haven naar de opslag 
• Netwerken met overheid en andere actoren in nationaal coördinatieorgaan.  
De contributie voor Cordaid aan programma-management in Guinee en Sierra Leone is 
onderdeel van de algemene steun aan de programma’s van partnerorganisaties.  
  

 

 

 
Uitdagingen en beperkingen 
 
Om hulpgoederen op de juiste plek te krijgen, is logistieke organisatie erg belangrijk. De juiste 
spullen moeten worden ingekocht, verscheept en ingeklaard bij de douane. Voor dit process 
is vaak specifieke kennis vereist en worden de juiste documenten vereist. Veel organisaties 
hebben hier weinig ervaring mee. Hierdoor waren de procedures tijdrovend en moesten 
planningen aangepast worden. Bij de evaluatie kwam naar voren dat Cordaid de lokale 
partners beter had kunnen begeleiden in dit process om het importeren van hulpgoederen 
gemakkelijker te laten verlopen.  
De wegen in Liberia zijn erg slecht. Caritas Liberia heeft een landelijk programma uitgevoerd 
en dat bracht veel transport met zich mee. Met een beperkt aantal vervoermiddelen is dat 
lastig gebleken. Er was slechts één motorfiets per provincie beschikbaar en twee auto’s voor 
10 provinciën. De programmamedewerkers in Liberia hebben de activiteiten daarom 
zorgvuldig moeten plannen. Omdat openbaar vervoer niet altijd een optie is voor het 
distribueren van goederen, is er samengewerkt met andere organisaties om oplossingen te 
vinden voor de transportbeperkingen. 

Liberia: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 39.635  

Sierra Leone: Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 38.520 
 

Guinee : Programma-management kosten met geld van Giro555 
Besteed bedrag 
tot 31-10-2015 

€ 38.101 
 

Beeld: Arie Kievit, Giro555. 
 

Dankzij RBF kregen meer kinderen zorg in Sierra 
Leone.  
 

Nieuw waterpunt in kliniek Sierra Leone. 
 



  Eindrapportage Giro555-actie ‘Stop de ebola-ramp’, maart 2016   

Tijdens het uitdelen van humanitaire goederen is gebleken dat er in sommige 
gemeenschappen afgunst ontstond onder de “niet direct getroffenen” die geen hulp krijgen 
tegenover de directe slachtoffers die wel hulp krijgen. In Liberia wordt men geacht elkaar te 
helpen en te delen. Omdat mensen die niet direct zijn getroffen door ebola de wel direct 
getroffenen hebben geholpen, hebben zij minder inkomen overgehouden. Caritas Liberia 
heeft dus heel zorgvuldig de selectie van de “werkelijke slachtoffers” moeten uitleggen zonder 
dat dit leidde tot conflicten in de gemeenschap. Het monitoren door speciaal opgezette 
gemeenschapscomités heeft hierbij geholpen.  
Hulpverleners in Sierra Leone hebben veel stress en zorgen om wat ze meemaken.  
Tegelijkertijd zijn ze bezorgd om hun eigen gezondheid. Om de hulpverleners te steunen en 
hun werk veilig te maken zijn er strikte protocollen opgesteld die de risico’s aanzienlijk 
verminderen. Ook is er psychologische steun geboden aan het personeel.  
 
Thema’s in de hulpverlening 

 
Coördinatie en samenwerking tussen verschillende actoren in de strijd tegen ebola is erg 
belangrijk gebleken. Zo vormt Caritas Liberia onderdeel van de Nationale Katholieke 
Gezondheidsraad die nauw samenwerkt met andere betrokken actoren zoals de overheid en 
internationale NGOs. Er zijn regelmatige bijeenkomsten gehouden waarin bijvoorbeeld werd 
besloten hoe goederen worden verdeeld en overlegd welke organisatie in welk gebied en op 
welk thema activiteiten uitvoert. Voordat de ebola-ramp uitbrak, was Caritas Guinée al lid van 
het zogeheten crisiscomité van de nationale overheid. Dit zorgde ervoor dat Caritas Guinée 
vervolgens vanaf het begin betrokken is geweest bij de nationale coördinatie bijeenkomsten 
en heeft kunnen bijdragen aan specifieke werkgroepen en het coördineren van activiteiten. 

 
Het opbouwen van capaciteit van zowel lokale organisaties als gemeenschappen is één van 
de speerpunten van het werk van Cordaid. Zo heeft Caritas Guinée door steun van Cordaid, 
de structuren kunnen opbouwen en versterken voor het uitvoeren van humanitaire 
activiteiten. Hierdoor heeft Caritas Guinée zich kunnen positioneren als sterke lokale partner 
om mee samen te werken. Ook voor Caritas Liberia heeft het inzetten van een 
ondersteunende kracht (emergency accompanier) vanuit Cordaid bijgedragen aan het 
vergroten van de capaciteit om de activiteiten te plannen en uit te voeren door trainingen en 
coaching. In Sierra Leone heeft Cordaid via het Gezondheidsprogramma bijgedragen aan het 
versterken van het gezondheidssysteem. Hiermee heeft Cordaid de capaciteit van de 
gezondheidsinstanties verder op kunnen bouwen. Ook is er op gemeenschapsniveau gericht 
gewerkt aan het versterken van lokale capaciteit. Door de mensen nauw te betrekken bij het 
uitvoeren van activiteiten, zijn zij in staat gesteld om preventieve maatregelen tegen 
verspreiding van ebola te treffen en hun bestaan weer op te bouwen als zij door ebola zijn 
getroffen.  

 
Omdat Cordaid samen werkt met lokale organisaties die vaak al lang actief zijn in de 
desbetreffende landen, is toegang tot de afgelegen gebieden gemakkelijker. Dit heeft als 
gevolg dat moeilijk bereikbare gemeenschappen beter geholpen kunnen worden. In alle 
bovengenoemde programma’s die met Giro555 fondsen zijn gefinancierd, is rekening 
gehouden met het betrekken van kwetsbare groepen in het plannen en uitvoeren van 
activiteiten. Zo heeft Trócaire in Sierra Leone specifiek rekening gehouden met huishoudens 
waarvan de kostwinnaar, vaak de man, was getroffen door ebola en de familieleden die 
overbleven, vaak vrouwen en kinderen, en die voor eigen inkomen moesten zorgen. Door het 
distribueren van voedsel, zaden en inkomen om handel te drijven, konden deze mensen weer 
een bestaan opbouwen.  
 
 
 
 

Samenwerking & coördinatie 

Capaciteitsopbouw 

Kwetsbare groepen 
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Toekomst hulpverlening 
 
In alle landen zijn de plannen bijgesteld om recht te doen aan de veranderde situaties die 
plaatsvonden door de ebola ramp. In Liberia hebben trainingen aan vrijwilligers die de 
activiteiten monitoren en aanbevelingen terugkoppelen aan de (lokale) overheid ervoor 
gezorgd dat de weerbaarheid van lokale gemeenschappen en hun bijdrage aan goedbestuur 
is vergroot. In de toekomst zijn deze mensen beter in staat om de betrokken actoren 
verantwoordelijk te houden voor hun werk tijdens rampen als ebola.   
In Sierra Leone heeft een deel van het programma van Cordaid bijgedragen aan het 
versterken van het nationale gezondheidsbeleid en –diensten om te zorgen dat het 
gezondheidssysteem sterker dan voorheen is en met een eventuele nieuwe ebola-crisis kan 
omgaan. Het is nu aan de nationale overheid om deze werkwijze te voort te zetten.  
Net zoals in de andere twee landen heeft Caritas Guinée de nadruk gelegd op een 
participatieve methode van het betrekken van alle actoren. Hierdoor hebben vooral de 
mensen die het zwaarts getroffen zijn door ebola de kans gekregen om zelf invloed uit te 
oefenen op de hulp die hen is geboden. Zij kunnen dus beter inspelen op eventuele 
toekomstige ebola uitbraken. 
Voor de drie landen blijft het noodzakelijk dat de onderliggende oorzaken van de ebola-
uitbraak aangepakt worden, gericht op o.a. goed bestuur, versterken van gezondheidszorg en 
onderwijs, verhogen van de productie en eerlijke handel in natuurlijke hulpbronnen. De 
netwerkpartners van Cordaid blijven programma’s uitvoeren in de desbetreffende landen om  
op langere termijn bij te dragen aan herstel en ontwikkeling. 
 

 

Ebola outreach at St John of God Hospital, Lunsar.  

Beeld: Cordaid 
 

Dhr. Siapha Kamara is optimistisch. Nog geen jaar geleden bevond zijn organisatie, Cordaid partner 
SEND West-Afrika zich nog in het midden van de Ebola crisis. SEND werkt in Kailahun district op de 
grens met Guinee en Liberia. 
Kamara herinnert zich de dag waarop Ebola toesloeg nog goed. ”Ik was in Sierra Leone voor een 
training met vrouwenorganisaties in Buendu en Koindu, toen mijn mensen me belden en meldden dat 
de eerste Ebola doden waren gerapporteerd in die twee dorpen. We besloten om ons kantoor te 
sluiten aangezien er geen remedie bestond tegen Ebola.  
“Maar een paar dagen later, veranderden mijn medewerkers van gedachten.”  Ze zeiden: “Onze 
missie is om in de meest lastig te bereiken delen van het land te werken en de meest 
hulpbehoevende mensen te helpen, dus kunnen we het kantoor niet sluiten in het midden van deze 
crisis.”  Onze medewerkers waren de eersten die mensen waarschuwden voor de ziekte.  
“We hebben met lokale vrouwengroepen Ebola preventie voorlichting gegeven en hygiëne kits 
en food en non-food items uitgedeeld aan groepen in quarantaine. Terugkijkend, is Kamara erg 
trots op hen: "Het zijn allemaal helden.” 
 
 

Het zijn allemaal helden 
 




