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Wat: Easy Solar distribueert 

apparaten die op zonne-ener-

gie werken. De organisatie 

bereikt mensen die onder er-

barmelijke omstandigheden in 

de meest kwetsbaar gebieden 

wonen. Cordaid ondersteunt 

Easy Solar en helpt zo mee om 

schone energie betaalbaar te 

maken voor veel mensen. 

Waar: Freetown, Sierra Leone

Waarom: In Sierra Leone heeft 

slechts 12 procent van de  

stedelijke huishoudens en  

2 procent van de huishoudens 

op het platteland toegang tot 

energie. In gebieden zonder 

stroom gebruiken mensen 

vaak fakkels van lage kwa-

liteit, kerosinelantaarns of 

vervuilde dieselgeneratoren. 

Niet zonder gevaar en zeer 

schadelijk voor het milieu. 

Easy Solar biedt de apparaten 

aan met de mogelijkheid om 

op krediet te betalen en be-

looft het product te vervangen 

als het niet werkt.

Wie: Afnemers zijn onder meer 

kleine ondernemers in Free-

town, de hoofdstad van Sierra 

Leone.  De dame op de foto 

is zichtbaar blij. Het apparaat 

op zonne-energie stelt haar in 

staat haar winkeltje open te 

houden. 

DAAROM

•  Cordaid helpt met 
economisch perspectief 
voor de allerarmsten in 
21 landen 

•  175 duizend leningen 
verstrekt aan onderne-
mers (71% vrouw) 

•  64 miljoen euro geïn-
vesteerd in microfinan-
cieringsinstellingen en 
MKB-bedrijven 
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OPSTEKERS

Nieuwe 
kansen in 
Noord-
Oeganda

Noord-Oeganda/Zuid-Soedan |  

Stel, je bent een succesvol on-

dernemer in een gemoedelijk 

dorp. Iedere ochtend staan 

mensen in de rij voor jouw 

winkel. Dan slaat het noodlot 

toe: een gewapende groep 

dronken en gedrogeerde plun-

deraars trekt verkrachtend en 

moordend door het dorp. Met 

een handvol bezittingen weet 

je de grens over te vluchten. 

Daar wil je in een vreemde 

omgeving opnieuw beginnen. 

Maar hoe pak je dat aan?  

Het overkwam Night Naume 

Akula, winkeleigenares uit 

Morobo County, Zuid-Soedan. 

‘Toen ik in Oeganda aankwam, 

had ik niets. Ik heb RUFI om 

steun gevraagd en kan nu 

mijn bedrijf laten groeien.’ 

Rural Finance Initiative (RUFI) 

is een microkredietinstelling 

uit Zuid-Soedan die nu ook 

een vestiging in Noord- 

Oeganda heeft, speciaal voor 

gevluchte kleine onderne-

mers. Cordaid ondersteunt 

deze instelling. Al 479 

mensen, merendeel vrouwen, 

hebben inmiddels een micro-

financiering gekregen. 

Nederland | Rond de Kerst 

kreeg een groot aantal do-

nateurs bij een giftverzoek 

een leuk recept mee gestuurd 

als dank. Dit ‘Kerst specu-

laashuisje’ staat symbool 

voor een veilig en warm 

thuis dat we iedereen op de 

wereld gunnen. Hoe leuk is 

het dan dat wij deze foto toe-

gestuurd kregen van Luca uit 

Woerden!  Hij heeft er een 

prachtig huis van gemaakt. 

En dankzij de opbrengst van 

de mailing kan Cordaid in 

2019 veel mensen blij maken 

met een ‘echt’ huis. 

Samen een 
speculaashuisje bakken

SLIM 
RESULTATEN 
BOEKEN
CAR | Cordaid werkt in de 

Centraal-Afrikaanse Repu-

bliek al langere tijd aan de 

verbetering van de gezond-

heidszorg. Dit gebeurt met 

behulp van 'resultaat gericht 

financieren'. Dat betekent 

kort gezegd: eerst resultaat 

boeken, dan geld ontvangen. 

Dit succesvolle programma 

bracht de Europese Unie 

ertoe om –via het Bêkou- 

fonds– financiële middelen 

aan Cordaid te geven om 

dit toe te passen in grote 

delen van het land. Een van 

de belangrijkste nationale 

gezondheidsdoelstellingen 

in Centraal-Afrika is het 

terugdringen van moeder- 

en kindersterfte, die nog 

steeds enorm hoog is. Het 

Bêkou-project verbetert  

basisgezondheidsdiensten 

voor meer dan 300.000 

mensen in de meest ver-

armde districten. 

Resultaten tot nu toe:

696.534  
nieuwe patiën-
ten consultaties

16.849 
kinderen 
volledig 
gevaccineerd

27.895 
geassisteerde 
bevallingen

89.609 
prenatale 
consulten

KIJKTIP:  

Filmpje op www. 

cordaid.nl/rufi 

met verhalen van 

deze vrouwen 
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M
artin grijpt de kans om zijn eigen leven een 
nieuwe slinger te geven met beide handen aan. 
In zijn bescheiden werkplaats voert hij kleine 
elektrotechnische reparaties uit. ‘Ik heb mijn 
hele leven hard gewerkt en dat wil ik nog steeds. 

Maar ik wil graag ook wat betekenen voor mensen die het -net 
als ik- minder hebben. Ze kunnen bij mij terecht voor allerlei 
elektrotechnische reparaties.’ 
De coöperatie die op 18 januari officieel is geopend, helpt een 
bont gezelschap starters; je komt er ook een 
piano- en yogalerares, een meubelstylist en een 
Caribische kok tegen. Het enthousiasme van 
Martin werkt aanstekelijk. Hij heeft alle ruimtes 
in het gebouw geschilderd en geholpen met de 
inrichting. ‘Ik ben nogal positief ingesteld en 

geef dat graag door aan de andere leden van de coöperatie. De 
meeste mensen in de coöperatie hebben immers wat proble-
men, daarom denk ik dat het goed is om elkaar te stimuleren. 
Dat is de kracht van de coöperatie; je hoeft het niet helemaal 
alleen te doen.’ 
Cordaid staat de leden van de coöperatie bij met advies en trai-
ningen. ‘We leren bijvoorbeeld kostenberekeningen te maken, 
en worden getraind in het maken van publiciteit via social 
media. We krijgen geen geld van Cordaid, het is de bedoeling 

dat we onszelf leren te bedruipen. Nu nog met 
ondersteuning van onze uitkering en een start-
kapitaal van Haltewerk, maar uiteindelijk zullen 
we op eigen benen staan. En dat gaat ons lukken, 
ik heb er in ieder geval heel veel zin in.’ 
Voor meer informatie: coin@cordaid.org

De coöperatie is 
gevestigd aan  

de Kanaaldijk 301 in 
Alkmaar. U bent van 
harte welkom om er 
een kijkje te nemen.

‘Je doet het niet helemaal alleen’
De kersverse coöperatie Lichtpunt in Alkmaar geeft acht mensen de kans om met behoud 
van uitkering een eigen bedrijfje te starten. Een van hen is Martin (61), ondernemer in hart 

en nieren, maar door de crisis zijn elektrotechnisch bedrijf kwijt geraakt.   
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‘ Genoeg te 
doen hier’ 
Walaa is de eerste 
vrouwelijke loodgieter 
ten oosten van Aleppo
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In het voorstadje Dir Hafir van Aleppo is zeventig procent van de huizen 
beschadigd en tien procent totaal verwoest. Verpleegkundige Walaa 
Al Khalef laat zich hier omscholen tot loodgieter. Ze is één van de 350 
vrouwen en mannen uit het stadje die met steun van Cordaid loodgieter, 
elektricien, schilder of specialist in het plaatsen van zonnepanelen worden.
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G
een haar op haar 
hoofd dat er ooit aan 
dacht om loodgieter 
te worden. Waarom 
zou ze, ze was toch 
verpleegkundige? 

Maar de oorlog in Syrië gooide alles 
overhoop. Twee jaar lang trokken 
Walaa, haar man en haar twee 
jonge kinderen van schuilplek 
naar schuilplek. Toen het moor-
dende oorlogsgeweld in Dir Hafir 
wat luwde, hakten ze de knoop 
door. Ze gingen -net als duizenden 
andere Syrische gezinnen in het 
afgelopen jaar- terug naar hun 
woonplaats van vóór de oorlog. 

Terug naar huis
‘Ondanks het feit dat er nog steeds 
oorlog is, willen mensen terug’, 
zegt Marten Treffers, Cordaids 
shelter expert en noodhulp-
coördinator. Hij heeft de situatie 
drastisch zien veranderen. ‘Een 
paar jaar geleden draaide alles hier 
nog om overleven. Nog maar een 
jaar geleden kon je in het oude 
centrum van Damascus niet veilig 
over straat. Nu zitten er weer men-

sen op terrasjes. Ze willen de draad 
weer oppakken. Ze willen hun 
huizen weer in, of wat daarvan is 
overgebleven. Soms wappert de 
was aan een balkon van een wo-
ning die grotendeels in puin ligt. 
Waanzin. Maar het toont wel aan 
hoe graag mensen terug willen.’ 
Ook in Homs en Aleppo komen de 
economie en het publieke leven 
weer op gang. Al liggen delen van 
de stad daar nog letterlijk in puin. 
‘Je rijdt er het ene moment langs 
volle terrasjes om een minuut later 
terecht te komen in een akelig stil-
le wijk waar geen appartements-
gebouw nog rechtop staat.’

Meer dan tweehonderd  
appartementen opgeknapt
In de grote steden gaat de terug-
keer makkelijker. Daar vind je 
eerder werk, is eerder een school te 
vinden voor je kinderen. ‘Buiten de 
grote stad staat alles nog stil. Voor 
terugkeerders is dat veel lastiger’, 
aldus Marten. Dir Hafir, de woon-
plaats van Walaa en haar gezin, 
ligt op een uurtje oostwaarts rijden 
van Aleppo. Juist hier, waar de  

‘ Genoeg te 
doen hier’ 

13 miljoen 
mensen in nood

6,2  
miljoen 
mensen ontheemd  

in eigen land

1,2 miljoen 
beschadigde huizen, 
waarvan 400.000 
totaal verwoest

760.700 
ontheemden en 

vluchtelingen gingen 
in de eerste helft 

van 2018 weer terug 
naar hun woonplaats

SYRIË

Walaa Al Khalef  
in opleiding  
tot loodgieter  
in Dir Hafir
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woningnood zo groot is en 
waar honderden gezinnen 
na jarenlange omzwervingen 
weer zijn teruggekeerd, wilde 
Cordaid iets doen. Het eerste 
plan was om met Syrische part-
ners en aannemers in rap tem-
po huizen te gaan opknappen. 
Dat mochten we als buiten-
landse hulporganisatie helaas 
niet doen, omdat veel wonin-
gen niet of niet goed staan 
geregistreerd in het kadaster. 
‘Voordat dat is geregeld ben je 
zo een jaar verder’, legt Marten 
uit. ‘Daar konden we niet op 
wachten. Die bouwplannen 
voeren we nu uit in Aleppo, 
waar het kadasterprobleem 
zich niet voordoet. We hebben 
er al meer dan tweehonderd 
appartementen opgeknapt. En 
ook in Homs hebben we twin-
tig woningen en vier scholen 
weer bewoonbaar gemaakt.’

Eén grote praktijkruimte
En in Dir Hafir dan? Daar 

leidt Cordaid met hulp van 
een Syrische partnerorgani-
satie 350 terugkeerders op 
tot elektricien, loodgieter en 
schilder. Zo kunnen ze zelf aan 
de slag met het opknappen 
van hun eigen woningen en 
die van elkaar. De opleidingen 
duren drie maanden. Voor de 
theorielessen hebben we een 
apart opleidingscentrum. Voor 
de rest is het zwaar verwoeste 
stadje natuurlijk één grote 
praktijkruimte. Geen betere 
plek om te leren klussen dan 
oorlogsgebied.

Snakken naar een eigen plek
Alle cursisten komen uit 
hetzelfde stadje. ‘Dat maakt 
dit project bijzonder’, vindt 
Marten. ‘Deelnemers kennen 
elkaar en hebben vaak hetzelf-
de meegemaakt. Veel gezin-
nen vinden nu onderdak bij 
vrienden of kennissen, omdat 
hun eigen huizen nog onbe-
woonbaar zijn. Ze snakken 

naar een eigen plek en zijn 
dan ook zeer gemotiveerde 
leerlingen. Het mooie is dat 
ze hun nieuwe expertise met 
elkaar kunnen delen. Natuur-
lijk gaan ze eerst aan de slag in 
hun eigen huizen. Maar het is 
de bedoeling dat loodgieters, 
schilders en elektriciens ook 
elkaar gaan helpen. En dat ze 
met hun nieuwe vaardigheden 
extra inkomen gaan krijgen. 
Dat is echt broodnodig.’
Ook opvallend is het relatief 
grote aantal vrouwelijke 
deelnemers, bijna zestig. 
‘Vooral op het platteland is dat 
uitzonderlijk’, zegt Marten. ‘De 
meeste vrouwen durven of mo-
gen buitenshuis niet zomaar 
op eigen houtje handelen.’ 

De vrouwelijke cursisten  
zijn pioniers
En juist vrouwen kunnen de 
cursussen goed gebruiken. Ze 
staan er vaak alleen voor. Hun 
mannen zijn ongekomen of 

Marten Treffers
noodhulpcoördinator 

Marten werkt aan 
betere huisvesting in 
crisisgebieden, onder 
meer in Syrië, Irak en 

Afghanistan

Met elkaar's hulp worden de huizen weer 
bewoonbaar gemaakt 

Langzaam maar zeker komt het gewone leven weer op gang 
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vermist. Ze houden zich vaak 
schuil omdat ze anders het 
leger in moeten. Dan zouden 
ze moeten deelnemen aan een 
conflict waarvoor ze eerder 
juist op de vlucht waren gesla-
gen. ‘De vrouwelijke cursisten 
zijn pioniers’, vindt Marten. 
‘Ze doorbreken taboes en 
rolpatronen.’ Walaa Al Khalef 
is één van die pioniers. Naast 
haar werk als verpleegkundige 
leert ze nu ook buizen fitten, 
bochten trekken en leidin-
gen leggen. ‘Dat is geweldig’, 
ervaart ze. Walaa voelt zelf 
ook aan dat het een voordeel is 
vrouw te zijn in haar nieuwe 
beroep. Ze kan ongestoord 
klussen uitvoeren in de vele 
woningen van alleenstaan-
de vrouwen in Dir Hafir en 

omstreken. ‘Als man kom je 
daar minder makkelijk over de 
vloer. Soms hebben taboes zo 
hun voordelen.’ 

Ook haar eigen huis wacht een 
grondige renovatie. ‘Ons gezin 
woont nu nog in bij mijn 
schoonouders. Ons eigen huis 
heeft geen deuren en ramen 
meer en ook geen wc. En de 
hele inboedel is geplunderd 
toen we op de vlucht waren. 
Als ik straks klaar ben met 
de opleiding ga ik zorgen dat 
er weer water stroomt in ons 
eigen huis.’ Walaa heeft een 
weids perspectief. ‘Ik wil de 
eerste vrouwelijke loodgieter 
worden in de regio’, zegt ze. 
Aan zelfvertrouwen ontbreekt 
het haar niet, en een neus 
voor zaken heeft ze ook. ‘Wie 
zegt me dat dat niet gaat luk-
ken? Genoeg te doen hier, met 
al die kapotte huizen. Ieder-
een wil gewoon een toilet dat 
werkt.’ 

Juist vrouwen 
kunnen de cursus 
goed gebruiken

Kinderen spelen weer buiten De vrouwen die zich laten opleiden zijn echte pioniers, ze doorbreken 
taboes en rolpatronen

CORDAIDS 
NOODHULP  
IN SYRIË IN 2018

202 
appartementen  
opgeknapt in 
Aleppo

20 appartementen 
4 scholen  
1  gemeenschaps-

centrum 
1 jongerencentrum 
opgeknapt in Homs

350 
teruggekeerde 
vluchtelingen volg-
den een opleiding 
tot elektricien, 
loodgieter, schilder, 
waaronder 59 
vrouwen 

PLANNEN  
VOOR 2019

Opknappen van 

750 woningen 
en 4 drinkwater-
installaties in  
Homs en Hama

Opknappen van 

190 woningen  
in dorpen bij  
Damascus en 
Aleppo

Technische vaar-
digheidstraining 
geven aan 1000 
mensen in Aleppo



‘Wij respecteren altijd de natio-
nale wetgeving. Dat is in een 
groeiend aantal landen waar 
we werken steeds moeilijker 

door wetgeving op Non Gouvernementele Orga-
nisaties, zoals Cordaid. Die wetten beperken vaak 
onze bewegingsruimte. Neem Burundi, waar  
in 2015 nog een burgeroorlog woedde, en waar  
Cordaid stevig aanwezig is. Tutsi’s zijn daar ge-
middeld beter opgeleid dan de historisch wat  
achtergestelde Hutu’s. Dat is op zich een begrij-
pelijke reden om te zeggen: “Beste NGO’s, wij 
willen dat jullie voortaan 60% Hutu’s in jullie staf 
hebben.” Je zou dat kunnen opvatten als positieve 
discriminatie voor de Hutu’s, zoals wij ook derge-
lijke doelen in Nederland kennen. 

Maar wat gebeurt er als overheden vervolgens wil-
len dat je de percentages registreert, dat ze invloed 
hebben op het aannemen van personeel en dat je 

de persoonsgegevens overhandigt? Hoe groot is de 
stap dan naar acties waaraan je als NGO niet wilt 
meewerken? In een land waar wij heel veel werk 
verrichten en dit ook willen blijven doen, vergt het 
veel diplomatiek handwerk om dit in goede banen 
te leiden, samen met andere hulporganisaties en 
de Nederlandse overheid. Wij hebben uiteindelijk 
op stellige maar vriendelijke wijze gezegd: “Het 
is een goed idee om een achtergestelde groep te 
helpen en we bieden daarom trainingen aan voor 
Hutu’s. Maar aan registraties op basis van ras of 
afkomst doen wij niet, we overhandigen die dus 
evenmin.” Het heeft gewerkt, want we konden 
doorwerken. Maar onlangs kregen we toch weer 
de vraag waar de registraties bleven.

We zijn bereid ons werk stil te leggen als het erop 
aankomt, met veel pijn in het hart. Die standvas-
tige houding steunt andere, vaak kleinere orga-
nisaties om hun rug ook recht te houden. Voor 
veel organisaties uit bijvoorbeeld de VS ligt dat 
anders. Die hebben niet zo’n moeite met positieve 
discriminatie. En, heel misschien, wil de VS wel 
invloed houden in kwetsbare regio’s, omdat ze die 
anders zouden verliezen aan landen als China en 
Rusland. Zo kan het bieden van de o-zo-belang-
rijke hulp een zeer delicaat en gecompliceerd 
politiek proces zijn.

Ooit woonde ik met mijn gezin in Rwanda, waar 
raciale spanningen de samenleving steeds verder 
vergiftigde, met een regelrechte genocide tot ge-
volg. Ik verzet me dan ook met alle vezels in mijn 
lichaam tegen het leveren van persoonsgegevens 
over aantallen Hutu's en Tutsi's  in onze staf. Mijn 
devies: geef geen vinger als het om dit soort hu-
mane principes gaat, want voor je het weet wordt 
je hand gevraagd. Maar toon altijd respect.' 

Hoe houd je je staande in landen 
met strenge NGO-wetgeving?

Vraag het Kees

10

?
Ook een vraag aan Cordaid? Stel hem aan algemeen directeur 
Kees Zevenbergen, via redactie@cordaid.nl 
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In een jaar vol conflicten en natuur rampen 
hebben we gelukkig met uw steun meer dan tien 

miljoen mensen een toekomst kunnen geven.

MRT 
2018 

APR 
2018 

JUN 
2018 

AUG 
2018 

OKT 
2018 

NOV 
2018 

Gaarkeukens in Aleppo, Syrië 
In de verwoeste Syrische stad Aleppo is 

voedsel schaars of onbetaalbaar gewor-

den. Om iets van dit lijden te verlichten, 

financiert Cordaid een gaarkeuken waar 

zo’n 10.000 warme maaltijden per dag 

worden bereid. Het voedsel gaat naar 

stadsbewoners die het extra zwaar heb-

ben. Dit jaar gaat Cordaid verder helpen 

met de wederopbouw van het land. Lees 

hierover op pagina 6. 

Water voor vluchtelingen  
in Oeganda
Bijna 1,5 miljoen oorlogsvluchtelingen 

uit Zuid-Soedan worden opgevangen in 

Noord-Oegandese vluchtelingenkampen. 

Cordaid bouwt hier latrines, geeft voor-

lichting over goede hygiëne, herstelt 

kapotte watervoorzieningen en bouwt 

nieuwe waterpunten. Hiermee verdelen 

we 100.000 liter water per dag onder 

duizenden mensen.

Veilig bevallen in Ethiopië
Gebrek aan medische zorg in het extreem 

droge en afgelegen noorden van Ethiopië 

is fataal voor veel moeders en baby’s. 

Daarom traint Cordaid in het Teeru district 

per jaar 100 traditionele kraamverzorgers 

en gezondheidswerkers en 60 verloskun

digen. Zij ontvangen tevens een medische 

basisuitrusting.

Honger in Jemen
In Jemen voeren verschillende bevolkings-

groepen al drie jaar oorlog en verkeren 

ruim 8 miljoen mensen in acute hongers-

nood. We zijn hier gestart met hulp aan 

770 gevluchte gezinnen. Met onze hulp 

kunnen zij weer basisvoeding kopen. We 

zorgen voor hygiënepakketten met zeep, 

wasmiddel en damesverband. Daarmee 

verkleinen we de kans op bijvoorbeeld de 

uitbraak van cholera. Op pagina 20 leest u 

een interview met dr. Ashraf Badr, hoofd 

van onze hulpverlening in Jemen.  

Hulp slacht offers Sulawesi
Cordaid komt in oktober direct in actie  

— samen met een netwerk van lokale 

organisaties — als het Indonesische eiland 

Sulawesi getroffen wordt door een ver-

woestende aardbeving en tsunami. Een 

greep uit de hulp: 81.275 kilo rijst uitge-

deeld; 1.224 patiënten behandeld;  

21 watertanks op 10 locaties; 2.522 

voedsel pakketten verstrekt; 1.955 

hygiënekits gedistribueerd; 18 toiletten 

gebouwd en 7 kindercentra opgezet.

Help kind gezinnen overleven
RTL Boulevard vraagt aandacht voor 

het probleem van kinderen die er alleen 

voor staan. Met de opbrengst van bijna 

100.000 sms’jes geven we meer dan 800 

kindgezinnen water, voedsel, onderdak en 

toegang tot gezondheidszorg en onder-

wijs. En bieden we psychologische hulp 

bij de verwerking van verlies en trauma’s. 

Marieke Elsinga bezocht een aantal van 

deze kindgezinnen in Oeganda. Lees haar 

ervaring op de achterzijde. 

Dank 
voor uw  
steun in 

2018!  
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Wat zie je? De muren zijn gemetseld, het dak zit 

erop, de deuren en ramen zijn gezet. Nu wordt  

letterljjk de laatste hand gelegd aan het huis door 

de binnenmuren te stucen.

Waar is dit? Deze kersverse woning, bestaande 

uit een woonruimte en een slaapkamer, staat in 

Noord-Oeganda in een van de grootste vluchte-

lingenkampen ter wereld. Achter de woning staat 

een nette latrine. Tegenover het huis staat de 

gemeenschappelijke keuken.

Voor wie is dit? Sarah van 17 jaar en haar 

broertje Francis (13) staan te popelen om hier 

te gaan wonen. De twee zijn twee jaar geleden 

gevlucht voor de oorlog in Zuid-Soedan. Ze zijn 

toen als wezen in Imvepi terechtgekomen en 

moesten zonder hun ouders zien te overleven. 

Zelf water halen, koken, zorgen voor brandhout 

en eten. Elke dag weer. Sarah en Francis wonen nu 

in een inmiddels versleten tent, die maar weinig 

veiligheid biedt. Dit kindgezin krijgt nu een veilig 

onderkomen.  

Door wie gebouwd? Geld voor het huis kwam 

van onze donateurs. Het is gebouwd door bewo-

ners van het vluchtelingenkamp. Cordaid heeft 

hiertoe een aantal mannen opgeleid. Zij kunnen 

nu bijvoorbeeld bakstenen produceren en met-

selen. Zo bouwen ze dus niet alleen huizen voor 

kwetsbare kinderen, maar ze verdienen ook geld 

om hun eigen gezin te onderhouden. De binnen-

kant van het huis wordt gestuct door vrouwen 

uit het kamp. Zo hebben ook zij inkomsten om 

bijvoorbeeld schoolgeld voor hun kinderen te 

betalen. Zo krijgt iedereen een kans om weer iets 

op te bouwen. 

De ruimte

Nieuw huis in een vluchtelingenkamp in 
Noord Oeganda, waar ook circa 10.000 

kindgezinnen wonen. Broertjes en zusjes 
die zonder ouders moeten overleven. 

Cordaid bouwt letterlijk aan een betere 
toekomst voor deze kinderen.



Klimaatverandering 
raakt vooral arme 
landen. De verandering 
leidt uiteindelijk tot 
nog meer armoede 
en conflicten in 
kwetsbare regio’s. 
Kleine aanpassingen in 
ons leven hier, hebben 
effect ver weg; ook 
millieubesparing is 
ontwikkelingshulp. Met 
deze gadgets wordt het 
nog leuk ook.

1 ECOBALL
Ecoball is een vervan-

ging voor waspoeder. 

De bal is herbruikbaar 

tot maximaal duizend 

wasbeurten; honderd 

procent hypoallergeen, 

residu-vrij en antibac-

terieel. Als iedereen de 

Ecoball zou gebruiken, 

dan zou er 700 duizend 

ton per jaar minder was-

middel in ons watersys-

teem terechtkomen.

2 FAIRPHONE
De enige modulaire en 

duurzame smartphone 

op de markt is Fair-

phone uit Nederland. 

Deze telefoon gaat 

veel langer mee dan 

de grote merken en in 

vijf minuten verwissel 

je je scherm en accu. 

Daarnaast komen de 

grondstoffen uit conflict-

vrije gebieden.

3 ECOFFEE CUP
Met de Ecoffee Cup 

Bamboe Beker draag je 

bij aan een beter milieu. 

Jaarlijks worden mil-

jarden bekers wegge-

gooid, die allemaal als 

afval verwerkt moeten 

worden. De lichtge-

wicht Ecoffee Bamboe 

beker is gemaakt van 

organische biologisch 

afbreekbare bamboe-

vezel.

4 MOONCUP
Mooncup is een zachte 

menstruatiecup, gemaakt 

van siliconen. Hij is door 

vrouwen ontworpen als 

handig, veilig en milieu-

vriendelijk alternatief 

voor tampons en maand-

verband. Al sinds 2002 

vertrouwen vrouwen 

en meisjes over de hele 

wereld op de Mooncup. 

De makkelijk te reinigen 

Mooncup-menstruatiecup 

gaat jaren mee.

5 WASBARE  
LUIERS
Een kindje draagt ge-

middeld vijf luiers per 

dag. Oftewel 150 luiers 

per maand, goed voor 

22 kilo afval. Wasbare 

luiers zijn beter voor 

het milieu, ook als je het 

wassen meetelt. De mo-

derne variant is gemaakt 

van zacht materiaal en 

heeft een voorgevormd 

broekje. 

KLIMAAT- 
BESPAREN

Ook kleine  
stappen helpen

1

2

3

4

5

6

20%
van ons afval is plastic.
Tip: Neem een eigen tas 

mee. En let op wat je 
koopt; elke dag openen 
we gemiddeld 7 verpak-

kingen.
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KLIMAAT- 
BESPAREN

Ook kleine  
stappen helpen

8

9

10

6 DUURZAME 
MODE 

Duurzame mode is goed 

voor de arbeidsom-

standigheden waarin ze 

gemaakt worden, maar 

ook voor het milieu. Het 

is in het oerwoud van de 

keurmerken echter niet 

eenvoudig verantwoorde 

hippe kleding te vinden. 

De site www.projectcece.

nl schept overzicht en 

houdt rekening met alle 

keurmerken.  

7 HEALTHY SEAS 
SOKKEN
Deze sokken zijn com-

fortabel, zacht en hebben 

een goed verhaal. De 

nieuwe designs zijn ge-

maakt van 73 procent  

biokatoen en Econyl- 

garen, gemaakt met gere-

cyclede visnetten. Healthy 

Seas duikt gedumpte en 

verlaten visnetten op uit 

de Noordzee en de Mid-

dellandse Zee en maakt zo 

de zee een stuk schoner.

8 BAMBOE  
TANDENBORSTEL
Het handvat van Humble 

Brush is volledig van 

bamboe en de borstel-

haren zijn zonder de 

chemische stof BPA. 

Hij poetst net zo goed 

als een gewone, plastic 

tandenborstel, maar is 

stukken duurzamer. En 

hij heeft ook nog eens 

een prachtig design. 

9 SOLARLAMP
De zon laadt deze Waka-

Waka solarlamp gratis 

op. Deze kleine zaklamp 

is gemakkelijk mee te 

nemen. Een uniek lampje 

met vier lichtstanden en 

een SOS-functie. Perfect 

voor onderweg of 

gewoon thuis. Bij weinig 

buitenlicht –dus ook 

bij bewolkt weer– is de 

ledlamp tot tweehonderd 

procent efficiënter dan 

andere solar lampen. 

10 DOUCHECOACH
Kom je maar lastig on-

der die lekkere warme 

douche vandaan, dan 

kan deze digitale coach 

je helpen. De douche-

coach telt af vanaf vijf 

minuten en is met een 

zuignap makkelijk te 

bevestigen. Goed voor je 

portemonnee, het milieu 

en je geweten. 

75%
In 2018 heeft de EU de 

halogeenlamp verboden. 
Branden er nog een paar 
in uw huis? Vervang ze 

dan vandaag nog voor een 
ledlamp. Die verbruikt 75% 

minder energie dan een 
halogeenlamp. 

6

500 kg
We produceren per jaar 

ongeveer vijfhonderd kilo 
afval per persoon. Ruim de 
helft daarvan leveren we  

gescheiden in. Zie meer tips 
en info op afvalscheiden-

heelgewoon.nl

GEEN OF  
MINDER VLEES 

ETEN 
is beter voor het klimaat. Maar 
let op welke vleesvervanger je 
kiest. Bij de productie van een 
vleesvervanger met kaas komt 

net zoveel CO2 vrij als bij  
het produceren van  

een stuk kip.

5 min
Als iedereen maximaal 

vijf minuten per dag 
doucht, besparen we 
850 miljoen kilo CO2 

per jaar. 

7
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Voor de actie:

Met een opbrengst van €

Hartelijk
dank!

C
er

ti
fi
ca

a
t

Medewerkers van onze 

service desk krijgen 

regel matig het verzoek 

van kinderen die op 

school een actie voor 

Cordaid willen organiseren, bedrijven 

die een bijzondere bijdrage willen 

leveren, of mensen die meedoen met 

de Nijmeegse vierdaagse en zich 

daarbij willen laten sponsoren ten 

behoeve van Cordaid. Uiteraard zijn 

alle initiatieven om geld op te halen 

van harte welkom; klein en eenvou-

dig of juist groots en meeslepend.  

Cordaid steunt al deze acties graag 

met informatiemateriaal. Bel of mail 

hiervoor naar onze servicedesk:  

070 3136233 of info@cordaid.nl.  

Kom in 
actie voor 
Cordaid   

INSPIRATIE

In 1938 startte de organisatie voor 

armoedebestrijding en naastenliefde 

Bond Zonder Naam met zogehe-

ten spreukenkaarten. Sinds 2007 

worden ze via Cordaid verspreid. 

De klassieker onder deze spreuken 

is ‘Verbeter de wereld, begin bij 

jezelf’. Deze spreuk is bedacht door 

de pater Henri de Greeve, stichter 

van de Bond. Cordaid in Nederland 

richt zich in navolging van de Bond 

nu op het coöperatief ondernemen. 

Mensen met een uitkering krijgen 

hulp op weg naar de arbeidsmarkt. 

De aloude spreukenkaarten zijn 

gebleven, en in een nieuw jasje 

gestoken. 

U kunt ze opvragen bij de  

servicedesk: 070 3136233  

of info@cordaid.nl.   

Iedere 
maand een 

inspirerende 
spreuk  Powervrouwen 

van Abafazi

Een spontaan bezoekje is een 

verrassende binnenkomer       

September 2019

15040-12-Spreukenkaarten-2019.indd   15

21/12/2018   13:00

Als je dicht bij jezelf blijft,  
kun je ver komen      
Maart 2019

15040-12-Spreukenkaarten-2019.indd   3 21/12/2018   13:00

Geluk ontstaat vaak door aandacht te hebben voor de kleine dingen
Mei 2019

15040-12-Spreukenkaarten-2019.indd   7

21/12/2018   13:00

Abafazi komt uit het Zulu en be-

tekent letterlijk vrouwen. De tien 

power-vrouwen van Abafazi brengen 

een eerbetoon aan iconische zwarte 

vrouwen die een lans hebben gebro-

ken voor de vrijheid. Ze nemen je mee 

op reis door de muziek en cultuur van 

Zuid-Afrika. De Afrikaanse drum, de 

marimba en hun eigen stemmen zijn 

de basisinstrumenten. Van oudsher is 

de Afrikaanse drum een vooral door 

mannen bespeeld instrument, maar de kleurrijke en energieke Abafazi zetten dit 

stereotypebeeld op zijn kop. De kostuums van de Abafazi zijn vormgegeven in 

de traditie van elf verschillende volkeren die leven in The Rainbow Nation. Zo 

weerspiegelt elk kostuum een specifieke cultuur, herkenbaar door stijl, kleurge-

bruik en patronen.

Zie voor data locaties en tickets www.dgtheater.nl >> Bestel uw tickets via  

abafazi.ntk.nl en ontvang een gratis CD bij uw bestelling!



17CORDAID

Voor de actie:

Met een opbrengst van €

Hartelijk
dank!

C
er
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Deze tekst verwoordt de wereld waar Cordaid voor staat.  
En is tevens de tekst die wordt uitgesproken in de tv spot die  

u ongetwijfeld al eens op televisie gezien en gehoord hebt.

Onze wereld is prachtig als je er samen iets 
van maakt

En mooiere wereld begint voor Cordaid 
met omkijken naar elkaar

Elkaar spontaan helpen,  
klaar staan voor iemand die het minder 

heeft of ongelofelijk veel pech

Cordaid helpt, juist in de meest moeilijke 
gebieden ter wereld

Cordaid, op de wereld  
om elkaar te helpen
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Voor kinderen en jongeren in het district Bocaranga 
– het noordwesten van de Centraal Afrikaanse 

Republiek – is de toekomst weinig rooskleurig. Naar 
school gaan, doorleren, dromen van en werken aan 
je toekomst? Je hebt wel wat anders aan je hoofd. 

Een toekomst voor  
de schooljeugd 

OMKIJKEN NAAR ELKAAR IN DE 
CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK
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DE CENTRAAL 
AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
is het armste en  

minst ontwikkelde  
land ter wereld 

(188/188, Human Development Index)

115.000 
kinderen kunnen  

naar school door hulp 
van Cordaid

105.000 
kinderen en jongeren 

krijgen onderwijs  
over gezondheid en 

seksuele rechten

40%
Van de 4.6 miljoen 
inwoners bereikt 

Cordaid bijna 40% van 
de bevolking met 

programma’s op het 
gebied van noodhulp 
en gezondheidszorg

Ook nu is de situatie in 
diverse delen van de 
Centraal Afrikaanse 

Republiek erg onrustig. 
Cordaid blijft actief

€12
Voor 12 euro kunnen 
we al een lespakket 

regelen voor  
1 schoolklas

H
et district Bocaranga heeft jarenlang geleden onder een burgeroorlog die in 

het najaar van 2016 tot een uitbarsting kwam met trekken van een genoci-

de. De mensen zelf spreken in bedekte termen van ‘les événements’ (Frans 

voor gebeurtenissen) als het gaat over de periode waarin alle inwoners op 

de vlucht voor rebellen maandenlang in de bossen verbleven of ver weg 

een veilig heenkomen probeerden te vinden. Veel gezinnen zijn persoonlijk 

getroffen door roof, verkrachting, plundering en moord. En toch -en juist- in dit gebied 

zijn er zoveel tekenen van hoop, van veerkracht van mensen. Twee verhalen van bijzon-

dere, en zo gewone mensen, die er willen zijn voor de ander.

'Na de onlusten van de afgelopen maan-

den, is er geen bevoegde leerkracht in ons 

dorp Yade meer. Omdat ik als één van de 

weinigen in het dorp de middelbare school 

heb afgerond, ben ik in dat gat gesprongen 

als vrijwilliger. ’s Middags werk ik op het 

land, maar van 7.00 tot 12.00 uur ben ik 

op school actief als vrijwillig-leraar. Als ik 

niet zou helpen, zou er geen onderwijs voor 

deze kinderen zijn. Dat wil ik niet laten 

gebeuren. Vooral het werken met kinderen 

van 5 tot 10 jaar geeft me veel voldoening. 

Ze willen zo graag en leren snel. Mijn motto 

in het leven: Overkom je problemen, wat er 

ook gebeurt! Dat geef ik de kinderen graag 

mee. Cordaid helpt me met onderwijs-

begeleiding en een heel welkome vrijwilli-

gersvergoeding van 4 euro per maand.'

Kaspar (23 jaar), vrijwillig-leraar 

'Mijn drijfveer om in dit gebied te 

werken, is dat ik juist hier het ver-

schil kan maken. Met eigen ogen 

zie ik het effect van ons werk. 

Bij scholen waar we 2 jaar terug 

begonnen te werken, ging 30% 

van de meisjes naar school en nu 

is dat 80%: zo’n resultaat bereiken 

in een situatie van oorlog, dat maakt 

mij dankbaar en blij. Mijn aanpak? Samen 

met lokale gemeenschappen werken en 

doorzetten ook als het moeilijk wordt. Ik 

geloof er heilig in dat onderwijs de sleutel 

is naar verandering van de situatie. Zonder 

onderwijs zijn de jongens overgeleverd aan 

criminele rebellen en de meisjes ontzettend 

kwetsbaar voor seksueel geweld en te jong 

moederschap. Onderwijs kan deze 

vicieuze spiraal van armoede en 

narigheid doorbreken. 

Ik heb zelf de kans gehad om 

aan de universiteit te studeren, 

nu draag ik mijn steentje bij 

door met mijn opgedane kennis 

en ervaring op het gebied van 

onderwijs verder te bouwen aan de 

toekomst van mijn land. Het is een offer en 

regelmatig afzien in dit gebied: het geweld, 

de gebrekkige voorzieningen, maar vooral 

het missen van mijn 2 zoons, ze wonen bij 

mijn moeder in Bangui. Ik kijk er naar uit 

om ze te zien: 2x per jaar, met kerst en in de 

zomervakantie als ik verlof heb en naar de 

hoofdstad kan reizen.' 

Fidelia (34 jaar),  
onderwijsexpert bij  
het Cordaid veldkantoor



In 2009 richtte dr. Ashraf Badr de Yamaan Foundation op, een 
hulporganisatie voor betere toegang tot gezondheidszorg voor 
arme Jemenieten. Met steun van Cordaid biedt Yamaan nu ook 

noodhulp aan slachtoffers van de huidige oorlog in het land. 
Ashraf Badr vertelt over wonen en werken in een land dat lijdt 

onder één van de grootste humanitaire crises van deze tijd.
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K
unt u de huidige situatie  
in Jemen schetsen?
'Kort nadat de oorlog  
begon verslechterde de  
economische situatie en  
begonnen de problemen.  

Er is vaak geen elektriciteit, de gezond-
heidszorg faalt, scholen zijn gesloten 
en het is moeilijk om voedsel en veilig 
drinkwater te vinden. Bovendien is 
het geweld eigenlijk nog erger dan het 
nieuws laat zien. Internationale media 
worden niet toegelaten, dus goede 
reportages zijn er nauwelijks.'

Wat we niet zien zijn grote aantallen 
vluchtelingen. Proberen veel mensen 
het land te verlaten?
'Dat is vrijwel onmogelijk. Alle gren-
zen zijn gesloten en de enige uitweg 
zou over zee zijn. Dat is geen veilige 
optie, dus ontvluchten mensen hun 
woonplaats en verzamelen ze zich in 
de relatief veilige gebieden. Zoals Ibb, 
een van de steden waarin we werken. 
Sinds de komst van de ontheemden is 
de bevolking daar verdubbeld.'

Er zijn wat voorzichtige pogingen 
geweest tot vredesonderhandelingen. 
Geeft dat enige hoop aan de Jemeni
tische bevolking?
'We zijn erg sceptisch over de vredes-
besprekingen. Er is geen echte basis 
voor een dialoog tussen de strijdende 
partijen. Helaas lijken alle partijen in 
het conflict weinig haast te hebben 
om tot een oplossing te komen, in het 
belang van het volk.'

Dus voorlopig komt het vooral neer  
op hulporganisaties om de nodige 
steun te bieden?
'Inderdaad. We helpen de onschuldige 

slachtoffers van de oorlog zoveel mo-
gelijk. Dit moet tegelijkertijd plaats-
vinden met pogingen om de oorlog te 
stoppen, maar daar kunnen we niet op 
wachten.'

De omvang van de crisis is enorm: 
meer dan twintig miljoen mensen in 
Jemen hebben noodhulp nodig. Dat 
moet welhaast een onmogelijke taak 
zijn voor de lokale hulporganisaties?
'Dat is het ook. Maar we moeten niet 
vergeten dat er ook licht in de duis-
ternis is. Traditioneel gezien steunen 
Jemenieten elkaar. Dat is de reden 
waarom de meesten van ons nog steeds 
in leven zijn en veerkrachtig blijven. Als 
je nu nog werk hebt, dan werk je niet 
alleen voor jezelf, maar voor je familie 
en je hele gemeenschap. Zoals ook mijn 
collega's bij Yamaan doen. In plaats van 
alleen hun eigen gezin te onderhouden, 

onderhouden ze allemaal wel drie tot 
vijf gezinnen.'

Er zijn berichten dat er wel voldoende 
voedsel in het land is, maar dat men
sen er geen toegang toe hebben. Wat is 
er precies aan de hand?
'Jemen is een land van agrariërs, dus 
groenten en fruit zijn altijd beschik-
baar. De uitdaging is het voedsel ook 
bij de mensen krijgen. Er is voortdu-
rend gebrek aan brandstof in het hele 
land. Als je wel brandstof vindt op de 

Veel mensen zijn afhankelijk van  
voedselhulp om te overleven

‘ We willen graag omkijken 
naar onze medeburgers’

DR. ASHRAF BADR, DIRECTEUR  
VAN YAMAAN FOUNDATION

‘ We delen het lot met  
alle Jemenieten. Grenzen 
zijn niet het enige dat ons 
ervan weerhoudt  
het land te ontvluchten’

Dr. Ashraf Badr, oprichter en directeur van 
Yamaan Foundation
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zwarte markt, is het te duur voor de arme 
boeren die hun goederen naar de steden 
willen vervoeren. Ook ander voedsel dat 
Jemen normaal gesproken importeerde, 
zoals rijst en tarwe, en ook medicijnen zijn 
onbetaalbaar geworden. Het komt erop neer 
dat mensen de dingen die ze nodig hebben 
om in leven te blijven, simpelweg niet meer 
kunnen betalen.'

Wat doen Yamaan en Cordaid daar aan?
'Yamaan is opgericht om de gezondheidszorg 
te verbeteren, met name voor vrouwen en 
kinderen. Maar de realiteit van de oorlog 
dwong ons om ons werkgebied te verbreden 
en op zoek te gaan naar samenwerking. Met 
de hulp van Cordaid delen we voedselbon-
nen uit, bieden we onderdak en leveren we 
schoon drinkwater. 

Daarnaast is noodhulp en ontwikkeling 
combineren van groot belang voor de lange 
termijn. We richten ons dan ook op seksuele 

voorlichting en extra zorg voor vrouwen en 
meisjes. Wanneer enerzijds de bevolking 
groeit terwijl de economie anderzijds ver-
slechtert, ontstaat een gevaarlijke onbalans 
en bevinden we ons over vijf jaar in een 
nieuwe crisis.'

U bent zeer gedreven om uw landgenoten 
door deze crisis heen te helpen. Maakt u zich 
zorgen om uw eigen veiligheid en die van 
uw gezin?
'Ik woon met mijn gezin in de hoofdstad  
Sana'a. Ik heb twee dochters en een zoon en 
ik maak me soms inderdaad grote zorgen. 
Maar een opmerking van een van mijn doch-
ters heeft mij bijzonder geïnspireerd: "Papa, 
de totale bevolking van Jemen is 28 miljoen. 
Ons gezin bestaat uit vijf mensen. Waarom 
zou je je dan alleen druk maken om ons?" We 
delen het lot met alle Jemenieten. Grenzen 
zijn niet het enige dat ons ervan weerhoudt 
het land te ontvluchten. We willen graag 
omkijken naar onze medeburgers.' 

Medewerkers van Yamaan gaan naar 
plekken waar veel ontheemden zijn 
om te horen waar mensen het mees-
te behoefte aan hebben

Met uitgedeelde waardebonnen 
kunnen mensen zelf bepalen welke 
goederen ze aanschaffen

JEMEN

De oorlog in Jemen 
begon in 

2015
28  

miljoen 
mensen wonen  

in Jemen

22,2 
miljoen 
mensen hebben 

dringend hulp nodig

17,8  
miljoen 
mensen dreigen  
in hongersnood  

te komen

50% 
van de medische 

diensten in Jemen 
werken nog

De eerste nood-
hulpactie van 

Cordaid en  
Yamaan heeft 

770 FAMILIES  
bereikt
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Jarenlang leidde Petra van  

Haren de gezondheidszorg-

afdeling van Cordaid in  

Den Haag. Nu staat ze voor 

een nieuw avontuur in Oeganda, om 

daar in de hoofdstad Kampala direc-

teur te worden van het plaatselijke 

Cordaid-kantoor.

Het Grote Merengebied in Afrika is 

geen onbekend terrein voor Petra. 

Twaalf jaar geleden bracht ze samen 

met haar man Marco al vier jaar 

door in Rwanda. ‘Het leek ons erg 

leuk en goed om zoiets ook samen 

met de kinderen te doen. We willen 

hen meegeven dat de wereld veel 

groter is dan Nederland alleen. En 

als je ver weg bent, ga je de vanzelf-

sprekendheden in je eigen land meer 

waarderen.’

Ondanks de ervaring in Afrika, heeft 

het verhuizen van een heel gezin 

naar een nieuw land nogal wat voe-

ten in de aarde. ‘Het is een avontuur. 

Na mijn jaren op een grote afdeling 

ga ik nu naar het kleinste landen-

kantoor van Cordaid. Ik zal weer 

gaan pionieren. Het relatief stabiele 

Oeganda vangt veel vluchtelingen uit 

buurlanden op, we bieden er noodhulp.’ 

‘Vooral voor de kinderen zal het wennen zijn. Mijn zoon Raoul 

is 11 en mijn dochter Solange is 8 jaar. Raoul is nieuwsgierig, 

maar Solange vindt het wel spannend om haar veilige bubbel 

hier te verlaten. Ze vroeg aan me: "Mama, waarom moeten we 

helemaal naar Afrika verhuizen voor jouw werk?" Als antwoord 

heb ik ze de tv-spot van Cordaid laten zien, waarin we zeggen 

dat we op de wereld zijn om elkaar te helpen. Ik heb uitgelegd 

dat het daar uiteindelijk om gaat. Ze begrijpen dat nu en vin-

den dat ook mooi.’

Dan is het tijd om de koffers te pakken. ‘Wat ik als eerste ga 

doen als ik in Kampala ben? Een tennisracket kopen. Omdat ik 

die sport leuk vind, maar ook om contact te leggen met men-

sen. We bouwen daar een nieuw sociaal leven op. Daar heb ik 

vertrouwen in. De Oegandezen die ik tot nu toe ontmoet heb, 

zijn ontzettend warme mensen.’ 

‘Mama,  
waarom moeten 

we helemaal  
naar Afrika 
verhuizen?’

MIJN VERHAAL
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‘I
k heb een dochter van 13. Mijn hart 
brak bij een verhaal over een kindge-
zin in Oeganda met een meisje van 
diezelfde leeftijd aan het hoofd. Ze 
heeft geen jeugd. Ik denk dat vrouwen 
als moeder en “alle ballen-in-de-lucht-
houder” extra door dit soort verhalen 
geraakt worden. 

Zelf zet ik me vaker in voor goede doelen. Vorig 
jaar voor “Free a girl” tijdens de “Lock me Up 
actie”. Ik heb me toen 12 uur laten opsluiten  om 
aandacht te vragen voor de strijd tegen kinder-
prostitutie. Cordaid kende ik als donateur ook 
al, maar toen ik me er in verdiepte, zag ik pas 
dat er ook veel specifiek voor vrouwen gedaan 
wordt: in Congo krijgen ze juridische onder-
steuning, in Afghanistan worden driehonderd 
vrouwen opgeleid tot rechter. 

Vrouwennetwerken in ons land kunnen hierbij 
een mooie rol spelen. Vrouwen laten zich inspi-
reren door verhalen en verbinden zich graag 
voor langere tijd. In Nederland alleen al zijn er 
vele tientallen vrouwennetwerken die je zou 
kunnen aanboren. Denk aan zakelijke netwer-
ken als De Blonde Tafel en WomensBizz waaraan 
ik verbonden ben, maar ook aan wijdvertakte 

organisaties. Je kunt de verbondenheid uitbrei-
den naar vrouwen in kwetsbare regio’s overal 
ter wereld. Dat begint bij verhalen vertellen, 
zoals ik tijdens de bijeenkomst van Cordaid ook 
aangrijpende en hoopgevende verhalen heb ge-
hoord. Het is vervolgens van belang concreet te 
worden en de aanwezige “sisterhood” in daden 
om te zetten, een uitdaging die ik graag oppak. 

Mijn vermoeden is dat dat het beste lukt als je 
concrete projecten kunt steunen. Om vervolgens 
op regelmatige basis te horen hoe het ermee 
gaat via verhalen, beelden en filmpjes. Zo 
bestendig je de steun aan een school, een dorp 
of een kindgezin. Of wellicht aan een netwerk 
van vrouwen daar. Ik weet zeker dat zo’n aan-
pak wederkerig werkt, want die beelden die je 
terugkrijgt, maken hier weer veel los. Je bent 
benieuwd, herkent situaties, voelt troost of juist 
verdriet en koestert de verbondenheid. Mijn 
oproep aan vrouwen is dus: schakel je eigen 
(vrouwen)netwerk in om Cordaid te helpen.  
Ik doe het al, en het werkt.’ 

‘Maak gebruik van de 
kracht van sisterhood’

Carolien Brederije nam op 29 november 2018 deel aan een 
bijeenkomst van Cordaid. Ze was daar uitgenodigd als één van 

25 vrouwen op sleutelposities, en hoorde persoonlijke verhalen 
over het werk van Cordaid. De advocate met een eigen kantoor in 
Amsterdam en Den Haag gelooft dat vrouwen samen veel kunnen 
betekenen. ‘Mensen doen individueel wel iets in collectebussen,  

of doen donaties, maar een netwerk kan natuurlijk nog veel meer.’ 

‘  Je bent benieuwd,  
herkent situaties, voelt 
troost of juist verdriet’
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Voor veel moedige 
vrouwen die elke dag pro-
beren hun gemeenschap-
pen sterker te maken in 
de gebieden waar wij 
werken is Cordaid vaak 
de enige brug om hun 
verhaal te vertellen. 
Komend jaar delen we 
die verhalen graag met 
vrouwen en vrouwennet-
werken hier. Ziet u ook 
mogelijkheden in uw om-
geving? Neem dan contact 
op met Fatma Kaya.
(fatma.kaya@cordaid.org)



ERVEN & SCHENKEN

Dat veel donateurs Cordaid 

opnemen in hun testament 

merken we bijna dagelijks 

vertelt Mariëlle Lindeboom, notarieel 

jurist bij Cordaid. Toch is het elke  

keer weer bijzonder om te horen dat 

iemand tijdens leven de beslissing 

heeft genomen om het werk van  

Cordaid ook na overlijden te steunen.

Veel mensen die Cordaid opnemen in 

hun testament zijn tijdens hun leven 

heel lang donateur geweest, soms wel 

60 jaar! In ongeveer de helft van de 

gevallen was degene die is overle-

den nog geen donateur tijdens leven. 

Dan horen we van familieleden vaak 

waarom er voor Cordaid is gekozen. 

Sommige mensen zijn zelf als missi-

onaris voor (destijds) Memisa naar 

Afrika geweest. Anderen voelen zich 

betrokken bij de rampenbestrijding 

waar (voormalig) Mensen in Nood zich 

voor inspant, of willen onderwijs voor 

kinderen steunen. Kortom, zij willen 

ook na overlijden iets doen voor de 

allerarmsten.

Tijdens onze contacten met donateurs 

op bijeenkomsten, merken we vaak 

dat zowel mensen met – als zonder 

kinderen Cordaid opnemen in hun tes-

tament. Nieuw is dat we de laatste tijd 

al een paar keer hebben gehoord dat 

mensen met kinderen een portie voor 

Cordaid in hun testament opnemen, 

als ware Cordaid een extra kind. Bij 

twee kinderen wordt de nalatenschap 

dan in drie porties verdeeld, en erven 

de kinderen en Cordaid ieder een der-

de deel. Heel bijzonder en ontroerend!

Een (anoniem) donateursechtpaar 

vertelt ons: “Onze kinderen hebben 

het goed! We willen graag een portie 

van onze nalatenschap voor kinderen 

bestemmen die onze steun heel hard 

nodig hebben. Daarom hebben we 

Cordaid als extra kind in ons testa-

ment opgenomen. Onze kinderen 

krijgen nu allemaal een beetje minder, 

maar ze steunen onze beslissing van 

harte.“

Eerstvolgende donateursbijeenkomst  

is dinsdag 12 maart in het Stedelijk  

museum Alkmaar. Aanmelden kan via  

www.cordaid.nl/aanmelden 
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Cordaid als ‘extra kind’ 
in uw testament

Wilt u meer weten over het geven 

aan projecten van Cordaid? Dan kunt 

u contact opnemen met Smaragda den 

Hond. Dat kan via: smaragda.den.hond@

cordaid.nl of 06 223 209 80

Heeft u vragen over erven en schenken?  

Dan kunt u contact opnemen met  

Mariëlle Lindeboom. Dat kan via:  

marielle.lindeboom@cordaid.nl of  

06 225 282 98
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OVER CORDAID

Wilt u in gesprek met ons, dan staan wij u graag te woord, ook over vragen die met het magazine te maken hebben. U kunt reageren door een mail te sturen naar  
info@cordaid.nl. Ook kunt u bellen met onze servicedesk, tijdens kantooruren: 070-3136233.

COLOFON:  Zin geven is 
het donateurs magazine van 
Cordaid. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar.

Concept: Maters & Hermsen Journalistiek
Hoofdredactie: Cordaid
Tekst: Cordaid en Maters&Hermsen 
Journalistiek 

Vormgeving: Maters&Hermsen  
Vormgeving
Drukwerk: Printman Made 
Lithografie: Studio Boon

Adres Cordaid: Lutherse Burgwal 10,  
2512 CB Den Haag.  
Ibannummer:  
NL57INGB0000000934
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104 jaar  

ervaring

132,8 miljoen  
euro omzet

268.000  
donateurs in Nederland

ENKELE  
RESULTATEN

6,4 miljoen 
mensen toegang tot   

gezondheidszorg geboden

123.000 
kinderen en studenten toegang  

gegeven tot onderwijs

175.000  
leningen gegeven aan  

ondernemers 

mensen noodhulp gegeven

1.9 
miljoen

1 miljoen
mensen geholpen om weer- 

baarder te zijn tegen rampen

Bron: Cordaid jaarverslag 2017

Onlangs werden wij door een aantal donateurs gebeld met 

de vraag of het IBAN nummer dat zij op de acceptgiro zagen 

wel klopte, omdat zij voorheen altijd op een ander num-

mer overmaakten. Wij konden hen geruststellen, het is het 

rekening nummer van Cordaid: IBAN NL57INGB0000000934. 

Op de acceptgirokaarten gebruiken we nu alleen ons algemene 

IBAN nummer, in plaats van vijf aparte rekeningnummers van de 

fondsen. Belangrijk voordeel: het gebruik van 1 rekeningnummer voor alle acceptgiro-

kaarten bespaart kosten. 

Als u via een automatische incasso bijdraagt aan een van de fondsen dan verandert 

er nog niets aan het rekeningnummer. Dit blijft zoals u dat gewend bent. En gelukkig 

zitten daaraan voor ons geen extra kosten. Dit blijven de rekeningnummers:  

•  Cordaid Memisa:  

NL91 INGB 0000 0056 57

•  Cordaid Mensen in Nood:  

NL88 INGB 0000 0006 67

•  Cordaid Kinderstem:  

NL23 INGB 0000 0032 92

•  Cordaid Microkrediet:  

NL34 INGB 0000 0026 09

•  Cordaid Bond Zonder Naam:  

NL04 INGB 0000 0015 00

Cordaid 
rekening
nummer   
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‘Dit zinnetje uit 'Home' van de Amerikaanse band  
Daughtry gaf me kracht toen ik als 23 jarige aan 
het back packen was door Azië en met vlagen  
ontzettend heimwee had.’ Aan het woord is 
Marieke Elsinga, onder meer presentatrice bij  
RTL Boulevard en Qmusic. ‘Het is ook die zin die  
vaak door mijn hoofd schoot toen ik dit jaar voor  
Cordaid in Noord-Oeganda was, waar ongeloof-
lijk veel kinde ren leven zonder de geborgenheid 
van hun ouders. Broertjes en zusjes moeten het 
met elkaar zien te rooien in een situatie die zelfs 
mét ouders onvoorstelbaar is. Gevlucht voor het 

geweld in Zuid-Soedan, leven deze kindge zinnen 
in hutjes die lekken, geen slot hebben en is kind 
zijn mijlenver weg. Je huis, daar waar je hoort en 
waar de liefde van je ouders genoeg voor je is, ís 
niet meer. Het maakte mij zo bewust van mijn 
eigen bevoorrechte positie, met een veilig huis en 
haard. Gelukkig helpt Cordaid kindgezinnen over 
de hele wereld. Hun ouders krijgen we er niet mee 
terug, maar als we ervoor kunnen zorgen dat ze 
veilig en gezond zijn en naar school kunnen, dan 
kunnen we hopelijk zorgen voor een plek waar ze 
zich thuis en geliefd voelen.’ 

De spreuk


