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WAAR: Apotheek Everhealthy Pharmacy 

in Aberdeen, een wijk in Freetown, de 

hoofdstad van Sierra Leone. Dit West 

Afrikaanse land krabbelt op na de Ebola

crisis van 2014, die de economie volledig 

lam legde en duizenden mensen het leven 

kostte.

WIE: Eigenaar Saffie Barrie Akam,  

apotheker en Mohamed Wurie, business 

developer bij Cordaid in Freetown.

WAT: Sierra Leone wil vooruit en Cordaid 

investeert daarbij graag in mensen als 

Saffie, die er ook voor de ander willen zijn. 

Met bedrijfstrainingen van Cordaid bouwt 

zij haar apotheek en haar eigen leven op. 

Maar ze is er ook voor de arme inwoners 

van Aberdeen. Artsen of ziekenhuisbe

zoek is hier kostbaar. Saffie levert daarom 

goede eerstelijnszorg tegen een lage prijs, 

zodat iedereen zich kan laten testen op 

hepatitis of hiv. Daarnaast biedt ze goed

kope medicijnen tegen veelvoorkomende 

kwalen als malaria, tyfus, maar ook tegen 

hoge bloeddruk en diabetes. Mohamed 

helpt gedreven ondernemers bij de start 

van hun midden en kleinbedrijf, met een 

negen maanden durende opleiding op het 

gebied van persoonlijke ontwikkeling,  

ondernemerschap, financieel manage

ment en marketing. 

DAAROM

•  15.688 onder-
nemers toegang 
gegeven tot 
(micro)krediet 

•  60 ondernemers 
een uitgebreide 
training gege-
ven, waaronder 
Saffie

•  6 miljoen euro 
geïnvesteerd 
in zakelijke 
leningen en in 
garantstellingen 
voor banken die 
microfinancie-
ring bieden

Cordaid investeert 
fors in Sierra Leone 
en heeft:

Corona in Afrika
Afrikaanse landen zijn door ervaring 
wijs, toch blijft het gevaar loeren
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Jandino Asporaat woonde tot zijn elfde op Curaçao. ‘Ik weet 
wat de armoede daar kan betekenen. Ook ik ging wel naar 
bed zonder eten; dat wens je niemand toe. Nu voltrekt 
zich in het Caribisch deel van ons koninkrijk ook nog eens 
een stille ramp. Door de coronacrisis is het toerisme, de 
grootste bron van inkomsten, volledig verlamd. Met nog 
meer armoede en honger tot gevolg. Een maaltijd op tafel is 
op dit moment voor veel gezinnen allang niet meer vanzelf-
sprekend.’ 
Hij kreeg de NTR mee om op zaterdagavond 9 
mei -primetime dus- een live tv-programma 
neer te zetten. Grote namen uit Jandino’s net-
werk deden mee: zangers als Trijntje Oosterhuis 
en Edsilia Rombley, maar ook voetballer Dirk 

Kuyt en presentator Jeroen Pauw sloten zich aan bij het ini-
tiatief. Het werd een bijzondere avond. Duizenden mensen 
gaven online een donatie, of kwamen langs in de donatie drive 
thru, waar ze hun gift persoonlijk konden afgeven bij olym-
pisch atleet Churandy Martina. ‘Het was geweldig om zoveel 
warmte en solidariteit te zien’, blikt Jandino terug.
‘Alles voor de juiste besteding van het geld’, dacht Jandino, 
en hij legde de regie daarvan in handen van Cordaid. Samen 
met onze partnerorganisatie Caritas Willemstad en diverse 

vrijwilligersorganisaties op de eilanden 
helpen we nu de armste eilandbewoners 
met een voedselpakket. Daarmee geven we 
ze niet alleen praktische, maar ook morele 
steun. 

OPSTEKERS

Bewoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden zwaar getroffen door corona. 
Standup comedian en tvpresentator Jandino Asporaat stak hen de helpende hand toe. 
Binnen een paar weken bracht hij met een benefietactie meer dan een miljoen euro bij 
elkaar. Daarmee worden nu tienduizenden voedselpakketten verstrekt aan de armste 

bewoners van de eilanden. Wat bracht hem tot deze mooie daad?

In actie voor de Antillen

Je kunt deze warme 
muzikale avond 

terugzien op npostart.nl. 
Zoek daar op Samen  

één koninkrijk

Gezondheidszorg voor iedereen  
Een groot deel van onze inkomsten  

besteden we aan gezondheidszorg

programma’s. In 2019 ging het om een 

bedrag van 111 miljoen euro. Met als 

resultaat:  

•  Betere toegang tot gezondheidszorg 

voor 4,1 miljoen mensen 

•  3,6 miljoen bezoeken aan gezondheids

centra, waaronder 97.900 vrouwen die 

ten minste vier keer naar een zwanger

schapscontrole gingen en 199.600 

volledig gevaccineerde kinderen

•  3.049.700 mensen getest op hiv. 

•  Seksuele voorlichting aan 674.400 

jongeren van 10 tot 24 jaar 

•  30.700 opgeleide gezondheidswerkers

Afghanistan | Vrouwen spelen 

een steeds actievere rol in  

het openbare leven in  

Afghanistan, toch worden ze 

nauwelijks betrokken bij de 

vredesbesprekingen. Daarin 

komt nu gelukkig verande

ring. Cordaid werkt samen 

met Afghan Women’s Network 

(AWN) dat Afghaanse vrou

wen verenigt om hun stem te 

verheffen en dat oproept tot 

wereldwijde solidariteit. 

Samen met deze dappere 

vrouwen voerde Cordaid 

lobby bij de Afghaanse en 

Amerikaanse overheid, en 

bij de Verenigde Naties. Door 

onze samenwerking groeide 

de internationale aandacht 

voor dit onderwerp en werkt 

Cordaid nu samen met  

Canada aan een structurele rol 

van vrouwen in de Afghaanse 

vredespro cessen. Deze  

vrouwen verdienen het om 

bij te dragen aan de veiligheid 

van hun land, aldus senator  

Jeanne Shaheen van de  

Verenigde Staten.

Ieder jaar laten de Verenigde 

Naties onderzoeken hoe  

gelukkig burgers van 153 

landen wereldwijd zijn. Bij 

de geluksbeleving spelen 

mee: vertrouwen in de 

samenleving en overheid, 

kwaliteit van de zorg en 

vrijheid, gelijke verdeling 

van welvaart en sociale 

verbondenheid. In het 

Wereld Geluks Rapport 2020 

scoort Nederland hoog in 

de ranglijst van gelukkigste 

landen. Landen waar Cordaid 

werkt zijn helaas vaak 

hekkensluiters. Gelukkig 

kunnen we helpen.

ER VOOR 
ELKAAR 

ZIJN
Onze Afghaanse 
collega’s Nasima 
Omari en Storai 

Tapesh in New York 
voor gesprekken 

met lidstaten van de 
VN-Veiligheidsraad  

Afghaanse vrouwen aan de onderhandelingstafel  

Jandino Asporaat tijdens de 
benefietavond om geld in te 

zamelen voor de inwoners van 
zijn geboorteland  
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Gelukkigste landen  

1. 
Finland 

2. 
Denemarken 

6. 
Nederland

151. 
Zimbabwe 

152. 
Zuid

Soedan

153. 
Afghanistan

Ongelukkigste landen

*  bron: www.worldhappiness.

report/ed/2020

Bekijk alle resultaten in ons online jaar verslag 2019: www.cordaid.nl/jaarverslag 
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E
ind vorig jaar voerde 

Cordaid samen met RTL 

Boulevard actie voor 

onderwijs aan meisjes in 

ontwikkelingslanden. Het 

idee was om genoeg geld op 

te halen voor onderwijs aan 

tienduizend meiden. De 

actie was een daverend 

succes: maar liefst 16.888 meisjes konden 

hierdoor goed onderwijs volgen. Meisjes 

staan vaak voor meer uitdagingen dan 

jongens: zij moeten dagelijks meehelpen in 

het huishouden, op broertjes en zusjes passen 

en zwaar werk verrichten om het gezin aan 

voldoende inkomen te helpen. 

Esther
Zoals de 7jarige Esther uit Kananga, een 

provincie in het midden van dit immens  

uitgestrekte land. Omdat haar ouders niet 

voor hen konden zorgen, wonen Esther en 

haar kleine broertje nu bij opa en oma. ‘Ze 

werken de hele dag op het land. En ik kan  

niet naar school, omdat ik voor mijn broertje 

moet zorgen’, zei Esther vorig jaar tegen de 

filmploeg die voor RTL Boulevard de opnames 

maakte. Het leverde een hartverscheurend 

portret op. Meisjes als Esther verdienen toch 

net zoveel kansen als ieder kind in Neder

land? Esther: ‘Het maakt me heel verdrietig 

als ik zie dat andere kinderen wel naar school 

gaan. Mijn allergrootste wens is onderwijs.’ 

Goed nieuws! 
Dankzij de steun van Cordaiddonateurs kon 

ook Esther afgelopen schooljaar haar uniform 

aantrekken en samen met de andere kinderen 

uit het dorp op weg naar de schoolbanken.  

Totdat het coronavirus roet in het  
eten gooide… 
Want hoewel er (nog) geen besmettingen in 

Kananga gerapporteerd zijn, moet ook daar 

iedereen zich houden aan de voorzorgsmaat

regelen. De angst is groot, want het Congolese 

zorgsysteem zou een grote coronauitbraak 

niet aankunnen.

Ook in Congo? 

Terug  
naar school

WAT IS ER AAN  
DE HAND IN DE  
DR CONGO?

De oorlog in de Demo-

cratische Republiek 

Congo is een van 

de langstlopende 

conflicten ter wereld. 

Daardoor verkeert 

het onderwijssysteem 

in erbarmelijke staat. 

Veel scholen zijn 

verwoest en bieden 

nauwelijks meer een 

veilige omgeving voor 

kinderen. Door gebrek 

aan geld, vasthouden 

aan lokale tradities, 

vroege huwelijken en 

door tienerzwanger-

schappen gaan veel 

kinderen -vooral meis-

jes- helemaal niet naar 

school. 

Onderwijs is de beste 

investering in de 

toekomst van een 

kind. Daarom versterkt 

Cordaid in grote delen 

van de DR Congo het 

onderwijssysteem.  

Met frisse zin (of gezonde tegenzin) 
schuiven Nederlandse scholieren deze 
maand weer in de schoolbanken. Om 

daar een hoop veranderd te zien door de 
coronamaatregelen. Dat geldt ook voor 

leerlingen in de Democratische Republiek 
Congo, waar Cordaid het onderwijs voor 

duizenden kinderen verbetert.
FOTOGRAFIE ERWIN VAN DEN BERG  

Esther (7 jaar) uit Kananga, is  
een van de vele kinderen die 
tijdens de lockdown weer mee 
moet helpen in het huishouden   
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5.2  
miljoen 
kinderen gaan niet 
naar school in de 

DR Congo 

60% 
van alle meisjes in 
de DR Congo gaan 
niet naar school 

435.000 
kinderen zijn het 

afgelopen jaar door 
Cordaid geholpen 

aan goed onderwijs  

1.350 
scholen zijn dit  

jaar in staat gesteld 
het onderwijs te 

verbeteren 
  

DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO

Terug naar de steengroeve 
Net als in Nederland moesten de scholen 

sluiten om het zekere voor het onzekere te 

nemen. Maar terwijl hier aan het begin van 

de zomer de scholen weer voorzichtig 

open konden, bleven die in Congo potdicht. 

Veel kinderen in Kananga dreigen hierdoor 

weer terug te vallen in hun oude leef

patronen, waarbij sommigen voor een 

schamel loontje zwaar werk verrichten in 

een steengroeve. 

School is een veilige omgeving 
Paula Mommers is als expert nauw 

betrokken bij het onderwijsproject van 

Cordaid in Congo. Ze maakt zich zorgen 

over de kinderen die door de crisis 

misschien nooit meer naar school zullen 

terugkeren: ‘Was het net gelukt om ze naar 

school te krijgen, vallen ze nu weer terug 

in hun oude leven. De kinderen zullen het 

zelf ook afschuwelijk vinden, maar ze 

kunnen niet anders’, vertelt Mommers.  

En er is meer: ‘Je ziet nu ook dat weer 

meer kinderen worden uitgehuwelijkt of te 

maken krijgen met seksueel misbruik. Dan 

is de thuissituatie natuurlijk erg bedrei

gend. School biedt een veilige omgeving 

voor deze kinderen. Het begint bij de 

ouders, en we doen er dan ook veel aan 

om hen ervan te overtuigen dat ze de 

kinderen naar school moeten sturen.’ 

Ook tijdens de lockdown
Het onderwijsteam van Cordaid is tijdens 

de lockdown aan de slag gegaan met 

verschillende oplossingen. Zo krijgen 

scholieren die dat zelf niet meer hebben 

een pakket met essentiële schoolspullen 

voor het nieuwe schooljaar, en ondergaan 

een aantal scholen in de regio een 

opknapbeurt, inclusief nieuwe latrines.  

‘Zo zorgen we er in ieder geval voor dat 

kinderen niet gehinderd worden om naar 

‘ Ik hoop dat kinderen 
in Congo het onderwijs 
snel kunnen oppakken, 
ook al omdat de 
scholen voor hen een 
veilige plek zijn’

school te gaan door een gebrek aan pennen 

en schriften of slechte voorzieningen’, legt 

Mommers uit. 

Omdat het enige tijd onduidelijk bleef 

wanneer de scholen weer open zouden 

gaan, moesten de hulpverleners rekening 

houden met twee mogelijke scenario's. Of 

de scholen blijven langere tijd dicht en er 

moeten alternatieve manieren komen om 

toch les te kunnen geven, òf de scholen 

gaan weer open, en hebben steun nodig op 

het gebied van viruspreventie zodat de 

lessen veilig kunnen worden gegeven. 

Les via de radio 
Eén ding is duidelijk geworden: tijdens een 

langdurig lockdown is het heel moeilijk om 

kinderen betrokken te houden bij het 

onderwijs. Maar zoals zo vaak in crisissitu

aties, is ook hier creativiteit de snelste weg 

naar veerkracht. In Kananga zijn – net als  

in een aantal andere Congolese regio's –  

leraren les gaan geven via de lokale radio. 

Laptops, internet en zelfs elektriciteit zijn 

onbereikbare luxe voor de meeste gezinnen 

in Kananga. Maar ze luisteren er wel naar 

de radio. Met hun pakkende uitzendingen 

bereiken leraren nu toch de leerlingen, 

waardoor ze niet te ver achter raken.  

Je maakt natuurlijk niet zomaar een 

aantrekkelijke en didactisch verantwoorde 

radiouitzending. Daarom geven Cordaid 

medewerkers materialen en radiotrainingen 

aan de leraren. 

Goed sanitair
Zodra de scholen weer open kunnen, levert 

Cordaid aan scholen coronapreventiekits, 

met onder meer desinfecterende gel, 

watertanks, zeep, mondkapjes voor de 

leraren en andere zaken waarmee je veilig 

les kunt geven. Ook blijft Cordaid werken 

aan de verbetering van het sanitair van de 

scholen. Dit was al een belangrijke voor

waarde om voor meisjes de drempel om 

naar school te gaan te verlagen, maar de 

coronapandemie laat zien dat goed sanitair 

ook in andere opzichten van levensbelang is.

Paula Mommers: ‘Ik hoop natuurlijk dat 

kinderen in Congo het onderwijs snel weer 

kunnen oppakken, ook al omdat de scholen 

voor hen een veilige plek zijn. Zolang het 

nog niet zover is, zorgen wij er met de 

radiouitzendingen en oefenboekjes voor dat 

ze toch gemotiveerd en vol goede moed kun

nen beginnen aan het nieuwe schooljaar.’  

Cordaid werkt in een 

aantal Afrikaanse landen 

aan beter onderwijs voor 

honderdduizenden kinde-

ren, met extra aandacht 

voor meisjes. Via resultaat-

gerichte finan ciering, een 

uniek financierings systeem 

waarbij scholen extra geld 

krijgen als ze vooraf be-

paalde resultaten behalen, 

zorgen wij er samen met 

overheden voor dat het 

onderwijssysteem blijvend 

verbetert. Ook het komen-

de jaar gaan we duizenden 

kinderen toegang geven 

tot goed onderwijs.

OOK VOLGEND JAAR 
MEER TOEGANG TOT 
ONDERWIJS

Hopelijk gaan de scholen in DR Congo snel 
weer open en kunnen we kinderen weer 
toegang geven tot goed onderwijs 
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Wat toont deze ruimte?
Een houten weegschaal met hansopjes waarin 

baby’s worden gewogen. Een meetstok en een 

muurposter met medische informatie over longen 

en luchtwegen. Verder wat banken, papierwerk 

en een schone vloer. Het lijkt niet veel, maar het 

betekent alles in tijden van oorlog en corona.

Wat gebeurt hier?
Moeders komen hier op consultatie met hun 

allerjongsten. Voor verdere behandeling gaan de 

baby's – dikwijls ondervoed – naar andere  

kamers. Deze maand waren er 1.124 consulten. 

Het centrum telt twaalf bedden, een apotheek, 

spreekkamers, een laboratorium, twee verpleeg

kamers en een kraam afdeling. ‘Donderdag en 

zaterdag zijn de drukste dagen, dan behandelen 

we kinderen die ondervoed zijn', zegt dokter 

Ghislain.

Wat kost hen de zorg?
De zorg is gratis voor minderjarigen, aankomende 

en jonge moeders. En ook voor anderen die te 

krap bij kas zijn, betaalt Cordaid de zorg. Net als 

voor medicijnen, therapeutische voeding en

hivtestkits.

Wat is de betekenis van dit centrum?
Vanaf 2012 joeg de burgeroorlog 1,2 miljoen 

mensen op de vlucht, bijna één op de vier men

sen. Nu is er corona. Centra als Siriri vormen in 

deze barre tijden de pijlers onder de gezondheids

zorg. Kleine en middelgrote gezondheidscentra tot 

in de meest afgelegen dorpen ontvangen resul

taatgerichte financiering van Cordaid. Medici en 

verpleegkundigen zorgen daarmee voor betere 

distributie van medicijnen, minder lange wacht

rijen en schonere gezondheidscentra.Dat is zo 

belangrijk. Overal in de wereld hebben mensen 

recht op goede gezondheidszorg. Dus ook in de 

CentraalAfrikaanse Republiek. 

De ruimte

Siriri gezondheidscentrum bij Bossangoa  
in de Centraal-Afrikaanse Republiek.  

Siriri betekent vrede in de lokale taal.  
‘Het is eigenlijk een klein ziekenhuis’,  

zegt de jonge en trotse arts Prince Ghislain. 
Hij laat zien waarom.
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Wat doet corona  
met Cordaid?

Vraag het Kees...
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Concreet

Cordaidmedewerkers 
strijden tegen verdere 
verspreiding van 
het virus. Juist in de 
kwetsbare gebieden 
waar Cordaid werkt, 
kan een virusuitbraak 
immers desastreuze 
gevolgen hebben. Het 
lukte in veel landen 
dan ook snel om 
veilige en effectieve 
hulp te organiseren.

Ook een vraag aan Cordaid? Stel hem aan algemeen directeur 
Kees Zevenbergen, via redactie@cordaid.nl 

‘W
e staan nog op onze benen. In de 

eerste plaats doordat onze mensen 

wereldwijd een onwaarschijnlijke 

flexibiliteit aan de dag leggen. In de 

meest moeilijke omstandigheden –we werken per slot 

van rekening in conflictlanden– zijn ze blijven door

werken. Ondanks lockdowns, avondklokken, angst 

en onzekerheid. Ze werkten thuis door en legden 

voedselvoorraden aan. Ze schakelden nog meer over 

op onlinecommunicatie, ondanks soms slechte ver

bindingen. Sommige collega’s moesten uitwijken naar 

hun land van oorsprong, naar familie, en stuurden op 

afstand hun teams aan. Anderen bleven fysiek op hun 

post, zaten daarbij maandenlang vast in eigen huis, op 

een gesloten compound, soms met kinderen.

De grootste lof verdienen misschien nog wel collega’s 

en partners in het veld, die –met maskers op, afstand 

houdend, handen wassend  tot in de meest afgelegen 

dorpen armoede bleven bestrijden en hulp verleen

den. Van overheden kregen ze een laissezpasser 
om toch te kunnen reizen naar mensen in nood, om 

ziekenhuizen te bevoorraden, voedsel uit te delen, 

voorlichting te geven. Die overheden erkennen dat 

ons werk cruciaal is, en daar mogen we best trots op 

zijn. Ik roep het dan ook graag van de daken: ontwik

kelingswerk is een vitaal beroep.

Het maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het 

is om te kunnen werken met mensen die tijdens crises 

in de frontlinie staan. Daar waar de nood het hoogst 

is. Mensen uit het land zelf, of ze nu voor Cordaid 

werken of werken voor partnerorganisaties.

Vrijwel onmiddellijk zijn we, naast onze reguliere 

hulp, gestart met initiatieven om de verspreiding van 

het virus tegen te gaan. Met uw bijdragen geven we 

coronavoorlichting, helpen we ziekenhuizen en  

gezondheidscentra aan beschermingsmiddelen, zor

gen we voor zeep en desinfectiemiddelen. Dat doen 

we van Afghanistan tot in de CentraalAfrikaanse 

Republiek.

De epidemie ging ook niet aan ons eigen huis voorbij. 

We kregen rake klappen doordat collega’s besmet 

raakten. En helaas zijn twee collega's overleden aan 

covid19; een uit de CentraalAfrikaanse Republiek en 

een uit Congo. Dat raakt ons allemaal, de teams in die 

landen maar ook de rest van de organisatie, echt in 

het hart. 

Dan is er het geldelijk verlies. We werkten hard door, 

maar door vergaande restricties in de hele wereld, 

konden – en kunnen – we minder doen dan we  

hadden gewild. Hierdoor verliezen we geld. 2019 was 

voor Cordaid een goed jaar, met een sluitende begro

ting. Maar corona stelt ons weer voor forse financiële 

uitdagingen.  

Gelukkig is er ook hoop. Nederland liet zien wat  

solidariteit betekent in de Samen één Koninkrijk 

actie met Jandino Asporaat. Met geld van Nederlandse 

donateurs kunnen we nu onze handen uit de mouwen 

steken, samen met partners op de Antillen.’ 

Dat het virus ook economische en sociale malaise 

brengt, is pijnlijk zichtbaar in Irak. Hala Sabah Jameel 

leidt een programma voor psychosociale zorg. Met 

vijftig andere maatschappelijk werkers, psychiaters 

en therapeuten staat zij klaar voor Irakezen die 

normaal gesproken lijden onder conflicten, maar die 

nu met de gevolgen van de virusuitbraak te maken 

hebben. Al snel zagen de hulpverleners de negatieve 

spiraal waarin veel mensen dreigden te raken. Hala: 

‘Families zitten door de maatregelen opgesloten in 

overvolle huizen. Dat veel mannen geen baan en 

inkomen meer hebben, leidt tot extra stress en groei

end huiselijk geweld.’ Slachtoffers daarvan kunnen 

dag en nacht terecht bij de meldpunten. Daarnaast 

geven hulpverleners deuraandeur – uiteraard op 

gepaste afstand – voorlichting en advies. 

In een gebied in  

Myanmar dat vaak 

wordt geteisterd door 

overstromingen, hielp 

Cordaid de inwoners 

zichzelf te beschermen 

tegen het natuurgeweld. 

Zo is er nu een boot 

waarmee dorpelingen 

ook tijdens overstromin

gen kunnen reizen, is er 

een weg verhoogd en 

een watertank aange

legd om in het over

stromingsseizoen toch 

schoon drinkwater te 

kunnen krijgen. Dertig 

dorpen in het gebied 

konden de afgelopen 

maanden ook rekenen 

op hulpmiddelen in hun 

strijd tegen het virus, 

zoals zeep, desinfec

terende middelen en 

maskers. Daarnaast 

orga niseerden lokale 

partnerorganisaties 

voorlichtingsbijeen

komsten over de beste 

preventie.

In Irak

In Myanmar

Jongeren in grote vluchtelingen neder

zettingen worden op een aanstekelijke 

manier betrokken bij de maatregelen. Ze 

krijgen opvallende regenjassen waarop 

richtlijnen voor viruspreventie gedrukt 

staan, en in quizzen kunnen ze een pols

bandje winnen. Iedere polsbanddrager 

wordt jeugdambassadeur en krijgt daar

mee de opdracht om het goede voor

beeld te geven. De jeugd ambassadeur 

geeft ook informatie over goede hygi

ene en andere voorzorgsmaatregelen. 

‘Een unieke en effectieve methode’, zegt 

Petra van Haren, landendirec teur voor 

Cordaid in Oeganda. ‘Jongeren worden 

zo echt eigenaar van de oplossing.’

In Oeganda

Samen tegen het virus



Veel Afrikaanse landen pakten de corona- 
uitbraak snel en doortastend aan. Epidemieën 
zijn hier immers vaker langsgekomen in de 

afgelopen decennia. Medio juli kenden  
veel Afrikaanse landen nog steeds lang 

niet de hoogste besmettingsgraad 
wereldwijd. Toch houdt iedereen zijn 

hart vast, want grote uit braken  
komen hier extra hard aan.

CORONA  
IN AFRIKA

4 LESSEN UIT  
AFRIKAANSE 
LANDEN

i
Benut de sociale infrastructuur 
Wil je hulp bieden en voorlichting 
geven, doe dat dan via de lokale 
gemeenschappen. De Ebolacrisis 

in 2014 heeft geleerd: de meeste besmettingen 
gebeuren in of rondom het huis.  

Druk fake news direct de kop in  
Zwarte mensen zijn immuun, net als jonge kin
deren. En zwarte thee helpt tegen de besmetting. 
Niets van waar. Goede en eenduidige overheids
communicatie is van cruciaal belang.
 
Gebruik populaire digitale technieken 
Internet en WhatsApp zijn populair in Afrikaanse 
landen. Overheden op het Afrikaanse continent 
richtten al snel goede websites in en gebruiken 
WhatsApp om nieuws te delen en voorlichting te 
geven, in diverse talen.

Bescherm de gezondheidswerkers
Zodat ze gezond blijven, zich kunnen blijven 
inzetten en zelf geen verspreiders worden.  
Ook weer een pijnlijke les die getrokken werd  
uit de Ebolacrisis van 2014.

13 miljoen inwoners 

1.252 besmettingen

3 overleden 

17 miljoen inwoners 

8.014 besmettingen

1.454 overleden 

89 miljoen inwoners 7.904 besmettingen188 overleden 

60 miljoen inwoners 
250.687 besmettingen

3.860 overleden 

* WHO Covid-19 cijfers 
van 17 juli 2020

•  Al voor de eerste besmetting 

op 14 maart, werden mensen 

al getest 

•  Bij busstations moesten 

reizigers verplicht hun 

handen wassen 

•  Als mensen boodschappen 

wilden doen, moesten ze een 

aanvraagformulier invullen  

•  Direct na de eerste 

besmetting op 2 maart werd 

noodtoestand afgekondigd  

•  Mensen met klachten  

werden meteen getest 

•  Ziekenhuizen werden 

opgeschaald 

•  Al voordat het virus was 

overgewaaid uit China kwamen op 

luchthavens testmogelijkheden 

•  Bij de ingang van supermarkten 

moest men al intensief handen 

wassen   

•  Zuid Afrika krijgt 

de uitbraak moeilijk 

onder controle 

•  Het land is één van 

de zwaarst getroffen 

landen ter wereld 

•  De scholen gingen meteen 
dicht en zijn dat nog steeds  

•  Contacten tussen gemeenschappen werden stilgelegd 

115 miljoen inwoners 
7.560 besmettingen127 overleden 

•  Er moesten al snel uitgebreide gezondheidsfor-mulieren worden ingevuld •  Er werd al veel-vuldig getest 

16 miljoen inwoners 50.866 besmettingen
6.128 overleden 

KINSHASA

KAMPALA

KIGALI

KAAPSTAD

ADDIS ABEBA
46 miljoen inwoners 

1.003 besmettingen

0 overleden 

DAKAR

AMSTERDAM

•  Mensen met lage inkomens  
worden sneller ziek.

•  In kwetsbare gemeenschappen  
hebben mensen minder goede  
toegang tot gezondheidszorg.

•  Mensen die in arme gebieden leven hebben 
minder mogelijkheden zich te beschermen.

•  Mensen kunnen zich minder goed aan de 
'lockdown' houden omdat werk van levens
belang is en sociale zekerheid ontbreekt. 

•  Gezondheidszorg voor kwetsbare  
ouderen, zwangeren, jonge moeders  
en jonge kinderen verslechtert in 
crisistijd.

HET GEVAAR 
BLIJFTi

15
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INSPIRATIE

Cordaid gelooft in een wereld 

waarin we naar elkaar omkijken: 

dichtbij en ver weg. De boodschap 

van omzien naar elkaar is juist in 

deze tijd relevanter dan ooit. In 

de afgelopen maanden hebben we 

onze tvspot in aangepaste vorm 

uitgezonden, om mensen op te 

roepen naar elkaar om te zien en 

om mensen juist nu te bemoedi

gen. Cordaid steunt ook andere 

initiatieven die concreet oproepen 

naar elkaar om te zien, zoals op 

de website van #nietalleen. 

Zelf ook iets doen voor een 

ander of zoek je juist hulp? 

Kijk op www.nietalleen.nl

Patrick Lodiers maakt de balans 

op van ruim zeventig jaar ont

wikkelingssamenwerking in  

Afrika: is de bevolking geholpen 

door deze samenwerking of  

waren ze beter af geweest  

zonder ons? In de zesdelige BNN

VARAserie Dominee of Koopman 

onderzoekt hij de dilemma’s 

waar ontwikkelingsorganisaties 

mee worstelen, gaat hij kijken 

op plekken waar het geld terecht 

is gekomen en spreekt hij met 

de direct betrokken Nederlan

ders en mensen uit Afrikaanse 

landen. Gaat ontwikkelingshulp 

vooral over economische groei 

en armoede? Welke resultaten 

zijn er geboekt op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en onder

wijs? En wordt het tijd Afrika 

niet langer als één land te zien, 

maar als een continent met grote 

verschillen? Een interessante en 

eerlijke bespiegeling op de 

wereld van ontwikkelings

samenwerking.

Kijk Dominee of Koopman 

terug via npostart.nl

Meisje huppelt blootsvoets uit hoog gras
De weg op, de lange, brede, rode weg

Jochie wappert met een kleine vis, te koop, te koop
Militair loopt in een pas, op het hoofd een olievat

Met knusse deuk precies waar het hoofd de last moet dragen
Jonge vrouw staat stil

Het opgerold tapijt balanceert op de maat van haar gebabbel
Grijszwart jongetje knijpt ogen dicht

Vergeet zijn mond in een rode wolk van stof en zand en as
Van duizend vuurtjes

Oudjes met sprokkelhoutjes, mannen met machetes
Heupdiep lopend in een zee van dansend zand

Ergens hangt was te drogen van tijdelijke naakten
Dunne brommerbanden dragen werelden

Scherpe schimmen schieten op alles met hun ogen

Wie rijdt, wie reed zo snel voorbij, sturend tussen kuilen?
Wij, wij, witte mensen achter glas

Ren, kleintje, ren, voor de stofwolk uit
Sla af, wees de weg, neem je moeder mee, je vader

Je dromen en je doden

Blijf in de buurt van bomen
Blaas de graaiers weg, de halers

Weg van de mijnen,
Het hout en het goud,

Weg van je wezen, weg van je dood
Weg van je huis, je fiets en je boot

Weg van de wegen die gaan door je land
Weg van het vuur en de vis in je hand
Weg uit je dromen en weg uit je grond

Weg uit het gras waar je net nog in stond

- FRANK VAN LIERDE 

Wegwezen

‘Als iedereen naar elkaar 
omkijkt, staat niemand 

er alleen voor’ 

Shanna van IJzendoorn ontwerpt 

met haar Refined Studio kleur rijke 

broches met tropische  

invloeden. De broches zijn 

€ 12,95 per stuk (exclusief 

verzendkosten). Per verkochte 

broche doneert ze € 0,50 aan 

Cordaid. 

Wij zijn natuurlijk heel blij met 

dit sympathieke gebaar van 

deze jonge startende ondernemer. 

Shanna: 'Het is al jaren mijn droom om 

zelf iets te starten en daarbij iets terug 

te kunnen geven. Mijn onderneming is 

nog maar klein, maar ik hoop op deze 

manier toch een steentje bij te kunnen 

dragen. Zo maken we samen de wereld 

een beetje mooier.'

De volledige collectie bekijken of een 

bestelling plaatsen? Vind Refined  

Studio op instagram  

(@refinedstudio.nl), face

book (Refined Studio.)  

of www.refinedstudio.nl.  

Een mail naar Shanna sturen kan  

ook: refinedstudio.nl@gmail.com.  

Deze broches 
maken de wereld 

mooier
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Gedicht

Paus Franciscus roept 

met de internationale 

Caritas campagne Share the 

Journey op om vluchtelingen 

gastvrij te verwelkomen en samen 

het leven te vieren. Dat doen 

we in Nederland op vrijdag 25 

september 2020 in Groningen. 

Een middag vol muziek, inspiratie, 

discussie en ontmoeting. 

Meer weten? Kijk op:  

www.cordaid.nl/groningen

Gastvrij 
welkom in 
Groningen

  Niet 
alleen

€12,95

€0,50
VOOR

CORDAID
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Opa
‘Ik woon al 79 jaar in 

Bossangoa en zag hier 

oorlogen ontstaan en 

uitdoven. Een paar in 

de jaren ’90, de oorlog met 

Congo begin 2000, de opstand van 

Bozizé iets later. En de laatste vanaf 

2012, waarin de rebellen Bozizé weer 

hebben verjaagd.

Die laatste was de ergste. In het kamp 

waar we heen waren gevlucht toen de 

rebellen onze huizen plunderden, verloor 

ik mijn vrouw. De ontberingen waren 

haar teveel geworden. Met tienduizend 

mensen zaten we op elkaar gepakt,  

in de schaduw  

van de kerk.

Toen het oorlogs

geweld een jaar  

geleden verstomde, 

keerde ik weer terug. Ik 

zorg nu in m’n eentje voor mijn 

vier kleinkinderen. De jongste is 7, de 

oudste 13. Hun ouders werden ziek nadat 

ze waren gevlucht naar het noorden. 

Allemaal dood nu.

Ze gaan naar een speciale opvang, waar 

ze zorg, onderwijs en eten krijgen. Eigen

lijk de begeleiding die ik niet goed meer 

kan geven. Het is hier rustig nu; ik kan 

alleen maar bidden dat het zo blijft.’

Kindmoeder
‘Mijn vriendin en ik 

waren net het beleger

de dorp uit gevlucht op 

zoek naar voedsel. We von

den termieten, maar net toen 

we die aten, werden we overvallen 

en verkracht door gewapende jongens. 

We waren allebei zwanger geraakt, zou 

later blijken. De daders hebben we nooit 

meer gezien.

Terug in ons dorp kregen we gelukkig 

hulp en kon ik terecht bij een gezond

heidszorgcentrum. Daar ben ik ook veilig 

bevallen. Nu volg ik een beroepstraining. 

Binnenkort ben ik kleermaker en in het 

bezit van een eigen naaimachine.

De andere meisjes 

hier zijn als zusjes. 

Soms zorgen ze voor 

mijn zoontje, zodat ik 

even wat leuks kan gaan 

doen. Gbagba bijvoorbeeld, 

een leuk spelletje waarbij je je 

laat achterovervallen in de armen van je 

vriendinnen.

Met deze opleiding is het alsof ik in een 

andere wereld stap. Voor het eerst sinds 

de oorlog durf ik vooruit te kijken. Als 

kind dacht ik dat mijn dorp de wereld 

was, nu weet ik beter: dat er kansen zijn 

en dat ik ze kan pakken. Ik durf nu op te 

staan voor mezelf. En voor mijn zoon van 

wie ik zoveel hou.’ 

Al vijf jaar slaat de Dutch Relief Alliance de handen ineen met 
CentraalAfrikaanse hulpverleners. Dat gebeurt onder leiding van 

Cordaid en met steun van de Nederlandse overheid. Samen vormen 
we een humanitaire alliantie die honderdduizenden Centraal 

Afrikanen de hand reikt. Onder andere met psychosociale hulp en 
beroepsopleidingen. Twee van die mensen vertellen hier hun verhaal.

Opstaan in de Centraal- 
Afrikaanse Republiek

CENTRAAL-
AFRIKAANSE 
REPUBLIEK

meer dan 
200.000

kinderen en jongeren 
– waaronder wezen, 

kindmoeders en 
exkindsoldaten – 

krijgen beroepstrai
ning, psychosociale 
hulp en rechtshulp

Opvang
Kleine kinderen gaan 

naar de kinder
opvang, waar ze echt 

kind kunnen zijn

260.000 
mensen maken  

gebruik van  
herstelde wc’s en 

waterpompen

110.000 
boeren en hun 

gezinsleden krijgen 
training, gereed
schap en zadenTEKST FRANK VAN LIERDE ILLUSTRATIE  KAISA POHJOLA  FOTOGRAFIE MICKAEL FRANCI 

Op Weg
CORDAID

Jean Baptiste Ngaïndiro is 79 
jaar, zit onder een boom en blikt 
terug. De gewapende conflicten 

die hij heeft overleefd krijgt 
hij net op één hand geteld, zijn 
betreurde doden bij lange na 

niet. Hij mijmert over zijn klein-
kinderen waarvoor hij zorgt. En 
prijst zich gelukkig met de buren 
die ook komend seizoen zullen 

helpen bij het zaaien en oogsten.
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‘Mijn zoon zat op het  

moment van de lock down 

in Congo. Daar zit hij nu 

nog steeds’ 

‘Ik weet dat mijn zoon 

nu lijdt nadat de grenzen 

werden gesloten. Eigenlijk 

moet hij verder met zijn 

school. En in Congo kan hij 

niet werken, dus stuur ik 

hem geld. Dat zorgt voor 

grote druk op mijn gezin. Ik 

ben getrouwd en vader van 

negen kinderen. Het huis 

kom ik tijdens de lockdown 

niet meer uit; ik blijf binnen 

met de kinderen. Ze zijn 

maar moeilijk in toom te 

houden. Soms als ze erg 

baldadig zijn wordt de 

herrie me gewoon te veel.

‘In mijn jongere jaren reed 

ik op de vrachtwagen. Ik 

bracht hout rond met mijn 

eigen vrachtwagen, tot die 

in de oorlog werd gestolen. 

Gelukkig had ik wat geld 

gespaard waarmee ik een 

café kon openen. Maar ook 

die broodwinning staat 

nu op het spel door het 

coronavirus. Ik verkoop nu 

ongeveer nog vier kratten 

per week, vóór de crisis 

waren dat er makkelijk 25 

per dag. Het leven is al met 

al erg zwaar geworden, 

ik heb steun nodig. Ik ben 

tenslotte al een oude man, 

kan niet meer de energie 

opbrengen om een nieuw 

bedrijf te starten.’

‘ Mijn vrouw wil dat ik mijn 
winkel opendoe en weer ga 
werken. Maar als ik dat doe, 
dan krijg ik de politie over 
de vloer om de boel weer te 
sluiten’ 

‘Ik heb al mijn ideeën voor 

dit jaar maar laten varen’

‘Ik zit in quarantaine. Mijn 

universiteit heeft wel een 

onlinesysteem waarmee we 

kunnen studeren, maar dat 

werkt niet goed. Daardoor 

heb ik al veel tijd verloren. 

Daarnaast is mijn sociale 

leven gestopt en maak ik 

me grote zorgen over mijn 

gezondheid en inkomen. 

Ik heb geen idee hoe mijn 

toekomst eruitziet. Hoe 

lang moet ik nog online 

lessen volgen? Kan ik 

straks mijn examens wel 

doen? Hoe ziet de toekomst 

na mijn studie eruit? Geen 

idee. Ik hoop dat de over

heid en andere organisaties 

echt proberen op langere 

termijn zoveel mogelijk 

banen voor jongeren te 

creëren. 

Toch vind ik ook dat er 

iets moois schuilt in deze 

situatie. Ik breng namelijk 

meer tijd dan ooit tevoren 

met mijn familie door. Mijn 

familie kan het financieel 

gezien gelukkig nog een 

tijdje rooien, maar veel 

gezinnen in Afghanistan 

hebben nu dringend steun 

nodig. Voor veel mensen 

geldt: als ze niet getroffen 

worden door het virus, ligt 

de hongerdood op de loer.’ 

Roger Mboliss (67) Beroep: Café-eigenaar 

Waar: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek 

Asiya Qasemi (25)
Beroep: Rechtenstudent  Waar: Kabul, Afghanistan

Mohammad Nazir Dyanat (50)
Beroep: winkelier  Waar: Kabul, AfghanistanCorona raakt iedereen. 

Maar wat als je in een land 
woont waar zich al een 

andere grote crisis afspeelt? 
We richten de spot op 

mensen die overleven in 
ZuidSoedan, Afghanistan 
en de CentraalAfrikaanse 
Republiek; conflictlanden 

waar Cordaid actief is. 

Lockdown 
in een  

oorlogsland   
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Net als de buurvrouw in de tvcommercial van 

Cordaid, staat Huig van Duijn een paar keer 

per week voor de deur bij alleenstaande ou

deren. Hij bezorgt hen een voedzame maaltijd. 

De koks van Eetgemak een grote maaltijdleverancier 

voor horeca en zorginstellingen bereiden de diners, 

waarna ze worden rondgebracht door de vrijwilligers van 

het Welzijnskwartier in Katwijk. Zo houden Huig en zijn 

medevrijwilligers het gedachtegoed van Cordaid hoog in 

het vaandel: we zijn op de wereld om elkaar te helpen.

De 75jarige Katwijker vertelt: ‘Na mijn pensionering 

kreeg ik het gevoel in een gat te vallen. Ik werkte daarom 

een paar jaar in een verzorgingstehuis, maar ook daar 

word je op een gegeven moment te oud voor. Toen viel 

mijn oog op een advertentie van het Welzijnskwartier.’  

Huig vindt het belangrijk om voor zijn medemens te 

zorgen. ‘Maar ik heb er zelf ook wat aan, hoor. Ik vind het 

heel fijn om zo contact te kunnen houden met mensen 

buiten mijn eigen familie. Ik ga bijvoorbeeld veel om met 

de andere vrijwilligers. We delen heel wat met elkaar; dat 

houdt de boel levendig.’ 

Ook voor ouderen die de maaltijden krijgen is de soci

ale kant belangrijk, weet Huig. ‘Ik ga nu al een jaar of 

acht naar dezelfde adressen. Daardoor ken ik de mensen 

persoonlijk. Soms zeg je alleen: “Hier is uw maaltijd en 

prettige dag verder”, en bij een ander maak je een praatje. 

Want soms is het goed om gewoon even de tijd te nemen 

en naar een verhaal te luisteren.’ 

De maaltijdbezorger heeft een zogenaamde 'niet 

pluis'training gehad. ‘Daar leerden we om signalen te 

herkennen als het niet goed met iemand gaat. Niet voor 

niets, want je maakt ook echt weleens wat mee. Zo heb 

ik iemand gevonden na een val, die erg ziek bleek te zijn. 

Vergeet niet dat niet iedereen thuiszorg krijgt. Er zijn 

zelfs mensen die helemaal niemand meer over de vloer 

krijgen. Dan is het goed dat wij af en toe langskomen.’ 

Mijn verhaal
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Maaltijdbezorger met  
een luisterend oor 

‘ Bijna niemand komt meer naar mijn 
kapsalon. En als er toch klanten 
aankloppen, ben ik een beetje bang 
voor ze. Geen idee met wie ze in contact 
zijn geweest’ 

‘ Ik ben gelovig en vertrouw erop dat alles 
weer goed komt. We praten tenslotte ook 
niet meer over aids en cholera. Corona 
kwam met het vliegtuig, en zal ook weer 
vertrekken’

‘ Ik hoorde dat het virus 
hierheen is gebracht door 
witte mensen. Hopelijk 
nemen ze het weer mee naar 
een land zonder oorlog’ 

Gertrude Nardine Setou (39)
Beroep: Groente- en fruitverkoper  

Waar: Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek 

Marie-Rose Mefoungi (60)
Beroep: Kokkin  Waar: Bangui, CAR

Amina (28)  Beroep: Kapster

Waar: Juba, Zuid-Soedan
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‘A ls klassiek liberaal stel ik de econo-
mische zelfstandigheid van de 
bevolking voorop. Als je onderwijs en 
gezondheidszorg ondersteunt, maar 
gezonde en opgeleide mensen ver-
volgens werkloos blijven, kom je nog 

geen stap verder. Dus is het primair van belang om 
bedrijvigheid en handel te stimuleren. Ondernemers 
maken van niets iets, creëren banen en welvaart. De 
overheid kan hierdoor belastingen innen en nuttig 
overheidsbeleid financieren. Deze route is veel beter 
dan simpelweg begrotingssteun geven, want op dat 
geld hebben nationale parlementen geen greep; het 
leidt tot uitholling van de democratie.

Bij een rondreis door de Democratische Republiek 
Congo ontmoette ik een man die zelfgemaakte 
stoelen verkocht. Ik kon hem wel omhelzen; hij was 
met succes in een niche gesprongen. Iets verderop 
zag ik een druk onderhoudsbedrijf voor brommers. 
Private investment verdient ondersteuning, niet door te 
bepalen wat en hoe ondernemers moeten produceren, 
maar door ze te helpen hun eigen plannen te reali-
seren. Dat is duurzamer dan voedselhulp die lokale 
boeren aan de bedelstaf brengt. Innovatieve onderne-
mers zijn de motor van economische groei. Ze nemen 
risico's, liggen wakker van hun ambities, schaven vol 
passie aan hun producten en  
komen tot de beste marktprijs. 
Geef hen de ruimte.

Natuurlijk is dit het ideaalbeeld, 
want wat moet een creatieve onder-
nemer als de overheid is vergeven 

van diep ingesleten corruptie en bad governance?  
Helaas werkt specifieke hulp om de governance te ver-
beteren meestal niet. En enkel inzetten op de handel 
is ook niet de oplossing. Het gaat om de balans die 
we moeten zoeken. Ik zie gelukkig wel vooruitgang. 
Na mijn oproep van tien jaar geleden is de sector zelf-
kritischer geworden en sterker gericht op duurzame 
resultaten.

En nu de Afrikaanse realiteit. Het continent voelt de 
gevolgen van klimaatcrisis extra hard, met droogte, 
cyclonen, sprinkhanenplagen, conflicten en terroris-
me. Daarbij barsten slecht bestuurde grote steden uit 
hun voegen en stijgt de ondervoeding. Vergeet ook 
de gevolgen van wegvallend Amerikaans leiderschap 
niet. In het westen levert dit alles immigratiegolven 
op.

Daar komt nu de coronacrisis bij. Juist omdat die  
een mondiale aanpak vergt is hulp aan Afrika hoog-
nodig. Dit continent kan de coronacrisis simpel-
weg niet alleen aan. Bill Gates waarschuwt daarbij 
terecht voor nieuwe virussen die van dier op mens 
kunnen overslaan. We moeten dus proactief virus-
bibliotheken samenstellen en vaccins ontwikkelen 
om beter voorbereid te zijn. Het staat buiten kijf dat 
Afrikaanse landen kunnen uitgroeien tot bron van 

nieuwe uitbraken. Wild vlees is 
immers niet alleen in China een 
delicatesse, ook de jongens die in 
de Democratische Republiek Congo 
grondstoffen voor onze gsm del-
ven, eten wilde dieren. Hulp aan 
Afrika raakt ons eigenbelang.' 

‘Steun Afrikaanse landen  
in hun strijd tegen Corona’

Historicus, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD en 
opiniemaker Arend Jan Boekestijn doet een pleidooi voor 

ruimhartige financiële steun aan ontwikkelingslanden in hun strijd 
tegen COVID-19. Tien jaar geleden verweet hij hulporganisaties 

nog 'hulpverslaving' aan te wakkeren. Hoe zit dat?

Pleidooi

‘Het Afrikaanse 
continent kan de 

coronacrisis simpel- 
weg niet alleen aan’B
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Arend-Jan Boekestijn is 
onder meer commentator 

bij BNR Radio
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We krijgen dit eerste halfjaar 

meer vragen dan ooit 

over schenken en nalaten. 

Misschien doordat mensen meer tijd 

hebben gekregen om eens te gaan 

zitten voor zaken die doorgaans blijven 

liggen.

De vragen variëren. Sommige mensen 

willen alleen weten welke gegevens 

van Cordaid ze aan hun notaris kunnen 

doorgeven. Anderen willen graag een 

afspraak om de mogelijkheden van 

schenken en nalaten aan Cordaid op 

een rijtje te zetten, voordat ze naar hun 

notaris gaan. Er zijn ook donateurs die 

het prettig vinden om tijdens een dona

teursbijeenkomst de meest gestelde 

vragen en antwoorden over erven en 

schenken te horen.

Meestal vinden die donateursbijeen

komsten plaats in een mooi museum, 

met een grote groep donateurs. Omdat 

dit tijdelijk niet mogelijk is, heeft 

Cordaid besloten deze mooie bijeen

komsten voor dit jaar te schrappen. 

Gelukkig kunnen we geïnteresseerden 

goed blijven informeren, bijvoorbeeld 

via email of een uitgebreid gesprek via 

telefoon, Skype of Zoom.

Nieuw is dat we ook regelmatig bijeen

komsten organiseren via het internet. 

Via uw computer, laptop of tablet kunt u 

zien en horen hoe één van de collega's 

van Cordaid in het veld ‘live’ verslag 

doet van zijn of haar ervaringen. U kunt 

hem of haar op dat moment ook vragen 

voorleggen. Bijvoorbeeld: 'Welke maat

regelen neemt Cordaid om de versprei

ding van het coronavirus tegen te gaan 

in de gebieden waar jullie hulp geven?'

Wees dus welkom bij deze mooie inter

actieve ervaring. Deelnemen is echt 

heel makkelijk. Kijk voor de data en de 

tijden van deze digitale bijeenkomsten 

voor het najaar 2020 op onze website: 

www.cordaid.nl/donateursbijeenkomsten. 

Daar vindt u het aanmeldingsformulier. 

Op dit formulier vult u ook uw email

adres in. Dan sturen wij u voorafgaand 

aan de bijeenkomst – webinar noemen 

we dit – een email met een link die u 

kunt aanklikken om direct toegang te 

krijgen tot het webinar. U hoeft zelf dus 

niets te downloaden. Heeft u nog vragen 

over hoe u zo’n webinar kunt bijwonen? 

Neem dan gerust contact met ons op via 

telefoonnummer 070 – 313 62 64.

Wij hopen u te ontmoeten op een van 

onze webinars. 

Zo blijven we in contact!

Wilt u meer weten over geven aan  

projecten van Cordaid?  Neem dan  

contact op met Smaragda den Hond. Dat 

kan via smaragda.den.hond@cordaid.nl 

of 0622320980.

Heeft u vragen over erven en  

schenken? Dan staat Mariëlle Lindeboom  

u graag te woord. Dat kan via  

marielle.lindeboom@cordaid.nl of 

0622528298.

Erven & Schenken

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 
twee keer per jaar.

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

Vormgeving: Maters en Hermsen  
vormgeving
Drukwerk: Printman Made 
Lithografie: Studio Boon

Adres Cordaid: Grote Marktstraat 45
2511 BH  Den Haag   
Ibannummer:  
NL57INGB0000000934
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VEILIGH
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     ONDERWIJS 
  GEZONDHEID

SZORG

106 jaar  

ervaring

159,6 miljoen  

euro omzet
250.000   
donateurs in Nederland

ENKELE  
RESULTATEN

6,8 miljoen 
mensen toegang tot   

gezondheidszorg geboden

435.000 
kinderen toegang gegeven  

tot (beter) onderwijs

€1,7  miljoen  
 leningen voor ondernemers

mensen noodhulp gegeven
410.00 

592.000
mensen geholpen om weer- 

baarder te zijn tegen rampen

Openheid 
•  Wij zijn open over ons werk: dat geldt 

voor goede resultaten maar ook voor 

tegenvallers.

•  Onze projecten worden door onszelf 

èn externe deskundigen regelmatig 

doorgelicht en geëvalueerd.

•  We kijken of er voldoende vooruitgang 

is geboekt en hoe we – door geleerde 

lessen –, de projecten kunnen verbe

teren.

•  Wij nemen u als donateur graag mee in 

de achtergrond van ons werk en sturen 

u maandelijks de email nieuwsbrief en 

2x per jaar ons magazine Zin geven.

Zorgvuldigheid
•  Wij gaan zorgvuldig om met het geld 

dat u ons toevertrouwt. 

•  Cordaid hanteert strenge criteria over 

te maken kosten. 

•  93% van onze inkomsten komt ten 

goede aan de hulpprogramma’s. 7% 

van de inkomsten wordt besteed aan 

overheadkosten zoals administratie, 

huisvesting en fondsenwerving. 

•  Op onze website (www.cordaid.nl/ 

cordaidjaarverslag/) vindt u ons  

meeste recente jaarverslag. 

•  Cordaid heeft het CBFkeurmerk wat 

toezicht houdt op de besteding van 

de gelden. 

Respect                                 
Wij werken vanuit gelijkwaardig

heid en respect voor mensen: hier in 

Nederland én in de landen waar we 

werken. Wij hanteren strikte ged 

ragscodes op het gebied van  

corruptie, machtsmisbruik en grens

overschrijdend gedrag. U vindt onze 

gedragscodes op www.cordaid.nl/

compliance.

WAAR STAAN WIJ VOOR:   

* (Voorlopige cijfers). Bekijk alle resultaten in ons jaarverslag 2019: www.cordaid.nl/jaarverslag 

PERIODIEKE SCHENKING
'Loopt uw periodieke schenking dit jaar 

af? U kunt nu al doorgeven dat u de 

schenking wilt verlengen, dan zorgen wij 

dat u tijdig het formulier in huis heeft!'
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De spreuk

Samen dansend door het leven, dat doen de vriendinnen  

Deirdre Böck en Noor Lammerts van Bueren al sinds hun vierde 

jaar. Gedurende hun 15jarige vriendschap hebben ze samen al 

veel meegemaakt. Met als klap op de vuurpijl een bezoek aan 

projecten van Cordaid in Sierra Leone. Die reis mochten zij ma

ken als winnaars van de Nationale Cordaid Profielwerkstukprijs 

met hun profielwerkstuk over de fast fashion industrie, waarin 

ze er achter gekomen zijn wat de echte prijs is van onze koop

jes en door wie deze betaald wordt. In Sierra Leone bezochten 

ze onder meer bedrijven die door Cordaid met trainingen en 

krediet op weg zijn geholpen. ‘Wat goed dat jonge mensen zo 

kans krijgen op werk en het opbouwen van hun land.’

‘Voordat we gingen hadden we het idee dat deze mensen onze 

hulp hard nodig hadden en veel van ‘het rijke westen’ kunnen 

leren. Toen we daar aankwamen zagen we dat wij net zo goed 

van hen kunnen leren. We waren erg onder de indruk van de 

gastvrijheid en positiviteit van deze mensen. Ze hebben weinig 

spullen en geld, maar zijn alsnog bereid om alles te delen.

Wij zijn vergeten wat écht belangrijk is: liefde voor mensen om 

je heen en zorgen voor anderen. In Sierra Leone zagen we dit. 

Mensen zingen en dansen samen, kinderen spelen buiten met 

elkaar. Ondanks tegenslagen blijven ze positief en slaan ze zich 

er samen doorheen. Wij hebben van deze reis geleerd wat echt 

waardevol is in het leven en dat is vriendschap.’ 

Samen 
dansend door 

het leven 


