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OVERZICHT VAN DE RESULTATEN

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN
16.6 mln
direct geholpen
mensen

382

lopende projecten

3.700

250,000

mensen ondersteund
met werk en inkomen

donateurs in
Nederland

11 mln

CORDAID
IN 2020

652.000

mensen betere toegang
tot gezondheidszorg

kinderen toegang
tot onderwijs

68.000
leningen aan
ondernemers

857.000

630.000

mensen verbeterde
veiligheid en rechten

10 kantoren wereldwijd met

780

mensen ondersteund
voor weerbaarheid

medewerkers

3,1 mln

mensen ontvingen noodhulp

16 mln

1 kantoor in Den Haag met

148

mensen extra bereikt met
corona activiteiten

medewerkers
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In de nazomer van 2021 verschijnt ons uitgebreide Engelstalige jaarverslag,
inclusief onze financiële resultaten.
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Voorwoord van de CEO

VEERKRACHT IN
TIJDEN VAN CRISIS
VOORWOORD VAN DE CEO
De gevolgen van corona waren voor iedereen
voelbaar, maar nergens zo groot als bij de
allerarmsten. Door strenge lockdowns konden
mensen niet naar hun werk en zaten ze zonder
inkomen. Markten werden gesloten en honger
dreigde. De druk op de gezondheidszorg nam
overal toe. Ook in gebieden waar de middelen
zonder corona al niet toereikend zijn. Toen de
pandemie uitbrak hebben we bestaande
programma’s kunnen aanpassen, en ook
hebben we noodhulp verleend. Met inzet van
onze beperkte reserves en verschillende extra
donaties konden we snel reageren op door
corona veroorzaakte noodsituaties.

In 2020 heeft Cordaid, ondanks corona, in

Ook u sprong in de bres in tijden van nood.
U doneerde maar liefst € 1 miljoen voor de
bewoners van Aruba, Sint Maarten en Curaçao
tijdens de live-uitzending ‘Samen een
Koninkrijk’. De benefietshow van Jandino
Asporaat bracht, in samenwerking met
Cordaid, geld bijeen voor voedselpakketten
voor de door de coronacrisis zwaar getroffen
bewoners van het Caribische deel van het
Koninkrijk.

vele landen een verschil kunnen maken.

Onze organisatie bewees ook in een volstrekt
onbekende situatie veerkrachtig te zijn.

Ook bundelden we in 2020 onze krachten

met de ontwikkelingsorganisatie ICCO om

de impact op het leven van de mensen met en
voor wie we werken, te vergroten.
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Niet alleen in het buitenland, ook in eigen
land zijn we actief en bieden we hulp aan de
1 miljoen Nederlanders die in armoede leven.
Een getal dat we door corona helaas zien
stijgen. Cordaid helpt hen bij het vinden van
een blijvende oplossing om de armoede te
ontstijgen en laat ze weer meedoen aan de
samenleving.
Als er één les is die corona ons leert, is dat
we als mensen wereldwijd verbonden zijn
met elkaar. Virussen kennen geen grenzen.
Ze kunnen alleen worden verslagen met
wereldwijde solidariteit en gezamenlijke
acties. We zijn u zeer erkentelijk voor alle
steun en donaties in het afgelopen jaar.
We begrijpen dat het voor niemand een
makkelijk jaar is geweest, wat ons nog
dankbaarder maakt naar onze 250.000
donateurs. We hopen met dit jaarverslag te
laten zien hoe relevant ons werk is. In binnenen buitenland. Want alleen samen maken
we het verschil.
Kees Zevenbergen, CEO Cordaid
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Over Cordaid

OVER CORDAID
Een waardig en gezond leven voor iedereen

Samen voor een mooie wereld

Een mooiere wereld begint met omkijken naar elkaar. Miljoenen mensen ter
wereld leven in moeilijke omstandigheden door onrecht, geweld en rampen.
Cordaid helpt. We zien het als onze missie om samen met andere organisaties, overheden en de bevolking zelf te bouwen aan een leefbare toekomst
en een menswaardig bestaan voor iedereen. Cordaid komt voort uit de
christelijke sociale traditie; solidariteit, lokaal eigenaarschap en de zorg
voor onze aarde zijn leidend in ons werk.

Cordaid komt op voor de basisbehoeften en rechten van iedereen. Cordaid
hecht grote waarde aan lokaal eigenaarschap. Mensen weten zelf wat nodig
is en duurzaam werkt. Wij werken vanuit gelijkwaardigheid, inclusiviteit en
met respect voor elkaar. Iedereen voegt iets toe en doet er toe. Bij alles wat we
doen, stellen en handhaven we hoge prestatienormen aan onszelf en onze
partners, om het welzijn en de veiligheid van iedereen met en voor wie we
werken te garanderen. Samenwerken met lokale partners geeft onze organisatie de flexibiliteit die we nodig hebben in voortdurend veranderende
omstandigheden, zoals de coronapandemie.

We streven naar een wereld waar iedereen een waardig bestaan heeft en
gelijke kansen krijgt. Een wereld waar de economie niet wordt gedreven door
hebzucht en groei, maar waar iedereen meetelt. Dat is het toekomstbeeld
waaraan wij ons willen verbinden.

Veerkrachtige mensen in moeilijke omstandigheden
Onze werkzaamheden zijn gericht op de landen die het meest door conflicten
en geweld worden verscheurd als de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR),
de Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië, Irak, Mali en Myanmar.
We helpen bij het vergroten van de weerbaarheid van mensen en het versterken van het contact tussen burgers en hun overheid. Waar we kunnen,
combineren we humanitaire hulp met het verbeteren van gezondheid,
onderwijs, economische kansen, het bevorderen van veiligheid en recht en
het ondersteunen van aanpassingen als gevolg van de klimaatverandering.
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Verbondenheid door gemeenschappelijke doelen
In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(Sustainable Development Goals) gelanceerd als de agenda voor duurzame
ontwikkeling. Cordaid legt de focus in het werk en partnerships op de
volgende doelen.
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DE THEMA’S VAN CORDAID

DE THEMA’S VAN CORDAID WERELDWIJD
Gezondheidszorg
Bereikbare en betaalbare gezondheidszorg is een basisrecht voor
ieder mens en een voorwaarde voor economische en sociale groei.
Het is een essentieel onderdeel van het werk van Cordaid. Wij maken
ons sterk voor een eerlijke verdeling van zorgmiddelen over de hele wereld. In
2020 wisten we 11 miljoen mensen te bereiken via een zorgprogramma. De
Cordaid-aanpak omvat scherpere controles en een betere zorg, doordat
patiënten meebeslissen en personeel betaald krijgt voor behaalde resultaten,
zodat zij gemotiveerd zijn om een extra stap te zetten.

Onderwijs
Investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst. Een
kind dat een thuis heeft en onderwijs krijgt, kan later bijdragen aan
de maatschappij. Vooral voor meisjes is toegang tot onderwijs niet
overal vanzelfsprekend. Ook in het onderwijs had corona invloed, door de
sluiting van scholen wereldwijd. Gelukkig konden we aan de slag met andere
projecten zoals het renoveren van de schoolgebouwen, het trainen van leraren
en zorgden we voor radio-onderwijs, naast sanitaire en hygiëne materialen.
Zo konden we 652.000 kinderen helpen met beter onderwijs.

Noodhulp
Cordaid kent een lange geschiedenis van directe hulpverlening
aan mensen in noodsituaties. Het afgelopen jaar toonde dat een
pandemie niet discrimineert en geen grenzen kent. Gebieden
getroffen door geweld, met een zwakke economie en weinig hulpverlening,
kregen hierbij het meest te verduren. Tijdens een crisissituatie verstrekt
Cordaid onder meer voedsel, water, verblijf en geld waarmee men zelf essentiële
producten kan kopen. 3,1 miljoen mensen ontvingen directe noodhulp. In
totaal hebben we 9,4 miljoen mensen bereikt.

Werk en inkomen

Veiligheid en recht

In fragiele gebieden zet Cordaid zich in voor de ontwikkeling van de
private sector om te helpen bij het opbouwen van duurzaam levens
onderhoud en om werkgelegenheid te stimuleren. In 2020 hebben we
330 midden- en kleinbedrijven bereikt en 37.00 mensen direct aan een baan
gelopen. Indirect werden 14.000 mensen ondersteund.

Fragiliteit en gewelddadige conflicten bedreigen de fundamentele
rechten van de mens en houden vooruitgang tegen. Zeker 1,2 miljard
mensen ondervinden de gevolgen van geweld of onveiligheid en
maar liefst 1,5 miljard mensen hebben geen toegang tot eerlijke rechtspraak.
Cordaid zoekt met individuen, lokale gemeenschappen en overheden naar
duurzame oplossingen voor conflicten, onrechtvaardigheid en onveiligheid.
In 2020 kregen 857.000 mensen direct betere veiligheid en rechten en indirect
profiteerden 3,9 miljoen mensen hiervan.

Ook steunen we vanuit Cordaid Investment Management (CIM) kleine en
middelgrote bedrijven in kwetsbare gebieden met een zwakke economie.
De focus ligt daarbij op jonge mensen en vrouwen. In 2020 was CIM actief
in 23 landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Tot op heden heeft CIM 290
verschillende partners gefinancierd en 550 investeringen gedaan met een
totale waarde van €268 miljoen. In 2020 zijn 68.000 microkredieten verstrekt
aan ondernemers.

Weerbaarheid

Een aantal projecten uitgelicht

Natuurgeweld en gewapende conflicten eindigen steeds vaker in
ernstige rampen, die verergerd worden door klimaatverandering.
Conflicten zorgen bovendien dat de bevolking minder voorbereid is op

6

(natuur)rampen en lokale overheden niet zijn uitgerust om snel en adequaat in
een noodsituatie te reageren. Naast de lopende projecten hebben we het
afgelopen jaar veel kunnen doen om de weerbaarheid in tijden van corona te
vergroten, onder meer door inzet van het netwerk Partners voor Resilience (PfR).
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Vanaf pagina 9 presenteren we per thema een voorbeeld.
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CORDAID IN NEDERLAND

CORDAID IN NEDERLAND
In Nederland zet Cordaid zich in voor kwetsbare mensen in onze eigen
omgeving. Dit gebeurt sinds 1938 onder de naam de Bond zonder Naam
(sinds 2007 onderdeel van Cordaid).

20.000 mensen wekelijks welkom heet bij 1 van hun 150 inloophuizen. Tevens
hielpen we stichting SchuldHulpMaatje. Zij koppelen mensen met schulden
aan goed getrainde vrijwilligers. In 2020 konden ze 10.000 mensen een
schuldhulpmaatje bieden.

Armoede en sociale uitsluiting blijven onverminderd een probleem, ook in
Nederland. Bijna 8% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. In 2020
stond ons werk in eigen land ook in het teken van corona. We zagen dat nog
meer mensen moeite kregen om rond te komen en we vermoeden dat dit
aantal door de pandemie zal stijgen. Cordaid helpt mensen de armoede
blijvend te ontstijgen en laat ze weer meedoen aan de samenleving. Om dit te
bereiken ondersteunen we kleinschalige initiatieven die onze boodschap van
’omzien naar elkaar’ in de praktijk brengen. Het gaat om projecten gericht op
mensen in de marge, zoals dak- en thuislozen, vluchtelingen en mensen met
schulden. Juist in deze uitdagende tijd willen we nog meer voor elkaar
zorgen.
Maar liefst 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. In 2020 hielpen
we deze groep onder meer door een bijdrage te leveren aan Netwerk Dak, die
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Wist je dat de Bond zonder Naam sinds jaar en
dag spreuken uitgeeft en verspreidt in de geest
van ons motto ’omkijken naar elkaar’? ‘Verbeter de
wereld, begin bij jezelf’ is de bekendste spreuk en
inmiddels een volledig gewortelde uitdrukking in
de Nederlandse taal.
Onze strijd tegen armoede in Nederland stopt niet bij deze voorbeelden.
Op pagina 16 leest u meer over ons werk in eigen land.
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Waar we werken

WAAR WE WERKEN

NEDERLAND

In 2020 werkten we vanuit tien landen
kantoren. In het merendeel van deze
landen hanteren wij een geïntegreerde
programmering over onze verschillende
thema’s. In aanvulling op onze landen
kantoren, opereerde Cordaid ook vanuit
projectkantoren in de Filippijnen en
Zimbabwe, waar we werkten aan specifieke
thema’s. In andere landen hebben we
enkelvoudige thematische programma’s
en/of noodhulp geleverd (Aruba, Benin,
Curaçao, Indonesië, Jemen, Kameroen,
Libanon, Libië, Nigeria en Sint Maarten),
en/of zijn we bezig met de voorbereiding
van een geïntegreerde programmering
(Burkina Faso, Mali en Niger).

IRAK
SYRIË

LIBiË

LIBANON

NIGER
MALI

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
ZUID-SOEDAN

JEMEN

FILIPIJNEN

NIGERIA

ETHIOPIË

LIBERIA BENIN
BURKINA FASO
KAMEROEN
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OEGANDA

landenkantoren
10 voor 12 door conflict
geraakte landen

780
medewerkers
over de hele
wereld
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n Cordaid kantoor met een geïntegreerd programma
n Enkelvoudig thematisch programma
n Voorbereiding van geïntegreerd programma

Scroll over de landen met een Cordaid-kantoor
om meer te weten te komen over wat we lokaal doen.
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GEZONDHEIDSZORG

CASE

Cordaid in Irak

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IN KWETSBARE
GEBIEDEN IN IRAK

Interne en externe conflicten

Het Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) programma is verdeeld over negen locaties in vijf Iraakse
regio’s, waarbij we nauw samenwerken met het Iraakse Ministerie van Gezondheid en clusters van de
Verenigde Naties.

maar zeker. Radicaal extremisme

drukken hun stempel op het
welzijn van de Iraakse bevolking.
Sinds de militaire nederlaag van
ISIS herstelt het land langzaam
is nog steeds aanwezig en het
land kampt door ook met
economische problemen. Veel
mensen zijn bovendien getraumatiseerd door de conflicten en de
behoefte aan professionele

Samenwerking met het Iraakse Ministerie van Gezondheid en
uitvoerende partner Access Aid Foundation werkt Cordaid aan
traumaverwerking voor inwoners in door ISIS-getroffen gebieden, zoals in Sinjar.
Sinjar is één van de gebieden waar we geestelijke gezondheidszorg bieden aan zowel ontheemden als mensen die terugkeren
naar hun woonplaats. Deze diensten omvatten psychiatrische en
psychosociale hulp in het ziekenhuis van Sinjar, poliklinische
bezoeken en sessies om aandacht te vestigen op het belang van
mentale gezondheid en welke invloed dit heeft op het functioneren van mensen. In de zomer van 2020 keerden ondanks de
lockdown-maatregelen veel ontheemde Yezidi-gezinnen terug
naar hun plaats van herkomst in Sinjar. Ze hopen op een nieuwe
start na de belegering van de stad door ISIS van 2014 tot 2017.
Tijdens de lockdown bleek het onmogelijk om het ziekenhuis te
bezoeken, zowel voor personeel als patiënten. In snel tempo is
er een hotline opgezet om ook op afstand mensen bij te staan.
Vrouwen en kinderen die getraumatiseerd zijn door geweld van
leden van ISIS, als gevolg van huiselijk geweld of door het verlies
van familieleden en bezittingen, hadden echt behoefte aan deze
diensten op afstand. De hotlines waren voor hen een kleine maar
zeer belangrijke manier om zich gesteund en gehoord te voelen.

psychologische zorg is groot.
Cordaid is in 2015 begonnen met
haar activiteiten in Irak. Meer
informatie over onze activiteiten
in Irak vindt u op onze website.

40

medewerkers in
het Midden-Oosten
14 projecten
401.100 mensen geholpen

GLOBAL PEACE INDEX

161 /163
‘Access Aid Foundation hielp me om mezelf terug te vinden. Ik ben nu meer
betrokken bij de dagelijkse huishoudelijke taken in ons gezin en kan weer vol
zelfvertrouwen zelfstandig beslissingen nemen.’
Anonieme patiënt
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Cordaid in Ethiopië

VERSTERKEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG
IN ETHIOPIË

In 2020 begonnen in de Tigray-

Wij ondersteunen lokale gezondheidscentra rondom Borena en Jimma om de gezondheidszorg te verbeteren
middels Results-Based Financing (RBF). Heel kort uitgelegd betekent het dat we uitbetalen als vooraf bepaalde
resultaten behaald zijn. In 2020 hebben we de basis gelegd om ons werk verder uit te breiden, waardoor we alle
21 districten in de Jimma regio kunnen bereiken.

De oorlog kostte al meer dan

regio in het noorden van het land
de gevechten tussen de troepen
van de overheid en het Volks
bevrijdingsfront van Tigray.
1.000 levens en er dreigt
hongersnood voor miljoenen
mensen. Voor de bewoners van
Tigray, inclusief een groot aantal
Eritrese vluchtelingenkampen,
dreigt ook nog het gevaar van
geen gezondheidszorg. Cordaid

Deelnemende gezondheidscentra hebben de vrijheid om te
beslissen waaraan zij het RBF-geld willen besteden. Centra
gebruiken het geld ter verbetering van de hulpverlening met de
aanschaf van medische apparatuur als microscopen en materiaal
voor een laboratorium, maar ook voor het verbeteren van de
infrastructuur van het gezondheidscentrum, het uitbreiden van
gebouwen, meubilair en schoonmaakartikelen. Iedere maand
checken de lokale Cordaid medewerkers per centrum of de
verstrekte informatie over de geboden zorg klopt.

‘Voor RBF waren mensen uit de omgeving huiverig om hier te komen, omdat ze de
kwaliteit van de gezondheidszorg en onze diensten niet vertrouwden. Nu we echt
goede zorg kunnen bieden, krijgen we veel positieve reacties.’

Dankzij financiering vanuit de Nederlandse ambassade hebben
we ons programma in 2020 kunnen voortzetten en uitbreiden:
■ De gemiddelde kwaliteitsscore voor de gezondheidscentra in
de Jimma regio steeg van 19% naar 57% in december 2020.
■ Van 2018 tot 2020 is het aantal vrouwen dat in één van onze
23 gezondheidscentra bevallen is onder leiding van gekwali
ficeerd personeel bezocht bijna verdrievoudigd naar 1.700
vrouwen.
■ Het percentage geverifieerde dossiers nam tussen 2019 en
2020 toe van 11% naar 79%. Het geeft aan dat de data die
binnenkomt steeds nauwkeuriger is dankzij de controle en
coaching van Cordaid medewerkers. Het leidt tot betere en
betrouwbare informatie voor effectievere besluiten.

werkt sinds 2006 in Ethiopië.
U leest hier meer.

72

medewerkers in
Ethiopië
21 projecten
6,7 miljoen mensen geholpen

GLOBAL PEACE INDEX

133 /163
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Tolera Boru, vroedvrouw in gezondheidscentrum in de Borana regio

Ethiopia case HEALTH
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Onderwijs

CASE

Cordaid in de DRC

ONDERWIJS IN DE DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO

Met haar enorme natuurlijke

Armoede is de belangrijkste reden waarom veel kinderen niet naar school gaan in de DR Congo. In 2020 startte
Cordaid een programma in Kananga waarin gemeenschappen werden gewezen op het belang van scholen - vooral
voor meisjes.

worden. Machtsmisbruik, slecht

rijkdommen heeft de Demo
cratische Republiek Congo (DRC)
het potentieel om één van de
rijkste landen van Afrika te
bestuur, gewapende conflicten,
sociaaleconomische problemen,
epidemieën en humanitaire
crises hebben er echter allemaal
toe bijgedragen dat de meerderheid van de 80 miljoen inwoners

De ambitie was om 1.125 meisjes en jongens in te schrijven op
25 van te voren gekozen scholen en ouders van niet-schoolgaande kinderen bewust te maken van het belang van school.
Daarnaast wilden we op deze scholen de klaslokalen en sanitaire
voorzieningen verbeteren. Dit project voerden we uit in samenwerking met de provinciale afdeling van het Ministerie van
Onderwijs, provinciale inspecteurs, een lokale coördinator,
schoolcomités en lokale gemeenschappen rond de scholen.
We spoorden kinderen op die niet naar school gaan en gaven
voorlichting aan de gemeenschap over de renovatie en bouw
van klaslokalen en toiletvoorzieningen. Leiders van de gemeenschap, oudercomités en leraren speelden een sleutelrol bij het
mobiliseren van bouwmaterialen.
Het project ging begin 2020 van start met als belangrijkste
resultaten:
■ De 25 geselecteerde scholen zijn begonnen met renovatiewerkzaamheden ondersteund door leden van de lokale
gemeenschappen. Voor meer begrip over en ondersteuning
voor het project kregen de oudercomitéleden, schooldirecteuren en schoolleiders een training.
■ 958 kinderen (549 meisjes en 409 jongens) zijn geïdentificeerd en opnieuw ingeschreven. Alle kinderen ontvingen een
schoolkit bestaande uit een rugzak, schoenen, sokken, een
onderhemd, schriften, pennen, een volledig uniform en
een wiskundekoffer.
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in armoede leeft en lijdt onder
voedselschaarste en schendingen van de mensenrechten. Sinds
de jaren 80 is Cordaid actief in
de DRC, waarover u nog meer
kunt lezen op onze website.

‘Ik nam mijn dochter altijd mee het land op, omdat
ik geen geld had. Dankzij dit project kan ze nu
naar school en hoeft ze niet meer met me mee als
ik op het land werk. Ik hoop dat ze in het leven
dezelfde kansen krijgt als andere kinderen.’
Ghorette Mbuti -moeder van Gode Basue

222
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90 miljoen mensen geholpen
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■ Tijdens de lockdown zijn er 40 verschillende onderwijsondersteunende radioprogramma’s geproduceerd en uitgezonden.
■ 8.560 leerlingen ontvingen schriften voor afstandsonderwijs
en om verbonden te blijven tijdens sluitingen.
■ De 25 scholen ontvingen een corona beschermingsset met een
klein bassin, een emmer van 10 liter met een kraantje, vloeibare en vaste zeep, handontsmettingsmiddelen en een
watertank van 100 liter.
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Cordaid in Sierra Leone

VERBETEREN VAN DE DIENSTVERLENING EN DE
REPUTATIE VAN DE POLITIE IN SIERRA LEONE

Sierra Leone kent een schat aan

In Sierra Leone werken we samen met de Sierra Leone Police (SLP), de Local Policing Partnership Board (LPPB),
lokale organisaties en het Ministerie van Gezondheid, Gender en Interne Zaken om de dienstverlening van de politie
te verbeteren.

democratie sinds 2002 voor een

natuurlijke hulpbronnen, maar
het land is vatbaar voor natuurrampen en klimaatverandering.
Hoewel het herstel van de
politieke verschuiving heeft
gezorgd is het land nog steeds
kwestbaar. De economie is niet
divers genoeg, alleen zelfvoorzienende landbouw en kleine
ondernemingen, waardoor er

Door een geïntegreerde aanpak helpen wij de dienstverlening
en de kwaliteit van het management te verbeteren, waarmee
we hopen op een verbeterde reputatie van de politie en meer
steun vanuit de gemeenschap.

nauwelijks banen worden
gecreëerd. Cordaid is sinds begin
jaren negentig actief in Sierra
Leone op verschillende gebieden,
waarover u alles vindt op onze
site.

Een mooi voorbeeld is Malik Bangura. In februari 2020 vertelde
Malik tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door de lokale
politiepartnerschapsraad, over zijn bendelidmaatschap. Malik
leidde voorheen een bende die in verband werd gebracht met
verschillende gewelddadigheden binnen de gemeenschap.
Nadat hij zijn lidmaatschap had opgezegd, besloot een buurt
bewoner Malik via de LPPB geld te geven om een eigen zaak op
te zetten. Malik runt nu een koffie- en broodjeszaak en heeft
andere jongeren in dienst om hen weg te houden van criminele
activiteiten.
Daarnaast bewerkstelligde Cordaid in 2020 in Sierra Leone:
■ Een verbeterde afhandeling van criminele zaken
■ Meer alertheid om kinderarbeid te verminderen
■ Meer waakzaamheid op bende-activiteiten en deze aan
te pakken
■ Minder ongelukken in het verkeer door beter
verkeersmanagement
■ Toename van aandacht voor gender en inclusiviteit

30

medewerkers in
Sierra Leone
12 projecten
1,4 miljoen mensen geholpen
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‘De geïntegreerde aanpak van Cordaid is één van de beste die ik heb gezien in
onze strijd tegen seksueel en op gender gerichte agressiviteit. De gezamenlijke
inspanningen van politie, gemeente, verschillende ministeries en de gemeenschap
zelf hebben niet alleen gezorgd voor eenduidige informatie over de SGBV zaken,
maar ook voor een significante daling van het aantal verkrachtingen.’
Mustapha Kamara - Assistent Inspector Generaal van de Politie
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Cordaid in Zuid-Soedan

ONDERSTEUNING VAN COMMERCIËLE
LANDBOUW IN ZUID-SOEDAN

Conflicten en geweld in Zuid-

Het overgrote deel van de Zuid-Soedanese bevolking gebruikt landbouw puur om in eigen onderhoud te voorzien.
Men produceert te weinig om te kunnen verhandelen. Daarnaast ontbreekt de kennis over nieuwe
landbouwtechnieken en hoe men een boerderij als bedrijf runt.

bescherming nodig. Meer dan de

Soedan dwongen 4,2 miljoen
mensen hun huis te ontvluchten.
Wanneer mensen terugkeren
hebben ze humanitaire hulp en
helft van de bevolking heeft
gebrek aan voedsel en water,
toegang tot gezondheidszorg en
goede sanitaire voorzieningen.
In 2020 is het vredesverdrag
vernieuwd, wat hoop biedt op

In 2016 hebben we daarom Gabat Coop opgericht, een
coöperatie van lokale boeren. De boeren van de Gabat Coop
brengen gezamenlijk hun producten naar de markt en kopen
als collectief alle benodigdheden voor hun eigen boerderij in.
Het afgelopen jaar zat vol uitdagingen door de gevolgen van
corona en de grote economische onrust. Gelukkig heeft onze
aanpak van Making Markets Work for the Poor (M4P) boeren
geholpen om hun bedrijf geleidelijk uit te breiden. Deze aanpak
is gericht op het vergroten van de capaciteit op het gebied van
productie en productiviteit en het verbeteren van bedrijfs
voering en samenwerking. Tevens beoogt het microfinanciering
toegankelijker te maken en het gemeenschapsgevoel te
versterken om risico’s gezamenlijk te bestrijden.
Het eerste productieseizoen in 2020 resulteerde voor de
Gabat Coop in de volgende resultaten:
■ 24 ton maïs geoogst van 31 hectare land.
■ 11 hectare pinda’s en 14 hectare maïs aangeplant die begin
2021 geoogst kunnen worden.

herstel van de economie. Cordaid
is sinds 2000 actief in ZuidSoedan. Voor meer over dit land
kunt u terecht op onze site.

141

32 projecten
4,6 miljoen mensen geholpen

GLOBAL PEACE INDEX

‘Voorheen hadden we altijd een tekort aan vlees. Dankzij dit project hebben
we extra inkomsten waarmee we kippen, varkens, geiten en ander vee kunnen
houden. Hierdoor zijn we nu volledig zelfvoorzienend op het gebied van voedsel.’
John Sere - Voorzitter Gabat Coop
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Cordaid in de CAR

HET VOORKOMEN EN INPERKEN VAN DE
VERSPREIDING VAN CORONA IN DE CAR

Het conflict in de Centraal-

In maart 2020 bereikte corona de Centraal-Afrikaanse Republiek en vrijwel meteen groeide het aantal
geïnfecteerde mensen exponentieel. Alleen met een multidisciplinaire aanpak en vele partners - ondersteund
door de lokale autoriteiten - kon een verdere verspreiding worden beperkt.

incidenten en de getroffen

Afrikaanse Republiek begon in
2013. Ondanks een vredes
akkoord blijft de situatie
onstabiel. Regelmatig zijn er
gebieden zijn moeilijk toegankelijk. Hoewel het conflict vaak
wordt afgedaan als ruziënde
religies, is de onderliggende
oorzaak vooral de jacht op
kostbare delfstoffen. Cordaid
werkt al sinds de jaren negentig

De hulp van Cordaid werd zeer gewaardeerd door zowel de
autoriteiten als de lokale bevolking. We werkten op nationaal en
lokaal niveau samen met andere humanitaire organisaties en een
groot aantal partners.

via partners in de CAR en heeft
sinds 2008 lokale medewerkers.
Meer informatie kunt u op onze
site lezen.

De resultaten:
■ 800 Mensen (leraren, gezondheidsmedewerkers en lokale
leiders) kregen training over het virus om een grotere groep
te bereiken, middels een deur tot deur campagne.
■ 20.000 wegwerphandschoenen en 2.400 maskers zijn verdeeld onder zorgmedewerkers in Bangassou en Ouango.
■ 257.900 mensen zijn geïnformeerd over corona, hoe dit zich
verspreidt en hoe men zich ertegen kan wapenen.
■ 33 lokale commissies zijn opgericht om lokale crises te
managen.
■ 1.700 posters en andere materialen werden verspreid in
gezondheidscentra, scholen en publieke gebouwen met
informatie over de ziekte en hygiënemaatregelen.

112

31 projecten
3,5 miljoen mensen geholpen
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Cordaid in Oeganda

HET VERHOGEN VAN DE ZELFREDZAAMHEID VAN
ZUID-SOEDANESE VLUCHTELINGEN EN GASTVRIJE
GEMEENSCHAPPEN IN OEGANDA
Het werk van Cordaid in Oeganda richt zich op het weerbaarder maken tegen droogte en onverwachte
overstromingen, van zowel de Zuid-Soedanese vluchtelingen als de gemeenschappen die hen opvangen.
Daarnaast richt Cordaid zich op het vergroten van de economische zelfredzaamheid van deze groepen.
Dit doen we door veelbelovende micro-ondernemingen te steunen en leningen met lage rente aan te bieden.

Oeganda is een relatief stabiel
land in een onstabiele regio.
Het is één van de landen die de
meeste vluchtelingen opvangt
uit de DRC en Zuid-Soedan. Om
conflicten te voorkomen is het
belangrijk om tegelijkertijd
rekening te houden met zowel
de behoeftes van vluchtelingen
als die van de gastgemeenschappen. Cordaid is in de jaren
negentig begonnen met werken
in Oeganda, met een geregistreerd kantoor vanaf 2018.
Voor meer over dit land kunt u
terecht op onze site.

Door het toegankelijk maken van financiële diensten kunnen
ondernemingen van vluchtelingen en de gastgemeenschappen
sneller groeien. Hierdoor kunnen mensen hun inkomen
verbeteren. In samenwerking met Caritas Arua, Rural Finance
Initiative (RUFI) en TPO Uganda leiden we ondernemers op en
financieren we ondernemingsgroepen.
De belangrijkste resultaten in 2020 waren:
■ Het trainen van 413 aspirant-ondernemers (218 vluchtelingen
en 195 leden van de gastgemeenschap) in Community-Based
Enterprise Development (C-BED).
■ Oprichting van 139 ondernemingsgroepen bestaande uit
413 individuele leden.
■ Gesprekken met 18 groepen voor toegang tot financiering
door RUFI.
■ Financiering van drie ondernemingsgroepen en verstrekking
van microkredieten aan 63 ondernemers.

24

medewerkers
in Oeganda
13 projecten
6,7 miljoen mensen geholpen

GLOBAL PEACE INDEX

117 /163

‘De business skills training van Cordaid inspireerde mij een winkel te beginnen
met handelswaar en versnaperingen. Een plan dat RUFI ondersteunde met
een beginkapitaal. Ik kan nu het schoolgeld voor mijn kinderen betalen, eten
kopen en zelfs zorgen voor andere huishoudelijke benodigdheden. Dankzij
de ondersteuning van RUFI heb ik bovendien kunnen investeren in andere
activiteiten zoals een restaurant en een spelletjeshal.’
Enaru Zuzan, retail en horeca ondernemer in het Imvepi
vluchtelingenkamp
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Laptops voor kinderen
met een leerachterstand in Rotterdam.

STRIJDEN TEGEN ARMOEDE IN NEDERLAND

Als gevolg van de coronamaat
regelen ontdekten de mede
werkers van inloophuis

Cordaid ondersteunt in Nederland verschillende organisaties en lokale initiatieven die een hand uitsteken
naar mensen die het moeilijk hebben. Zoals inloophuizen voor dak- en thuislozen, het verstrekken van warme
maaltijden voor mensen die nauwelijks rond kunnen komen, een luisterend oor voor mensen in sociaal
isolement en ondersteuning om uit de financiële problemen te komen.

‘De huiskamer Goud van Noord’
in Rotterdam dat veel gezinnen
in de stad thuis geen laptop
hebben. Ook dit inloophuis valt
onder Netwerk DAK. Door het
thuiswerken en de noodzaak om
te videobellen met school
kwamen veel kinderen in de
problemen. Bij een gezin met

Eén van de organisaties die Cordaid steunt is Netwerk DAK, de
koepelorganisatie van inloophuizen. Honderdvijftig organisaties
maken gebruik van dit netwerk en samen ondersteunen zij meer
dan tienduizend mensen. Bij inloophuizen kunnen dak- en
thuislozen, vluchtelingen, mensen met psychische problemen en
eenzame wijkbewoners terecht.

vier kinderen bleek bijvoorbeeld
maar één tablet beschikbaar,
waardoor ze moesten kiezen wie
er online les kon volgen. Samen
met de school en het wijkteam
voelden de medewerkers van
‘Goud van Noord’ zich verantwoordelijk voor de kinderen in
de wijk. Zij gingen op zoek naar

In Nederland zijn veel mensen in de knel gekomen door corona.
Door coronamaatregelen moesten de inloophuizen en voedselbanken hun deuren tijdelijk sluiten. Direct zochten de inloophuizen naar andere manieren om in contact te blijven met hun
bezoekers. Zoals door maaltijden te koken en te verspreiden
onder deze kwetsbare doelgroep.

gezinnen waar de nood het
hoogst was en waar kinderen
acuut een leerachterstand
dreigden op te lopen. Dankzij
een inzamelingsactie konden zij
deze gezinnen helpen aan een
tweedehands desktop of laptop.

Netwerk DAK kent ook een Noodfonds voor de meest kwetsbare
mensen. In 2020 steunde Cordaid dit fonds met een financiële
bijdrage. Eén van de belangrijkste functies van het Noodfonds is
het bieden van voedselhulp. Op allerlei manieren springen
vrijwilligers in de bres. Zij bereiden afhaalmaaltijden, voedselpakketten of verstrekken bonnen voor de supermarkt. Hiermee
vangen ze het gemis op van voedselbanken en komen ze tegemoet aan ouderen die vanwege het virus de deur niet uit durven.
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Door de steun van Cordaid aan
het Noodfonds van Netwerk
DAK kregen nog meer gezinnen
een laptop, waarmee kinderen
geen onderwijs meer hoeven te

Straatpastor Lucy deelt koffie en thee uit aan dak- en thuislozen

missen.
Meer lezen over de hulp in
eigen land? Klik dan hier.
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contactgegevens
Postbus 16640
2500 BK Den Haag
070-31 36 300
info@cordaid.org
www.cordaid.org

