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VOORWOORD

Onderdak voor
slachtoffers aardbeving
Haïti en Sumatra
Op 12 januari, toen Haïti werd getroffen door
een zware aardbeving, was ik aan het werk
op Sumatra. Ik was bijna klaar met mijn klus:
het neerzetten van tijdelijke huizen voor de
mensen die na de zware aardbeving van 30
september 2009 dakloos waren geworden.
Gezien de omvang van de ramp in Haïti,
vroeg Cordaid Mensen in Nood mij of ik ook
daar aan de slag wilde gaan.

“Het aantal doden en
gewonden was groot, de
verwoesting compleet.”

Zo belandde ik van het tropisch regenwoud
in de grote stads jungle van Port-au-Prince.
De dichtbevolkte hoofdstad van Haïti lag in
puin. Het aantal doden en gewonden was
groot, de verwoesting compleet. Ook nu nog
zijn er honderdduizenden mensen dakloos.
Voordat het regenseizoen losbarst, moeten
zoveel mogelijk mensen een dak boven hun
hoofd hebben. Daarom zijn wij nu bezig met
de bouw van 2000 veilige huisjes en voor
het einde van het jaar moeten dat er 10.000
worden. Dat lijkt misschien een druppel op
een gloeiende plaat, maar vergeet niet dat
we hier met vele hulporganisaties uit de hele
wereld aan het werk zijn.
En het blijft niet bij tijdelijke huizen.
Uiteindelijk moeten de Haïtianen nieuwe,
aardbevingsbestendige woningen krijgen.
Dat is een zaak van lange adem. Drie jaar trekt
Cordaid Mensen in Nood er voor uit om voor
tienduizenden mensen nieuwe, permanente
huizen te bouwen. Door uw steun kunnen we
de Haïtianen en de vele andere slachtoffers
van rampen blijven helpen.
Henk Meijerink
Bouwkundig ingenieur en shelterdeskundige
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NIEUWS

Nieuwsberichten
Het verschil maken samen met de Nationale
Postcode Loterij
Cordaid Mensen in Nood heeft donderdag
4 februari 2010 een cheque van
€ 2.250.000,- ontvangen van de Nationale
Postcode Loterij voor haar noodhulp en
wederopbouwprojecten. Wij bedanken de
Postcode Loterij en alle deelnemers voor
deze gift (die wij al sinds 1996 krijgen).
De Nationale Postcode Loterij is de grootste
goede doelen loterij van Nederland. Van elk
verkocht lot van 9 euro wordt vijftig procent
verdeeld over 75 goede doelen op het
gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en maatschappij. Met de loten die u koopt, maakt
u kans op prachtige prijzen. Maar u steunt
tegelijk ook Cordaid Mensen in Nood.
De NPL plaatste deze advertentie in de NRC om de samenwerking met Cordaid Mensen in Nood te laten zien

Vrijheid wereldwijd: Cordaid Mensen in
Nood op 5 mei
Als partner van het Nationaal Comité 4 en
5 mei staan we op 5 mei op de 13 Nationale
Bevrijdingsfestivals. Het thema van dit
jaar is ‘Vrijheid wereldwijd; wat is daarvoor
nodig?’. Wereldwijd leven miljoenen mensen
in onvrijheid omdat zij geen dak boven hun
hoofd hebben. Als gevolg van een ramp of
als ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld.
Cordaid Mensen in Nood helpt hen opnieuw
te beginnen met de wederopbouw van hun
leven.
Kom op 5 mei ’s middags naar het Plein van
de Vrijheid in een van de volgende steden:
Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle,
Almere, Utrecht, Amsterdam, Haarlem,
Rotterdam, Den Bosch, Roermond, Vlissingen
of Wageningen. Speel het mega-Jenga spel
en bepaal of u opnieuw moet beginnen!
De stand van Cordaid Mensen in Nood in Utrecht, 5 mei 2009
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HAÏTI

Acute medische zorg voor slachtoffers
aardbeving Haïti
Direct na de aardbeving op Haïti stuurt Cordaid Mensen in Nood artsen en verpleegkundigen naar het rampgebied voor acute medische hulp. Edward Pasman, anesthesist
en medewerker van de Trauma Unit in het AMC, maakt deel uit van het traumateam dat
als eerste aan de slag gaat.

“Ik ben nu al weer een tijdje terug, maar
ik ben er nog steeds helemaal vol van.
Alle patiënten die ik in Haïti heb gezien,
blijven me bij. Vooral vanwege hun kracht.
Je kunt je niet voorstellen hoe sommige
mensen er aan toe waren, ruim twee weken
na de ramp. Botbreuken die niet waren
behandeld, brandwonden en etterende
open wonden. Wat ik in Haïti heb gezien
en geroken, slaat alles.” En Pasman is wel
wat gewend. Hij was als een van de eerste
artsen aanwezig na de vuurwerkramp in
Volendam en verleende medische hulp in
talloze oorlogsgebieden. “Ik bewonder de
Haïtianen om hun incasseringsvermogen.
Al die ellende, armoede en chaos, al
jarenlang. En toch proberen ze er het beste
van te maken. Ook nu.”

Drie vrachtwagens vol medische spullen
Pasman vertrekt op 28 januari met vijf
collega’s en drie vrachtwagens vol medische
spullen naar Haïti. Daar nemen ze hun
intrek in het kleine ziekenhuis Notre Dame
de Lourdes in de hoofdstad Port-au-Prince.
Het ziekenhuis is grotendeels verwoest,
maar twee operatiekamers zijn nog intact.
Naast het gebouw wordt een tent opgezet
waar de poliklinieken komen. “Wij hadden
alles zelf meegenomen, van sterilisatieapparatuur tot verbandgaasjes, omdat we
wisten dat er in Haïti niets te krijgen was.
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Het was een enorme logistieke operatie,
maar het bleek een gouden greep. Sommige
andere ingevlogen chirurgische teams
zaten duimen te draaien omdat ze door
hun voorraad heen waren,” vertelt Pasman.
En dat terwijl hulp hard nodig is. Tijdens
de aardbeving is het grootste ziekenhuis
van de stad ingestort en daarbij zijn veel
artsen en verpleegkundigen om het leven
gekomen. Duizenden inwoners van Port-auPrince hebben na de aardbeving nog geen
dokter gezien.

Trots op het traumacentrum
Het Nederlandse team blijkt een
geoliede machine. Binnen 48 uur is het
traumacentrum klaar voor gebruik en kan
het medische werk beginnen. “Wij stonden
elke dag voor zonsopgang op om op tijd in
het ziekenhuis te kunnen zijn. Voor onze
veiligheid sliepen we namelijk op zo’n 15
kilometer van het ziekenhuis, een ritje van
dik een uur in verwoest Port-au-Prince. Als
we rond 8.00 uur aankwamen, stonden
er al veel mensen te wachten. Want het
was als een lopend vuurtje rondgegaan
dat die Hollandse dokters al vroeg aan de
slag gingen! Elke dag zagen we tientallen
patiënten. Sommigen hoefden alleen
gegipst te worden, anderen hadden een
-vaak complexe- operatie nodig.”

Het eerste medische team met medici van het AMC, waaronder Edward Pasman, aan het werk in een tent op
het terrein van het ziekenhuisje Notre Dame de Lourdes
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Het team wordt bijgestaan door de lokale
bevolking. De Haïtianen tolken, maken
de operatiekamers schoon, zorgen voor
het transport van zieken en helpen mee
in de poli’s. Een OK-assistent en enkele
verpleegkundigen die de aardbeving
hebben overleefd, gaan ook in het Notre
Dame aan de slag. “De Amerikanen die een
enorm geavanceerd scheepsziekenhuis
hadden ingericht, waren erg onder de
indruk van ons kleine traumacentrum.
Toen hun ziekenhuis vol lag, stuurden ze
patiënten naar ons door. Daar waren we
erg trots op.”

Giften nog steeds welkom!
Bij de SHO is ruim 109 miljoen euro
binnengekomen, waarvan 30 miljoen
euro voor Cordaid Mensen in Nood. We
zullen dit bedrag in een periode van 3
tot 5 jaar besteden aan noodhulp en de
wederopbouw van activiteiten in Haïti.
Maar donaties zijn nog steeds welkom op
giro 667, Cordaid Mensen in Nood t.n.v.
Haïti. Op onze website houden wij u op
de hoogte van de bestedingen.

Eervol werk
Na twee weken wordt Pasman’s team
afgelost. “Ik vond het moeilijk om naar
huis te gaan. Het is zo’n eer om dit werk
te mogen doen. En ook uitdagend:
vanwege de soms moeilijke operaties en
de onalledaagse omstandigheden. Zo viel
bijvoorbeeld regelmatig de aggregaat uit,
die ik dan weer aan de praat moest zien
te krijgen.” Pasman maakte deel uit van
het eerste traumateam. Inmiddels is het
vierde en waarschijnlijk laatste team ook
al teruggekeerd uit Port-au-Prince. “De
nazorg voor de patiënten is het meest
belangrijk. Als wij weg zijn, moet die
worden overgenomen door de Haïtianen
zelf,” aldus Pasman. Cordaid Mensen in
Nood is nu ter plekke aan het bekijken hoe
dat geregeld kan worden. Pasman hoopt
dat het allemaal goed komt. “Als ik kijk naar
de politieke situatie in Haïti, heb ik er een
hard hoofd in. Maar de enorme motivatie
van de Haïtiaanse bevolking geeft me wél
veel vertrouwen in de toekomst.”

www.cordaidmenseninnood.nl

Cordaid Mensen in Nood heeft niet alleen medische zorg geboden aan de slachtoffers
van de aardbeving in Haïti. Samen met onze zusterorganisaties Caritas Haïti en CRS en
via onze lokale partner BND hebben we veel mensen kunnen helpen aan water, voedsel
en onderdak.
• Voedselhulp en water voor 250.000 mensen
• Installatie van 6 mobiele waterzuiveringsinstallaties, zodat 21.600 Haïtianen de
beschikking hebben over betrouwbaar water
• 4 traumateams uitgezonden die samen ruim 150 operaties hebben uitgevoerd en
meer dan 8000 behandelingen hebben gedaan in de polikliniek
• 1400 tenten uitgedeeld voor 5000 families
• Bouw van 10.000 tijdelijke woningen over een periode van 3 jaar
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“In Padang is een kliniek
opgezet en in het
noordelijker gelegen
rampgebied twee
mobiele klinieken.”

Trauma arts Taco Blijsma van het Spaarne Ziekenhuis kwam aan met het tweede medische team
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wederopbouw

Als een ramp al je bezit heeft verwoest...
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Cordaid Mensen in Nood helpt met de bouw
van nieuwe woningen. Iedereen verdient een
veilig thuis.
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sumatra

Aardbevingsbestendige huizen op Sumatra
Op 30 september 2009 wordt het Indonesische eiland Sumatra opgeschrikt door
een zware aardbeving. Ruim 1100 mensen komen om het leven; duizenden raken
gewond. Een miljoen mensen raakt dakloos. Cordaid Mensen in Nood schiet
direct te hulp. Met onze partnerorganisaties zorgen we voor voedsel, medische
zorg en tijdelijke woningen.
Direct na de ramp komt de hulp op gang.
Vooral voedsel, water, dekens, medicijnen
en ontsmettingsmiddelen zijn hard nodig. En
niet te vergeten: onderdak. Cordaid Mensen
in Nood stuurt bouwkundig ingenieur
Henk Meijerink naar het gebied om samen
met onze partnerorganisaties tijdelijke
woningen neer te zetten in 14 getroffen
dorpen. “De meeste mensen woonden in
huizen van baksteen. Dat vonden ze mooi en
modern. Maar die moderne huizen bleken
niet bestand tegen zo’n zware aardbeving.
Daarom vertellen we de bewoners dat ze
maar beter weer, net als vroeger, met houten
constructies kunnen gaan werken. Hout is
immers een stuk buigzamer dan steen. En
als je de huizen pleistert en schildert, zien
ze er toch weer modern uit.”

Zwaarste aardbeving in 80 jaar
Sumatra wordt vaker getroffen door
aardbevingen, maar veel mensen waren
al weer vergeten hoe verwoestend een
aardbeving kan zijn. “Ons dorp werd ruim
80 jaar geleden voor het laatst getroffen
door zo’n zware aardbeving”, vertelt
dorpsbewoner Mayadi, “dus dit was nieuw
voor ons. Iedereen was dan ook in shock. We
hadden geen elektriciteit meer, geen schoon
drinkwater en overal zag je ingestorte
huizen, ziekenhuizen en scholen.” De
meeste slachtoffers vielen in de districten
Padang Pariaman en Agam en de steden
Een van de nieuwe tijdelijke huizen helemaal klaar voor bewoning
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Padang en Ariaman in de provincie WestSumatra. Cordaid Mensen in Nood en onze
partnerorganisaties verleenden hulp aan de
zwaarst getroffen mensen in 14 dorpen in
Padang Pariaman.

Dorpsbewoners helpen mee
De lokale bevolking speelt een belangrijke
rol bij de wederopbouw. Ze helpen met puin
ruimen en verzamelen de bouwmaterialen
die nog gebruikt kunnen worden. Of ze
kappen dode klapperbomen en zagen die
in stukken. Sommige dorpsbewoners, zoals
Mayadi, worden toegevoegd aan het team
van Cordaid Mensen in Nood. “Ik leer mijn
dorpsgenoten hoe ze hun tijdelijke woningen
zo sterk mogelijk kunnen maken. Zo werk ik
mee aan de wederopbouw van ons dorp en
aan een betere toekomst voor mezelf en mijn
kinderen.”

even duurt voordat ze nieuwe, permanente
woningen krijgen. De regering heeft beloofd
elke familie met een verwoest huis 1100 euro
te geven om een nieuwe permanente woning
te bouwen, maar eerlijk gezegd is iedereen
daar heel sceptisch over. Eerst zien, dan
geloven, zeggen ze hier. Maar gelukkig
vinden veel bewoners hun tijdelijke huizen
zo mooi, dat ze er graag hun permanente
woning van willen maken.”

“Het is belangrijk om kennis over te dragen”,
zegt Henk Meijerink. “Wij, de hulpverleners,
gaan weer weg, en dan moeten de
dorpsbewoners het zelf doen. Daarom
hebben we een aantal mannen opgeleid tot
timmerman.”

Tijdelijke huizen
De tijdelijke huizen bestaan uit een houten
frame en worden vervolgens ‘bekleed’
met stenen of pleisterwerk. Door de
houten constructie zijn ze bestand tegen
aardbevingen. Meijerink: “Alleen mag die
constructie van kokospalmhout niet nat
worden. Daarom krijgen de huizen grote
afdaken.”

Medewerkers van onze partnerorganisatie
leren de dorpsbewoners hoe ze hun tijdelijke
woningen zo stevig mogelijk kunnen maken

De dorpsbewoners zijn maar wat blij met
hun tijdelijke woningen. “Bij mij in het dorp
proberen veel mensen hun huizen zo groot
en stevig mogelijk te maken”, vertelt Mayadi.
“Ze weten dat het waarschijnlijk nog wel
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SUMATRA

Cordaid Mensen in Nood werkt op Sumatra samen met verschillende lokale
partnerorganisaties: Mitra Aksi Jambi, AMAN, PSPP, Pusaka en Bina Swadaya.
Samen hebben we na de aardbeving in 14 dorpen deze hulp geboden:
• Bouw van 1175 tijdelijke woningen
• Bouw van 6 gemeenschappelijke schuren voor voedselopslag in 6 dorpen
• Hygiëne pakketten (zeep, pleisters, ontsmettingsmiddelen) voor 298 families
• Voedselhulp (rijst, noodles, eieren, saus, bakolie) aan 460 families
• Keukengerei (pan, glazen, borden) voor 298 families
• Schoolspullen voor 298 kinderen
• Gezondheidszorg aan 1000 mensen (medicijnen en consultaties door dokters)
• Traumaverwerking/psychosociale hulp aan 580 kinderen en 100 volwassenen

In totaal hebben we zo’n 8400 mannen, vrouwen en kinderen op Sumatra geholpen
in de eerste noodhulpfase. Sinds februari 2010 zijn de lokale partnerorganisaties
met steun van Cordaid Mensen in Nood begonnen met de wederopbouw: herstel van
woningen, watervoorzieningen en infrastructuur zoals irrigatiekanalen en wegdelen
naar akkers die nodig zijn voor de landbouwactiviteiten en dus voedselzekerheid in
de dorpen. Ook werken we met de dorpsgemeenschappen aan rampenpreventie, het
voorbereid zijn op rampen. Dit is belangrijk omdat het gebied vanwege de ligging
ook in de toekomst het risico loopt getroffen te worden door aardbevingen.

Jongetje (9 jaar)

Rosmaini (46 jaar)

“Ik was buiten met mijn zusje van 2
toen de aarde beefde. De rest van mijn
familie rende net op tijd naar buiten. Vlak
daarna is ons huis ingestort. Nu woon ik
samen met mijn twee zusjes, ouders en
grootouders in een tent. Ook mijn school
staat niet meer overeind. Ik krijg nu les
in een tijdelijke school, 2 kilometer van
mijn dorp vandaan.”

“Mijn familie en ik leven nu in de
woonkamer, want de rest van ons huis
ligt in puin. Ik heb een paar dagen in een
tent geslapen, maar dat vond ik niks. Wel
ben ik nog steeds bang als ik alleen in
huis ben. Bang voor naschokken. Je weet
nooit wanneer die komen. Het is een
nachtmerrie.”
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Samen met onze partnerorganisaties heeft Cordaid Mensen in Nood op Sumatra meer dan 1000 tijdelijke
woningen gebouwd
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NOORD-KENIA

In Noord-Kenia is schoon drinkwater
het allerbelangrijkste
De aanhoudende droogte in het noorden van Kenia maakt het leven van de nomadische
veehouders daar erg zwaar. Cordaid Mensen in Nood zorgt er samen met lokale
partnerorganisaties voor dat de bewoners én hun vee ook in tijden van extreme
droogte kunnen overleven. Sam’s Kledingactie steunt onze projecten in Kenia. Van
30 januari t/m 6 februari ging een groepje vrijwilligers van Sam’s Kledingactie naar
Kenia om met eigen ogen te zien wat er met de opbrengst van de kledingactie gebeurt.
Vrijwilliger Dick Haze hield een dagboek bij.

Maandag 1 februari
Na een dag Nairobi gaan we vandaag
met een klein vliegtuigje naar Moyale,
dichtbij de grens met Ethiopië. Over een
hobbelige zandweg rijden we naar het
dorpje Gimbe, waar een van onze lokale
partnerorganisaties een ondergronds waterreservoir heeft bekostigd. De eigen
inbreng van de nomaden bij het bouwen
van het reservoir is van groot belang voor
hun eigenwaarde. Om voor drinkwater in
aanmerking te komen, betalen de mensen een
klein bedrag. Dit geld wordt aangewendom
in droge tijden watertrucks te kunnen laten
rijden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Dinsdag 2 februari
Vandaag gaan we onder andere naar
Marsabit. Eerst bezoeken we een
behoorlijk groot meer in Funan Nyata waar
zowel de nomaden als de dieren (ezels,
geiten, runderen en kamelen) zich aan
het overvloedige water kunnen laven. Wat
opvalt is dat het vee aan de linkerkant
drinkt en dat de mensen uit de omgeving de
rechterkant gebruiken voor het vullen van
hun jerrycans.
Nomaden in Noord-Kenia vullen hun jerrycans bij
het meer in Funan Nyata
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Daarna rijden we naar Walda. We zien hier
een grote open vlakte, waar bosschage is
gekapt om het gras voor de dieren beter
te kunnen laten groeien. Op dit moment is
al 200 hectare grond teruggewonnen. Dat
land wordt nu gebruikt om zwakke dieren
en kalveren in de droge periode te helpen
overleven.

Woensdag 3 februari
In een strak tempo gaat het over wegen vol
kuilen en stenen naar Maikona waar we de
waterputten bezichtigen. De vrouwen uit
het dorp dalen een paar meter in de put af
en hijsen emmers vol water voor de dieren
en hun families naar boven. Deze vorm van
watervoorziening is – naast bittere noodzaak
– ook een sociaal gebeuren waarbij door de
vrouwen wordt gepraat en gezongen. Door
de Chalbidesert, de grootste woestijn van
Kenia, vervolgen we onze reis. Vreemd als
je bedenkt dat deze woestijn heel vroeger
deel uitmaakte van het Turkanameer.

Sam’s Kledingactie voor Kenia
Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 40 jaar
kleding, schoenen en huishoudtextiel
in. Meer dan 1000 vrijwilligers beheren
de kledingdepots en containers of
coördineren plaatselijke en regionale
inzamelacties. In 2009 zamelde
Sam’s Kledingactie ruim 3,1 miljoen
kilo kleding in. De opbrengst van de
verkochte kleding gaat naar de projecten
van Cordaid Mensen in Nood. Het
droogteproject in Kenia ontving vorig
jaar 175.000 euro. Daarnaast kreeg
Cordaid Mensen in Nood in de zomer
150.000 euro extra voor noodhulp
vanwege de extreme droogte in het
Noorden van Kenia.

Zaterdag 6 februari
Aan een fantastische reis is een eind
gekomen. Ik had het voor geen goud
willen missen. De ervaringen die ik heb
opgedaan staan voor eeuwig op mijn
netvlies gebrand. Ik heb gezien dat we met
onze kledinginzameling echt veel mensen
helpen met de basisbehoeften als water.

Vrijwilliger Dick Haze op het ondergrondse waterreservoir in Gimbe, Kenia
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