Bereikt in 2011, dankzij u!
Cordaid Mensen in Nood NIEUWS - Nummer 1, 2012

1

voorwoord

FILIPIJNEN

Vlak voor de Kerst werden de Filipijnen
getroffen door een zware tyfoon. Vele doden en gewonden waren het gevolg. Ook
raakten duizenden mensen hun huis kwijt.
Samen met onze lokale partnerorganisaties
op het eiland Mindanao zorgden we onder
andere voor water, zeil, dekens en zeep. De
inwoners van Mindanao hadden extra hulp
nodig, en die kregen ze.

ONS werk blijft nodig,
uw steun ook

Eerder in 2011 kreeg het zuiden van
Pakistan voor het tweede opeenvolgende
jaar te maken met zware overstromingen.
In de provincie Sindh werd driekwart van
de voedselvoorraden, akkers en vee verwoest. Cordaid Mensen in Nood werkte
samen met drie lokale partnerorganisaties aan het verlenen van noodhulp. In de
districten Badin, Sanghar en Mirpur Khas
deelden we voedsel- en persoonlijke hygiënepakketten uit. Ook werden watervoorzieningen hersteld en huizen gerepareerd.

Jasper van de Reep tijdens zijn bezoek aan
Pakistan

Tijdens mijn bezoek aan Pakistan zag ik
ook de voortgang van de herstelwerkzaamheden na de overstromingen die plaats
vonden in 2010 in de districten Shangla en
Kohat in het noorden van het land. Watersystemen werkten weer, huizen en toiletten waren weer bruikbaar. Ook de gezondheidszorg en het onderwijs waren zichtbaar
verbeterd. Eind november zijn we vertrokken uit Pakistan. We zijn trots op wat we
achterlaten, en het allerbelangrijkste: de
bewoners zijn erg blij met onze huizen, waterleidingen, toiletten, opgeknapte scholen
en gezondheidsvoorlichting.

“De inwoners hadden
extra hulp nodig, en door
de donaties aan Cordaid
Mensen in Nood waren we
in staat deze hulp snel te
geven“

Dankzij uw hulp hebben de door overstromingen getroffen inwoners van Pakistan
hun leven weer kunnen opbouwen. En
dankzij u kunnen wij de slachtoffers van de
tyfoon in de Filipijnen helpen. Wij zetten
ons werk ook in 2012 voort. En we hopen
dat u ons blijft steunen!
Jasper van de Reep,
programmaverantwoordelijke
Cordaid Mensen in Nood
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FILIPIJNEN ZWAAR GEtroffen door
tyfoon washi
Tyfoon Washi raasde een week voor Kerstmis over de Filipijnen. Vooral het zuidelijk gelegen eiland Mindanao werd zwaar getroffen. Bijna 1500 mensen kwamen om het leven door
de overstromingen en modderstromen die door Washi werden veroorzaakt. Het dodental
loopt waarschijnlijk nog op, omdat veel mensen nog worden vermist en ziektes als tyfus en
cholera op de loer liggen.
De meeste slachtoffers vielen in de steden
Cagayan de Oro en Iligan. Daar werden hele
wijken weggevaagd. Vooral dichtbij de rivier,
waar mensen illegaal hutten hadden gebouwd, vielen veel slachtoffers. De 47-jarige
Delia Quilab woont in Cagayan de Oro, op
zo’n 300 meter van de rivier. “Ik lag te slapen
toen het water ons huisje binnenkwam. Gelukkig maakte onze hond me wakker. Samen
met mijn vijf kinderen probeerde ik zoveel
mogelijk spullen te redden, maar het water
steeg te snel. Binnen een uur kwam het al
boven de bedden uit. We moesten op het dak
klimmen. Daar zaten we net hoog genoeg.
Het bleef de hele nacht hard waaien en regenen en ik bad tot God dat het zou stoppen.”

gebouwen. Cordaid Mensen in Nood brengt
drinkwater naar deze evacuatiecentra. Dat
is hard nodig, omdat veel waterleidingen
zijn weggespoeld en er dus een gebrek aan
schoon water is. Onze partnerorganisatie
CRS probeert samen met de lokale overheid
land te regelen in hoger gelegen gebieden,
of in ieder geval daar waar het risico op
een volgende ramp kleiner is. Op die plekken kunnen dan tijdelijke woningen worden
neergezet. Gezien de omvang van de ramp,
blijft onze hulp nog wel even nodig.

Tienduizenden mensen hebben geen dak
meer boven hun hoofd.

Alles kwijt
Delia en haar kinderen hadden geluk. Zij leven nog en hun huisje staat nog overeind.
400 buren van Delia zijn alles kwijt. De plek
waar hun huizen stonden, is veranderd in
een kale vlakte. In het hele rampgebied zijn
in totaal zo’n 10.000 woningen verwoest.
Delia is hard aan het werk om haar huisje
schoon te maken. Maar ze heeft nauwelijks
genoeg drinkwater, laat staan water om haar
huis van alle modder te ontdoen. Cordaid
Mensen in Nood en onze lokale partnerorganisaties helpen Delia en de andere getroffenen.

Foto Reuters / Eric de Castro

Dankzij uw giften
konden wij de volgende hulp bieden:
• Drinkwater

Tienduizenden mensen dakloos

• Hygiënepakketten met daarin zeep,
tandpasta, tandenborstel en waterzuiveringstabletten

De Filipijnse overheid richt zich in eerste
instantie op de zoektocht naar de vele vermisten. Het leger helpt bewoners met puinruimen. Tienduizenden mensen die geen dak
meer boven hun hoofd hebben, zijn opgevangen in scholen, kerken en andere openbare

• Huishoudelijke pakketten waar zeil,
dekens, een muskietennet, emmers, een
pan, borden, bestek en een mok in zitten
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Om de uitbraak van ziektes te voorkomen,
verstrekken we medicijnen en geven we voorlichting over hygiëne. “We zijn jullie erg dankbaar voor jullie hulp”, zegt een leidster van de
inheemse bevolking. “Dankzij jullie hebben
we toch elke dag te eten. We hopen op meer
hulp, omdat de kou onze gezondheid aantast.
Vooral onze kinderen lijden daaronder.”

In El Salvador voorzagen we de bevolking
van noodhulp

Steun van de lokale overheid

arme bevolking de dupe van hevige
regenval in midden-amerika
Op 12 oktober wordt Midden-Amerika getroffen door een tropische depressie. Vooral
Guatemala en El Salvador ondervinden de gevolgen: hevige regenval veroorzaakt verwoestende modderstromen die huizen, bruggen, wegen en gewassen vernielen. Cordaid Mensen
in Nood komt direct in actie voor de veelal arme bewoners van het getroffen gebied.
heden van de arme (boeren)bevolking te
verbeteren. Een van de grootste problemen is
de vervuiling: afvalwater van industrieën, de
mijnbouw en huishoudens stroomt vrijuit de
rivieren en meren in. En door het gebruik van
landbouwbestrijdingsmiddelen raakt ook het
grondwater vervuild. Bij overstromingen verspreidt dit vervuilde water zich over grote gebieden. Daardoor neemt de kans op ziektes
en sterfte onder de bevolking toe.

Deze mensen leven vaak op de oevers van
rivieren of op hellingen en heuvels. Noodgedwongen, omdat er door de overbevolking
elders geen plek voor hen is. Maar ze zijn
daardoor wel het meest kwetsbaar voor natuurgeweld. Want bij hevige regenval vinden
er in bergachtige gebieden altijd aardverschuivingen plaats. Ook nu is dat het geval.
“Ons huisje is zwaar beschadigd”, vertelt een
van de getroffen dorpelingen. “Ons bed, onze
kleren, alles zijn we kwijt. Maar we mogen nog
van geluk spreken dat het aan het einde van
de dag gebeurde, en niet ‘s nachts. Anders
hadden we het niet na kunnen vertellen.”

Noodhulp voor zwaarst getroffen
families
De 120 meest getroffen families in drie gemeentes krijgen hulp van Cordaid Mensen in
Nood, onze lokale partner AsoSeprodi en drie
andere partnerorganisaties. We delen voedsel, drinkwater, kleding, dekens en handdoeken uit en zorgen voor tijdelijke huisvesting.

Vervuiling is ander groot probleem
Cordaid Mensen in Nood werkt al jarenlang
in Guatemala. Samen met lokale partnerorganisaties proberen we de leefomstandig4

Op sommige plekken, zoals in de gemeente
San Martín Sacatepéquez, hebben families
met financiële steun van de lokale autoriteiten grond gekocht op veiliger plekken. Daar
worden straks nieuwe woningen gebouwd en
drinkwatervoorzieningen aangelegd. Maar in
andere gebieden kunnen de getroffen families nog op onvoldoende steun rekenen. Gevolg is dat zij in mensonwaardige omstandigheden leven. Cordaid Mensen in Nood hoopt
en verwacht dat de autoriteiten deze mensen
straks gaan helpen, zodat ook zij hun leven
weer kunnen opbouwen. En natuurlijk gaan
ook wij door met onze inspanningen voor de
arme bewoners van Guatemala.

Getroffen families ontvangen o.a. voedsel
en dekens

NOODHULP IN EL SALVADOR
Ook in El Salvador hebben we samen met onze lokale partnerorganisaties ASPRODE,
CEICOM en ACUA hulp geboden:
• we voorzagen de plattelandsbevolking van water, melk, rijst, bonen, matrassen
en dekens. In totaal kregen 450 families langs de oevers van rivieren, meren en de
kust in de getroffen departementen Sonsonate, Ahuachapán en Santa Ana hulp.
• in de hoofdstad San Salvador hielpen we families in de sloppenwijken Soyapango
en Mejicanos. 63 families kregen voedsel en materialen om hun leefomgeving beter
te beschermen tegen aardverschuivingen.
• we ondersteunen een project dat voorziet in constructiematerialen voor de
huisvesting van 139 families.
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NOODHULP IN SRI LANKA STOPT
Jarenlang heeft Cordaid Mensen in Nood de bevolking van Sri Lanka geholpen. Na de tsunami van 2004 boden we noodhulp, en tijdens de burgeroorlog (die in 2007 woedde) zetten
we ons in voor de ontheemden in vluchtelingenkampen. Ook hielpen we hen met hun terugkeer naar huis. Nu zit ons werk voor hen erop.
delingen van Cordaid actief in het land. Zij
zullen zich, samen met lokale organisaties,
blijven inzetten voor de rechten van de Tamil
minderheid in Sri Lanka.”

Cordaid Mensen in Nood opende in 2007 een
kantoortje in Trincomalee, om de mensen zo
goed mogelijk te kunnen helpen. Samen met
onze lokale partnerorganisaties zorgden we
voor voedsel, water en psychosociale hulp.
In Killivetty, het grootste vluchtelingenkamp
in het oosten van Sri Lanka, waren we actief.
“Daar zorgden we een jaar lang voor verse
groente en af en toe wat soja of vis, als aanvulling op de voedselpakketten met daarin
suiker, olie en linzen”, vertelt Bernadette
Hermans van Cordaid Mensen in Nood. “Dat
werd erg gewaardeerd.”De gewapende strijd
tussen de Tamil Tijgers en het Sri lankaanse
leger duurde tot mei 2009. Vooral in de laatste fase van de strijd sloegen Tamils uit het
noorden van het land massaal op de vlucht
voor het geweld. Zo’n 300.000 ontheemden
kwamen terecht in Menic Farm, de vluchtelingenkampen rondom Vavuniya. Ons kantoor
verhuisde mee.

We gaven speciale aandacht aan ouderen

Hulp van Cordaid Mensen in Nood en onze lokale partnerorganisaties HelpAge Sri Lanka, Seed, RDF, Sarvodaya en SHADE in 2010 en 2011 aan de vluchtelingen in Sri Lanka:

Speciale aandacht voor ouderen
Toen mensen terugkeerden naar huis, hielpen wij hen ook. We bouwden huizen, toiletten en waterputten. Speciale aandacht
is uitgegaan naar ouderen. Zij zijn door
hun leeftijd al kwetsbaar, maar vanwege de
oorlog hebben veel ouderen hun kinderen
en andere familieleden verloren en dus niemand om hen te helpen. Via mobiele teams
en thuiszorg gaven we medische zorg. Ook
verstrekten we leningen en gaven we boekhoudcursussen. Nu zit onze hulp aan de teruggekeerde ontheemden erop. Hermans:
“Er zitten helaas nog steeds mensen in de
vluchtelingenkampen, maar zij hebben geen
noodhulp meer nodig, maar belangenbehartiging. Cordaid Mensen in Nood vertrekt
daarom uit Sri Lanka. Wel blijven andere af-

6000 mensen ontvingen een bril
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• 212 huizen gebouwd, 11 gerenoveerd
• 118 toiletten neergezet, 23 opgeknapt
• 86 waterputten geslagen, 60 gerepareerd
• 7 gemeenschapscentra gebouwd
• 6 handwaterpompen aangelegd voor de drinkwatervoorziening
• 219 pakketten met toiletspullen uitgedeeld en voorlichting gegeven over hygiëne
• 205 pakketten voor levensonderhoud, met o.a. zaden, om een nieuw bestaan te kunnen opbouwen
• 82 lampen op zonne-energie uitgedeeld
• 624 gezinnen geholpen bij het verkrijgen van de juiste papieren (juridische hup)
• 9000 mensen medisch consult gegeven
• 6000 mensen een bril
• 295 staaroperaties verricht
• 58 doorlopende leningen verstrekt
• diverse trainingen aan in totaal ruim 300 lokale partners, inwoners en thuiszorgvrijwilligers
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bereikt in Pakistan, dankzij u!
• water voor 40.000 mensen
• onderdak voor 42.000 mensen
• medische zorg voor 75.000 mensen
• toiletspullen en hygiënevoorlichting aan 70.000 mensen
• 187 scholen opgeknapt
• beter onderwijs voor 21.500 kinderen

PA K I S TA N

PA K I STA N

herstelwerkzaamheden pakistan
afgerond
In de zomer van 2010 werd Pakistan getroffen door zware overstromingen. Bijna 2000 mensen kwamen om het leven; in totaal hadden 18 miljoen Pakistani’s hulp nodig. Na de ramp
kwamen de Samenwerkende Hulporganisaties, waar ook Cordaid Mensen in Nood deel van
uitmaakt, in actie. We gaven voedsel, drinkwater, medische zorg en onderdak. Daarna herstelden we huizen, scholen en drinkwatersystemen. Inmiddels is Cordaid Mensen in Nood
klaar met alle werkzaamheden in Pakistan.

enige manier om ervoor te zorgen dat we echt
de juiste mensen helpen.”

“Dankzij Cordaid Mensen in Nood wonen mijn
zes kinderen en ik weer in een stevig huis”,
vertelt de 46-jarige weduwe Bakht Jehan. “En
het mooiste van alles is dat er ook een wc in
zit!” Bakht Jehan woont in een dorp in het district Shangla, dat zwaar werd getroffen door
de overstromingen. “Voor de watersnoodramp
waren we al erg arm, maar nu verloren we ook
nog ons huisje en de weinige spullen die we bezaten. Tot overmaat van ramp hadden we geen
mannelijke familieleden in de buurt die ons
konden helpen. Met steun van Cordaid Mensen
in Nood zijn we er bovenop gekomen.”

Ook scholen opgeknapt
In een paar dorpen in Shangla hebben we ook
scholen opgeknapt. Zoals de meisjesschool
waar de 40-jarige Bakht Nazira aan het roer
staat. “Na de overstromingen was onze school
lange tijd gesloten. Maar dat betekende dat
mijn leerlingen helemaal geen les meer kregen. Toen ben ik toch weer begonnen met lesgeven, hoewel het gebouw niet veilig was. Met
de hulp van Cordaid Mensen in Nood is onze
school toen opgeknapt. Ook hebben jullie gezorgd voor uniformen, schooltassen en schoolborden. En wat ook heel belangrijk was: jullie
hebben de bewoners gewezen op het belang
van onderwijs aan meisjes.”

Hulp voor de meest kwetsbare
gezinnen
Cordaid Mensen in Nood helpt de meest kwetsbare mensen, zoals Bakht Jehan. In Shangla in
het noorden van Pakistan hebben we in totaal
750 nieuwe woningen gebouwd; in Kohat in
het noordwesten 60. Ook hebben we daar 125
huizen gerepareerd. “Lokale bestuurders gaven ons een lijst met de namen van mensen
die in aanmerking kwamen voor een nieuwe
woning. We checkten ter plekke of de mensen
op die lijst ook echt diegenen waren die het
hardst hulp nodig hadden, en niet bijvoorbeeld
bevriend waren met de plaatselijke machthebbers”, vertelt Marten Treffers die in Pakistan
verantwoordelijk was voor de bouw- en herstelwerkzaamheden van Cordaid Mensen in
Nood. “Dat was heel arbeidsintensief, maar de

Voorlichting belangrijk onderdeel
van ons werk
Shangla en Kohat zijn afgelegen en geïsoleerde gebieden. De onwetendheid onder bewoners is groot. Daarom was het geven van
voorlichting een belangrijk onderdeel van ons
werk. Niet alleen over meisjesonderwijs, maar
ook over gezondheid en hygiëne. De 23-jarige
gezondheidsvoorlichter Nihayet Begum volgde
workshops van Cordaid Mensen in Nood en
trok vervolgens langs de dorpen om zeep, tandpasta en andere toiletartikelen uit te delen en
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te vertellen hoe die gebruikt moesten worden.
“De dorpelingen wisten bijvoorbeeld niet dat
het gevaarlijk is om vervuild water te drinken.
Nu weten ze hoe je water zuivert van bacteriën
en zo ziektes voorkomt. Alles onder het motto:
Voorkomen is beter dan genezen.”

Treffers. “We hebben leraren en gezondheidswerkers getraind en bewoners voorgelicht.
Ons werk zit erop.” Cordaid Mensen in Nood
vertrekt uit Pakistan. Maar dat betekent niet
dat we de inwoners van het land aan hun lot
overlaten. Mocht er weer een ramp gebeuren,
dan geven we hulp via onze zusterorganisaties
die wel actief blijven in Pakistan.

Ons werk zit erop
Eind november 2011 waren alle herstelwerkzaamheden in Shangla en Kohat afgerond. “De
huizen staan er, we hebben 80 nieuwe waterleidingsystemen aangelegd, en de bewoners
geleerd hoe ze die moeten onderhouden”, zegt
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EINDELIJK WEER REGEN IN KENIA EN ETHIOPIë
Na een zeer lange periode van droogte, is het
vanaf midden oktober eindelijk weer gaan regenen in delen van Kenia en Ethiopië. Goed
nieuws voor de rondtrekkende veehouders
die hun vee de afgelopen maanden massaal
zagen sterven en daardoor zelf honger leden.
Gijs Aarts van Cordaid Mensen in Nood was
erbij toen de regen viel.

Herstel van de veestapel
“Schapen en geiten kennen een snel herstel.
Zij kunnen na drie tot vier maanden weer lammeren krijgen en melk produceren. Bij koeien
en kamelen duurt dat een stuk langer: negen
tot tien en twaalf tot dertien maanden. Al met
al duurt het dus wel even voordat de veestapel
weer op sterkte is. Veehouders die al hun vee

“De regen wordt door de mensen hier met
open armen ontvangen. Eindelijk kan het gras
weer gaan groeien en het vee gaan grazen.
Maar er is ook een keerzijde: de grond is zo
kurkdroog en hard dat de hevige regenval op
sommige plekken tot overstromingen leidt.
En je moet niet vergeten dat de dieren die
het hebben overleefd erg zwak zijn. Door de
regen dreigen zij nu te bezwijken aan longontsteking. Ook het aantal teken en parasieten
neemt toe. Daarom moeten we preventieve
maatregelen nemen, zoals vaccinaties en ontwormingskuren.”

“De gemeenschappen die
voorzorgsmaatregelen
hadden genomen, hebben
het in deze droogteperiode
twee tot drie maanden
langer kunnen volhouden
dan andere.”

maatregelen werkt echt. De gemeenschappen
die voorzorgsmaatregelen hadden genomen,
hebben het in deze droogteperiode twee tot
drie maanden langer kunnen volhouden dan
andere. We hopen dan ook in 2012 nog meer
mensen beter te kunnen voorbereiden op
droogtes.”

zijn verloren, worden vaak geholpen door
hun gemeenschap. Maar er is ook een minder mooie kant: de veeroof. Om hun eigen
kuddes te herstellen, rooft de ene groep veehouders de dieren van een andere groep. En
dat gaat vaak met grof geweld gepaard. Door
te bemiddelen, proberen Cordaid Mensen
in Nood en onze lokale partnerorganisaties
veeroof te voorkomen.”

De Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO), waartoe ook Cordaid Mensen in
Nood behoort, voerden van 11 juli t/m 30
november 2011 actie voor de Hoorn van
Afrika. Op giro 555 kwam 25 miljoen euro
binnen. Met dat geld werd water, voedsel
en medische zorg gegeven aan de slachtoffers van de droogte in Kenia, Ethiopië en
Somalië.

Voedsel verbouwen
“Behalve de veehouders, helpen we ook
de boeren. We geven hen zaden, zodat ze
weer maïs en sorghum (een graansoort)
kunnen gaan verbouwen. Maar de eerste
oogst kan pas ergens in februari binnengehaald worden. Daarom blijven we voorlopig
doorgaan met het verstrekken van voedsel
in ruil voor werk. Mensen leggen dan bijvoorbeeld wateropslagplaatsen aan waarin
het regenwater wordt opgevangen. Dit soort

Voor meer informatie kijk op

www.giro555.nl

UITNODIGING
Cordaid Mensen in Nood en Stichting Vluchteling slaan de handen ineen in de strijd tegen seksueel geweld in de Democratische
Republiek Congo. Met steun van de Nationale
Postcode Loterij realiseren wij medische, psychosociale en juridische hulpprojecten in DR
Congo. Hierbij werken wij samen met de documentairemakers Ilse en Femke van Velzen
van IFProductions.
In hun nieuwste film “Justice for Sale”,
strijdt de dappere mensenrechtenadvocaat
Claudine Tsongo tegen straffeloosheid, corruptie en onrechtvaardigheid in haar eigen
land. Ze weigert te accepteren dat rechtvaardigheid inderdaad ‘for sale’ is in DR Congo.

Wateropslagplaatsen worden aangelegd
waarin het regenwater wordt opgevangen
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Wilt u hierbij zijn?
Meld u dan aan voor de e-nieuwsbrief op
www.cordaidmenseninnood.nl
U ontvangt dan in onze e-nieuwsbrief de
formele uitnodiging en meer achtergrond
informatie over de film.

Met trots nodigen wij u uit voor de documentaire “Justice for Sale” en het randprogramma
op maandag 26 maart in het Humanity House
in Den Haag. Na de film kunt u in gesprek met
de documentairemakers.
13

HAÏTI

HAÏTI

1.850 aardbevingsbestendige woningen
in Leogâne, Haïti, klaar
Cordaid Mensen in Nood krijgt extra geld voor de bouw van
nieuwe huizen
Cordaid Mensen in Nood is klaar met de bouw van 1.850 nieuwe woningen in de buurt van
de Haïtiaanse plaats Leogâne, die tijdens de verwoestende aardbeving van januari 2010
zwaar werd getroffen. Daarnaast hebben we bijna 1,5 miljoen dollar extra gekregen om
ook aardbevings-, orkaan- en termietenbestendige huizen te bouwen in andere delen van
Haïti.
Het bedrag van 1,5 miljoen dollar (ruim
1,1 miljoen euro) krijgt Cordaid Mensen in
Nood van de Europese Unie, VN Habitat,
zusterorganisatie TroCaire en de Nationale
Postcode Loterij. Deze extra gift betekent veel
voor ons: het is een erkenning van ons werk
in Haïti én we kunnen onze werkzaamheden
nu uitbreiden. Het komende half jaar gaan

we met dit geld 1400 huizen repareren of
bouwen in de hoofdstad Port-au-Prince en in
Carrefour. De 25.000 euro van de Nationale
Postcode Loterij gebruiken we om in de
hoofdstedelijke wijk Bel Air verschillende
woon-werkgebouwen voor kunstenaars neer
te zetten. Zo ontstaat naast ruimte om te
wonen ook ruimte voor culturele activiteiten
waar de hele buurt van kan profiteren.
Bewoners bepalen hoe hun huis eruit
gaat zien
Haïtianen zijn gewend om zelf hun huis te
bouwen en uit te breiden als daar geld voor
is. Probleem is dat die huizen vaak op gevaarlijke hellingen staan en niet goed in
elkaar zitten. Vandaar het grote aantal verwoeste huizen na de aardbeving van 2010.
Cordaid Mensen in Nood sluit aan bij de
‘zelfbouwcultuur’ van de Haïtianen. Wij laten bewoners bepalen hoe hun woning eruit
moet gaan zien. Geen wonder dus dat deze
aanpak door zowel bewoners, overheid als financiers enorm wordt gewaardeerd. En door
de plaatselijke metselaars en aannemers die
het werk uitvoeren.
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Leren hoe je een veilig huis bouwt

op de bouw. Zo geven we kennis door en zorgen we ervoor dat ook in de toekomst veilige
huizen worden neergezet.

Natuurlijk is het wel de bedoeling dat de
huizen op een veilige plek staan en stevig
zijn. Ze moeten een aardbeving, orkaan of
termietenplaag kunnen doorstaan. Daarom
leren wij de bewoners aan de hand van tekeningen en tips hoe je een veilig huis bouwt.
De bewoners stellen vervolgens een ontwerp
op voor de reparatie van hun woning of, als
hun oude onderkomen onbewoonbaar is,
voor een nieuwe woning. Ook kunnen ze bij
Cordaid Mensen in Nood en onze lokale
partners aankloppen voor een financiële
bijdrage. Met dat geld kunnen ze zelf materialen kopen en vaklieden inhuren. Door ons
opgeleide lokale ingenieurs houden toezicht

Ook de wijk wordt beter
Met het oog op die toekomst, knappen we
ook de rest van de wijk op. Zo worden wegen
aangelegd of verbeterd, straatjes betegeld en
gevaarlijke hellingen van een hek voorzien.
Ook zorgen we dat er ruimte is voor groen en
voor ontspanning. Bij het verbeteren van de
wijk werken we samen met andere partijen,
zoals de lokale overheid en bedrijven, én in
samenspraak met de bewoners.
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Met uw gift kan Cordaid Mensen in Nood ook in 2012:

‘‘Inwoners van Guatemala en El Salvador helpen hun leven
weer op te bouwen’’

www.twitter.com/menseninnood
www.facebook.com/cordaidmenseninnood

GIRO 667

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE!

COLOFON
Voor meer informatie: Cordaid Mensen in Nood • Postbus 16436 •
2500 BK Den Haag • t 070 3136200 • www.cordaidmenseninnood.
nl • info@cordaidmenseninnood.nl • giro 667 Den Haag • Tekst:
Cordaid • V. Kierkels • Foto’s: Cordaid • Eric de Castro • Astrid van
den Berg • Chris Kaput • Vormgeving: Forest&Bold Antwerpen •
Drukwerk: Communisis
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Cordaid Mensen in Nood is
een van de beneficiënten van
de Nationale Postcode Loterij

