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Grondoorzaken 
aanpakken

B ijna 5 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Maar ook uit 

Afghanistan, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan vluchtten de 

bewoners massaal als gevolg van confl icten. Om nog te zwijgen van 

de problemen in Irak, Yemen, Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en vele 

andere. Hoewel er vandaag minder doden vallen bij confl icten dan tijdens de 

Koude Oorlog, duren de confl icten beduidend langer. Bovendien wordt het 

Internationaal Humanitair Recht met de voeten getreden: burgers worden niet 

meer beschermd, ze zijn doelwit.

Daarnaast toont het klimaat zijn kapsones. Ethiopië worstelt met de zwaarste 

droogte sinds 50 jaar, 18 miljoen mensen hebben nood aan voedselhulp.

In 2015 zorgden 2 zware overstromingen en een storm in India voor 3,7 miljoen 

ontheemden. China telde 3,6 miljoen ontheemden als gevolg van 3 orkanen 

en een overstroming. Hoewel natuurrampen minder doden veroorzaken dan 

vroeger, neemt het aantal rampen wel aanzienlijk toe.

De noden aan humanitaire hulp zijn dus hoog. In 2003 was 3,4 miljard dollar 

nodig tegenover ruim 20 miljard dollar in 2016. Vorig jaar kon slechts de helft van 

het benodigde bedrag opgehaald worden. Om een oplossing te zoeken voor de 

vele noden, organiseerde VN-secretaris-generaal Ban ki-Moon in mei 2016 de 

allereerste Wereldtop voor Humanitaire Hulp In Istanbul. Eén van de resultaten 

van de Top was de Grand Bargain, een tienpuntenakkoord om de hulp effi ciënter 

te maken. België, met onder meer minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Alexander De Croo, nam heel actief deel aan de Top. Ons land is in feite al een 

behoorlijk moderne donor, maar voor een aantal punten van de Grand Bargain 

zal het nog meer inspanningen doen.

Maar een doeltreffender hulp en meer middelen alleen volstaan niet. In zijn 

Agenda for Humanity stelt Ban ki-moon dat meer aandacht moet gaan naar de 

weerbaarheid van de bevolking in risicogebieden en naar rampenparaatheid. 

Ook dient de politieke wereld zich te engageren om confl icten te voorkomen en 

te beëindigen. In één van zijn toespraken beklemtoonde minister De Croo dat 

we de grondoorzaken van confl icten moeten aanpakken. Niet alleen diplomatie, 

maar vooral ontwikkeling kan daarbij helpen: ‘Mensen die perspectief hebben 

op een beter leven zullen minder snel tot confl ict overgaan dan mensen die 

zich in een uitzichtloze situatie bevinden.’ Of nog: ‘De beste humanitaire hulp 

is ervoor zorgen dat er geen humanitaire hulp nodig is.’ Vandaar dat België zijn 

ontwikkelingssamenwerking toespitst op fragiele landen. Ten slotte dient de 

internationale gemeenschap ernstig werk te maken van het klimaatakkoord van 

Parijs. We hebben dringend nood aan een werkelijk duurzame economie.

Uiteindelijk moeten we streven naar een wereldgemeenschap waar niemand 

uit de boot valt – leave no one behind, het motto van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen of SDG’s – en waar werkelijk iedereen op gelijke voet met 

elkaar kan omgaan.
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Algemeen zicht op een kamp met Syrische 
vluchtelingen in Za’atari (Jordanië).
Daar verblijven 85.000 vluchtelingen, vooral 
vrouwen en kinderen. Oxfam bezorgt er 35 
liter water per dag per persoon.
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De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ijvert met haar 

partners voor een rechtvaardige, eerlijke en duurzame 

wereld waar iedereen in vrede, veiligheid en vrijheid 

kan leven, zonder armoede. Om dat te bereiken bepaalt 

ze het beleid en de activiteiten, gefi nancierd door de 

federale overheid, die voornamelijk uitgevoerd worden 

door de Belgische Technische Coöperatie BTC en door 

non-gouvernementele en multilaterale actoren. 



Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo nam actief deel aan de allereerste Wereldtop 

voor Humanitaire Hulp in Istanbul (mei 2016). Daarna bezocht hij vluchtelingenkampen in Libanon. Glo.be 

legde hem enkele vragen voor.

Bent u tevreden over de 

Top? Sommigen gewagen 

van een ‘totaal fi asco’.

Ik blijf zeer hoopvol gestemd. Er 
kwam immers een brede waaier 
aan thema’s aan bod: disaster pre-
paredness (‘rampenparaatheid’), het 
belang van politieke oplossingen, 
de link tussen ontwikkelingssa-
menwerking en humanitaire hulp…
VN-Secretar is-Generaal Ban 
Ki-moon had weliswaar meer staats-
hoofden gewenst op de Top. En 
Artsen zonder Grenzen heeft zich 
teruggetrokken omdat ze meer 
aandacht wilden voor bepaalde 
zaken. Dat zijn minpunten. Maar 
zelfs als iedereen extatisch zou 
zijn over een Top, dan nog is de 
praktijk de ware test. De komende 
maanden zullen aantonen of we een 
stap vooruit gezet hebben.

Eén van de opvallendste 

resultaten van de Top is de 

Grand Bargain. Waarover 

gaat dat precies?

De Grand Bargain is een akkoord 
om humanitaire hulp effi ciënter te 
maken, afgesloten tussen de top 
15-humanitaire donorlanden en 
de top 15-humanitaire organisaties. 
Vandaag hoort België bij die top 15. 
Het omvat een tiental punten waar 
ook België zich op toelegt: een 
grotere rol voor de private sector, 
betere coördinatie, hogere budget-
ten, respect voor het Internationaal 
Humanitair Recht…
Het meest essentiële aspect vind 
ik het engagement om meer met 
lokale partners te werken. Dus 
tegen het einde van de legislatuur 
dient 20-25% van de hulp via lokale 
partners te gaan.

Hebben de grote 

internationale humanitaire 

instellingen niet meer 

ervaring dan lokale 

organisaties?

Alle crisissen zijn verschillend. We 
moeten telkens de meest effi ciënte 
aanpak uitzoeken. Daarom hebben 
we een bredere mix nodig van 
grote internationale organisaties 
(VN, ngo’s…) én van lokale partners 

– als die er zijn en als ze de nodige 
expertise hebben. Lokale partners 
kunnen immers sneller tussenbeide 
komen en kennen de context beter. 
Maar ook de private sector speelt 
een rol. Net zoals bij de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) moe-
ten we zoveel mogelijk ‘stakeholders’ 
betrekken. Zowel de private sector 
als de civiele samenleving waren in 
Istanbul sterk vertegenwoordigd.

Hoe ziet u de rol van de 

private sector? Bedrijven 

willen toch winst maken?

Vooreerst geldt hier niet het per-
spectief ‘geef ons dingen in geval 
van nood’, maar wel: ‘mogen we 

uw expertise, uw kennis van zaken 
gebruiken, op gebied van logistiek, 
voedselveiligheid en dergelijke’.
Het mooiste voorbeeld vind ik de 
rol van Brussels Airlines tijdens 
de ebolacrisis. De maatschappij 
is blijven vliegen op de landen die 
door ebola geteisterd werden. Zij 
deed dat niet alleen uit een huma-
nitaire overweging, maar dacht 
evenmin enkel aan winst. De Bel-
gische overheid heeft hen daar 
wel bij ondersteund. Aanvankelijk 
was er immers enorm veel kritiek. 
Zo keek men in de VS met angst 
naar de vluchten vanuit Brussel. 
We hebben met Volksgezondheid 
procedures opgezet opdat Brussels 
Airlines kon blijven vliegen. Je zou 
kritiek kunnen geven op de winst 
die ze daarmee gemaakt hebben, 
maar dat is niet wat ik hoor. De 
getroffen landen tonen juist een 
onwaarschijnlijke dankbaarheid 
omdat Brussels Airlines hen niet 
heeft opgegeven, ook niet op de 
slechte momenten.
Winst moet nu ook niet vervloekt 
worden, dat is nu eenmaal eigen 

CHRIS SIMOENS

Als we 
Istanbul, dat 
bijna evenveel 
vluchtelingen 
opneemt als de 
EU, en Libanon 
vergelijken 
met de situatie 
bij ons, dan 
hebben we 
weinig redenen 
om te klagen” 
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IS ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN 
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aan risico’s nemen. Maar dan gaat 
het wel over redelijke zaken. Je zult 
me nooit horen pleiten voor mono-
poliewinsten, fi nanciële of fi scale 
constructies, illegale geldstromen 
enzovoort.

Wat vindt u over 

het fenomeen dat 

ontwikkelingssamenwerking 

en humanitaire hulp meer in 

elkaars vaarwater geraken? 

Ontwikkelings-ngo’s 

geven humanitaire hulp en 

humanitaire organisaties 

zorgen voor veerkracht van 

de bevolking…

We moeten ons aanpassen aan de 
situaties waarin we vandaag werken. 
We hebben nu eenmaal te maken 
met zeer lange crisissen, in landen 
met een zwak responssysteem op 
vlak van humanitaire hulp. Boven-
dien doet de overgrote meerderheid 
van crisissen zich voor binnen de 
Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s). 

En in tegenstelling tot wat men in 
Europa denkt, bevinden de grootste 
vluchtelingenstromen zich binnen 
die MOL’s. Er bestaat dus een heel 
duidelijke link tussen die crisissen 
en ontwikkeling. Nogal logisch dus 
dat die twee werelden naar elkaar 
toegroeien. Daarnaast is er ook een 
verband met migratie. Gisteren1 nog 
kwam de Europese Commissie met 
een voorstel naar buiten om migra-
tiedeals te sluiten met landen als 
Jordanië en Libanon, maar ook Mali, 
Niger en Senegal, partnerlanden 
van België. Landen die economische 
migratie voorkomen en afgewezen 
asielzoekers terug opnemen, zou-
den extra middelen krijgen om 
dat nog beter te doen. Dat vind 
ik oké. Maar landen die al aan de 
grond zitten extra straffen door de 
kraan met ontwikkelingsgeld dicht 
te draaien, vind ik geen goed idee. 
Ze hebben al af te rekenen met een 
moeilijke humanitaire situatie en zo 
maak je het hen nog lastiger.

U hebt in één van uw 

toespraken benadrukt 

dat we de basisoorzaken 

van confl icten moeten 

aanpakken. Hoe ziet u dat in 

de praktijk?

De beste humanitaire hulp is ervoor 
zorgen dat er geen humanitaire 
hulp nodig is. We moeten dus niet 
alleen meer investeren in diplomatie, 
maar ook in ontwikkelingsinspan-
ningen om oorlogen te vermijden. 
En dan vooral in een ontwikkelings-
samenwerking die de nadruk legt 
op economische groei en eigen 
ondernemerschap en zo de situatie 
van de mensen duurzaam verbetert. 
Mensen die perspectief hebben op 
een beter leven zullen minder snel 
tot confl ict overgaan dan mensen 
die zich in een uitzichtloze situatie 
bevinden. België probeert dat bij-
voorbeeld in de Sahelregio: een 
regio met veel onrust, zeer moei-
lijke levensomstandigheden, veel 
fragiele staten… 

1  Het interview werd 

afgenomen op 8 juni 

2016.

Ons land zit 
in de Syrische 
crisis in de 
top 10 van 
humanitaire 
donoren, zelfs 
in absolute 
cijfers”

WAAROM EEN 
WERELDTOP 
VOOR 
HUMANITAIRE 
HULP?
Humanitaire crisissen duren 

veel langer, de noden zijn 

hoger dan ooit. In zoverre zelfs 

dat er onvoldoende middelen 

zijn om die noden te lenigen.

De klimaatverandering 

kan nog meer rampen 

veroorzaken. Bovendien staat 

het Internationaal Humanitair 

Recht onder druk, onder 

meer omdat ‘non state actors’ 

als IS die met de voeten 

treden. Reden te over voor 

VN-Secretaris-Generaal 

Ban Ki-moon om voor het 

eerst een Wereldtop voor 

Humanitaire Hulp bijeen te 

roepen.
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Het werkt natuurlijk niet altijd, maar 
doe je het niet, dan heb je zeker 
geen resultaten. Onze keuze om ons 
sterk toe te leggen op de MOL’s en 
de fragiele staten wordt algemeen 
beschouwd als de juiste keuze.

Wat heeft de Top zelf beslist 

over het voorkomen van 

confl icten?

Er klonk een sterk engagement 
om in te zetten op diplomatie en 
op politieke oplossingen. Maar dé 
lakmoestest is natuurlijk de Syrische 

crisis! Want hoe pak je die aan? 
Alleen een politieke oplossing kan 
de lont uit het kruitvat halen. Een 
militaire en humanitaire interventie 
kunnen daar mogelijk bij helpen, 
maar niet meer dan dat.

Hoe zit het met de 

wapenindustrie die wapens 

levert aan confl ictgebieden?

De gewesten leveren de exportli-
centies daarvoor. Ik hoop dat ze dat 
met eer en geweten doen. Daarnaast 
is het een kerntaak van een overheid 

dat ze de vrede en veiligheid in het 
land bewaart. Daarvoor moeten 
mensen opgeleid worden en moet 
er expertise aanwezig zijn. En daar 
heb je een investering voor nodig. 
Maar je moet er natuurlijk wel voor 
zorgen dat het in het belang van 
het algemene publiek gebeurt en 
dat het niet gebruikt wordt tegen 
een deel van de bevolking. Dat is 
absoluut een moeilijke afweging.

Ook de klimaatverandering 

zal meer en meer rampen 

veroorzaken. Hoe ziet u daar 

de ‘rampenparaatheid’?

Als je vergelijkt met 50 jaar gele-
den, overlijden vandaag minder 
mensen door pure natuurrampen. 
Dat komt omdat er meer welvaart 
is en mensen beter beschermd 
zijn. Een aantal fenomenen versnel-
len zich natuurlijk. Zo merken we 
vandaag al een duidelijke impact 
op het dagdagelijks leven in de 
Sahelregio. Er bestaat dus een link 
tussen klimaatbeleid en ontwikke-
lingssamenwerking. Precies in de 
Sahelregio heeft België heel wat 
projecten in verband met klimaat.

Wat heeft de Top bereikt op 

vlak van respect voor het 

Internationaal Humanitair 

Recht?

In bijna alle belangrijke tussenkom-
sten is er gehamerd op het recht op 
toegang, neutraliteit, bescherming 
van humanitaire werkers en medi-
sche infrastructuur… Het is een 
goede zaak dat men niet gepro-
beerd heeft om nieuwe dingen uit 
te vinden. Het bestaande humanitair 
recht en de vier humanitaire prin-
cipes2 volstaan. Door de opkomst 
van ‘non state actors’ zitten we wel 
een beetje op een hellend pad. 
Daarom was het absoluut nodig 
dat Ban Ki-moon en vele anderen 
die zaken opnieuw centraal stel-
den. De laatste jaren zijn immers 
gevaarlijke situaties ontstaan. Maar 
ook daar moeten we afwachten hoe 
de stellingnames van de Top in de 
praktijk toegepast worden.
We kunnen in elk geval beginnen 
met de bestaande principes beter 
af te dwingen in de praktijk. België 
doet dat in zijn relaties met part-
nerlanden en –organisaties steeds 
opnieuw. Als alle landen dat op alle 
fora ook zouden doen, denk ik dat 
je meer zou kunnen afdwingen dan 
vandaag het geval is.

ALEXANDER DE CROO OVER
ZIJN BEZOEK AAN LIBANON,
EEN DELICAAT LAND OVERSPOELD 
DOOR VLUCHTELINGEN
Istanbul was de theorie, Libanon was de praktijk. Dat nochtans ‘delicate’ land is een schoolvoorbeeld 

van een ‘langdurige crisis’. De Palestijnse vluchtelingenkampen bestaan er al 50-60 jaar! Dat zorgt 

voor bijzonder moeilijke omstandigheden, en daar komen de Syrische vluchtelingen nog eens 

bovenop. Als je de situatie in Libanon zou omzetten naar België, dan moeten we hier 3,5 miljoen 

vluchtelingen opnemen. Niemand kan zich dat voorstellen! Dat heeft natuurlijk een enorme impact op 

de samenleving en de economie. Ik kan dus wel begrip opbrengen voor Libanezen die zeggen: ‘Ja 

maar, 50 jaar geleden hebt u ook al beweerd dat het tijdelijk was, maar intussen is er nauwelijks iets 

veranderd.’

Je ziet absoluut schrijnende situaties zoals vluchtelingen die in de totale uitzichtloosheid zitten: 

mensen van 40 jaar oud die nooit iets anders gekend hebben dan een vluchtelingenkamp. Of Syrische 

vluchtelingen die in steden in kelders half verborgen wonen en hoge huurprijzen aangerekend krijgen, 

niet mogen werken maar het illegaal wel doen, en in een situatie van absolute uitbuiting terecht komen. 

Een uiterst moeilijke situatie dus. Het toont aan dat mensen de mogelijkheid bieden om te werken en 

een inkomen te verwerven, samen met de humanitaire hulp die voor de basis zorgt, de enige oplossing 

is. Stap voor stap neemt Libanon nu maatregelen die toelaten dat vluchtelingen er kunnen werken en 

naar school, mogen gaan. 

Als we Istanbul, dat bijna evenveel vluchtelingen opneemt als de EU, en Libanon vergelijken met de 

situatie bij ons, dan hebben we weinig redenen om te klagen. Noch om ons op de borst te kloppen 

over hoe goed we erin slagen de vluchtelingenstroom in te perken. Ongecontroleerde migratie vind ik 

weliswaar een slechte zaak, maar alles in de regio blokkeren zonder enig perspectief is in mijn ogen 

evenzeer een uiterst gevaarlijke situatie. 
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2  Menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit, 

onafhankelijkheid (zie p. 21)

DE HUMANITARIAN IMPACT BOND: EEN 
VERNIEUWENDE AANPAK OM PRIVATE 

INVESTEERDERS AAN TE TREKKEN
Op de Top in Istanbul werd onder grote belangstelling de Humanitarian Impact Bond (HIB) 

gelanceerd. Initiatiefnemers zijn België en het Internationale Rode Kruis.

Alexander De Croo: ‘Met het HIB proberen we private investeerders aan te trekken die willen 

investeren in revalidatiecentra van het Rode Kruis in confl ictlanden als Afghanistan en Zuid-Soedan 

(Physical Rehabilitation Programme). Het betreft een zeer resultaat-gedreven benadering. Als 

de resultaten gehaald worden , dan betalen de donorlanden - zoals België dus, maar het kunnen 

ook private fondsen zijn of de Wereldbank - die private fi nanciers hun geld uit met een redelijke 

winst. Worden de resultaten niet gehaald, dan wordt er minder terugbetaald. Daarmee spreid je 

dus het risico terwijl tot nu toe het risico voor 100% bij ons zat. Je zet humanitaire organisaties 

ook veel meer aan om een mooi resultaat voor te leggen. We spelen hier een pioniersrol.’

Waarom is humanitaire hulp 

zo belangrijk voor België? 

Ondanks de besparingen 

stijgt het budget dit jaar van 

150 naar 170 miljoen euro.

België wil een antwoord bieden op 
de stijgende humanitaire noden. 
Crisissen duren langer, de roep 
om te helpen klinkt luider. Vandaag 
speelt België in vergelijking met 
zijn grootte een belangrijke rol. Zo 
zit ons land in de Syrische crisis in 
de top 10 van humanitaire donoren, 
zelfs in absolute cijfers. Natuurlijk 
zouden we liever hebben dat er 
minder hulp nodig is, maar dat is 
nu eenmaal de realiteit. Vorig jaar 
kwam de ebolacrisis nog bovenop 
de Syrische crisis. En dan zijn er 
een aantal humanitaire crisissen 
die jammer genoeg wat vergeten 
worden. In Oost-Congo blijft de 
toestand moeilijk, maar ook in Soe-
dan en op heel veel plaatsen in de 
wereld zijn er noodtoestanden die 
dreigen tussen de plooien van de 
lakens te vallen. We proberen ze 
opnieuw op de agenda te plaatsen.

In hoeverre zijn de 

VN-organisaties al beter op 

elkaar afgestemd? Ook dat 

zou de effi ciëntie van de 

humanitaire hulp verhogen.

Er is inderdaad een proces bezig 
van ‘fit for purpose’, een hervor-
ming die het VN-systeem effi ciënter 
moet maken. Op elke Top brengt 
ons land dat ter sprake. Maar de 
vooruitgang verloopt traag. Toch 
is het overdreven om daarom 
mateloze kritiek te spuien op het 

VN-systeem. Ban Ki-moon kan echt 
wel mooie verwezenlijkingen op 
zijn conto schrijven: de SDG’s, het 
klimaatakkoord in Parijs en ook de 
Top in Istanbul. Een fundamentele 
herdenking van het VN-systeem 
is nodig, maar dat lijkt me eerder 
een taak voor zijn opvolger. Dat zou 
ook logisch zijn. Eerst bepaal je het 
kader (SDG’s, Grand Bargain…) 
en dan denk je na over de praktijk 
en hoe je het VN-systeem daaraan 
aanpast.

MEER INFO OP

DE TABLETVERSIE
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HANDICAP INTERNATIONAL
gaat de 3D-tour op

Een doeltreffende humanitaire hulp heeft nood aan innovatie, stelt VN-secretaris-generaal Ban-Ki 

moon in zijn ‘Agenda for Humanity’. Ook voor  het Belgische beleid is innovatie een speerpunt. Zo 

onderzoekt Handicap International of het mogelijk is 3D-technologie te gebruiken, onder meer 

voor de beenprotheses van de talrijke slachtoffers van natuurrampen en confl icten.

3 D - p r i n t i n g  m a a k t 
gebruik van een digitaal 
model om een materi-
eel voorwerp laag na 

laag op te bouwen of te ‘printen’. 
CAD-CAM-technieken (compu-
ter-aided design en computer-aided 
manufacturing) werden weliswaar al 
geruime tijd ontwikkeld, maar ze 
worden nog maar zelden toegepast 
voor de productie van orthopedi-
sche hulpmiddelen. Hoe kan Handi-
cap International daarop inspelen?

‘Met de huidige techniek wordt aan 
de hand van een gipsafdruk van 
de stomp een “thermogevormde” 
stompkoker in polypropyleen ver-
vaardigd. Een alternatief bestaat 
erin de stomp te scannen, de scan 
te corrigeren en te fi naliseren en de 

“stompkoker” met 3D-technologie 
te printen’, zegt Paul Vermeulen, 
verantwoordelijke voor strategische 
innovatie bij Handicap International.
Handicap International voer t 
momenteel een studie uit in drie 

landen (Togo, Madagaskar en Syrië) 
samen met de startup ProsFit, de 
producent van PROTEOR-protheses, 
en de universiteit van Strathclyde in 
Schotland. Op basis van deze studie 
wil de organisatie dit soort oplossin-
gen meer en meer toepassen in de 
landen waar ze actief is. Verder zal 
ze ook werk maken van de digitale 
opvolging van elke prothese om 
de patiënten gedurende hun hele 
leven zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. De patiëntengegevens worden 
anoniem opgeslagen waardoor de 
productiekwaliteit van de stomp-
kokers permanent kan verbeterd 
worden.
Handicap International wil op ter-
mijn voor alle protheses en orthe-
ses afstappen van de techniek 
van gipsafdrukken. Volgens Paul 
Vermeulen ‘zal het door de tech-
nologische vooruitgang mogelijk 
zijn de behoeften van de patiënt bij 
de behandeling centraal te stellen. 
De tijd voor de productie van een 
hulpmiddel zal van meer dan een 
week worden teruggebracht naar 

ongeveer 48 uur, de kwaliteit en 
het comfort van de hulpmiddelen 
worden beter en er kunnen meer per-
sonen worden behandeld. Door de 
schaalvergroting zullen deze nieuwe 
technologieën minder kosten waar-
door de productie en verspreiding 
van die hulpmiddelen veel vlotter 
zal verlopen.’
Deze nieuwe technologieën moeten 
wel telkens door het ministerie van 
Volksgezondheid van de betreffende 
landen worden goedgekeurd en ze 
dienen ook ingang te vinden bij de 
instellingen en beroepsbeoefenaars 
in de gezondheidssector. Handicap 
International is van plan deze ont-
wikkelingen te ondersteunen.

‘We streven ernaar binnen 48 uur een 
kwalitatief goede prothese tegen 
een redelijke prijs te leveren aan 
iedereen die er een nodig heeft. 
Dat is essentieel voor de betrokken 
personen die vaak een verre weg 
moeten afl eggen en vele dagen in het 
revalidatiecentrum moeten wachten, 
terwijl ze inkomsten missen. In elk 
land waar 3D-printing zal worden 
ontwikkeld en verfi jnd, zal het tot een 
paradigmawissel komen. Handicap 
International moet daarom kunnen 
bogen op steun en samenwerking 
om deze oplossing aan zoveel men-
sen mogelijk te kunnen aanbieden’, 
besluit Paul Vermeulen.

TRANG DAO

We streven ernaar 
binnen 48 uur een
kwalitatief goede 
prothese tegen een 
redelijke prijs te 
leveren aan iedereen 
die er een nodig heeft”
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Belgische en

internationale ngo’s

•  Artsen zonder Grenzen, Caritas, 

Oxfam, Handicap International, 

Rode Kruis in België…

Internationale

humanitaire

organisaties en

hun fl exibele fondsen

•  UNHCR, UNRWA, ICRC, OCHA, WFP, FAO, UNICEF…

WAARVOOR?

VOOR WIE?

23,8
miljoen €

125,8
millions €

WAARVOOR?

IN 2015 SCHONK BELGIË
150 MILJOEN EURO

AAN HUMANITAIRE HULP

VOORZIEN BUDGET VOOR 2016: 

177,4 MILJOEN EUROS +18%

Andere vormen

van fi nanciering

•  Werkingskosten van humanitaire organisaties

•  Mondiale fl exibele fondsen 

•  Niet-regionale programma’s en projecten

47,2
miljoen €

Regio’s

•  Syrië, Irak en buurlanden ...................................27,4 miljoen €

•  Prioritaire zones (Sahel, Palestijns Gebied,

regio van de Grote Meren) .................................27,4 miljoen €

•  Landen geteisterd door ebola ...........................6,75 miljoen €

•  Andere crisissen (Centraal-Afrikaanse Republiek,

Zuid-Soedan, Jemen, Oekraïne) .......................16,6 miljoen €

102,3
miljoen €

BENOIT DUPONT
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HUMANITAIRE 
CRISISSEN
IN CIJFERS CHRIS SIMOENS

130 miljoen
mensen zijn in nood.

20,1 miljard
dollar humanitaire hulp is nodig in 2016. Van de 19,9 miljard dollar die 

nodig was in 2015, werd slechts 49% gevonden.

1,1 miljard
dollar. De EU is de grootste humanitaire donor:

ruim 1,1 miljard dollar/jaar.

1,1%

 = de verhouding tussen de humanitaire hulp (18,68 miljard dollar) en de 

mondiale militaire uitgaven (1711 miljard dollar) in 2014.

laar)r) en dede

MILJARD
DOLLAR1.711MILJARD

DOLLAR18,68

600.000
mensen sterven jaarlijks door hongersnood.

In de jaren 1940-1970 waren dat er jaarlijks ruim 15 miljoen.

65,3 miljoen
mensen worden gedwongen ver van huis te leven. Daarvan verblijven 

40,8 miljoen ontheemden in eigen land (‘internally displaced persons’). 

De rest – 24,5 miljoen – vluchtte naar het buitenland (erkende vluchte-

lingen + asielzoekers). De meerderheid verblijft in ontwikkelingslanden, 

minder dan 10% in de rijke industrielanden. De vluchtelingenkampen in 

ontwikkelingslanden worden wel grotendeels betaald door de VN, en dus 

door de donoren (en dus ook België).

62,48%

ontheemden

in eigen land

37,52%

vluchtelingen

vererblb ijjven rblijijvevenn

350
In 2000-2010 waren er jaarlijks 350 gevallen van extreem weer, tegenover 

5,2 in 1920-1929.

JAARLIJKS

3505,2
2000 > 20101920 > 1929

tegegene overege enovoverer

36.000
mensen stierven elk jaar als gevolg van extreem weer in 2000-2010, 

tegenover 485.000 in 1920-1929.

00000-2010,0000-2201101000
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Bronnen

• Wealth and safety: the amazing decline of deaths from extreme 
weather in an era of global warming 1900-2010 (Reason, 2011)

• Time to let go – Remaking humanitarian action for the modern era 
(Overseas Development Institute, 2016)

• Global Humanitarian Overview 2016 (OCHA)

• Global trends forced displacement in 2015 (UNCHR)

• Global report on internal displacement 2016 (IDMC/NRC)

Confl icten duren langer
1990

2013 37 JAAR

19 JAAR

126.000
Sinds 2000 sterven minder mensen in confl icten (ca 30.000/jaar), maar 

het geweld in het Midden-Oosten doet de trend keren (126.000 in 2014). 

Dat blijft lager dan tijdens de Koude Oorlog (vaak meer dan 200.000/jaar).

aarar),), maarmmaaaarr) mmaar

Confl icten tussen staten 
zijn zeldzaam

33
INTERNE GEWAPENDE 

CONFLICTEN

0
CONFLICTEN 

TUSSEN STATEN (2013)

Landen die mensen het
meest ontvluchten (TOP 6 - 2015)

1. Syrië

2. Afghanistan

3. Somalië

4. Zuid-Soedan

5. Soedan

6. DR Congo

4,9 MILJOEN

2,7 MILJOEN

1,1 MILLION

780.000

630.000

520.000

Landen die het grootste
aantal vluchtelingen herbergen
(TOP 6 - 2015)

ggeeneennnnn

1. Turkije

2. Pakistan

3. Libanon

4. Iran

5. Ethiopië

6. Jordanië

 1,6 MILJOEN 

 1 MILJOEN (183 / 1.000 inwoners) 

 979.400 

736.100 

664.100 (87 / 1.000 inwoners)

2,5 MILJOEN (32 / 1.000 inwoners) 

Landen die het meest 
humanitaire hulp ontvangen
(TOP 6 - 2015)

eennnn

1. Syrië

2. Zuid-Soedan

3. Jemen

4. Soedan

5. Irak

6. DR Congo

Nieuwe mensen ontheemd 
door natuurrampen in 2015
(TOP 6)

1. India

2. China

3. Nepal

4. Filipijnen

5. Myanmar

6. Chili

3,7 MILJOEN

3,6 MILJOEN

2,6 MILJOEN

2,2 MILJOEN

1,6 MILJOEN

1 MILJOEN

Nieuwe mensen ontheemd 
door confl icten in 2015
(TOP 6)

1. Jemen

2. Syrië

3. Irak

4. Oekraïne

5. Nigeria

6. DR Congo

2,2 MILJOEN

1,3 MILJOEN

1,1 MILJOEN

942.000

737.000

621.000
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WENDY BASHI

I k ben hier nu een jaar en zes 
maanden… In Bangui was ik 
net begonnen met een oplei-
ding personeelsbeheer. Eerst 

is mijn man naar hier gevlucht, dan 
ben ik de grens overgestoken met 
onze drie dochters. In mijn land had 
ik een druk leven. Hier is elke dag 
even leeg. Na mijn aankomst in het 
vluchtelingenkamp heb ik mij nuttig 
gemaakt in de alfabetiseringsklas, 
maar die bestaat nu niet meer bij 
gebrek aan middelen. Ik zou zo graag 

verder studeren!’ Nicole komt uit 
Bangui en leeft in Blok 2 op nummer 
B10. Zij is één van de 21.000 vluch-
telingen uit de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (CAR) die nu in Zongo 
(provincie Sud-Ubangi) verblijven. 
In het kamp van Mole staan op twee 
vierkante kilometer ongeveer 1500 
wooneenheden, verdeeld over zes 
‘gemeentes’.

Inzetten op 
samenleven

Sinds het ontstaan van de crisis in 
de Centraal-Afrikaanse Republiek 

stelde het Hoog-Ccommissariaat 
voor Vluchtelingen (UNHCR) vast 
dat veel Centraal-Afrikanen naar 
buurland Congo vluchtten, met een 
piek in januari 2014. Michel Makasi-
Iyeme, hoofd van het UNHCR-bureau 
in Zongo, licht toe: ‘Volgens onze 
databank is het kamp van Mole in 
Zongo een van de grootste in de 
regio Sud Ubangi.’ Naast de 21.000 
vluchtelingen in het kamp van Mole, 
verblijven er ook 1511 moslims die 
buiten het kamp opvang krijgen bij 
gezinnen. ‘In januari 2014 was er een 
sterke toestroom van vluchtelingen. In 
het kamp van Mole heerste toen een 
tijdlang een gespannen situatie die ons 
bijna levens heeft gekost. Sindsdien 
zetten wij sterk in op het vreedzaam 
samenleven van jonge christenen 
en moslims uit de CAR via projecten 
zoals het Youth Initiative Fund’, aldus 
nog Michel Makasi-Iyeme.

“

VLUCHTELINGENKAMP I
HET LEVEN ZOALS HET IS IN E

Verplegers, onderwijzers, technici, handelaars: hun kinderen liepen school, 

ze hadden gezondheidszorg, kortom kansen genoeg. Alleen leven ze nu als 

vluchteling in DR Congo in de hoop dat hun land opnieuw veilig wordt en het 

‘DDR-proces’ (‘Ontwapening, Demobilisatie en Re-integratie’) in hun land - de 

Centraal-Afrikaanse Republiek - eindelijk op gang komt.

ststststststststeleleleleleleldededededededeee hhhhhhhhettetetetetete HHHHHooooog-g-g CcCcCcCCcomommommmimiimissssssararariaiiaatat
voor VVlu hchtet lingen (UNHCR) vast

VeVeVeVeVVeVeVeVVerprprprprplelelelelelelllelllegegegeegeegegegersrsrsrsrsrsrrrs, ,, onononooondededddedddededdederwrwrwrrwwrwijijjijijijijzeeeezezersrsrsrrsrss,, , teteteetettechchchchhchchchniniininininninin iciciciciccici, ,,,, hhhhahahaha dndndnddddndndndnd lllelelelelelelelelle aaaaaaaaaaaaaaaa rsrsrrsrsrsrss::::::: huhuhuhuhuhhhuhuhunn nnnnnnn kikikikikikikikikikikinddndndndddndnddererererererrerrenennenenen lllllllliiieieiiieiepepeppepepepepennnnnnnnn scscscschhohhhohohhh ollolol,,

In mijn land 
had ik een 
druk leven. 
Hier is elke 
dag even 
leeg”
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‘Toen de crisis in 2012 uitbrak, zagen 
we mensen uit Bangui de rivier over-
steken’, vertelt Josaphat Mangenda, 
aanspreekpunt van de Associa-
tion pour le Bien-être familial et les 
Naissances Désirables (ABEF/ND). 
‘Tot onze verbazing hoorden we 
geweervuur. Zongo ligt net aan 
de overkant. Het was dan ook een 
verbijsterend zicht om mensen uit 
Bangui zwemmend de rivier te zien 
oversteken. Sommigen zijn verdron-
ken, anderen werden gered met 
prauwen. Naar wat we hoorden ging 
het om een confl ict tussen christenen 
en moslims.’ Josaphat Mangeda en 
het hoofd van het UNHCR-bureau 
rapporteren dat vluchtelingen uit de 
CAR bij hun aankomst op Congo-
lees grondgebied, naar Worobe op 
18km van Zongo werden gebracht. 
Volgens getuigenissen van hulpor-
ganisaties staken militairen vanuit 
de Centraal-Afrikaanse Republiek 
met opzet de rivier Ubangui over 
om er de vluchtelingen in het 
kamp te komen afdreigen. Onder 
andere daarom werden ze voor 
hun veiligheid 35km van de grens 
vandaan naar het kamp van Mole 
overgebracht.

Gebrek aan middelen
Nu en dan zijn er spanningen onder 
de vluchtelingen, maar de hulp-
organisaties hebben het vooral 
moeilijk om de nodige fi nanciering 
te vinden voor de hulpverlening. 
Het hoofd van het UNHCR-bureau: 
‘Een aantal EHBO-kits zijn niet tijdig 
nagevuld maar er is zeker geen 
onwil in het spel. Het ontbreekt ons 
gewoon aan de nodige middelen 
en dat gebeurt steeds meer. U moet 
weten dat door de crisis in Syrië de 
focus van onze geldschieters verlegd 
werd naar Europa. Sinds 2014 is er 
fl ink gesnoeid in onze middelen.’ 
Dat blijft niet zonder gevolgen 
voor de bewoners van het kamp 
in Mole. Roseline Mbale, moeder 
van drie kinderen en verantwoorde-
lijke voor Blok 4 getuigt: ‘In Bangui 
werkte ik als verpleegster. Hier heb 
ik niets omhanden. Ik kan zelfs niet 

als verpleegster werken terwijl het 
medisch personeel onderbemand 
is. Ik ben hier aangekomen op 7 juni 
2013 en heb de overtocht gemaakt 
in een prauw. Eerst verbleven we 
in Worobe en dan zijn we naar hier 
gekomen. In het begin waren we 
redelijk goed gehuisvest en kregen 
we twee warme maaltijden. Daarna 
werden er levensmiddelen verdeeld 
via het Wereldvoedselprogramma. 
Nu krijgen we gewoon een bedrag 
van 6000 CFA-frank per maand (12 
dollar), maar daarmee valt niet rond 
te komen. Ik verbouw nu maniok 
en ik probeer niet meer dan 500 
frank per dag te besteden van de 

‘cash grant’ die we krijgen, maar dat 
volstaat echt niet.’

Gezondheids-
problemen en

klimaatverandering, 
heikele kwesties

Hulporganisaties en zorgverleners 
schetsen een somber beeld van de 
gezondheidssituatie. ‘Sinds enige 
tijd zijn een aantal ziekten in opgang’, 
zegt Dr. Paulin Lusimo, hoofdge-
neesheer voor de sector Zongo. 

‘Ons werk is vooral toegespitst op 
hiv, tuberculose, vaccinatie van kin-
deren en zwangere vrouwen. En 
dan is er nog de klimaatverandering. 
We leven hier in regenwoudgebied 
maar dit jaar duurt het droge seizoen 
langer dan normaal. En de warmte 
heeft nu eenmaal een effect op de 
gezondheid van de meest kwetsbare 

groepen.’ Voor dokter Paulin staat 
het vast dat de klimaatverandering 
ook hier niet zonder gevolgen blijft. 
‘Kinderen worden geregeld ziek. Alles 
hangt met alles samen. Door de hitte 
drogen waterputten op. De bevolking 
gaat water halen op plaatsen waar 
het niet drinkbaar is en daardoor 
ontstaan ziektes zoals darmparasitose, 
tyfus en bloedarmoede.’

Seksuele en 
reproductieve 
gezondheid

Voor de zorgverleners is ook de 
seksuele en reproductieve gezond-
heid een aandachtspunt. Uit de 
cijfers van UNHCR blijkt dat in het 
kamp gemiddeld tien kinderen per 
week worden geboren. Laurentine 
Ndakala (23 jaar) kwam begin 2013 
aan in Mole. ‘Ik heb vier kinderen. 
De jongste is in het kamp van Mole 
geboren, op een maandag. Mijn man 
overleed de donderdag daarna aan 
tuberculose. Dat was op 24 september, 
ik weet het nog goed. Het was een 
moeilijke periode, vooral toen ik wist 
dat ik mijn zwangerschap in het kamp 
zou moeten doormaken.’ Laurentine 
Ndakala is jammer genoeg niet de 
enige, zoals blijkt uit de gegevens 
van het contactpunt van de ABEF/
ND. ‘De vluchtelingen leven in zeer 
precaire omstandigheden, maar 
sommigen lijken zich eroverheen 
te zetten en krijgen toch kinderen. 
Anderen zijn niet voldoende geïn-
formeerd over gezinsplanning. Met 
onze vereniging proberen wij hen 
te sensibiliseren, maar dat is lang 
geen gemakkelijke taak!’
Loodzware levensomstandigheden, 
klimaatverandering, gebrek aan 
middelen: toch leeft bij de vluch-
telingen nog niet de wens om naar 
huis terug te keren. UNHCR vindt 
dat de vraag van hen moet komen 
en bij het bureau in Zongo heeft tot 
dusver niemand zich gemeld. De 
heer Makasi-Iyeme bevestigt dat 
de vluchtelingen zeker willen zijn 
van een duurzaam vredesherstel 
in Bangui. Pas dan willen ze naar 
huis terugkeren.

P IN DR CONGO
N EEN 

‘Toen de crisis in 201
we mensen uit Bang
steken’, vertelt Josap
aanspreekpunt va
tion pour le Bien-êtr
NaN issances Désirab
‘ToT t onze verbazin
ggeweervuur. Zong
ded  overkant. Het w
vev rbijsterend zicht 
BBangui zwemmend 
oversteken. Sommig
kek n, anderen werd
prprp auwen. Naar wat w
hhet om een confl ict tu
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het hoofd van het U
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CAR bij hun aanko
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18km van Zongo we
VVolgens getuigenis
gag nisaties staken m
dedd  Centraal-Afrika
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Gebrek aan
Nu en dan zijn er sp

U moet weten 
dat door de 
crisis in Syrië 
de focus 
van onze 
geldschieters 
verlegd werd 
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Het begin: 
voedselschaarste 

meten
Syrië – een middeninkomensland - 
produceerde jarenlang voldoende 
voedsel voor zijn eigen bevolking. 
Toch is WFP er al actief sinds 1964, 
vooral om hulp te bieden aan Pales-
tijnse vluchtelingen en ontwikkelings-
programma’s op te zetten in tijden 
van droogte. Door het confl ict stegen 
de voedselprijzen en heerst er een 
enorme voedselschaarste. Vooraleer 
voedselhulp te geven, moet WFP 
de exacte noden achterhalen: waar 
bevinden zich de meest kwetsbare 
groepen en heerst de grootste voed-
selonzekerheid? WFP maakt daarbij 
gebruik van ‘Vulnerability Assess-
ment Mapping’ (VAM), een systeem 
dat de gegevens meteen vertaalt in 
handige overzichtskaarten die de 

plaatsen met grootste nood duidelijk 
aangeven. Diverse variabelen worden 
onderzocht zoals voedselprijzen, 
weerpatronen, nationale voedsel-
productie, de voedselconsumptie 
per huishouden, inkomensniveaus en 
eventuele overlevingsmechanismen 
van de bevolking. WFP-personeel 
bezoekt daarvoor individuele huis-
houdens. Via de uiteindelijke Food 
Consumption Score (FCS) krijgt de 
organisatie een idee van het soort 
voedsel waar de bevolking toegang 
toe heeft. WFP richt zich vooral op 
mensen die ontheemd zijn, geen 
inkomen hebben, geen toegang 
hebben tot voedsel of mensen die 
ontheemden hebben opgenomen 
in hun huishouden. Zo blijkt uit een 
recent VAM-onderzoek dat door 
luchtaanvallen en wegblokkades in 
sommige Syrische steden weinig tot 
geen voedsel te koop is en dat zelfs 
in Damascus de voedselprijzen nog 
steeds stijgen.

Van de 13,5 miljoen Syriërs die 
humanitaire hulp nodig hebben, 
leven er 8,7 miljoen in voedselonze-
kerheid. Vooral in belegerde steden 
waar humanitaire organisaties geen 
toegang hebben, is de situatie zeer 
ernstig. Dat kan vooral voor kinderen 
nefast zijn. Tekort aan voedsel tijdens 
de eerste 1000 dagen van een kind 
heeft immers een zware impact op 
de rest van het leven, onder meer 
door vertraagde groei en zwakkere 
weerstand.

WFP coördineert
WFP coördineert het werk in Syrië 
vanuit het kantoor in Damascus. 
Samen met meer dan 30 lokale 
organisaties verschaft het maan-
delijks voedselhulp aan 4 miljoen 
kwetsbare Syriërs. In Turkije, Liba-
non, Jordanië, Irak en Egypte staat 
WFP in voor de voedselhulp aan 
de miljoenen Syriërs die het land 
ontvlucht zijn. Deze leven er niet 

VOEDSEL BEDELEN IN HET
 

SYRISCHE INFERNO

IN HET

MEER INFO OP

DE TABLETVERSIE

Hoe pakt de 

VN-voedselorganisatie 

(WFP) de voedselnood 

aan in de Syrische 

crisis1, met miljoenen 

vluchtelingen, belegerde 

steden en een eindeloos, 

complex confl ict?
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90% van alle 
Syrische 
vluchtelingen 
in Turkije 
verblijft bij 
de lokale 
bevolking, in 
zelfgemaakte
woningen of 
simpelweg op 
straat.

2  Meer info over de Syrische crisis

in Glo.be 4/2015, p. 34.

 I MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2016   15

enkel in kampen, wel integendeel. 
Zo verblijft maar liefst 90% van alle 
Syrische vluchtelingen in Turkije bij 
de lokale bevolking, in zelfgemaakte 
woningen of simpelweg op straat. 
Buiten de kampen hebben vluch-
telingen het vaak fi nancieel zwaar. 
Ze staan immers zelf in voor hun 
woonkosten terwijl ze moeilijk een 
werkvisum kunnen bemachtigen.
WFP is actief in 80 landen. Daar 
staat het telkens aan het hoofd van 
de VN-cluster voor voedselzeker-
heid (zie p. 22). Het coördineert 
dus alle humanitaire organisaties 
die zich hebben toegespitst op 
voedselzekerheid. Zo worden de 
beschikbare middelen op de meest 
effi ciënte manier ingezet.

Van voedsel tot cash
Voedselhulp kan op verschillende 
manieren gegeven worden. In gebie-
den waar er voedselschaarste is, 
industrieën verwoest zijn en voed-
selprijzen enorm zijn gestegen 
– zoals in Syrië - verschaft WFP 
voedselpakketten. Deze bevatten 
onder andere rijst, bulgur, bloem, 
pasta, peulvruchten, plantaardige 
olie, suiker en zout. Waar mogelijk 
koopt WFP het voedsel op lokale 
markten. In Syrië is dat een uitda-
ging, maar wereldwijd koopt WFP 
80% van het noodvoedsel via lokale 
markten.
In landen met stabiele voedselprijzen 
en functionele markten - zoals in de 
Syrische buurlanden - verschaft WFP 
voedselhulp in de vorm van cash en 
elektronische ‘vouchers’, een soort 
cheques waarmee mensen voedsel 
kunnen aanschaffen. Naargelang de 
context is de ene manier geschik-
ter dan de andere. Zo werkt een 
combinatie van voedsel in natura, 
vouchers en cash soms het best. 
Sommige hulpbehoevenden hebben 
immers al hun reserves uitgegeven 
en schulden opgebouwd. Met de 
cash die ze ontvangen, betalen ze 
dan hun schuldeisers in plaats van 
er voedsel mee te kopen. Maar waar 
het wel mogelijk is om vouchers en 
cash in te zetten, zoals in de Syrische 
buurlanden, kunnen mensen zelf 
bepalen wat voor eten zij graag 
willen kopen. Daarvoor gebruikt 
WFP haar eigen SCOPE-techniek. 
De hulpbehoevenden stellen die 
keuzevrijheid vaak zeer op prijs. 
Bovendien kan het een stimulans 
geven aan de lokale economie.

Belegerde steden en 
air drops

In oorlogssituaties zoals in Syrië zijn 
kwetsbare bevolkingsgroepen vaak 
erg moeilijk te bereiken. Boven-
dien kan je in een dergelijk actief 
confl ictgebied onmogelijk plannen 
hoe de komende paar maanden 
eruit zullen zien. Zo kan de mate 
van toegang tot de verschillende 
provincies erg afhangen van het 
feit of de overheid en gewapende 
groeperingen toegang geven om 
de gebieden binnen te komen en 
of de grenzen met buurlanden geo-
pend zijn.
Belegerde steden vormen een van 
de grootste problemen. In Madaya 
aten de uitgehongerde bewoners 
onkruid en stierven ze letterlijk van 
de honger, tot eindelijk een hulpkon-
vooi de stad bereikte in januari 2016. 
Andere steden echter bleven buiten 
het bereik van hulporganisaties. 
De druk groeide om zogenaamde 
‘air-drops’ uit te voeren boven deze 
steden. Nochtans is dat voor WFP 
een laatste redmiddel: vliegen in 
een oorlogsgebied is niet zonder 
risico’s, laat staan het droppen van 
voedsel boven een dichtbevolkt 
gebied! Toch heeft WFP sinds 10 
april tientallen droppings uitgevoerd 
boven de belegerde stad Deir Ezzor 
om de 100.000 resterende bewo-
ners voedsel te bezorgen. Ook in 
Darayya, net buiten Damascus, heeft 
WFP op 10 juni na maanden blok-
kade voedsel kunnen leveren. WFP 
en de VN hopen alle 19 belegerde 
gebieden zo snel mogelijk te kunnen 
bereiken. De hulpkonvooien komen 
doorgaans uit buurlanden zoals 
Turkije en Jordanië, al worden de 

grenzen soms gesloten met desas-
treuze gevolgen voor de levering 
van noodhulp. Ook in de ‘berm’ 
in Jordanië – een woestijngebied 
tussen de Syrische en Jordaanse 
grens met duizenden Syrische 
vluchtelingen – is de humanitaire 
toegang beperkt. WFP verschaft er 
voedselhulp aan 33.370 mensen.

Einde in zicht?
De vraag of het einde in zicht is, 
kunnen we niet beantwoorden. 
Wel is het duidelijk dat enkel een 
politieke oplossing soelaas kan 
brengen. Toch denkt WFP vandaag 
al aan de toekomst door ontwik-
kelingshulp te bieden. Zo voert 
het landbouwprojecten uit in de 
vrij stabiele provincies Tartous en 
Al-Hasake. De organisatie verschaft 
ook schoolmaaltijden. Daarmee wil 
het de Syrische kinderen aanzetten 
om naar school te gaan opdat er 
geen verloren generatie zou ont-
staan. Maar een toekomst waarin 
de ontheemde Syrische families 
terug kunnen keren en hun land 
heropbouwen, lijkt nog ver weg. 
Daarom zet WFP zich schrap voor 
verdere uitdagingen. 

WFP EN 

BELGIË
Voor WFP is België een voor-

beeld voor andere donorlan-

den. Zo is België een van de 

belangrijkste donors voor 

MVAM of Mobile Vulnerabi-
lity Assessment Mapping. In 

11 landen al verkrijgt WFP 

per mobiele telefoon infor-

matie over de voedselsitu-

atie in afgelegen gebieden. 

Daarnaast is België de derde 

grootste fi nancier van het 

IRA-fonds (Immediate Res-
ponse Account). Dat fonds 

stelt WFP in staat om in 

de eerste 24 uur van een 

crisis de hulpoperatie op 

gang te zetten, zonder eerst 

donoren geld te vragen voor 

die nieuwe crisis.

België schonk in 2015 15,5 

miljoen euro aan WFP. Voor 

2016-2017 is 11 miljoen 

euro toegezegd. Daarnaast 

geeft België 5,7 miljoen 

euro aan UNHAS-operaties 

in Jemen, Tsjaad, Zuid-Soe-

dan, Burundi en DR Congo. 

UNHAS is de humanitaire 

luchtvaartmaatschappij van 

de VN en onderdeel van WFP.

HUMANITAIRE HULP

De levering van voedsel in de belegerde steden is één van de grootste 

uitdagingen voor WFP. Op de foto: humanitair konvooi onderweg. 

ONLINE
www.wfp.org

U kunt WFP helpen met haar 

kollossale uitdaging via de 

mobiele applicatie ‘Share 
the Meal’: gemakkelijk en 

snel een maaltijd delen met 

Syrische mensen in nood.
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PETER VAN ACKER

H et begrip “Grand Bar-
gain” vindt zijn oor-
sprong in een rapport 
over de fi nanciering 

van humanitaire hulp dat opge-
steld werd door een panel onder 
leiding van eurocommissaris Kris-
talina Georgieva. Dat rapport gaat 
in op de vraag hoe de steeds groter 
wordende kloof tussen humanitaire 
noden en beschikbare middelen 
gedicht kan worden. Het ziet drie 
manieren om die kloof te dichten:
•  verbreden van de middelenbasis.
Dat kan onder meer door nieuwe 
financiers in het humanitair sys-
teem binnen te brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan de Golfstaten, 
die wel al klassieke ontwikkelings-
projecten fi nancieren, maar minder 
actief zijn binnen de humanitaire 
gemeenschap;

The Grand Bargain:
voor meer effi ciëntie binnen
het humanitair systeem 

Het voornaamste resultaat van de Wereldtop over Humanitaire hulp in Istanbul 

(mei 2016) was de “Grand Bargain”. Daarmee wil de internationale gemeenschap 

de humanitaire hulp effi ciënter maken. Waarover gaat het precies?

• verkleinen van de noden.
Dat kan onder andere door meer 
te investeren in rampenparaatheid. 
Hoe vlugger en hoe beter men op 
een ramp kan reageren, hoe kleiner 
de noden achteraf;
• meer effi ciënt te werk gaan.
De “Grand Bargain” slaat op dit 
laatste luik van het rapport. Het 
bevat 10 aanbevelingen om het 
humanitair systeem effi ciënter te 
laten verlopen. Sommige van die 
aanbevelingen gelden alleen voor 
de donoren, andere gelden voor de 
internationale humanitaire organisa-
ties en een laatste set zijn voor beide 
geformuleerd. Zowel donoren als de 
internationale humanitaire organisa-
ties moeten concrete engagementen 
nemen om die aanbevelingen uit te 
voeren. De verwachting daarbij was 
dat een verregaand engagement 
van de ene partij zou leiden tot 
een even verregaand engagement 
van de andere partij. Vandaar het 
gebruik van de term “bargain” (of 
“onderhandelde overeenkomst”).

THE GRAND BARGAIN

TE NEMEN ENGAGEMENTEN - VOOR DONOREN Doet België al
Wil België nog

meer doen

1.  Meer meerjarige humanitaire fi nancieringen •
 

2.  Minder oormerking (= vooraf vastgelegd gebruik) •
 

3. Meer geharmoniseerde en vereenvoudigde vereisten voor rapportering •
 

TE NEMEN ENGAGEMENTEN - VOOR HULPORGANISATIES Doet België al
Wil België nog

meer doen

4.   Vermindering van dubbel werk en beheersing van de 
managementkosten – Regelmatige controles van de uitgaven

 

5.  Meer gezamenlijke nodenanalyses
 

6.  Betere afstemming op de noden van de begunstigden
 

TE NEMEN ENGAGEMENTEN - VOOR HULPORGANISATIES EN DONORS Doet België al
Wil België nog

meer doen

7.  Meer fi nanciële transparantie • •
8.  Grotere inschakeling van lokale organisaties • •
9.  Meer cash geld verdelen • •
10.  Het overbruggen van de kloof tussen humanitaire en 

ontwikkelingshulp  
• •
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De Grand 
Bargain zou 
minstens 
1 miljard 
dollar aan 
effi ciëntiewinst
opleveren die 
ten goede zal 
komen van de 
noodlijdenden 
in de wereld.

Wat betekent dat nu 
concreet voor België?

België is een vrij moderne huma-
nitaire donor die al belangrijke 
stappen heeft gezet voor veel van 
de bovenvermelde aanbevelingen. 
Ook de evaluatie (“peer review”) 
door het OESO-ontwikkelingscomité 
in 2015 heeft dat erkend.
• Engagementen door donoren 

alleen
Sinds de Belgische humanitaire stra-
tegie van 2014 en de vertaling daar-
van in wetteksten en begrotingsin-
strumenten, kan België zonder enig 
probleem meerjarige interventies 
fi nancieren. Ook bestaat er een goed 
evenwicht tussen geoormerkte en 
niet-geoormerkte fi nancieringen. 
Dat betekent dus enerzijds bedra-
gen waarvan het gebruik al vooraf 
vastligt ‘(“geoormerkt”) en ander-
zijds fondsen die de ontvangende 
instelling vrij mag inzetten. De helft 
van het Belgisch humanitair budget 
is niet of slechts zeer lichtjes geoor-
merkt. En verder aanvaardt België de 
rapportering van de internationale 
humanitaire instellingen zoals die 
is overeengekomen in hun eigen 
beheerraden. België legt dus geen 
aparte eisen voor rapportering op 
aan die instellingen.
Besluit: voor de engagementen die 
uitsluitend door de donoren moeten 
worden genomen, heeft België al 
grotendeels haar huiswerk gemaakt.
• Engagementen door zowel dono-

ren als internationale humani-
taire organisaties

Wat betreft het verhogen van de 
transparantie heeft ons land al 
belangrijke stappen gezet om beter 
aan de internationale standaarden 
te voldoen. Met de introductie van 
een nieuwe, meer toegankelijke 
databank (PRISMA) zullen we op 
dat gebied nog meer vooruitgang 
boeken. Meer inschakeling van 
lokale organisaties doelt eigenlijk 
op het zo kort mogelijk houden 
van de (fi nancierings-)afstand tus-
sen donoren en begunstigden. We 
willen daar liefst zo weinig moge-
lijk organisaties als tussenschakel. 
Om dat te realiseren is nog enig 
denkwerk vereist. We moeten er 
immers op toezien dat de fi nanciële 
risico’s beperkt blijven en dat elke 
ontvangende organisatie zijn uit-
gaven degelijk kan verantwoorden. 
Nu al kan België aan “cash distri-
bution” (verdeling van cash geld) 

doen, maar in de toekomst zal het 
dat instrument veel meer gebrui-
ken. In principe zal men bij elke 
toekomstige interventie de vraag 
moeten stellen: ‘If not cash, why 
not?’. Als men geen cash gebruikt, 
zal men dat dus grondig moeten 
rechtvaardigen. Verder zet België 
ook al stappen om de kloof tussen 
humanitaire en ontwikkelingshulp 
te overbruggen. Zo heeft minister 
van Ontwikkelingssamenwerking 
De Croo in 2016 zijn goedkeuring 
gegeven aan een oproep voor meer 
rampenparaatheid in de prioritaire 
zones van de Belgische humani-
taire samenwerking: de Sahel, het 
Gebied van de Grote Meren en de 
bezette Palestijnse gebieden. In 
de toekomst zouden uitgebreide 
risicoanalyses, met inbegrip van 
risico’s op rampen, deel moeten 
uitmaken van de basisanalyse van 
onze samenwerkingsprogramma’s.
Besluit: voor de engagementen 
die zowel donoren als humanitaire 
internationale organisaties moeten 
nemen, is België al deels actief, 
maar er is ruimte voor verbreding 
en verdieping.

Eurocommissaris Kristalina Geor-
gieva heeft tijdens het Grand Bar-
gain-proces meermaals benadrukt 
dat iedereen – dus zowel donoren 
als humanitaire organisaties - zich 
moet focussen op wat zijn (of haar) 
organisatie zelf kan doen, en niet op 
wat het niet kan doen, of wat de ander 
zou moeten doen. Dat neemt niet weg 
dat wat ‘de ander’ aangeeft te willen 
doen, wel degelijk van belang is en 
de basis zal zijn voor toekomstige 
evaluatie. Zo kijken de donoren uit 
naar hoe de internationale organisa-
ties zullen meewerken aan gezamen-
lijke nodenanalyses. Deze moeten 
namelijk uitmonden in gezamenlijke 
responseplannen, die vervolgens 
aan de donoren worden voorgelegd. 
Gedaan dus met de individuele 
plannen van WFP, UNHCR, UNICEF, 
etc. Dat moet alvast een aanzienlijke 
kostenbesparing opleveren.
Men verwacht dat de uitvoering 
van de Grand Bargain minstens 1 
miljard dollar aan effi ciëntiewinst 
zal opleveren. Die vrijgemaakte 
middelen moeten dan ten goede 
komen van de noodlijdenden in 
deze wereld.

HUMANITAIRE HULP

België is een vrij moderne humanitaire donor die al belangrijke 

stappen heeft gezet voor de Grand Bargain.
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ETHIOPIË
KREUNT ONDER DE DROOGTE,

MAAR HONGERSNOOD BLIJFT UIT
NT ONDER DE DROOGT

BLLLIIIJJJFFFTTTD BLIJFTOOONNNGGGONGE

Naar Afrikaanse norm presteert 
Ethiopië een krachttoer die getuigt van 
leiderschap en capaciteitsontwikkeling. 
Voor dit ‘verantwoordelijk eigenaarschap’ 
van de humanitaire respons wordt de 
overheid alom geprezen.

Ethiopië doet er alles aan om dat 
scenario te vermijden. Dat gaat 
tweeërlei. Eén, de overheid biedt 
zelf een antwoord. Ze zette op alle 
niveaus een structuur op om ram-
pen te detecteren en te voorkomen. 

K l imaatschokken en 
weerfenomeen El Niño 
leidden tot opeenvol-
gende mislukte oog-

sten en voedselonzekerheid voor 
miljoenen Ethiopiërs. De twee grote 
regenseizoenen in 2015 bleven 
grotendeels uit. Maar die zorgen wel 
voor 80% van de oogst en 85% van 
de tewerkstelling. Resultaat: voed-
seltekorten, schaarse waterreserves 
en massale veesterfte. De groeiende 
voedselonzekerheid duwt zo maar 
even 18 miljoen Ethiopiërs in huma-
nitaire nood. Het land staat onder 
hoge ‘hongerstress’.

Doembeeld
van de jaren ‘80

Hongersnood? Niet volgens de Ethi-
opische overheid. En zo ver zal het 
volgens haar ook niet komen. De 
overheid is als de dood voor het 
imago van de jaren ‘80: Ethiopië 
als een extreem kwetsbaar land. 
De Westerse wereld werd in 1984 
overspoeld door beelden van uit-
gehongerde kinderen en gestorven 
vee. Ruim 1 miljoen mensen vonden 
de hongerdood - herinner u de Live 
Aid-campagne van zanger Bob 
Geldof. Zo’n drama kan het land, 
met een snel groeiende economie 
en een stabiele politieke situatie, 
niet (opnieuw) verdragen.

THOMAS HIERGENS

Ethiopië kent de ergste droogte sinds 50 jaar. Het doembeeld van de jaren ’80 - een kwetsbaar land met 

een uitgehongerde bevolking - duikt weer op. Maar hongersnood? Dat laat de overheid niet toe.

vervolg op p. 23
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HISTORIEK
De mens was altijd al onderhevig aan natuur-

rampen en confl icten. Het leven was hard 

voor onze voorouders. Mensen in nood 

kregen hulp van de familie of de clan. Ook 

de godsdiensten (christendom, islam, hin-

doeïsme…) zetten aan tot liefdadigheid.

19de eeuw: het Rode Kruis

Echt georganiseerde noodhulp (of ‘humani-

taire hulp’) ontstaat pas in de 19de eeuw. De 

Zwitser Henri Dunant kon de verschrikkingen 

van de Slag bij Solferino (1859) niet aanzien. 

Maar liefst 40.000 soldaten bleven dood of 

gewond achter op het slagveld. Samen met 

vrouwen uit de plaatselijke dorpen verzorgde 

hij de gewonden van beide kanten. Later 

legde hij de basis voor de Beweging van het 

Rode Kruis, tot op vandaag de meest 

toonaangevende humanitaire speler.

In dezelfde periode woedden er ook 

enorme hongersnoden door mislukte 

oogsten in Ierland (1845) in India (1876). 

Daardoor groeide het bewustzijn dat 

hulpverlening nodig was. Enkel uit 

mededogen? Of ook om sociale onrust 

te vermijden? Of vanuit een verlangen 

naar een rechtvaardiger maatschappij? 

Allicht betrof het een mengeling van 

deze motieven.

NOODHULP
IN
 NOOD

Vandaag hebben de Verenigde Naties de leiding over een complex systeem dat wereldwijd 
instaat voor noodhulp. Hoe is het ontstaan? Hoe werkt het? En voor welke uitdagingen 
staat het? 

CHRIS SIMOENS
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1949: een Arabisch meisje wacht 

op voedselhulp van UNICEF.
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De twee Wereldoorlogen

De twee Wereldoorlogen leidden tot een nóg grotere horror. Veel 

mensen voelden de noodzaak het onnoemelijke lijden te verzachten. 

De organisatie Save the Children zag het daglicht tijdens WOI, Oxfam 

en Care tijdens WOII. Save the Children was het prototype van de 

niet-gouvernementele organisatie (ngo) zoals we die vandaag kennen. 

Het verdeelde op grote schaal materiële hulp, voerde campagnes 

om geld in te zamelen en probeerde het beleid te beïnvloeden.

1945-1990: ontstaan van

het humanitaire systeem

Na WOII werd de basis gelegd van het huidige internationale huma-

nitaire systeem. Dan zagen de Verenigde Naties (VN) het daglicht, 

een orgaan waarin alle landen met elkaar konden overleggen. In 

1946 ontstond de voorloper van het VN-Kinderfonds (UNICEF), dat 

zich aanvankelijk bekommerde om hongerlijdende kinderen van 

WOII. In 1948 volgde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in 

1950 het VN-Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNCHR) en 

in 1961 het Wereldvoedselprogramma (WFP).

Een aantal conventies omschreven de basisnormen voor de inter-

nationale humanitaire hulp: de VN-Verklaring voor de Rechten 

van de Mens (1948), de 4 Conventies van Genève (1949) en de 

Conventie over het Statuut van Vluchtelingen (1951 en 1967). 

De 4 Conventies van Genève stippelen het internationaal recht uit 

voor een humanitaire (menselijke) behandeling van gewonde en 

zieke strijdkrachten, krijgsgevangen en burgers in oorlogstijden. 

De Conventie over Vluchtelingen wil vluchtelingen beschermen die 

buiten hun thuisland verblijven en schonk UNHCR de bevoegd-

heid om de rechten van vluchtelingen wereldwijd te garanderen. 

Aanvankelijk richtten de conventies zich op de nasleep van WOII. 

Later verlegt de aandacht zich naar het Zuiden waar kolonies hun 

onafhankelijkheid opeisen.

In 1965 stelde het Twintigste Congres van het Rode Kruis (Wenen) 

7 humanitaire principes voor. Daarvan bekrachtigde de VN de 4 

meest universele: menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en 

onafhankelijkheid (zie verder). Hoewel niet alle organisaties de 4 

principes volgen, blijven ze richtinggevend tot vandaag.

TENDENSEN SINDS 1990
Het einde van de Koude Oorlog in 1990 luidt een nieuw tijdperk 

in voor de humanitaire hulp. In de 26 jaar sinds 1990 is er meer 

veranderd dan in de duizenden jaren voordien. We zetten de voor-

naamste tendensen op een rijtje.

Crisissen veranderen van aard

Crisissen duren langer en komen vaker voor.

• Complexe (politieke) noodtoestanden gaan gepaard met een 

afbrokkelend centraal staatsgezag, geweld tegen burgers en mas-

sale verplaatsingen van bevolkingen. Aanvankelijk in Joegoslavië, 

maar later ook in Oost-Congo, Soedan, Somalië en zo meer. 

De War on Terror – na de aanslagen in de VS op 11 September 

– leidde tot oorlogen in onder meer Afghanistan en Irak. De Ara-

bische Lente in 2010 gaf aanleiding tot langdurige confl icten in 

Syrië, Libië en Jemen. In deze complexe confl icten spelen ‘non 

state actors’ (Islamitische Staat, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko 

Haram…) een grote rol. Hoewel het Internationaal Humanitair 

Recht burgers beschermt tijdens confl icten, worden deze steeds 

vaker een doelwit. Zelfs ziekenhuizen worden gebombardeerd. 

Tegenwoordig spelen bijna alle confl icten zich af binnen staten, 

confl icten tussen staten komen nauwelijks voor.

• Er komen meer en meer natuurrampen voor, onder meer als 

gevolg van de klimaatverandering (van 200/jaar in 1990 tot 400/

jaar in 2013). Alhoewel minder dodelijke slachtoffers vallen, neemt 

het aantal ‘interne verplaatste personen’ toe. Ook de economische 

schade en de menselijke ellende zijn steeds aanzienlijk.

De VN neemt de leiding

Na de Koude Oorlog neemt de VN de taak op van vredesbehoe-

der. Sinds 1991 coördineert ze de humanitaire hulp via OCHA, het 

‘Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken’. 

Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire 

hulp vullen elkaar aan

In 2013 ging 78% van de humanitaire hulp naar zwakke staten 

met veel extreme armoede. Tegen 2020 zou twee derde van de 

extreem armen in zwakke en confl ictgevoelige staten leven. In 

dergelijke omstandigheden verlenen ‘ontwikkelingsngo’s’ vaak ook 

humanitaire hulp. Humanitaire organisaties proberen de kwetsbaren 

weerbaarder te maken.

Het aantal hulporganisaties neemt toe

Tal van nieuwe humanitaire ngo’s zien het daglicht. Ook religieuze 

en zelfs militaire organisaties worden actief. Vandaag zouden er 

wereldwijd 4500 humanitaire ngo’s zijn. Daaronder bevinden zich zo’n 

2800 nationale ngo’s. Dergelijke lokale ngo’s kennen de context 

beter en kunnen in geval van crisis sneller ingrijpen. Het ontbreekt 

hen wel soms aan expertise en hebben het soms moeilijker om 

neutraal te blijven.

De privésector levert geld en goederen (geneesmiddelen), maar 

probeert ook de aanpak van de crisissen te vernieuwen. Zo kan je 

met Google’s Person Finder bij een ramp familieleden en vrienden 

opsporen. Universiteiten organiseren opleidingen en pogen de 

humanitaire hulpverlening te professionaliseren. Ten slotte springt 

ook de diaspora (landgenoten in het buitenland) vaak bij. Zo sturen 

Somaliërs van over de hele wereld elk jaar 1,3 miljard dollar spaargeld 

(remittances) naar hun land van oorsprong.

Toch ontvingen tussen 2009 en 2013 de VN-agentschappen en 

de grote ngo’s nog steeds het leeuwendeel (81%) van de fondsen 

voor humanitaire hulp.

Klassieke donorlanden geven meer 

humanitaire hulp

Door de diverse ‘complexe politieke noodtoestanden’ na de Koude 

Oorlog zien de donorlanden (OESO-DAC) zich genoodzaakt meer 

Aanvankelijk richtten de conventies zich 
op de nasleep van WOII. Later verlegt 
de aandacht zich naar het Zuiden waar 
kolonies hun onafhankelijkheid opeisen.
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humanitaire hulp te spenderen. Het budget humanitaire hulp, als 

aandeel van de Offi ciële Ontwikkelingshulp (ODA), stijgt van 2% in 

de jaren 1980 tot circa 14-15% vandaag. In België bedroeg dat 

8,7% in 2015.

De Europese Commissie richtte in 1992 ECHO op, het bureau voor 

humanitaire hulp van de EU. Samen met de EU-lidstaten is ECHO 

de grootste humanitaire donor in de wereld. De EU-groep en 5 grote 

donorlanden (VS, Japan…) leveren meer dan twee derde van de 

middelen voor het humanitaire systeem.

Niet-Westerse hulp stijgt

Ook nieuwe donoren – vooral opkomende landen – schenken 

humanitaire hulp. Zo waren Brazilië en Saoedi-Arabië de top 

2-donoren na de aardbevingen in Haïti. Na de overstromingen in 

Pakistan in 2010 gaf India de grootste bijdrage. China besteedde 

tussen 2005 en 2010 330 miljoen dollar. Dat vloeide onder andere 

naar West-Afrika (ebolacrisis, 2014) en Nepal (aardbeving, 2015). 

China verhoogt ook geleidelijk zijn bijdrage aan het WFP. Toch 

neemt het land voorlopig niet deel aan offi ciële structuren zoals 

OESO-DAC en OCHA.

Ook de regionale blokken treden meer op de voorgrond: Afrikaanse 

Unie, de Arabische Liga, ASEAN (Azië)… Er komen ook meer en 

meer Zuid-Zuidpartnerschappen. Andere voorbeelden: de Organi-

satie voor Islamitische Samenwerking, netwerken van de diaspora. 

Al deze actoren willen hun plaats en zeg krijgen.

De sector zoekt continu naar meer 

effi ciëntie en hogere kwaliteit

In 2016 is ruim 20 miljard dollar nodig tegenover 3,4 miljard in 2003. 

Dat geld kan niet allemaal opgehaald worden. De beschikbare 

hulp dient dus zo doeltreffend mogelijk ingezet te worden. Daarom 

namen diverse netwerken van humanitaire organisaties het initiatief 

om standaarden uit te werken. Veelgebruikt is het handboek van 

Sphere, een netwerk met onder andere Caritas, Oxfam, Care en 

het Rode Kruis. Het handboek omschrijft de minimale standaarden 

voor hulpverlening op vlak van water, voedsel, gezondheid, huis-

vesting en sanitatie.

VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon riep in 2016 de allereerste 

Wereldtop voor Humanitaire Hulp bijeen in Istanbul. De Top 

keurde onder meer de Grand Bargain goed, een akkoord met 10 

punten om de hulp effi ciënter te maken (zie p.16). Zo wil het de 

lokale organisaties nauwer betrekken. Zij vullen immers de grote 

organisaties uitstekend aan. Er gaat ook veel aandacht naar ‘ram-

penparaatheid’ en naar het voorkomen van crisissen. Dat kan door 

te investeren in een menswaardig bestaan voor allen en door de 

klimaatverandering krachtdadig aan te pakken.

DE 4 HUMANITAIRE PRINCIPES
1. Menselijkheid: Menselijk lijden moet aangepakt worden. De hulp 

moet verleend worden met respect voor de waardigheid van de 

slachtoffers en er moet aandacht gaan naar de meest kwetsbaren.

2. Onpartijdigheid: Hulp wordt enkel gegeven op basis van behoefte.

3. Neutraliteit: Geen enkele partij in een conflictsituatie mag 

begunstigd worden.

4. Onafhankelijkheid: Hulp mag niet gebonden zijn aan andere 

politieke beslissingen of acties van donorlanden. Humanitaire 

hulp mag dus geen bijbedoelingen hebben zodat landen in nood 

niet weigerachtig staan tegenover hulp uit vrees voor verborgen 

agenda’s.

Deze principes blijven richtinggevend voor België en de internationale 

gemeenschap. Toch zijn ze niet altijd eenvoudig toe te passen. Zo 

mogen humanitaire spelers in de complexe confl icten van vandaag 

soms niet met alle partijen onderhandelen of ze worden beschermd 

door militairen. Dat bemoeilijkt de neutraliteit en onpartijdigheid. Voor 

China is het niet wenselijk dat organisaties onafhankelijk handelen 

van de regering. Niet-Westerse landen verlangen meer respect voor 

de soevereiniteit van een natie.
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HET HUMANITAIRE SYSTEEM
IN ACTIE
Hoe komt het humanitaire systeem in actie als ergens een crisis 

optreedt?

1.  In geval van natuurrampen beschikken vele landen over een early 

warning systeem. Zo kan men aan de hand van tegenvallende 

neerslag voorspellen dat de oogst later op het jaar mager zal zijn.

2.  Indien een ramp dreigt, trekken lokale organisaties of regeringen 

aan de alarmbel. De regeringen zelf doen offi cieel een oproep tot 

internationale hulp. Ten minste als ze de noodtoestand erkennen 

en de hulp van het internationale humanitaire systeem wensen.

3.  De grote VN-organisaties (WFP, UNICEF, FAO, UNHCR…), maar 

eventueel ook ngo’s of het Internationale Rode Kruis, doen ver-

volgens een eerste evaluatie van de fi nanciële en humanitaire 

noden van de bevolking, met bijzondere aandacht voor de meest 

kwetsbaren.

4.  OCHA, verantwoordelijk voor de humanitaire coördinatie, zet 

vervolgens het geheel van noden om in een ‘geconsolideerde 

oproep’. Zo vermijdt de VN dat meerdere organisaties oplossingen 

zouden ontwikkelen voor dezelfde noden.

5.  De regeringen van donorlanden, waaronder België, kunnen al 

dan niet op een geconsolideerde oproep ingaan naargelang de 

beschikbare middelen en het beleid: aan welke crisis willen we als 

donorland de voorkeur geven? Maar een donorland kan niet op 

staande voet geld vrijmaken: subsidies moeten vaak tijdrovende 

procedures van begrotingscontrole doorlopen. Daarom bestaan 

er fl exibele fondsen die jaarlijks door de donorlanden aangevuld 

worden. Het geld uit die fondsen kan heel snel vrijgemaakt worden 

bij een nieuwe crisis. .

6.  Om de hulp beter op elkaar af te stemmen, maakt OCHA gebruik 

van de Cluster Approach: per sector (water, huisvesting, voed-

sel…) neemt één humanitaire organisatie de leiding (zie fi guur). 

Deze coördinatie geldt niet alleen voor de VN-agentschappen 

maar ook voor het Rode Kruis en de ngo’s. In elk land dat door 

een crisis wordt getroffen, organiseert een humanitaire coördinator 

vergaderingen per sector om de taken te verdelen.

BESLUIT
Al bij al slaagt het huidige humanitaire systeem erin om veel leed te 

verzachten. Vandaag sterven veel minder mensen aan hongersnood 

of door natuurrampen dan voor 1990, ook al gebeuren er meer 

rampen. Zelfs confl icten zijn minder dodelijk.

Maar de klimaatverandering en taaie confl icten zoals die in het 

Midden-Oosten kunnen de trend ombuigen. Daarom probeert 

het humanitaire systeem voortdurend zijn effi ciëntie te verhogen. 

Van belang daarbij is dat de hulp vanuit niet-Westerse hoek ook 

kan aansluiten bij het mondiale systeem. En dat de internationale 

gemeenschap alles in het werk stelt om confl icten en natuurrampen 

te voorkomen.

VOORNAAMSTE BRONNEN

Time to let go – Remaking humanitarian action for the modern era

(Overseas Development Institute, 2016)

Supporting peoples affected by disasters: humanitarian action, past, present and future 

(P. Gibbons, S. Maitra & S. Borel)

MEER WETEN

Humanitaire hulp op nieuwe leest

(Dimensie 3, 4/2013, p. 24)

Belgische humanitaire hulp in confl ictgebie-

den (Glo.be, 4/2015, p. 26-27)

Een volk zonder uitweg (Glo.be, 1/2016, 

p.34-35)

Glo.be 2/2016 over humanitaire hulp

ONLINE
www.worldhumanitariansummit.org

www.unocha.org
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HET CLUSTERSYSTEEM Van belang is dat de hulp 
vanuit niet-Westerse hoek 
ook kan aansluiten bij 
het mondiale systeem. 
En dat de internationale 
gemeenschap alles in het 
werk stelt om confl icten 
en natuurrampen te 
voorkomen.

THEMATISCHE 
FICHE
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‘Rampenparaatheid’ in het jargon. 
Met aan het hoofd een commissaris 
die op hoog politiek niveau aan de 
alarmbel kan trekken. Ze ontwik-
kelde ook een social safety network
dat ruim 8 miljoen mensen bijstaat 
wanneer de noden het hoogst zijn. 
Naar Afrikaanse norm een kracht-
toer die getuigt van leiderschap en 
capaciteitsontwikkeling. Voor dit 
‘verantwoordelijk eigenaarschap’ 
van de humanitaire respons wordt 
ze alom geprezen.
De tweede strategie is er een van 
diplomatiek koorddansen. Hoe kan 
Ethiopië de humanitaire uitdaging 
aanpakken én buiten de interna-
tionale media-aandacht blijven? 
Want crisis en miserie trekken 
journalisten en hun camera’s aan. 
De noden stijgen ver uit boven de 
responscapaciteit van de overheid, 
dus moet ze op zoek naar interna-
tionale hulp. Maar dan wel ‘in stilte’, 
uit schrik voor het doembeeld van 
de jaren ‘80. In Ethiopië spreekt 
men niet van een Humanitarian 
Response Plan – want zo’n internati-
onaal erkend plan krijgt veel weer-
klank – maar van een Humanitarian 
Requirements Document. Dat omvat 
wel een analyse van de noden, 
maar de humanitaire boodschap is 

enkel bestemd voor het wereldje 
van humanitaire actoren, liever niet 
voor de media.

Humanitaire noden 
onderschat

Door de acties van de overheid en 
de verhoogde aanwezigheid van 
hulporganisaties, blijft een wijd-
verspreide hongersnood (voorals-
nog) uit. Toch is er dringend nood 
aan meer, véél meer. Vooral voor 
watervoorziening, gezondheidszorg 
en zaaigoed is internationale hulp 
vereist. Om het best gepaste huma-
nitaire antwoord te formuleren, is een 
grondige nodenanalyse cruciaal. 
Maar ook hier manifesteert zich het 
dilemma: sterk imago versus hulp 
aantrekken. Omdat de overheid 
liever de humanitaire hulp zelf in 
handen houdt, verloopt de analyse 
van de noden moeizaam. Menige 
hulporganisatie op het terrein geeft 
aan dat de Ethiopische analyse de 
werkelijke noden onderschat.
Bovendien gaat de situatie er maand 
na maand op achteruit. De gege-
vens zijn bijgevolg al gedateerd en 
misschien wel nooit representatief 
geweest. Niemand lijkt echt in staat 
de exacte humanitaire noden in te 
schatten.

Ontwikkeling 
vrijwaren

De Ethiopische economie boekt 
jaarlijks hoge groeicijfers. Het land 
staat gekend voor zijn stabiele poli-
tieke situatie en vastbesloten lei-
derschap. Dat trekt investeringen 
aan die groei stimuleren en sociale 
ontwikkeling brengen. Humanitaire 
interventies dienen deze ontwikke-
lingsinvesteringen te vrijwaren. Er 
moet dus tijdig gereageerd worden 
op een nakende crisis, zodat kwets-
bare huishoudens hun schaarse 
levensmiddelen niet eerst uitputten 
vooraleer zij worden geholpen. 
‘Early warning’ en tijdige actie kun-
nen vermijden dat mensen structu-
reel afhankelijk worden van hulp.
Ondanks de sterke groei, blijft Ethi-
opië een van ’s werelds grootste 
hulpontvangende landen. Er schuilt 
een significant potentieel in ‘de 
brug slaan tussen ontwikkeling en 
humanitaire hulp’, maar de praktijk 
blijft in gebreke. Ontwikkelingsin-
terventies richten zich vaak op de 
meest bereikbare groepen, niet 
op de meest kwetsbare. Daardoor 
laat de synergie met humanitaire 
interventies nog te wensen over.

EL NIÑO
TREFT

VOORAL OOST- 

EN ZUIDELIJK 

AFRIKA

El Niño is een natuurfeno-

meen dat zich om de drie tot 

zeven jaar voordoet. Warm 

oceaanwater uit de Stille Oce-

aan stroomt naar het oosten 

en zorgt voor hevige regenval 

in Zuid-Amerika, maar ook 

voor extreme droogte op het 

Afrikaans continent. Het El 

Niño-jaar 2015-2016 was 

één van de zwaarste ooit en 

leidde tot de hoogste globale 

temperaturen in meer dan 

130 jaar. Tot nu toe wordt de 

Hoorn van Afrika er hardst door 

getroffen, maar in gans Oost- 

en Zuidelijk Afrika kampen 

tientallen miljoenen mensen 

met acute ondervoeding en 

waterschaarste, waaronder 

26,5 miljoen kinderen. De 

hoge vochtigheidsgraad in 

Zuid-Amerika heeft dan weer 

de ideale voedingsbodem 

geschapen voor de muggen 

die het zikavirus verspreiden. 

De kans is groot dat La Niña , 

de tegenpool van El Niño, later 

dit jaar voor nog meer proble-

men zal zorgen.

De EU is een van de belangrijk-

ste humanitaire hulpdonoren 

in de Hoorn van Afrika. Tussen 

2010 en 2015 hebben de Euro-

pese instellingen 847 miljoen 

euro vrijgemaakt voor de zes 

landen in de Hoorn van Afrika: 

Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, 

Somalië en Oeganda. Rekening 

houdend met de humanitaire 

bijdragen van de EU-lidstaten 

buiten de Europese instellingen 

loopt de totale humanitaire 

bijdrage van de EU op tot om 

en bij de 2 miljard euro.

ORAL OOST

EN ZUIDELEN ZUIDELIJ

AFRIKA

TRETREFT

VOORAL ST-

LIJK IJK

IKA

El Niño is een natu

meen dat zic

vervolg van p. 18
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DAVID-PIERRE MARQUET

ICRC BRUSSEL 

In moderne conflicten zoals 
die in Syrië, Jemen, Libië of het 
gebied rond het Tsjaadmeer, 

hebben burgers veel meer te lijden 
dan de gewapende strijders. Dat 
controle over de bevolking vaak de 
inzet is van confrontaties werkt dat 
nog meer in de hand. Dergelijke 
situaties ontstaan onder meer door 
de groei van religieuze en etnische 
tegenstellingen, de afbrokkeling 
van staatsstructuren, de machtsstrijd 
rond natuurlijke hulpbronnen, de 
grootschalige beschikbaarheid van 
wapens, de sterke toename van terro-
ristische aanslagen en de proliferatie 
van asymmetrische confl icten.
Het gebrek aan bescherming van 
de burgerbevolking in gewapende 
confl icten en andere geweldsituaties 

is vandaag de dag zeker niet te 
wijten aan de ontoereikendheid van 
het wettelijke kader, omschreven 
door het internationaal humanitair 
recht (IHR) en het internationaal 
recht rond mensenrechten. Het is 
helaas vooral toe te schrijven aan het 
gebrek aan respect dat gewapende 
strijdkrachten en hun beleidskader 
opbrengen voor die fundamentele 
regels. De situatie oogt soms rond-
uit ontmoedigend en frustrerend 
omwille van het toenemend leed 
van de burgerbevolking, zoals in 
Syrië, Irak of Zuid-Soedan. Het zou 
dan ook al te gemakkelijk zijn om 
een cynische houding tegenover het 
IHR aan te nemen en er niet langer 
in te geloven. Maar de dialoog met 
de oorlogvoerende partijen mag niet 
stilvallen. Op het terrein werpt die 
immers zijn vruchten af: volharding 
leidt tot pragmatische oplossingen 
voor de burgerbevolking. Neem 
bijvoorbeeld de afspraak eerder dit 
jaar in Afghanistan om de wapens ‘s 
ochtends neer te leggen opdat vrou-
wen naar de markt kunnen gaan voor 
levensnoodzakelijke aankopen voor 
hun families. Humanitaire bescher-
ming hangt samen met dergelijke 
concrete acties, want net die maken 
voor de burgers het verschil.

Het Internationale Rode Kruiscomité 
(ICRC) wil met zijn inspanningen 
op het vlak van bescherming vooral 
twee categorieën mensen bereiken: 
mensen die zijn aangehouden en 
gevangengenomen, met name in 
het kader van gewapende con-
fl icten en andere geweldsituaties, 
en burgers die niet of niet langer 
deelnemen aan vijandelijkheden 
of gewelddadige confrontaties. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij 
uit naar specifi eke risicogroepen, 
zoals kinderen (rekrutering van 
minderjarigen), vrouwen en jon-
geren (seksueel geweld), ouderen, 
mensen met een handicap en ont-
heemden. In ruimere zin houdt die 
bescherming ook toezicht in op het 
naleven van de verplichtingen die 
het IHR en het internationaal recht 
rond mensenrechten de autori-
teiten en andere georganiseerde 
groepen opleggen. Recht op leven, 
familiale eenheid, waardigheid en 
lichamelijke en geestelijke integri-
teit behoren tot de kern van die 
verplichtingen. Het ICRC ziet er 
eveneens op toe dat de burger-
bevolking gevrijwaard blijft van 
discriminatie en toegang heeft tot 
gezondheidszorg, drinkwater en 
landbouwgrond.

Na de recente Humanitaire Wereldtop in Istanbul, 

die onder meer innovatie op de agenda zette, 

hebben tal van werkgroepen zich over de 

fundamentele pijlers van de humanitaire actie 

gebogen. Bijzondere aandacht ging daarbij naar 

de bescherming van bevolkingsgroepen die te 

kampen hebben met gewapende confl icten.

West-Tripoli, Sidi Bilal. 

De Rode Halve Maan 

verdeelt hygiënekits 

van het ICRC onder 

migrantenarbeiders 

uit Sub-Sahara-Afrika. 

Ze ontvluchtten 

gevechten en 

vervolgingen en 

zitten vast in een 

geImproviseerd kamp. 
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Bescherming van de burgerbevolking:

DE AANPAK VAN HET RODE KRUIS

De Verdragen van 

Genève van 1949 

en hun Aanvullende 

Protocollen van 

1977 bepalen dat 

burgers en al wie 

niet deelneemt aan 

de vijandelijkheden 

in geen geval het 

doelwit van een 

aanval mogen zijn 

en dat ze moeten 

worden ontzien en 

beschermd. 
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In zijn beschermingsrol roept het 
ICRC daarnaast ook op tot res-
pect voor de regels voor het voe-
ren van vijandelijkheden (onder-
scheid tussen burgerbevolking en 
militaire objecten, de principes 
van voorzorg en proportionaliteit, 
respect voor levensnoodzakelijke 
producten), alsook voor de regels 
inzake het gebruik van geweld bij 
ordehandhavingsoperaties. Het 
ICRC is verder ook actief op het 
hoogste diplomatieke niveau, waar 
onder andere wordt gepleit voor 
respect voor gezondheidszorg in 
tijden van gevaar. De aanneming 
van een resolutie op de VN-Veilig-
heidsraad in 2016 is daar een recent 
voorbeeld van.
Verder houden de ICRC-afgevaar-
digden, wanneer ze misbruiken op 
het terrein hebben vastgesteld, zich 
vooral bezig met het aankaarten van 
problemen rond bescherming bij de 
autoriteiten, met de vraag er tegen 
op te treden en de slachtoffers van 
de misbruiken hulp te bieden. De 

oplossingen blijven niet beperkt 
tot geheime interventies. Ze kun-
nen meerdere vormen aannemen, 
gaande van de bevordering van 
gevechtsregels (rules of engage-
ment) en operationele afspraken 
volgens de internationale normen 
voor strijdkrachten en politie-een-
heden, of de evacuatie van perso-
nen die zijn gevangen genomen 
in gevechtszones, tot bemiddeling 
tussen de partijen bij het confl ict, 

ONLINE
www.icrc.org

met inbegrip van de niet-statelijke 
(non state actors). De bescherming 
van de fundamentele rechten van 
de bevolking staat daarbij steeds 
voorop.
Peter Maurer, voorzitter van het 
ICRC, merkt op: ‘De burgerbevolking 
heeft moedige leiders nodig die 
geloven in humaniteit, die huizen, 
scholen en ziekenhuizen bescher-
men, die de burgers ontzien en 
de gevangenen met waardigheid 
behandelen. Leiders die bovendien 
neutrale en onpartijdige humani-
taire hulp toestaan en toegankelijk 
maken.’ Hij voegt er nog aan toe: 
‘Wij verkeren niet in een machts-
positie en kunnen de oorlogvoe-
renden bijgevolg niet dwingen om 
de internationale verdragen na te 
leven. Maar we merken wel dat er 
door onze tussenkomst levens wor-
den beschermd. We gaan uit van 
de veronderstelling dat het aantal 
slachtoffers kan worden beperkt als 
het internationaal humanitair recht 
wordt gerespecteerd.’

HUMANITAIRE HULP
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Begunstigden van een economisch 

hulpprogramma van het ICRC in Irak.

Chaffory, omgeving Tombouctou, Mali.

Een jonge kindvluchteling werd zopas herenigd 

met zijn familie. Zijn vader ondertekent de 

documenten voor de hereniging. 

MEER INFO OP
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Consortium 12-12 staat bekend als organisator van inzamelcampagnes bij grote humanitaire crisissen 

zoals de tsunami of de oorlog in Syrië. Maar wat doet 12-12 precies? Glo.be sprak met Erik Todts, directeur 

en woordvoerder van het consortium.

C
onsortium 12-12 is 
een Belgisch samen-
werkingsverband 
van zes organisa-
ties 1 die instaan voor 

noodhulp. Het werd eind jaren ‘70 
opgericht naar aanleiding van de 
hongersnood in Somalië en de gen-
ocide in Cambodia. Aanvankelijk 
coördineerde de organisatie uit-
sluitend de fondsenwerving en de 
communicatie tijdens grote humani-
taire crisissen. Vanaf 1984 schaarde 
het consortium zich evenwel rond 
een eenheidsnummer, namelijk het 
rekeningnummer 12-12.

Aan welke criteria moet een 

organisatie voldoen om lid te 

worden van 12-12?

Er zijn 4 criteria: (1) in staat zijn om 
wereldwijd op te treden; (2) nood-
hulp als substantieel onderdeel van 
de activiteiten hebben; (3) erkend 
zijn door België of Europa en (4) over 
een achterban beschikken in België. 
Het gaat immers om een Belgisch
consortium dat fondsenwerving 
en communicatie in ons land coör-
dineert bij een uitzonderlijke crisis.
Zowel het Belgische Rode Kruis 
als Artsen Zonder Grenzen (AZG) 
beantwoorden perfect aan die cri-
teria. AZG heeft evenwel beslist om 
wereldwijd nergens toe te treden 
tot een consortium. Het Belgisch 

Rode Kruis daarentegen was een 
prominent lid van 12-12 tot ze in 
2005 besloten om eruit te stappen 
om redenen die alleen zij kennen.

Is er een evolutie zichtbaar 

in de donatie van mensen bij 

een crisis?

De ene oproep is de andere niet 
en de ene crisis is de andere niet. 
Toch zie ik geen grote evoluties. De 
gemiddelde gift bleef redelijk stabiel 
ten aanzien van 10 jaar geleden. 
Voor 12-12 ligt die boven de 70 
euro. Uit gegevens afkomstig van 
discussiegroepen, georganiseerd 
na de succesvolle actie Tsunami 
12-12, blijkt bovendien dat geld 
doneren zeer emotioneel gebonden 
is. Schenkers, die doorgaans geen 
geld geven voor ontwikkelingssa-
menwerking, deden het toen wel 
omdat de crisis prominent aanwezig 
was in de media. Zo ging die crisis 
een eigen leven leiden. Daar tegen-
over staan de man-made disasters
(rampen veroorzaakt door menselijk 
handelen red.) zoals de oorlog in 
Syrië. We wisten op voorhand dat 
het geen succesvolle fondsenwer-
ving zou worden. Maar we hadden 
de morele plicht om iets te doen. 
Het was en is nog altijd één van de 
belangrijkste humanitaire crisissen 
van de laatste decennia. En dat links 
laten liggen omdat het niet zoveel 

geld zou opleveren, vonden we 
geen goed idee.

Hoe komt het dat de actie 

‘Syrië 12-12’ voor de 

vluchtelingen uit Syrië geen 

succes had?

Mensen blijken zeer gevoelig voor 
rampen veroorzaakt door het ‘nood-
lot’. Zodra de verantwoordelijkheid 
voor een ramp toegewezen kan 
worden aan iemand, trekken de 
mensen zich al terug. Er spelen 
natuurlijk ook andere factoren mee 
zoals herkenbaarheid. Zo is er bij-
voorbeeld een verschil tussen de 
vluchtelingencrisis in Syrië en deze 
in de Balkan eind jaren ‘90. Mensen 
doneerden toen wel nog massaal 
omdat het mensen betrof die de 
Tweede Wereldoorlog hadden mee-
gemaakt. Voor Syrië was er totaal 
geen draagvlak bij de Belgen.
Iets heeft mij bijzonder geraakt. In 
hetzelfde jaar als onze Syrië-actie 
was er de tyfoon Haiyan in de Fili-
pijnen. We hebben toen een tweede 
rekeningnummer, het spiegelnum-
mer 21-21 geactiveerd. Sommige 
mensen zeiden: blij dat jullie het 
gesplitst hebben, want we willen 
duidelijk geven voor het ene of 
voor het andere. Sommige men-
sen hebben zelfs gedoneerd voor 
beide acties. Uiteindelijk heeft de 
tyfoon Haiyan - een crisis die op 

Erik Todts
Directeur en woordvoerder van 

Consortium 12-12

Mensen blijken 
zeer gevoelig
voor rampen
veroorzaakt door 
het ‘noodlot’. 
Zodra de verant-
woordelijkheid 
voor een ramp 
toegewezen 
kan worden aan 
iemand, trekken 
de mensen zich 
terug”
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Een blik achter de schermen bij

   ‘DE ENE CRISIS
IS DE ANDERE NIET’

JOERI SURDIACOURT
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ONLINE
www.1212.be

HUMANITAIRE HULP

1  Caritas Internationaal, 

Handicap Internationaal, 

Dokters van de Wereld, 

Oxfam Solidariteit, Plan 

België, UNICEF België

veel sympathie kon rekenen - een 
aantal mensen ertoe aangezet om 
een gift te doen voor Syrië. Er was 
dus geen kannibalisme, de ene 
crisis heeft de andere crisis net 
versterkt. Dat heeft mij enorm veel 
deugd gedaan.

Hoe controleert 12-12 alle 

hulp die geboden wordt?

Op basis van een aantal criteria rond 
kwaliteit, capaciteit en herkenning 
gaan we vooraf na of potentiële leden 
in staat zijn om correcte program-
ma’s op poten te zetten. Achteraf 
doen we dan geen screening meer 
aangezien we er vanuit gaan dat ze 
het geld goed besteden. De samen-
werking gebeurt trouwens met erva-
ren organisaties die hun kwaliteiten 
bewezen hebben zoals UNICEF, 
Caritas en Oxfam. Bovendien maakt 
12-12 deel uit van het Emergency 
Appeals Alliance, een internationale 
alliantie waar momenteel negen 
samenwerkingsverbanden zoals de 
onze deel van uitmaken. Een aantal 
van die allianties voeren evaluaties 
uit, soms systematisch, soms door 
loting. Zo wordt Oxfam al elders 
geëvalueerd omdat ze ook lid is 
in Groot-Brittannië, Nederland en 
Canada. Dan doen wij dat niet meer 
opnieuw.
Via een fi nanciële audit gaan we 
wel na of de boekhoudkundige 
kwaliteit in orde is. Daar scoren we 
in elk geval goed. De auditrapporten 
geven aan dat we in het Westen 
minder dan 15% beheerskosten 
hebben. Daardoor is meer dan 85% 

van ons budget beschikbaar voor 
hulpprogramma’s.

Op basis van welke criteria 

schiet 12-12 in actie bij het 

uitbreken van een ramp?

Vooraleer we een oproep van 12-12 
lanceren, toetsen we drie criteria 
af. (1) Hoe zwaar is de ramp, hoe 
hoog is de schade in mensenle-
vens, economisch enzovoort. Het 
moet echt iets uitzonderlijk zijn. (2) 
Kunnen wij pertinent tussenkomen 
in de crisis, kunnen we met andere 
woorden het verschil maken? Bij de 
tsunami in Japan bijvoorbeeld had 
het geen zin om in actie te treden. De 
Japanners hadden zelf de capaciteit 
om de ramp op te vangen. (3) Is er 
een draagvlak in ons land om een 
uitzonderlijke actie op te zetten? Want 
als we een actie opstarten, vragen wij 
gratis medewerking van iedereen, 
ook van de media. Dat mag je niet 
trivialiseren. Je moet op voorhand 
aanvoelen of de actie zal lukken of 
niet. Als we moeten investeren in een 
oproep zoals we uitzonderlijk voor 
Syrië deden, dan zijn we niet goed 
bezig. Een oproep moet namelijk 
zoveel mogelijk geld opbrengen.

Is er sprake van concurrentie 

tussen de verschillende 

Belgische of buitenlandse 

hulporganisaties?

Ons samenwerkingsverband berust 
op het principe van ‘coöperatieve 
collegiale concurrentie’. Dat wil 
zeggen dat we als concurrenten 
de competitie even achter ons laten 

om tot een betere samenwerking te 
komen. Alle leden zetten dan enkele 
weken lang hun eigen identiteit opzij 
ten voordele van het gemeenschap-
pelijk belang. En dat legt ons geen 
windeieren.
Op het terrein voeren veel hulpor-
ganisaties vaak een enorme strijd 
voor zichtbaarheid in de media. Als 
je niet gezien wordt in de media, dan 
besta je gewoon niet. Een organisatie 
moet zich dus wel tonen. Persoonlijk 
vind ik dat storend. Doordat we 
lid zijn van de Emergency Appeals 
Alliance, kunnen we onze commu-
nicatie anders organiseren. Onze 
manier van werken bewijst dus dat 
het anders kan.

Wat zijn de toekomstige 

uitdagingen voor 12-12?

Ik denk dat die grotendeels te 
maken hebben met de evolutie 
van de technologie. Het is op dit 
moment technisch mogelijk om 
via sociale media een individueel 
slachtoffer in contact te brengen 
met een individuele donor. Er wordt 
dus een tussenstap uitgeschakeld. 
Maar die tussenstap is een profes-
sionele structuur die op basis van 
non-discriminatie en behoefte werkt, 
en niet op basis van individuele 
sympathie. Zo’n peer-to-peer-relatie 
biedt dan ook geen enkele garan-
tie op kwaliteit. Die meerwaarde 
moeten we duidelijk maken aan de 
wereldgemeenschap. Op die manier 
proberen we aan fondswerving te 
doen, ondanks de evolutie van de 
technologie.

85
%

Meer dan 85% van ons 

budget is beschikbaar 

voor hulpprogramma’s.
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HERVESTIGING
Veel vluchtelingen kunnen niet terug naar hun land van herkomst omdat er nog steeds een confl ict aan de 

gang is of omdat de kans op vervolging bestaat. Als ze bovendien in het land van eerste opvang geen integra-

tieperspectieven hebben (in Jordanië is het bijvoorbeeld niet mogelijk om asiel aan te vragen), dan kunnen ze 

toevlucht zoeken in een derde land. Dat land moet dan wel vooraf ingestemd hebben om hen een duurzaam ver-

blijfsrecht te geven. Het gaat vooral om de meest kwetsbaren zoals kinderen, alleenstaande moeders en zieken.

Een hervestigingsland geeft hen juridische en fysieke bescherming. Ze ontvangen een permanente 

verblijfsstatus, onderdak, een fi nanciële bijdrage om in het levensonderhoud te voorzien, toegang tot 

gezondheidszorg, taallessen, etc. Uiteindelijk kunnen ze de nationaliteit van hun hervestigingsland bekomen.

Wereldwijd wordt slechts een klein percentage van de vluchtelingen hervestigd. Landen kiezen immers vrijwillig 

hoeveel plaatsen ze aanbieden, er bestaat geen enkele internationale verplichting om een hervestigingsbeleid 

te hanteren. In 2015 werden naar schatting 107.100 vluchtelingen hervestigd, met of zonder de hulp van het 

VN-Vluchtelingencommissariaat (UNHCR). De Verenigde Staten aanvaardde het hoogste aantal, namelijk 66.500.

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om 

elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. In 2015 waren dat er 300: 225 Syrische vluch-

telingen uit Libanon en 75 Congolese vluchtelingen uit het Grote Merengebied. In 2016 zal België 550 

vluchtelingen hervestigen (vooral Syriërs).

Taken UNHCR

De belangrijkste opdracht van UNHCR bestaat eruit de rechten en het welzijn van vluchtelingen overal 

ter wereld te verzekeren. UNHCR zet kampen op en voorziet daar voedsel, proper water, sanitaire voor-

zieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Ook begeleidt het vluchtelingen terug naar huis op vrijwillige 

basis. Als dat niet haalbaar is, door gebrek aan veiligheid bijvoorbeeld, helpt UNHCR bij de integratie in 

het land van asiel of bij de hervestiging in een derde land. UNHCR staat ook in voor de bescherming en 

opvang van ontheemden (mensen die binnen hun land op de vlucht zijn) en staatlozen (mensen zonder 

nationaliteit).

www.unhcr.org - www.fedasil.be - www.hervestiging.be

Klein Kasteeltje: het oudste en grootste opvangcentrum 

voor asielzoekers in België.

STEFANIE BUYST

OP ZOEK NAAR EEN BETER L
Miljoenen mensen zijn 

vandaag het slachtoffer 

van gewapende confl icten. 

Velen onder hen slaan op 

de vlucht en zoeken hun 

heil in veiliger streken. Zo 

ook Hassan. Hij liet alles 

achter en hoopte op een 

betere toekomst in België.

I n 2016 zette de oorlog in 
Syrië zijn vijfde jaar in. Has-
san (schuilnaam) woonde 
in de belegerde stad Sala-

miyah. De Syrische regering heeft 
de stad in handen maar errond zijn 
er troepen van IS actief. ‘Ik woonde 
bij mijn ouders en had een goede 
job als supervisor in een bouwbe-
drijf. Acht jaar geleden heb ik mijn 
legerdienst afgemaakt. Dat is één 
van de redenen waarom ik mijn land 



Ik wou niet 
vechten
in de oorlog. 
Bovendien 
zag ik bij-
zonder weinig 
toekomst-
perspectieven 
in Syrië. 
Daarom 
besloot ik 
mijn land te 
verlaten.”
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wou verlaten, ik wou immers niet 
vechten in de oorlog. Bovendien 
zag ik bijzonder weinig toekomst-
perspectieven in Syrië.’
Daarom vertrok Hassan vorig jaar 
vanuit Syrië met de bus naar Liba-
non, vervolgens naar Turkije. Van 
daaruit reisde hij met de boot naar 
Griekenland, waar hij ongeveer een 
maand verbleef. Daarna kwam hij 
met het vliegtuig naar België. ‘Op 8 
juli 2015 ben ik toegekomen in België. 
Meteen trok ik naar Brussel om mijn 
offi ciële documenten aan te vragen 
bij het Commissariaat-generaal voor 
de Vluchtelingen. Daarna verbleef ik 
in een opvangcentrum in Gent met 44 
bewoners. Na zes maanden werd ik 
erkend als vluchteling en kreeg ik de 
nodige documenten, waaronder een 
elektronische vreemdelingenkaart 
die vijf jaar geldig blijft. Vervolgens 
ging ik op zoek naar een woonst.’
Hassan kreeg daarbij hulp van zijn 
broer, die al enkele jaren in ons land 
woont en werkt. ‘Samen hebben we 
een kleine studio gevonden voor 
480 euro huur per maand. Gelukkig 

heeft mijn broer de borg van twee 
maanden betaald. Maandelijks tel ik 
zowat 600 euro neer voor huur, water 
en elektriciteit.’
Momenteel is Hassan actief op zoek 
naar een job. Geen eenvoudige 
opdracht want een goede functie 
vereist een uitstekende beheersing 
van de Nederlandse taal. ‘Graag zou 
ik een marketingfunctie uitoefenen, 
maar daarvoor wil ik eerst goed 
Nederlands leren. Ik volg natuurlijk 
lessen Nederlands en heb intussen 
niveau vier met succes beëindigd. 
Een niveau vervolledigen duurt 
ongeveer twee maanden en de 
lesmomenten vinden zo’n drie keer 
per week plaats gedurende drie uur.’

Onthaal en cultuur
Hassan voelde zich zeker welkom 
in ons land en het opvangcentrum 
in Gent zorgde voor een goede 
begeleiding. Hij deelde een kamer 
met een Irakees. ‘Wekelijks kregen 
we voor 36 euro aan maaltijdche-
ques en 8 euro cash. Ook volgde 
ik een inburgeringscursus van 

anderhalve maand. Dat was zeer 
nuttig omdat ik ineens veel informatie 
kreeg over mijn nieuw thuisland.
Het is natuurlijk niet gemakkelijk: 
een nieuw leven opbouwen in een 
totaal andere cultuur. Aangezien ik 
nog geen job gevonden heb, krijg 
ik een maandelijks leefl oon van het 
OCMW (851 euro). Daarvan betaal 
ik huur en eten, maar dikwijls volstaat 
dat niet. In afwachting van een vaste 
job doe ik vrijwilligerswerk.’
‘Over het algemeen zijn de mensen 
hier vriendelijk. Toch steekt xeno-
fobie soms de kop op. Zo mochten 
mijn vriend en ik niet binnen in een 
danscafé omwille van onze origine. 
Ook had ik mijn buren uitgenodigd 
om eens kennis te maken. Een hele 
namiddag stond ik achter het fornuis 
en uiteindelijk kwamen ze gewoon-
weg niet opdagen.’
‘Huis en werk vinden verloopt moei-
zaam’, besluit Hassan, ‘maar dat zal 
wel beter worden naarmate ik hier 
langer verblijf. Ik ben tenslotte nog 
maar één jaar in België. Ik schat de 
toekomst zeker positief in.’

VLUCHTELINGENOPVANG 
EN OFFICIËLE 
ONTWIKKELINGSHULP
Volgens de internationaal afgesproken regels ter zake, 

met name binnen het OESO-Comité voor Ontwikkelings-

hulp (DAC),  komt een gedeelte van de kosten gemaakt 

voor vluchtelingenopvang in aanmerking als officiële 

ontwikkelingshulp (ODA). Meer bepaald de uitgaven voor 

vluchtelingen uit ontwikkelingslanden gedurende de eerste 

12 maanden van hun verblijf. Dat omvat onder andere de 

kosten voor levensonderhoud, onderdak, medische verzor-

ging, vorming… Ook kosten voor vrijwillige hervestiging 

in een ontwikkelingsland vallen daaronder.

De Belgische uitgaven voor de opvang van vluchtelingen 

komen niet uit de budgetten voor ontwikkelingssamenwer-

king. Het gaat immers om uitgaven gemaakt door Fedasil. 

Ze worden, conform de vermelde OESO-DAC regels, wel 

toegevoegd aan de offi ciële Belgische ODA-cijfers. Vorig 

jaar vertegenwoordigde de totale Belgische ODA ongeveer 

0,42% van het BNI. En de kosten voor vluchtelingenopvang 

maakten ongeveer 7,6% uit van de ODA.

Wat omvat de Belgische ODA nog?

•  fi nanciering via de begroting voor ontwikkelingssamen-

werking (ongeveer twee derden van de totale offi ciële 

ontwikkelingshulp);

•  fi nanciering via andere federale overheden;

•  Belgisch aandeel in de ODA van de Europese Commissie;

•  een deel van de kosten voor de opvang van vluchtelingen 

en van de kosten voor studenten uit ontwikkelingslanden 

die in België studeren;

•  bijdragen van gewesten, gemeenschappen, provincies 

en gemeenten;

•  internationaal afgesproken schuldkwijtscheldingen.

HUMANITAIRE HULP
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Een toegankelijke gezondheidszorg is in DR Congo een kwestie van leven of dood. Doordat wegen 

moeilijk berijdbaar zijn, krijgen zieken en zwangere vrouwen vaak niet tijdig de nodige medische 

zorgen. Daarom wil de ngo Memisa er gezondheidszorg  toegankelijk maken tot in de meest afgelegen 

dorpen. Een foto-impressie. 

HILDE GROENWEGHE

Photos : Joris Hermans

DR CONGO:
WAAR GEZONDHEIDSZORG 

NIET OP WIELTJES LOOPT

In het binnenland zijn 

de wegen van slechte 

kwaliteit. Een gewone 

ambulance rijdt er 

vast in een zandvlakte 

of moet halt houden 

aan overstroomde 

wegen. Memisa 

voorziet daarom 

alternatieven, zoals 

de boot-ambulance of 

de moto-ambulance.

Wanneer een zieke niet meer zelf kan lopen en er geen ambulance voor 

handen is, wordt een draagberrie geïmproviseerd. De sterkste mannen 

uit het dorp lopen afwisselend met de zware last op de schouders.

Robano is hoogzwanger 

en woont op 45km lopen 

van het ziekenhuis in Sia. 

Haar familie installeerde 

een stoel op een fi ets om 

haar naar het ziekenhuis te 

brengen. De familieleden 

duwen om de beurt 

de fi ets en dragen de 

bagage van Robano.
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In afgelegen gebieden 

introduceert Memisa 

aangepaste systemen 

voor noodtransport. De 

moto-ambulance wordt 

hier in Kinzamba ingezet 

om een zwangere 

vrouw snel en veilig 

naar het ziekenhuis 

te brengen voor een 

dringende keizersnede.

Elodies bekken was te smal, dankzij 

een spoedkeizersnede in het ziekenhuis 

van Sia beviel ze van een gezonde 

jongen. Ze had vlak voor de bevalling 

een tocht van 4 uur per fi ets afgelegd.

Ngemenki komt aan in het ziekenhuis na een lange voettocht en een stuk met 

een boot-ambulance van Memisa. Ze verbijt in stilte haar weeën, terwijl de 

verpleegster nagaat of het kind nog in leven is na het uitputtende traject.

GEZONDHEID

De Belgische ngo Memisa strijdt voor de toegang tot gezondheidszorg, vooral voor

de meest kansarmen. Het verminderen van moeder- en kindersterfte is één van haar prioriteiten.

In DR Congo geeft de organisatie structurele steun aan meer dan 4,5 miljoen inwoners. www.memisa.be
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CHRIS SIMOENS

Kan muziek kwetsbare jongeren op het rechte pad brengen? 

Lukas Pairon van Music Fund onderzocht het bij ex-straat-

kinderen en ex-bendeleden in Kinshasa (DR Congo).

M uziek verzacht de 
zeden, toch? Ze 
lijkt in elk geval 
een bevrijdende 

impact op jongeren te hebben. Dat 
blijkt ten minste uit het immense 
succes van El Sistema, een jeugd-
orkest dat in 1975 door José António 
Abreu in Venezuela werd opgericht. 
Ondertussen bestaan er honderden 
dergelijke orkesten en vindt de 

aanpak wereldwijd navolging. El 
Sistema zou namelijk dé succes-
formule zijn om achtergestelde 
jongeren uit hun ellende te halen. 
Jammer genoeg maakte Geoffrey 
Baker (University London) onlangs 
brandhout van dat liefl ijke imago 1. 
Volgens hem zijn de jeugdorkesten 
kleine dictaturen met autocratische 
maestro’s en keiharde discipline. 
Bovendien zouden de orkesten 
vooral jongeren uit de middenklasse 
aantrekken en nauwelijks minder 
bedeelden.

‘Het wordt allemaal te veel geroman-
tiseerd’, zegt Lukas Pairon, stich-
ter van Music Fund (zie kader). 

‘Muziek kan toch evengoed aanzetten 
tot geweld?’ Met zijn fonds zamelt 
hij al jaren muziekinstrumenten in 
voor muziekscholen en orkesten 
in confl ictgebieden en ontwikke-
lingslanden. Als jongeren samen 
muziek maken, leren ze zich con-
centreren en een dialoog aangaan. 
In die zin zou muziek helpen om 
een samenleving opnieuw op te 
bouwen. Tenminste, zo denkt men 
daarover. Maar klopt dat wel, en zo 
ja, welke rol speelt muziek daarin? 
Daarover werd tot nog toe nau-
welijks degelijk wetenschappelijk 
onderzoek verricht.

Heksenkinderen en 
kuluna’s

Daarom besloot Pairon op 54-jarige 
leeftijd om zelf een doctoraatsonder-
zoek op te starten aan de Universiteit 
Gent en Hogeschool Gent. Het ide-
ale onderzoeksmateriaal vond hij in 
Kinshasa, waar hij al 7 jaar naartoe 
trok voor projecten van Music Fund. 
Zo spelen er in de jongerenfanfare 
Espace Masolo ex-straatkinderen 
Congolese popdeuntjes. Het betreft 
veelal kinderen die van hekserij 
beticht werden door hun eigen 
ouders en op zeer jonge leeftijd de 
straat op vluchtten. Het traditionele 
percussie-ensemble Beta Mbonda 

C. I.
25-jarig ex-bendelid, 

Kinshasa, DR Congo

“Als ik muziek 
speel, zelfs als ik 
niet gegeten of 
gedronken heb, 
vergeet ik dat 
allemaal. Als ik voor 
een instrument zit, 
telt al de rest niet 
meer mee. Zelfs geld 
telt niet. Ik hoef niet 
voor geld te spelen. 
Al wat telt, is het 
genoegen om muziek 
te maken. Als ik die 
muzikale activiteit 
niet zou hebben, had 
ik al lang de strijd om 
het leven opgegeven. 
Ik hou zo enorm veel 
van muziek! Als ik 
muziek speel, zelfs 
als ik problemen 
heb en geen geld, 
dan duik ik erin. Ik 
dompel me onder in 
de muziek, voel me 
er een mee.”

JEUGD EN
 MUZIEK

in Kinshasa
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De artistieke 
begeleiding
moet gekoppeld 
zijn aan een 
psychologische
begeleiding.
En beide moeten 
van hoge
kwaliteit zijn, 
zo niet haken de 
jongeren af

LUKAS PAIRON: GIVE MUSIC A CHANCE!
Lukas Pairon was in 1994 medeoprichter van het Ictus-ensemble, een ondertussen 

wereldvermaard orkest voor hedendaags klassieke muziek. Als directeur van Ictus 

stelde hij vast dat het muziekonderwijs in het Palestijns Gebied een grote nood had 

aan muziekinstrumenten. Daarop stichtte hij in 2005 Music Fund. Het fonds zamelt 

oude muziekinstrumenten in, herstelt ze en bezorgt ze vervolgens aan muziekscholen 

en orkesten in het Palestijns gebied, maar ook in Congo, Mozambique, Marokko en 

Haïti. Daarnaast organiseert het professionele opleidingen om de instrumenten te 

herstellen, met de mogelijkheid om stage te lopen in Europa.

Heel recent startte hij het sociaal-artistiek project GLAZZA op, samen met glaskun-

stenares Michèle Vanvlasselaer. Vanvlasselaer zal gerecycleerd glasafval gebruiken 

om in Gaza glasramen te maken en Palestijnse kunstenaars op te leiden. GLAZZA 

plant ook activiteiten voor kinderen uit vluchtelingenkampen in Gaza  (zomer 2016) en 

voor jongeren uit de probleembuurt Versailles in Brussel (oktober 2016).

www.musicfund.eu - www.glazza.eu

CULTUUR

biedt een nieuwe levensinvulling 
voor ex-leden van gewelddadige 
bendes, de zogenaamde kuluna’s.

‘Op 3 jaar tijd verbleef ik 7 maanden 
in Kinshasa,’ zegt Pairon. ‘Ik kan je 
verzekeren: het leven is er bikkelhard. 
Wat spullen verkopen op straat is 
voor veel gezinnen de enige bron 
van overleven. Op de staat rekent 
men al helemaal niet meer. Gelukkig 
kunnen de ‘kinois’ steunen op een 
sterke solidariteit binnen familie 
en vriendenkring.’ Straatkinderen 
krijgen het nog harder te verduren: 
achter elke hoek loeren ziekte en 
dood. Bendeleden kiezen resoluut 
voor een gewelddadig bestaan. Ze 
halen hun ‘inkomen’ uit overvallen 
waarbij ze met messen dreigen. 
Soms raken de kuluna’s slaags met 
elkaar en kan er een dode vallen. 
‘Toch is het moorddadig imago fel 
overroepen’, zegt Pairon. ‘Dat blijkt 
uit wetenschappelijk onderzoek. Al 
zijn leden van kuluna’s natuurlijk geen 
doetjes, maar stuk voor stuk zware, 
gespierde, getatoeëerde jongens.’ 
Samen met Lingalasprekende 
Congolezen ondervroeg hij (jong)
volwassen leden van beide muziek-
groepen over de nieuwe wending 
die hun leven genomen had dankzij 
de muziek. Ook vrienden en fami-
lieleden werden ondervraagd. Dat 
leverde ruim 200 uur aan interviews 
op, een massa aan informatie.

Flow
Het viel Pairon op hoe fanatiek vooral 
de ex-kulunaleden met hun muziek 
omgingen. Ze oefenen ongeloof-
lijk hard, hoewel ze maar weinig 
concerten kunnen spelen en er 
relatief weinig mee kunnen verdie-
nen. Wel komen ze af en toe op tv 
en genieten ze enige bekendheid. 

Waarom zetten ze zo verbeten door? 
‘Omwille van het speelplezier, zeggen 
ze. Muziek brengt hen in een fl ow. 
Ze raken intens geconcentreerd en 
voelen zich blij: de tijd valt weg. Maar 
ook hun nieuwe identiteit vormt een 
belangrijke motivatie. Ze krijgen 
respect van de mensen, niet uit vrees, 
maar vanwege hun kunnen. Hun 
gangster-imago zijn ze defi nitief kwijt.’ 
Het maakt dan ook niet uit dat ze niet 
allen fantastische muzikanten zijn en 
een professionele muziekloopbaan 
zullen uitbouwen. ‘Doorslaggevend 
zijn het stevige zelfvertrouwen en de 
innerlijke rust die ze verworven heb-
ben. Ze dromen er nu van dat ze uit 
hun moeilijke situatie zullen geraken. 
En dat ze bijgevolg als trotse man een 
gezin zullen kunnen onderhouden.’ 
Als geschoolde muzikanten met 
traditionele instrumenten (tamtam, 
balafoon…) kunnen ze nu ook al 
les geven. Ze krijgen ook bezoek 
uit het buitenland wat een groot 
prestige oplevert.
Toch zal muziek op zich die trans-
formatie niet teweegbrengen. ‘De 
artistieke begeleiding moet gekop-
peld zijn aan een psychologische 
begeleiding. En beide moeten van 
hoge kwaliteit zijn, zo niet haken 
de jongeren af. Jongeren die ervan 
dromen om muzikant te worden, 
verlangen immers een degelijke 
opleiding. En ze willen er gerust 
hard voor werken, dat helpt bij het 
verkrijgen van hun nieuwe identiteit 
en respect in de samenleving.’ 
Een andere zorg, zeker in Congo, is 
dat in goed lopende projecten snel 
een hiërarchie kan ontstaan, met 
chefs waarbij status belangrijker 
wordt dan kunnen. ‘Er moet dan ook 
op toegezien worden dat voldoende 
inspraak en ‘democratie’ behouden 

blijft binnen het project. Initiatief-
nemers en groepsleden moeten 
als gelijken samen een probleem 
kunnen oplossen.’
Kortom, muziek kan wel degelijk een 
rol spelen in sociale transformatie, 
mits aan bepaalde voorwaarden 
voldaan is.

Onderzoeksplatform
Lukas Pairon werkt nu naarstig door 
om zijn interviews te analyseren. 
Hij hoopt eind dit jaar te doctore-
ren. Maar er gloort meer aan de 
horizon. Op zijn initiatief richtten 
UGent en Hogent een gezamenlijk 
onderzoeksplatform op: Sociale 
Impact van Muziek Maken (SIMM). 
SIMM organiseert internationale 
symposia over de rol van muziek 
in sociaal werk. Het verricht ook 
onderzoek daarover, onder meer 
in gevangenissen. Pairon zelf zal na 
zijn doctoraat een soort handboek 
schrijven met richtlijnen voor sociale 
werkers die muziek willen inzetten. 
Want al verzacht niet alle muziek de 
zeden, de ‘toonkunst’ biedt op zijn 
minst een handig instrument om 
gebroken levens te helen.

1  ‘El Sistema: orchestrating 

Venezuela’s youth’ 

(Geoffrey Baker) – Oxford 

University Press, 2014
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D ierenartsen Zonder 
Grenzen wil 100 bio-
gasinstallaties bou-
wen op drie jaar tijd, 

in drie districten in de Zuidelijke Pro-
vincie van Rwanda. Deze activiteit 

valt onder het project Groene Ener-
gie en Veeteelt (EVE), dat startte 
in januari 2014 en in belangrijke 
mate gefi nancierd wordt door de 
Belgische Ontwikkelingssamen-
werking. Tot op vandaag werden 
al 63 installaties gebouwd.
De biogasinstallaties zijn eenvou-
dige ondergrondse installaties, 
gebouwd met lokale bakstenen 
en mankracht. De constructie haalt 
methaangas uit de uitwerpselen 
van koeien én van mensen. Door 
de uitwerpselen te mengen met 
water, ontstaat methaangas. Het gas 
gaat vervolgens via buizen naar een 
gasfornuis in de keuken.

Meer kansen
en tijd voor vrouwen 

en kinderen
De families winnen tijd én geld 
met deze groene energie. Vooral 
dan de vrouwen en kinderen, die 
meestal de huishoudelijke taken 
uitvoeren op het Rwandese platte-
land. Ze verliezen minder tijd met 
het sprokkelen van brandhout ver 
van huis en ze besteden minder 
geld aan brandhout of houtskool, 
dat steeds schaarser en duurder 
wordt. Door minder brandhout te 
verbruiken, dragen de families hun 
steentje bij tot het terugdringen van 
de ontbossing in de regio.
De 63 families die vandaag al biogas 
hebben, vertellen dat het belang-
rijkste voordeel voor hen het uitge-
spaarde budget voor brandhout is. 
Ze besparen elke maand 14 euro, 
of 165 euro per jaar. Dat is een 

In het zuiden van Rwanda helpt Dierenartsen Zonder Grenzen plattelands-

gezinnen gezonder en goedkoper koken met biogas. Dankzij het gas dat 

opborrelt uit de uitwerpselen van koeien, kunnen de families sneller koken, 

hebben ze geen last van rook en hebben ze minder brandhout nodig. De 

perfecte manier om de levensomstandigheden van kansarme veehouders-

gezinnen te verbeteren én het milieu te beschermen.

besparing van 76% op het maande-
lijkse budget dat naar de aankoop 
van brandhout ging. Op langere 
termijn, over de hele levensduur 
van een biogasinstallatie (15-20 
jaar), hebben deze besparingen 
een belangrijke positieve impact op 
de fi nanciële situatie van het gezin.
Vrouwen en kinderen winnen tijd 
omdat ze minder brandhout moeten 
sprokkelen, maar ook het koken van 
maaltijden gaat sneller. Dankzij de 
vrijgekomen tijd kunnen de vrouwen 
andere taken uitvoeren en zelfs 
economische activiteiten opzet-
ten, zodat ze fi nancieel bijdragen 
aan het welzijn en de ontwikkeling 
van hun gezin. De kinderen heb-
ben tijd om naar school te gaan. In 
sommige gezinnen is de man zelfs 
beginnen koken op biogas. Deze 
hernieuwbare energie beïnvloedt 
dus ook op een positieve manier de 
man-vrouwrelaties binnen het gezin.

Twee pakjes 
sigarettenrook
minder per dag

Bewoners ademen dagelijks de 
schadelijke gassen en roet in 
die vrijkomen bij het koken of 

Dankzij de 
vrijgekomen 
tijd kunnen de 
vrouwen andere 
taken uitvoeren en 
zelfs economische 
activiteiten 
opzetten
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verwarmen van hun huis. Dat ver-
oorzaakt ziektes waar jaarlijks 
4,3 miljoen mensen aan sterven, 
vooral vrouwen en kinderen. De 
hoeveelheid schadelijke stoffen 
die per dag vrijkomt, is vergelijk-
baar met het roken van twee pakjes 
sigaretten. Dat blijkt uit het recente 
rapport Burning Opportunity van 
de Wereldgezondheidsorganisatie.
Traditioneel koken de meeste fami-
lies in Rwanda op drie stenen, op 
een vuur van hout of kolen. In een 
slecht verlucht hutje veroorzaakt 
de vrijgekomen rook ademha-
lingsproblemen en oogziektes. Bij 
biogas komt er geen schadelijke 
rook vrij en ook de hygiëne bin-
nenshuis verbetert. Het opruimen 
en poetsen van de keuken en het 
keukengerei gaat een pak sneller 
en gemakkelijker.
‘Vroeger was alles binnen ons huis 
zwart van het roet. Ik had last van 
mijn ogen en luchtwegen. Ik was 
lang bezig met koken en het schoon-
maken van de pannen. Een ontbijtje 
maken voor de kinderen duurde 
meer dan 2 uur. Nu heb ik alles 
klaar in 30 minuten’, getuigt Marie 
Jeanne Mukagaju.

Bioslurry zorgt voor 
 betere oogst

Niets gaat verloren in de biogasin-
stallatie. Het slib dat achterblijft, 
de ‘bioslurry’, is een uitstekende 
biologische meststof. De families 
gebruiken dat op hun akkers, zodat 
ze de oogst van hun gewassen, zoals 
maïs en bananen, kunnen verhogen. 

Zo hebben ze meer groenten voor 
eigen consumptie en kunnen ze het 
overschot verkopen op de markt.

Families met twee 
koeien

Maar niet elke veehoudersfamilie 
kan een biogasinstallatie bouwen 
en onderhouden. Daarvoor zijn 
minstens twee koeien nodig, zodat 
er voldoende uitwerpselen zijn voor 
het produceren van methaangas. 
Het gezin moet ook gemakkelijk 
toegang hebben tot water, want 
biogas ontstaat enkel door de uit-
werpselen met water te mengen.

Microkredieten
Voor het bouwen van de installatie 
moet de familie zelf voor zand en 
grind zorgen. Ze moet bovendien 
een deel van de kosten op zich 
nemen en, indien nodig, bereid zijn 
een microkrediet aan te vragen bij 
een lokale microkredietinstelling of 
SACCO (Savings & Credit Coope-
rative). Deze instellingen staan dicht 
bij de plattelandsgemeenschappen. 
Zo stemmen ze het afl ossingsplan 
af op de levensomstandigheden 
van hun klanten.
Dierenartsen Zonder Grenzen 
en zijn lokale partner Imbaraga 
zorgen dat de families toegang 
krijgen tot deze microkredieten. 
De organisaties staan in voor een 
deel van de fi nanciële garantie en 
onderhandelen een lagere interest-
voet. Ze brengen de veehouders in 
contact met lokale privébouwers en 
biogasexperts van de lokale autori-
teiten. En ze begeleiden de families 
bij het gebruik en onderhoud van 
hun installaties.
Bovendien kanaliseren Dierenart-
sen Zonder Grenzen en Imbaraga 
de subsidies van het Rwandese 
ministerie van Infrastructuur, die 
de bouw van biogasinstallaties pro-
moot en meer dan de helft van de 
bouwkosten betaalt. De Rwandese 
overheid voorziet namelijk, in het 
kader van haar nationale ontwikke-
lingsstrategie en energiebeleid, om 
11.411 biogasinstallaties te bouwen 
tegen 2016.
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Voordien veroorzaakte de vrijkomende rook problemen 

aan de ogen en de luchtwegen. 



36   MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2016 I 

RUBRIQUE

Boeren nemen veel gemakkelijker vernieuwingen 

over van elkaar dan van een buitenstaander. 

Daarom hebben farmer fi eld schools een enorme 

impact op het rendement. Een succesverhaal 

uit Rwanda.

Z elfs proefvelden die 
een opvallend hogere 
opbrengst aantonen, 
kunnen vaak de boeren 

niet overtuigen. Waarom? Omdat er 
te weinig rekening gehouden wordt 
met de plaatselijke omstandighe-
den. Zo brengt de windgevoelige 
Poyo-banaan wel meer op, maar 
moet ze gestut worden met een stok. 
In Rwanda liggen de velden echter 
ver van de huizen en ze kunnen dus 
niet bewaakt worden. Resultaat: de 
stokken worden gestolen en de 
boeren verkiezen hun vertrouwde 
banaanvariëteit. 1

Om de boeren meer te betrekken 
bij het vinden van oplossingen 
ontwikkelde de VN-Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO) de 
farmer field schools (FFS). In een 
ontspannen sfeer leren boeren er 
van elkaar, ze observeren aandach-
tig en doen zelf experimenten. Zo 
kunnen ze variëteiten uittesten, of 

in een ‘insectenzoo’ nagaan wie wie 
opeet. Deelnemers krijgen dus niet 
te horen wat ze moeten doen, maar 
kunnen zelf beslissingen nemen en 
uitzoeken welke oplossing hen het 
beste lijkt. ‘Het veld is de school en 
de planten zijn de leraren’. Het suc-
ces van de farmer fi eld schools ligt 
onder meer bij de ‘facilitatoren’: een 
aantal uitgekozen boeren worden 
gevormd tot bekwame en gemoti-
veerde coaches die op hun beurt 
andere boeren opleiden. Dat laat 
toe veel landbouwers te bereiken.
In Rwanda paste het Belgisch 
ontwikkelingsagentschap (BTC) 
de methode toe, samen met de 
Rwandese overheid. In dit dicht-
bevolkte Centraal-Afrikaanse land 
beschikken de landbouwersgezin-
nen gemiddeld amper over een 
halve hectare land. Voor hen is het 
dus van het allerhoogste belang 
om zoveel mogelijk oogst binnen 
te halen. In Rwanda blijft landbouw 
de belangrijkste economische acti-
viteit, zeker voor vrouwen. Voor 
plattelandsgezinnen betekent zij 
de belangrijkste bron van inkomen.
Een eerste fase (2009-2011) 
bereikte 25.000 Rwandese boe-
ren. Vijf jaar later hebben meer 
dan 200.000 boeren de farmer fi eld 
schools bezocht. Bovendien besloot 
de Rwandese overheid in 2014 om 
de methode in het hele land toe te 

passen. Tegen 2020 wil ze maar 
liefst 1,7 miljoen boeren opleiden.
Drie van de vier FFS-groepen – met 
53% vrouwen - melden dat hun 
oogst en inkomen met minstens 
50% toenamen. ‘We konden onze 
ogen niet geloven toen we de cassava 
oogstten op de proefvelden. Ze waren 
zeker 6 à 7 keer groter dan normaal. 
Ongezien! En ze smaakten even goed’, 
zegt cassavaboer Ernest Kabeja. 
‘We zijn heel tevreden lid te zijn van 
een FFS-groep’, voegt een andere 
deelnemer eraan toe. ‘Landbouw 
heeft ons bij elkaar gebracht, maar 
lidmaatschap heeft nog andere voor-
delen. In onze groep hebben we een 
spaarprogramma opgezet. We hebben 
nu allemaal een ziekteverzekering en 
zorgen ervoor dat elk lid het school-
geld van zijn kinderen kan betalen. 
We discussiëren zelfs over onder-
werpen als hiv en gezinsplanning.’ 
Deelnemende boeren gebruiken 
ook minder pesticiden en groeien 
soms uit tot echte ondernemers.
 Het succes van de FFS in Rwanda 
kwam ook de OESO ter ore. Dit 
project van de Belgische Ontwik-
kelingssamenwerking werd in 2016 
genomineerd voor de internationale 
OESO-wedstrijd ‘Taking develop-
ment innovation to scale’ omwille 
van zijn vernieuwende aanpak. 

CHRIS SIMOENS

1,7
MILJOEN 

LANDBOUWERS 

ZULLEN TEGEN 

2020 OPGELEID 

ZIJN

1  Waarom landbouwprojecten dikwijls falen 

(Dimensie 3, 1/2014, p. 23)

200.000
boeren leren 
van elkaar
en van de 
planten

LANDBOUW
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Nervositeit alom 
Ik herinner me dat ik vorig jaar, op 
dinsdagavond 26 mei, in een grote 
aula geboeid zat te luisteren naar 
de ervaringen en belevenissen van 
mijn voorgangers. Hoewel het toen 
al voor 95% vast stond dat ik deze 
opleiding zou volgen, drong het 
nog niet helemaal tot mij door. De 
maanden erna was ik volop bezig 
met de reisvoorbereidingen. Het 
besef dat ik mijn familie, vrienden, 
omgeving en vertrouwde wereld 
voor zes maanden achter me zou 
laten, kwam pas op 26 oktober - de 
dag voor ik vertrok. Ik wist amper 
wat me te wachten stond, maar eens 
aangekomen in Kameroen, kon ik 
de kriebels in mijn buik haast niet 
onder controle houden. 

Treasure Centre
De stageplaats waar ik alle dagen 
van de week vertoefde, was een 
dagcentrum voor kinderen en 
jongeren met een verstandelijke 
beperking. De kinderen krijgen 
speciaal onderwijs. Elke klas beoe-
fent een bepaalde ‘stiel’ zoals het 
maken van sjaals, mutsen, houten 
manden, schoenen of juwelen. Die 
vaardigheden worden afgewisseld 
met eenvoudige lessen. Mijn taak 
bestond er voornamelijk in om het 
dagdagelijkse werk van de kinde-
ren te doorbreken met knutselac-
tiviteiten. Dat vergde een enorme 
creativiteit: er was immers amper 
materiaal voorhanden, dus ging ik 
op zoek naar goedkope oplossingen. 
Zo maakten de kinderen onder meer 

Wie? 
Jana Vrancken, 

studente 

‘Internationale 

Samenwerking 

Noord-Zuid’

Wat? 

Zes maanden wonen, 

werken en leven in 

Kameroen

Waarom? 
Een nieuwe 

cultuur ontdekken, 

levenswijsheid en 

werkervaring opdoen

een vlinder uit een plastic fl esje, een 
boom via hun handen en een auto 
met een wc-rolletje.  

Afrikaanse ervaringen
Al die tijd verbleef ik in een Kame-
roens gastgezin. Ik werd dus 
helemaal ondergedompeld in het 
Kameroense katholieke leven en 
de cultuur. En of ik kennis maakte 
met een andere wereld! Na iets 
meer dan een week kwam ik 
al in het plaatselijke ziekenhuis 
terecht omdat ik kraantjeswater 
had gedronken. Levensles 1: drink 
nooit water van de kraan in Afrika!
Mijn Afrikaanse leven zag er een 
tikkeltje anders uit: zo heb ik mezelf 
gewassen met emmers water, er 
liepen muizen en kakkerlakken in de 
keuken, we zaten meerdere malen 
zonder water en elektriciteit, ik sliep 
onder een muskietennet en at fufu 
(deeg gemaakt van maïsmeel) en 
njamanjama (een groentegerecht). 
Bovendien waste ik mijn kleren met 
de hand en een blok bruine zeep 
en zat ik elke zondag om zes uur 
’s morgens in de mis. 
Het was niet altijd rozengeur en 
maneschijn, maar dat neemt niet 
weg dat ik er met een positief gevoel 
op terugkijk. Een ervaring voor het 
leven die ik nooit meer zal vergeten! 
Ik ben zelfs van plan om binnen 
twee jaar nog eens terug te keren.

A GO GO FO

KAMERUN 
1

Een kinderdroom die wellicht bij menig jongere door 

hun gedachten spookt, ging voor mij eindelijk in 

vervulling. Jarenlang speelde ik met het idee om iets 

van mijn leven te maken, ik wou iets goeds doen en 

wou iets betekenen voor de wereld. Daarom koos ik 

ervoor om de opleiding ‘Internationale Samenwerking 

Noord-Zuid’ (Bachelor na Bachelor) te volgen.

In oktober 2015 vertrok ik voor zes maanden naar 

Kameroen om er te wonen, te leven en te werken 

in een totaal andere cultuur dan diegene die ik de 

voorbije 24 jaar gewoon was.  

www.facebook.com/

InternationaleSamenwerking

NoordZuid/?fref=ts

1  Pidgin English voor ‘Ik ga naar Kameroen’
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Rondom de 

Het VN-milieuprogramma (UNEP) zette onlangs 6 bedreigingen voor milieu 

en mens op een rij, en stelt ook oplossingen voor.

V ooreerst nemen de zoönosen toe, infectieziekten die overdraagbaar zijn van 
dier tot mens. Door menselijke aanwezigheid in natuurlijke habitats raken 
ziekteverwekkers gemakkelijker verspreid onder mens en vee. Denk maar 
aan ebola, de vogelgriep en het zikavirus.

Microplastics, voor het oog bijna onzichtbare plastic deeltjes, zijn tegenwoordig wereldwijd 
verspreid in waterlopen, meren en zeeën. Daardoor bevinden ze zich ook in de maag van 
organismen zoals plankton, vissen, zeevogels en walvissen. Met alle gevolgen van dien 
voor de gezondheid van de mens.
UNEP vermeldt ook de fi nanciële sector. Deze kan een positieve bijdrage leveren aan het 
milieu als ze verder wil kijken dan louter economische groei. Met name door te investeren 
in koolstofarme en duurzame activiteiten.
De klimaatverandering zal onvermijdelijk ‘verlies en schade’ toebrengen aan ecosystemen 
door orkanen, overstromingen, droogte, verzuring van oceanen en zo meer. Bovendien 
kunnen voedselplanten als tarwe, maïs, gerst en gierst giftig worden. Blootstelling aan 
langdurige droogte en hoge temperaturen zorgen er immers voor dat die gewassen 
giftige deeltjes aanmaken om zich te verweren tegen de extreme omstandigheden. Ten 
slotte blijft ook de handel in levende dieren een bedreiging.
UNEP is een essentiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

CS

2015 betekende een scharnierjaar 

voor de internationale 

samenwerking. Drie toppen 

zetten de krijtlijnen uit voor 

ontwikkelingsfi nanciering 

(Addis Abeba), de strijd 

tegen de klimaatverandering 

(Parijs) en een nieuwe 

ontwikkelingsagenda 2030 met 

17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

of SDG’s (New York).

D aarnaast zette België meer dan 
ooit in op de minst ontwikkelde 
landen en fragiele situaties, met 

twee nieuwe partnerlanden Burkina Faso en 
Guinee. Meer info over deze beslissingen 
vindt u terug in de jaarverslagen van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking en 
van BTC dat voor België de gouvernemen-
tele samenwerking uitvoert.
Ook de relaties met de multilaterale part-
nerorganisaties en de samenwerking met 
de ngo’s, universiteiten en federale weten-
schappelijke instellingen werden herzien. 
Daarnaast blijft de strijd tegen de klimaat-
verandering een prioriteit voor België. 
Omwille van de talrijke crisissen in de 
wereld komt ook humanitaire hulp meer 
op de voorgrond.
 CS

Lees het rapport ‘UNEP Frontiers 2016 Report –

Emerging issues of environmental concern’ op www.unep.org

Het jaarverslag van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking 

vindt u op www.dg-d.be en dat 

van BTC op www.btcctb.org.

JAARVERSLAGEN
2015

beschikbaar
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Van zoönosen tot microplastics:

MONDIALE UITDAGINGEN 

VAN VANDAAG
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België hernieuwt 
samenwerking met Niger, 

Mali en Marokko

In mei en juni 2016 ondertekende België nieuwe samenwerkings-

overeenkomsten met 3 partnerlanden.

Niger
• 33 miljoen euro (2017-2020)
• Gezondheidszorg (14 miljoen euro): via 

een universele dekking de toegang tot 
kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheids-
zorg verbeteren

• Veeteelt en voedselzekerheid (14 miljoen 
euro): de familiale veeteelt ondersteunen

• Capaciteitsontwikkeling (3 miljoen euro)
• Kindhuwelijken en tienerzwangerschap-

pen tegengaan (2 miljoen euro) via het 
VN-Bevolkingsfonds (UNFPA)

Sahelland Niger lijdt onder een sterke 
bevolkingsgroei en de klimaatverande-
ring. Bovendien is het voor duizenden 
Afrikaanse migranten een transitland op 
weg naar Noord-Afrika.

Mali
• 31,5 miljoen euro (2016-2019)
• Goed bestuur (11,5 miljoen euro): lokale 

besturen verbeteren door instellingen te 
hervormen, met invalshoek van mensen- 
en vrouwenrechten

• Duurzame, inclusieve groei (16 miljoen 
euro): lokaal ondernemerschap stimule-
ren op het platteland en voedselzeker-
heid opkrikken

• Capaciteitsontwikkeling en innovatie (3,5 
miljoen euro): bekwamere instellingen 
en actoren in de regio Koulikoro en op 
centraal niveau

Ondanks een vredesakkoord in 2015 
blijft de rust in Mali fragiel (met onder 
meer extremistische groeperingen in het 
noorden). België engageert zich sterk 
op diplomatiek niveau en op vlak van 
veiligheid. Zo nam ons land vanaf juli 2016 
voor een jaar het commando over van de 
Europese Trainingsmissie in Mali (met 
tijdelijk 175 militairen in plaats van 90).

Marokko
• 16,5 miljoen euro (2016-2020) + 4 experts
• Strijd tegen geweld tegen vrouwen en 

kinderen, onder meer via UNFPA en het 
VN-Kinderfonds UNICEF

• Vormingen rond migratie en economi-
sche integratie van geregulariseerde 
vluchtelingen en migranten (voor ngo’s 
en nationale en lokale overheden)

• Ondersteuning van Belgo-Marokkanen 
en verenigingen van de Marokkaanse 
diaspora in België voor economische 
investeringen in Marokko

• Bevordering van het ondernemerschap 
van vrouwen en jongeren

• Voortgezette vorming van ambtenaren 
(nationaal, lokaal) en modernisering 
van het openbaar ambt (e-governance, 
vereenvoudiging, strijd tegen corruptie, 
ethiek)

CS

BELGIË STEUNT STRIJD 

TEGEN AIDS, TUBERCULOSE 

EN MALARIA

België heeft in juni 2016 4 miljoen euro 

toegezegd aan UNAIDS, het VN-programma 

dat focust op aidsbestrijding. De totale 

Belgische bijdrage voor de periode 2013-

2016 komt daarmee op 18,5 miljoen euro. 

Dat maakt België de tiende belangrijkste 

donor van UNAIDS. 

V oor het Global Fund to fi ght aids, tuber-
culosis and malaria werd 19 miljoen euro 

uitgetrokken. De totale Belgische bijdrage 

aan het Global Fund sinds zijn oprichting in 2002 

bedraagt daarmee 202 miljoen euro. 

Beide organisaties zijn bijzonder succesvol. Sinds 

2002 slaagde UNAIDS erin om 30 miljoen nieuwe 

hiv-infecties en 8 miljoen aidsdoden te vermijden. 

Het Global Fund redde 17 miljoen mensenlevens door 

muskietennetten te verdelen, antiretrovirale therapie 

ter beschikking te stellen en tbc-tests uit te voeren 

en tbc-patiënten te behandelen.

CS

BESCHERM DE AARDE, 

HERSTEL HET LAND EN 

MOBILISEER MENSEN

Met deze slogan brengt de VN-conventie 

tegen Woestijnvorming dit jaar de bodem 

onder de aandacht. Het belang van de 

bodem kan niet genoeg benadrukt worden.

D e impact ervan strekt zich immers uit tot 

alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of 

SDG’s. De praktijk volgt evenwel moei-

zaam. Nochtans kost landherstel gemiddeld slechts 135 

euro per hectare. Dat maakt het tot een van de meest 

kosteneffi ciënte methodes om te ageren tegen honger, 

klimaatverandering en water- en energietekorten, en 

om economische groei te bevorderen.

CS

ONLINE
www.unccd.int
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Binnenkort breekt een nieuwe fase 
aan. Gedaan met het papier. Vanaf 
2017 gaat Glo.be volledig digitaal. 

Op een digitaal platform zal u dan de 
gebruikelijke diepgravende artikels 
van Glo.be terugvinden. In plaats van 
het papieren magazine ontvangt u een 
digitale nieuwsbrief.

gaat digitaal

MEER INFO IN HET 
VOLGENDE ALLERLAATSTE 
PAPIEREN NUMMER OVER… 
DIGITALISERING

DGD - DIRECTIE-GENERAAL 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

EN HUMANITAIRE HULP

Karmelietenstraat 15 • B-1000 Brussel

Tel. +32 (0)2 501 48 81 

E-mail : info.dgd@diplobel.fed.be

www.diplomatie.be • www.dg-d.be
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