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Leeswijzer: 
Dit rapport geeft een overzicht van de hulpactiviteiten, resultaten en financiën die de samenwerkende 
hulporganisaties hebben behaald in de periode van 7 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022 met Giro555-geld uit de 
Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’.  
Het rapport is samengesteld op basis van individuele financiële rapportages aangeleverd door de elf hulporganisaties 
achter Giro555. Het rapport start met een inleiding over de ramp, de Nationale Actie en de samenwerkende 
hulporganisaties. Dan volgt er een hoofdstuk over de financiële cijfers, de opbrengst en kosten van de Nationale 
Actie, de verdeling van de gelden en de bestedingen. Vervolgens zet elke organisatie haar hulpactiviteiten en 
behaalde resultaten uiteen. Ook geven zij inzicht in de uitdagingen en belemmeringen van de hulp en vertellen ze hoe 
zij hulp blijven bieden in Beiroet met andere gelden dan Giro555-gelden. 
Er is meer informatie te vinden over de Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ op de website giro555.nl. 
Daarnaast vindt u op de website verdere uitleg over Giro555, hoe hulporganisaties samenwerken, hoe kwaliteit 
bewaakt wordt, eerdere Nationale Acties en meer. 
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Voorwoord 

4 augustus 2020. Wat is er sinds die dag veel gebeurd. Dicht bij huis, in Libanon zelf en over de 
hele wereld. In de weken na de ramp, stond de aanblik van de verwoeste haven en weggevaagde 
woonwijken van Beiroet op ons netvlies gebrand. Maar door de beelden van de huidige 
vernietigingen in Oekraïne, lijkt 4 augustus 2020 wel een dag uit een ander tijdperk. 
 
Hoe ironisch, dat de laatste resten van die enorme graansilo’s in de haven van Beiroet, juist instortten in 
de week dat Libanon stilstond bij de tweede herdenking van de ramp. Hoe wrang, dat juist die graansilo’s 
het symbool van de explosie in Beiroet werden. Dat terwijl het graan uit Oekraïne nu zo hard gemist wordt 
in Libanon en andere landen ter wereld. Hoe gemakkelijk is het, twee jaar later, om het menselijk leed als 
gevolg van de explosie in Beiroet te relativeren, nu grote delen van Oekraïne ook in puin liggen.  
 
Maar je zal Salam maar zijn, wier man ernstig gewond raakte bij de explosie. Of de kleine Noor, die zo 
getraumatiseerd raakte dat ze wekenlang niet sprak. Of Khalil, die in zijn koffiestalletje stond, toen die 
volledig instortte. Voor hen blijft 4 augustus 2020 een litteken op de ziel dat nooit helemaal geneest. Ook 
niet door de medische, psychosociale en materiële hulp die zij van de organisaties achter Giro555 kregen.  
 
Toch zorgde die hulp ervoor dat mensen zoals Salam, Noor en Khalil hun levens nu weer kunnen 
oppakken. Dat zij hun winkels weer kunnen openen en hun kinderen weer naar school kunnen sturen. 
Want dat is wat Giro555 deed: concrete hulp bieden aan meer dan 98.000 mensen.   
 
Er is altijd meer nodig dan wij kunnen bieden, maar we hebben ons best gedaan de beschikbare middelen 
zo zorgvuldig mogelijk te besteden. In deze rapportage leggen wij daarover verantwoording af aan alle 
mensen en bedrijven die deze hulp mogelijk maakten. Dank nogmaals, mede namens Salam, Noor en 
Khalil.  
 
Garance Reus-Deelder 
Actievoorzitter ‘Samen in actie voor Beiroet’ 
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Samenvatting 

à Op 4 augustus 2020 vaagde een verwoestende explosie een groot deel van Beiroet weg. Ruim 6.500 mensen 
raakten gewond, meer dan 300.000 mensen werden dakloos en er vielen tenminste 220 dodelijke slachtoffers. 
Daarnaast vernietigde de explosie in één klap de voedsel- en medicijnvoorraden van de Libanese hoofdstad 
en raakten onder meer 6 ziekenhuizen, 20 klinieken en de scholen van 135.000 kinderen beschadigd. De ramp 
ging de geschiedenis in als één van de zwaarste niet-nucleaire explosies ooit.  

à De Wereldbank schatte de schade aan de particuliere en openbare infrastructuur tussen de 3,8 en 4,6 miljard 
dollar. De economische verliezen komen volgens de Wereldbank neer op 2,9 tot 3,5 miljard dollar.  

à De 11 hulporganisaties achter Giro555 startten de Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’. Nederland 
reageerde – midden in de coronacrisis – hartverwarmend en doneerde ruim 15,3 miljoen euro.  

à Dankzij deze opbrengst konden de hulporganisaties direct noodhulp verlenen en een start maken met de 
wederopbouw van Beiroet, om mensen weer bestaanszekerheid en veiligheid te bieden. De actieopbrengst is 
besteed aan levensonderhoud, onderdak en bescherming, psychosociale hulp, reparaties van huizen en 
infrastructuur en financiële steun en trainingen voor het midden- en kleinbedrijf. In totaal bereikte Giro555 ruim 
98.000 mensen met deze hulp. 

à Met behulp van Giro555 zijn onder meer de volgende resultaten zijn geboekt: 

o bijna 1.200 mensen kregen een warme maaltijd;  
o ruim 2.200 voedselpakketten zijn uitgedeeld; 
o ruim 4.000 mensen kregen medische hulp; 
o 7.149 hygiënepakketten zijn uitgedeeld;  
o 1.240 woningen zijn gerenoveerd of gerepareerd;  
o 442 ondernemers kregen hulp bij de herstart van hun bedrijf;  
o ruim 41.000 mensen zijn ondersteund met geldelijke bijdragen;   
o ruim 2.000 kinderen kregen hulp om onderwijs te kunnen volgen; 
o bijna 21.000 mensen ontvingen psychische ondersteuning, waaronder bijna 6.000 kinderen. 

 
à De hulpverlening kende een aantal uitdagingen. Al voor de ramp verkeerde Libanon in een 

sociaaleconomische crisis, waaronder een bankencrisis. De instabiele wisselkoers en beperkende 
bankvoorschriften leidden tot vertraging bij het verstrekken van financiële hulp door hulporganisaties aan 
getroffen gezinnen. Verder was de coördinatie van de hulp direct na de ramp een uitdaging, vanwege de vele 
aanwezige hulporganisaties, net als de snelle verspreiding van het coronavirus en de daaraan gerelateerde 
avondklokken en lockdowns die de hulpverlening belemmerden.  

à Libanon zit nog steeds midden in een sociaaleconomische crisis. Hoewel huizen zijn hersteld, ondernemers 
trainingen ontvingen en kinderen weer naar school gaan, nemen de inflatie, armoede en werkloosheid in 
Libanon alleen maar verder toe. Daarom blijven de hulporganisaties achter Giro555 doorgaan met hun 
reguliere werk voor de bevolking van Libanon. 
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Figuur 1: 
 

 

Voedsel
€ 618.431

Gezondheidszorg
€ 439.128

Levensonderhoud
€ 6.699.373

Bescherming
€ 1.581.285

Onderwijs
€ 562.509

Onderdak
€ 2.100.044

€ 1 4 5 4 2 3 6 8

Bv: cash-for-workprojecten waarbij lokale mensen geld verdie-
nen met klussen; uitdelen van geld of cashvouchers; financiële 
bijdragen en vervanging apparatuur voor herstart bedrijven 

Bv: herstel van huizen, gebouwen en water- en elektriciteits-
leidingen; uitdelen materialen als bezems en zeil; hulp bij repa-
ratie of aanschaf huishoudelijk apparatuur en meubilair

Bv: uitdelen van voedselpakketten en warme maaltijden; uitdelen 
van contant geld voor boodschappen

Bv: uitdelen onderwijspakketten met o.a. pennen en boeken; 
uitdelen tablets, laptops en internetbundels aan onderwijzers 
en kinderen voor afstandsonderwijs; scholen ondersteunen met 
onderwijs op afstand

Bv: medische behandelingen; psychosociale zorg; herstel van 
ziekenhuisgebouwen; fysiotherapie- en ergotherapiebehandelin-
gen; uitdelen van hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Daarnaast is € 1.436.828 besteed aan 
programmamanagementkosten en  
€ 1.005.128 aan apparaatskostenver-
goeding. Zie toelichting in paragraaf 
2.3.2.

* besteed t/m 31 juli 2022

Bv: psychosociale hulp; juridische bijstand; coachingsessies 
voor ouders van kinderen met problemen; hulp op maat voor 
kinderen met psychosociale problemen; training over kinder-
bescherming

Bv: uitdelen van hygiënepaketten, schoonmaak- en 
beschermingsmiddelen tegen corona

Water en sanitaire 
voorzieningen

€ 99.642

Libanon
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1 Inleiding 

1.1 De ramp  
Het is 4 augustus 2020. In de haven van Beiroet klinkt een enorme explosie. De knal is in de hele stad en ver 
daarbuiten voelbaar. De oorzaak? 2.750 ton aan explosief ammoniumnitraat, dat al zes jaar lang ligt opgeslagen in de 
haven.  
 
De haven van Beiroet, de toegangspoort voor driekwart van Libanons import en bijna de helft van de export, is 
volledig vernietigd. Maar niet alleen de haven is getroffen. In een straal van acht kilometer is er schade. Overal ligt 
puin. Woningen, kantoren én ziekenhuizen zijn zwaar beschadigd of ingestort. Dat laatste betekent: minder medische 
zorg voor de slachtoffers en andere zieken. Beiroet schreeuwt om hulp.  
 
De cijfers: de ramp beschadigde onder meer 6 ziekenhuizen, 20 klinieken, 23 eerstelijnszorgcentra, 6.204 watertanks, 
590 waterpompen en de scholen van 135.000 kinderen. Tenminste 220 mensen overleefden de ramp niet. Ruim 
6.500 mensen, waarvan 1.000 kinderen, raakten gewond. En ruim 300.000 mensen werden in één klap dakloos. De 
Wereldbank schat de schade aan de particuliere en openbare infrastructuur tussen de 3,84 en 4,6 miljard dollar. De 
economische verliezen komen volgens de Wereldbank neer op zo’n 2,9 tot 3,5 miljard dollar.  
 
1.2 De Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ 
Op 7 augustus 2020 sloegen de hulporganisaties achter Giro555 de handen ineen. Met de inzamelingsactie ‘Samen 
in actie voor Beiroet’ riepen zij heel Nederland op in actie te komen voor Beiroet. Hoogtepunt van de actie was de 
Nationale Actiedag op 14 augustus, ondersteund door NPO, RTL, Talpa Network en Facebook.  
 
In verband met de coronapandemie vond een groot deel van de actiedag online plaats. In Hilversum werd een klein 
actiecentrum ingericht en via een livestream was te volgen wat er in het actiecentrum gebeurde. Daarnaast reed er 
een Giro555-'collectebus' door het land om coronaproof geld op te halen en actievoerders in beeld te brengen.  
 
Op 31 oktober 2020 werd de actie afgesloten met als opbrengst 15,3 miljoen euro voor twee jaar noodhulp en 
wederopbouw, want vooral de wederopbouw van huizen en scholen kost tijd. 
 

 
1.3 Hulpverlening en uitdagingen voor de hulpverleners  
Met de opgehaalde 15,3 miljoen euro, via de Giro555-actie voor Beiroet, hebben de hulporganisaties achter Giro555 
de afgelopen twee jaar o.a. voedsel- en hygiënepakketten, onderdak, medische zorg, noodonderwijs en 
psychosociale hulp geboden aan slachtoffers van de Beiroet-explosie. Daarnaast hielpen zij de huizen van bewoners 
en ondernemers te repareren. En stonden de hulporganisaties midden- en kleinbedrijven bij met financiële steun en 
trainingen. Hulpverleners kregen daarbij te maken met coronalockdowns en stijgende kosten door een zware 
economische crisis, maar slaagden erin de zwaarst getroffen mensen te bereiken. 
 
Benieuwd naar de individuele activiteiten en resultaten per hulporganisatie? Lees erover in hoofdstuk 3. 
 

Samenwerkende Hulporganisaties  
Tijdens Nationale Acties werken 11 hulporganisaties samen om fondsen te werven voor een humanitaire 
ramp. Dat doen zij onder de naam Giro555, naar het gironummer dat de hulporganisaties gezamenlijk 
openen. Giro555 heeft als doel het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te kunnen bieden 
aan slachtoffers van een humanitaire ramp. Giro555 informeert het Nederlandse publiek over de ramp en 
rapporteert gezamenlijk over de bestedingen. De 11 hulporgansaties stellen hun medewerkers beschikbaar 
om een actieteam te vormen en zo de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Iedere organisatie 
gebruikt haar deel van de opbrengst vervolgens voor hulp in het rampgebied en is zelf verantwoordelijk voor 
de besteding en de keuzes van de hulpprogramma’s. Giro555 bestaat uit CARE Nederland, Cordaid, Kerk in 
Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Save the Children, Stichting Vluchteling, 
Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.  



 
GIRO555.NL Eindrapportage 2022 - Samen in actie voor Beiroet 8 

De hulpverlening in Beiroet kende een aantal uitdagingen: 
 

1. Sociaaleconomische situatie 
Al voor de ramp verkeerde Libanon in een sociaaleconomische crisis. Dat begon met een niet-functionerende 
nationale burgerregering en een financiële bankencrisis die hyperinflatie, ongelijkheid in valutakoersen en enorme 
prijsinflatie veroorzaakte. De instabiele wisselkoers en beperkende bankvoorschriften zorgden voor een vertraging 
van de verstrekking van financiële hulp (cashvouchers) aan getroffen gezinnen. 
 

2. Coronapandemie 
Daarbij kreeg Libanon te maken met een snelle verspreiding van het coronavirus. Avondklokken, beperkingen op 
verplaatsingen en lockdowns belemmerden de dagelijkse activiteiten en de toegang tot gemeenschappen. De 
hulporganisaties lobbyden bij de nationale autoriteiten en het leger om de hulpverlening toch door te kunnen laten 
gaan. In sommige gevallen lukte dat. In andere gevallen vonden de activiteiten op afstand of pas later plaats. 
 

3. Coördineren van hulpactiviteiten 
Na de ramp waren er in Beiroet veel verschillende hulporganisaties aanwezig. Dat leidde tot overlap van 
dienstverlening en verschillende werkwijzen, en daarmee tot spanningen onder de plaatselijke gemeenschappen. De 
hulporganisaties achter Giro555 zetten daarom zo snel mogelijk in op een solide coördinatiemechanisme en 
samenwerkingsverbanden met gemeenschappelijke lokale partners. 
 
1.4 De huidige situatie 
Ruim twee jaar na de explosie is de situatie in Libanon nog steeds alarmerend. Hoewel huizen zijn hersteld, 
ondernemers trainingen ontvingen en kinderen weer naar school gaan, nemen de inflatie, armoede en werkloosheid 
in Libanon alleen maar verder toe.  
 
Torenhoge voedselprijzen en steeds meer voedselschaarste, maken het dagelijks leven van veel Libanezen steeds 
moeilijker. Afgelopen maart kampte 22 procent van de huishoudens in het land met voedselonzekerheid en leefde 80 
procent van de bevolking in armoede. Het tekort aan brandstof, voedsel, medicijnen en zelfs drinkwater loopt met de 
dag op. Hygiëneproducten zoals maandverband zijn voor veel Libanezen onbetaalbaar geworden. 
 
Als gevolg van een verlammende economische crisis, hyperinflatie, corona en de explosie in Beiroet groeit het aantal 
gezinnen dat in armoede leeft. “Hulp blijft nodig, bijvoorbeeld om het aantal kindhuwelijken, kinderarbeid en de 
seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen,” zegt Mira Mkanna, programmamanager kindbescherming bij Plan 
International.  
 
Om de gevolgen van deze crisis, voor gezinnen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers, tegen te gaan, blijven de  
hulporganisaties achter Giro555 doorgaan met hun reguliere werk voor de bevolking van Libanon. 
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2 Hulp met gelden  
van Giro555 

2.1 Opbrengst en kosten Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ 
De Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ startte op 7 augustus en liep tot en met 31 oktober 2020. In totaal 
bracht de actie €15.302.276 op voor de slachtoffers van de explosie. 
Van de totale opbrengst werden drie typen kosten afgetrokken: 1. de kosten voor de fondsenwervende campagne; 2. 
een reservering voor verantwoording over deze campagne; 3. een reservering voor beheer en administratiekosten. De 
kosten voor de fondsenwerving zijn beperkt gebleven dankzij gratis bijdragen of stevige kortingen van bedrijven, 
publieke en commerciële tv- en radio-omroepen en vrijwillige inzet van medewerkers in het actieteam. Kosten die 
vallen onder fondsenwerving zijn bijvoorbeeld kosten voor hosting en opschalen van website en donatiepagina, 
ontwikkelen van communicatiematerialen, bancaire kosten en huur van een studio met licht en geluidtechniek. 
De reserveringen die worden gemaakt voor verantwoording en beheer en administratie betreffen bureaukosten voor 
bijvoorbeeld het schrijven van rapportages als deze, beantwoorden van publieksvragen, opstellen van de jaarrekening 
alsook het voorbereiden van eventuele nieuwe acties. 
In totaal kwamen deze drie typen kosten op € 759.908, omgerekend 4,97% van de totale opbrengst. Na aftrek van 
alle kosten was € 14.542.368 beschikbaar voor de deelnemende organisaties, zoals ook te zien is in tabel 1 
hieronder. 
  
Tabel 1: Baten en lasten van de actie ‘Samen in actie voor Beiroet'  
Baten     
Opbrengst publieke donaties € 15.302.276   
Totaal baten   € 15.302.276 
Lasten     
Kosten eigen fondsenwerving € 402.164   
Kosten verantwoording en rapportage actie € 97.258   
Bijdrage beheer en administratie € 260.486   
Totaal lasten    € 759.908  
Resultaat Beiroet-actie en verdeeld   € 14.542.368 

 
2.2 Verdeling en overmaken Giro555-gelden  
Na aftrek van bovengenoemde kosten en reserveringen zijn de opbrengsten verdeeld onder de elf deelnemende 
hulporganisaties. De verdeling van de opbrengsten gebeurt aan de hand van een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel. 
Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de omvang van de wereldwijde humanitaire hulpverlening en de opbrengsten 
van de fondsenwerving in Nederland van elke deelnemende hulporganisatie, gemiddeld genomen over de afgelopen 
drie jaar. Het overzicht van de verdeelsleutel is te zien in figuur 2 hieronder. 
 
Figuur 2: Percentage verdeelsleutel per deelnemer  
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Daarnaast wordt bij een ramp per deelnemende hulporganisatie nagegaan of de organisatie specifiek in dit 
rampgebied aanwezig is, een eigen logistiek netwerk heeft en de mogelijkheid heeft om snel en effectief hulp te 
bieden. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde ‘instaptoets’ die alle deelnemers direct na een ramp moeten 
invullen. Deze instaptoets wordt beoordeeld door een werkgroep die vervolgens advies uitbrengt aan het bestuur van 
Giro555. Hierdoor wordt snel duidelijk welke organisaties deel kunnen nemen aan een Nationale Actie. 
Actieopbrengsten kunnen zo direct worden verdeeld en daarmee snel worden ingezet daar waar de hulp het hardst 
nodig is. 
 
Alle elf hulporganisaties achter Giro555 konden in de instaptoets aantonen te beschikken over voldoende capaciteit 
om effectief hulp te verlenen. Dit komt mede vanwege de langslepende burgeroorlog in buurland Syrië en de daaruit 
voortvloeiende vluchtelingencrisis: alle hulporganisaties verlenen al jarenlang hulp aan vluchtelingen in Libanon. Wel 
gaf een aantal organisaties zelf een plafond aan, omdat zij in overleg met uitvoerende partners geen hogere bedragen 
op effectieve en verantwoorde wijze konden besteden. Twee van de zeven zelf aangegeven plafonds zijn met deze 
opbrengst bereikt; Oxfam Novib heeft aangegeven niet meer dan €2.000.000 snel en effectief te kunnen besteden en 
Cordaid heeft een maximaal bedrag van €1.800.000 gevraagd. 
 
Het overmaken van de opbrengsten aan de hulporganisaties achter Giro555 gaat in delen. De eerste verdeling van 
ruim €4,4 miljoen is nog voor de actiedag op 14 augustus overgemaakt, zodat de hulpverlening snel gefinancierd kon 
worden en geen vertraging op zou lopen. Nadien zijn nog vier overmakingen geweest. In bijlage 1 aan het eind van dit 
rapport is de totale verdeling te zien en in bijlage 2 zijn de overmakingen te zien. 
 
2.3 Opbrengst en kosten Nationale Actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ 
2.3.1 Bestedingsproces  
Elk van de deelnemers beslist zelf op welke wijze en aan wat voor type hulp de bijdrage van Giro555 in het getroffen 
gebied wordt besteed, zolang zij de afspraken van de stichting Samenwerkende Hulporganisaties volgen. Er bestaat 
een aantal standaard afspraken, die de hulporganisaties achter Giro555 hebben vastgelegd in de reglementen. Zo is 
er een standaard bestedingstermijn van twee jaar na de start van een actie. Aan het begin van een actie wordt 
gekeken of de gemaakte afspraken ook goed passen bij de specifieke context van een ramp. Ook voor hulp na de 
ramp in Beiroet was de bestedingstermijn vastgesteld op twee jaar. Wederopbouwactiviteiten kosten tijd: voor het 
herstel van huizen en scholen is na de noodhulpfase voldoende tijd nodig om mensen verder op weg te helpen en 
veiligheid te bieden. De bestedingstermijn voor deze Nationale Actie liep daarom tot en met 31 juli 2022. 
 
De hulporganisaties achter Giro555 werken veelal met lokale partners of via een lokale afdeling van de eigen 
organisatie. Deze uitvoerende organisaties dienen projectvoorstellen in bij de Nederlandse hulporganisaties. Bij 
goedkeuring van het voorstel gaat de Nederlandse hulporganisatie achter Giro555 een verplichting (committering) aan 
voor financiering van het voorgestelde hulpproject. Deze gelden worden als het ware gereserveerd voor een bepaald 
voorstel of project en kunnen niet meer worden vrijgemaakt voor andere projecten. Na de committering worden de 
middelen, al dan niet in gedeelten, door de hulporganisatie overgemaakt naar de lokale partnerorganisatie of afdeling 
(overmaking). Vervolgens besteden deze partners het geld en rapporteren zij daarover via de betrokken Nederlandse 
hulporganisatie (besteding). In sommige gevallen worden projecten voorgefinancierd door lokale organisaties en vindt 
de overmaking achteraf plaats op basis van goedgekeurde rapportages. 
 
In tabel 2 is te zien hoeveel geld er door de hulporganisaties is gecommitteerd, overgemaakt en besteed aan hulp en 
aan apparaatskostenvergoeding (AKV, zie 2.3.2) tot en met 31 juli 2022. Alle gelden (€ 14.542.368) zijn besteed. 
 
Tabel 2: Financiën per organisatie  
 

  Committeringen Overmakingen Bestedingen Besteed AKV 

CARE Nederland  € 645.864   € 645.864   € 645.864   € 48.613  

Cordaid  € 1.674.000   € 1.674.000   € 1.674.000   € 126.000  

ICCO en Kerk in Actie  € 970.271   € 970.271   € 970.271   € 73.031  

Nederlandse Rode Kruis  € 2.658.520   € 2.658.520   € 2.658.520   € 200.104  

Oxfam Novib  € 1.860.000   € 1.860.000   € 1.860.000   € 140.000  

Plan International  € 785.582   € 743.998   € 785.582   € 56.521  

Save the Children  € 920.638   € 920.638   € 920.638   € 69.295  

Stichting Vluchteling  € 1.258.264   € 1.258.264   € 1.258.264   € 88.079  
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Terre des Hommes  € 367.804   € 367.804   € 367.804   € 27.684  

UNICEF Nederland  € 1.824.331   € 1.824.331   € 1.824.331   € 135.738  

World Vision  € 571.966   € 571.966   € 571.966   € 40.063  

Totaal  € 13.537.240   € 13.495.656   € 13.537.240   € 1.005.128  
 
2.3.2 Programmamanagementkosten (PMS) en apparaatskostenvergoeding (AKV) 
Elke deelnemende hulporganisatie mag maximaal 7% van het ontvangen deel van de actieopbrengst gebruiken als 
onkostenvergoeding voor gemaakte organisatiekosten (de zogeheten apparaatskostenvergoeding, AKV). AKV zijn 
kosten die ter voorbereiding en coordinatie van de hulpverlening door de hulporganisaties worden gemaakt in 
Nederland of, indien van toepassing, bij de internationale koepelorganisatie. Hieronder valt het beoordelen van 
projectvoorstellen, het monitoren van de hulp en het schriftelijk verantwoorden van de hulpprogramma’s, welke 
verantwoordingen ook ten grondslag liggen aan deze rapportage. 
 
Geld van Giro555 mag ook besteed worden aan programmamanagementkosten (PMS). Dit zijn kosten die 
gerelateerd zijn aan de uitvoering van projecten of programma’s in de landen waar de ramp zich afspeelt. Zonder 
deze kosten zou de hulp niet bij de mensen aankomen. Onder PMS vallen bijvoorbeeld kosten als het operationeel 
maken of houden van een veldkantoor (zoals computers, bewaking, gas, licht en water, internet, etc.), het huren van 
opslagruimten en de kosten van overkoepelende stafleden zoals een financieel medewerker. 
 
De illustratie hieronder geeft een concreet voorbeeld weer van PMS-kosten bij hulp, waarbij een (fictieve) 
hulporganisatie pakketten met hygieneartikelen uitdeelt aan hulpbehoevenden. In de figuur wordt van links naar 
rechts systematisch weergegeven wat de stappen zijn om de pakketten bij de hulpbehoevenden te krijgen. 
 
Direct na een ramp onderzoeken noodhulpexperts wie getroffen zijn en welke hulp nodig is. Bij deze 
zogenoemde needs assessments wordt de lokale bevolking betrokken, zodat zij inspraak krijgt in de hulp. Dit proces 
zorgt ervoor dat de juiste mensen de juiste hulp krijgen. Het salaris van deze expert kan onder PMS vallen, evenals 
de kosten voor beveiliging, kantoor, telefoon, computer, overige kantoorbenodigdheden en elektriciteit, die zijn of haar 
werk mogelijk maken. Ook ander personeel dat niet direct betrokken is bij de uitvoering van projecten, maar 
ondersteunend is aan het projectwerk, valt hieronder. Dit zijn bijvoorbeeld een financieel medewerker die de financiën 
beheert van diverse projecten of een personeelsmanager die zorgt dat de juiste mensen worden aangenomen. 
Vervolgens moet de hulp worden gepland, goederen worden ingekocht en alle logistiek worden geregeld. In de figuur 
hieronder wordt ervan uitgegaan dat opgeslagen goederen naar de getroffen gebieden worden vervoerd per 
vrachtwagen. Soms is het nodig om goederen uit het buitenland te halen. Zonder transport zou de hulp nooit 
aankomen. Nadat de hulp is uitgedeeld, moeten eventuele klachten worden afgehandeld en zal er worden 
geëvalueerd. Al deze activiteiten vallen ook onder PMS-kosten. 
  
Figuur 3: Programmamanagementkosten (PMS)  

2.3.3  Besteding per sector 
Alle hulporganisaties werken samen in een rampgebied op basis van een clustersysteem van de Verenigde Naties 
(VN). Dit is een systeem waarbij hulp is onderverdeeld in sectoren en waarbij hulpactiviteiten binnen een cluster 
worden gecoordineerd om gezamenlijk het beste resultaat en dus de beste hulp voor de slachtoffers te organiseren. 
Giro555 gebruikt voor haar rapportages een onderverdeling die afgeleid is van dit clustersysteem en gebruikt negen 
sectoren, te weten: onderdak, water en sanitaire voorzieningen, voedsel, levensonderhoud, gezondheidszorg, 
onderwijs, bescherming, rampenmanagement en programmamanagement. 
 
Het grootste deel van de actieopbrengsten wordt besteed in de sectoren waar de nood het hoogst is en waar de 
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overheid heeft gevraagd bij te staan, uiteraard binnen de capaciteiten van de uitvoerende organisaties. Het grootste 
deel van de Giro555-opbrenst is door deelnemers besteed aan de sectoren levensonderhoud, onderdak en 
bescherming zoals te zien in figuur 1 aan het begin van deze rapportage, figuur 4 hieronder en tabel 4 aan het eind 
van dit financiële hoofdstuk. 
 
Giro555-geld wordt ingezet voor zowel noodhulp als wederopbouw. Noodhulp is tijdelijke hulp, direct volgend op een 
grote ramp of crisis, om te zorgen dat mensen in leven blijven en getroffenen voorzien worden van 
basisbenodigdheden zoals tijdelijk onderdak, water, voedsel, gezondheidszorg en bescherming. Wederopbouw volgt 
direct op noodhulp en draagt ertoe bij dat mensen zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien en 
onafhankelijk worden van hulpverlening. Het is dus essentieel om, zodra het mogelijk is, aan langeretermijnplanning 
te doen en wederopbouw te starten. 
  
Onder wederopbouw vallen activiteiten die helpen het normale leven weer op te pakken, zoals herstel van 
inkomensgenererende activiteiten, ervoor zorgen dat kinderen terug naar school kunnen en nieuwbouw of renovatie 
van huizen. 
 
In het derde deel van deze rapportage geeft elke hulporganisatie achter Giro555 inzicht in welke hulp zij verleend 
heeft en welke resultaten daarmee zijn behaald per sector. 
 
Figuur 4: Bestedingen per sector  

 
 
2.3.4  Kwaliteitseisen, drempelvoorwaarden en het beheerskader  
Om als deelnemer toegelaten te worden tot de SHO ofwel Giro555 moet een hulporganisatie in Nederland gevestigd 
zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen en drempelvoorwaarden zoals vastgesteld in het SHO-organisatiereglement. 
Een voorbeeld van een toelatingscriterium is dat elke deelnemer de “Code of Conduct of the Red Cross and Red 
Crescent Movement and Non-Governmental Organisations in Disaster Relief” ondertekenen en hanteren. Deze code 
schrijft onder andere voor dat verlening van hulp aan slachtoffers van rampen prioriteit heeft (humanitarian 
imperative), dat prioriteiten gebaseerd moeten zijn op de behoeften van slachtoffers en dat hulp op een onpartijdige 
manier gegeven moet worden. Ook moet een deelnemer een eigen evaluatiebeleid hebben, het CBF-keurmerk voor 
fondsenwerving en gemiddeld meer dan een miljoen euro per jaar aan noodhulp en wederopbouw besteden.  
 
Een beheerskader is een set van richtlijnen, doelstellingen en maatregelen om processen succesvol te laten verlopen 
en risico’s te verminderen of vermijden. Het beheerskader van Giro555 wordt in eerste instantie gevormd door de 
beheerskaders van de deelnemers zelf. Dit omdat een groot deel van de deelnemers deel uitmaakt van, of is 
aangesloten bij, een internationale koepel (internationaal netwerk). Binnen een dergelijke koepel - op internationaal 
niveau - worden diverse beheersafspraken gemaakt die gelden voor alle aangesloten organisaties, waaronder de 
betreffende Nederlandse hulporganisatie. 
 
Organisaties die zijn toegelaten tot Giro555 zetten hun eigen systemen in voor een optimale besteding van de 
Giro555-actieopbrengsten. In aanvulling op de bestaande beheerskaders kent Giro555 additionele 
beheersmaatregelen, vastgelegd in het organisatie- en actiereglement. Daarin staat onder andere dat een deelnemer 
binnen haar mogelijkheden zorgdraagt voor een adequaat intern beheersingsbeleid met betrekking tot uitvoerende 
organisaties en internationale koepels. Dit beleid omvat een geheel van maatregelen, startend met de beoordeling 
van de beheerscapaciteit van de uitvoerende organisaties of internationale koepels tot en met de evaluatie en 
opvolging van de bevindingen achteraf. 
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Elke hulporganisatie draagt de zorg voor een deugdelijke administratieve organisatie, met daarin opgenomen een 
stelsel van maatregelen voor interne beheersing. Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor een doelmatige 
besteding van de Giro555-actieopbrengsten en de verantwoording daarvan. De goede werking van de administratieve 
organisatie en interne beheersing dient voortdurend door de hulporganisatie te worden bewaakt. 
  
2.3.5 Financiële verantwoording  
De financiële verantwoording van de bestedingen van Giro555-actieopbrengsten vindt plaats binnen de jaarrekening 
van een deelnemende hulporganisatie. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant van de 
deelnemer. De jaarrekening of afzonderlijke verantwoording (voorzien van een goedkeurende controleverklaring) 
wordt binnen zes maanden na de afsluiting van een kalenderjaar bij het bureau van Giro555 ingediend. Naast de 
verantwoording via de jaarrekening leggen alle hulporganisaties die deelnemen aan een Nationale Actie 
verantwoording af aan het Nederlandse publiek middels tussentijdse en eindrapportages, zowel inhoudelijk als 
financieel. Deze tussentijdse rapportage is daar een voorbeeld van. 
 
Tabel 4: Bestedingen per organisatie per cluster tot en met 31-07-2022.  
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CARE Nederland € 0 € 0 € 0 € 19.828 € 0 € 503.610 € 0 € 122.426 € 645.864 

Cordaid € 169.607 € 0 € 114.715 € 474.257 € 238.796 € 491.289 € 0 € 185.336 € 1.674.000 

ICCO en  
Kerk in Actie € 117.385 € 0 € 0 € 538.243 € 0 

 
€ 314.043 

 
€ 0 € 600 € 970.271 

Nederlandse Rode 
Kruis € 0 € 0 € 0 € 2.444.288 € 0 € 0 € 0 € 214.232 € 2.658.520 

Oxfam Novib € 152.136 € 0 € 52.817 € 672.613 € 0 € 227.130 € 608.282 € 147.022 € 1.860.000 

Plan International € 0 € 0 € 0 € 0 € 323.713 € 0 € 273.723 € 188.146 € 785.582 

Save the Children € 0 € 0 € 0 € 793.496 € 0 € 0 € 0 € 127.142 € 920.638 

Stichting 
Vluchteling  € 0 € 99.642 € 450.899 € 0 € 0 € 199.717 € 276.618 € 231.388 € 1.258.264 

Terre des Hommes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 313.809 € 53.995 € 367.804 

UNICEF Nederland € 0 € 0 € 0 € 1.722.502 € 0 € 0 € 0 € 101.829 € 1.824.331 

World Vision €0 €0 €0 €34.146 €0 €364.255 €108.853 €64.712 € 571.966 

Totaal € 439.128 € 99.642 € 618.431 € 6.699.373 € 562.509 € 2.100.044  € 1.581.285 € 1.436.828 € 13.537.240 

Percentages 3,24% 0,74% 4,57% 49,49% 4,16% 15,51% 11,68% 10,61% 100,00% 
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3 Resultaten per deelnemer 

3.1 CARE Nederland   

CARE Nederland  

 

   

Over ons  
CARE Nederland en CARE Libanon zijn onderdeel 
van de internationale CARE confederatie.  
CARE is een toonaangevende humanitaire 
organisatie die in meer dan 100 landen wereldwijd 
levensreddende hulp biedt en armoede bestrijdt door 
ongelijkheid tegen te gaan. Gelijkwaardige 
samenwerking met lokale partners speelt een 
belangrijke rol in de aanpak van CARE. Om die reden 
heeft CARE meer dan de helft van de Giro555-
fondsen toegewezen aan lokale partner Nusaned en 
regionale NGO Anera. CARE werkt nauw samen met 
deze partnerorganisaties, geeft deze lokale partners 
technische ondersteuning en zorgt voor de 
administratie.  
Op het gebied van huisvesting werkt CARE in 
Libanon samen met de ‘Shelter Working Group’. Dit is 
een werkgroep bestaande uit verschillende NGO’s die 
zich met name op onderdakbehoeften richten, waarbij 
ze richtlijnen, kaders en minimumnormen opzetten. 
Daarnaast neemt CARE deel aan een 
verwijzingssysteem, dat organisaties een 
gemeenschappelijk platform biedt om gegevens te 
analyseren en mensen die hulp nodig hebben door te 
verwijzen naar bepaalde diensten van andere 
organisaties. 
 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
CARE werkt sinds 2007 in Libanon. De aanpak van 
CARE kenmerkt zich door steun aan de kwetsbaarste 
groepen, waaronder vrouwen en meisjes, altijd 
voorop te stellen. CARE voorziet in eerste 
levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en 
een veilige plek om te slapen. Zo helpen zij mensen 
overleven in een noodsituatie. Het werk van CARE 
stopt hier niet: ze zijn er ook in de periode erna en 
bieden mensen steun om hun leven weer op te 
bouwen.  

€ 694.477  
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 694.477 

Totaal besteed t/m 31-07-2022 
(100% van te besteden bedrag) 

*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Onderdak 
Als onderdeel van de noodhulpstrategie lanceerde CARE een renovatieprogramma voor onderdak in de 
wijken Bourj Hammoud en Achrafieh. Samen met haar lokale partners Nusaned en Anera heeft CARE 
gewerkt aan de reparatie en renovatie van 246 woningen die direct zijn getroffen door de explosie in 
Beiroet. Deze renovaties werden uitgevoerd met inachtneming van de minimale normen voor onderdak, 
water en sanitair (ramen, deuren, muren, plafonds en sanitaire voorzieningen). Ook kleine schades 
werden gerepareerd. De huishoudens zijn door Nusaned en Anera geselecteerd op basis van 
sociaaleconomische omstandigheden van de bewoners, waaronder behoefte aan onderdak. Het project 
hield ook rekening met het verlichten van het leven van mensen met een handicap en specifieke 
behoeften door toegang tot kamers te vergemakkelijken. Zo werden er bijvoorbeeld handvatten in 
badkamers geplaatst, zodat mensen zich daaraan vast kunnen houden. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderdak 

• In samenwerking met Nusaned werden 88 woningen volledig gerenoveerd of gerepareerd in het Bourj 
      Hammoud-gebied; deze woningen bieden aan 122 huishoudens onderdak. 

• In samenwerking met Anera zijn 158 woningen volledig gerenoveerd of gerepareerd in het Achrafieh-gebied; 
      deze woningen bieden aan 156 huishoudens onderdak. 

• In totaal zijn 246 woningen gerepareerd en gerenoveerd in Beiroet, voor totaal 278 huishoudens. 

Besteed bedrag t/m 31-07-22 € 503.610   

 
Levensonderhoud 
 
CARE betrok bij het renovatieprogramma lokale jongeren die al deelnamen aan een beroepsopleiding 
van lokale partner Anera. Onder technische begeleiding, beoordeelden zij de schade aan huizen en 
maakten ze een plan voor renovatie en reparatie. De jongeren werden door Anera ingehuurd als 
dagwerkers. Het plan was om 10 jongeren in te huren voor dit werk, maar door de daling van de 
wisselkoers konden meer jongeren worden ingehuurd. Het project bood daarnaast werk aan migranten 
en vluchtelingen die eveneens als dagwerkers werden ingehuurd.  
 
Bovendien werden voor het project lokale leveranciers geselecteerd, waardoor de markt werd 
gestimuleerd en een circulaire economie werd gecreëerd, met name in de gebieden Achrafieh en Burk 
Hammoud. De activiteiten van het project werden op lokaal niveau ingekocht en geleverd, waardoor 
inkomsten werden gegenereerd voor de lokale bevolking.  
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

• 41 jongeren die een beroepsopleiding volgden, werkten aan renovatie van woningen als dagwerkers.  
• 110 dagwerkers, waaronder migranten en vluchtelingen, werden ingezet voor reparatiewerk en renovatie. 
• 110 hoofden van huishoudens profiteerden van het werk als dagwerker.  

Besteed bedrag t/m 31-07-22  € 19.828   

 
Programmamanagement 
 
CARE heeft projectkantoren in Beiroet en Tripoli. Medewerkers van deze twee kantoren coördineren 
het werk en krijgen technische en administratieve ondersteuning van het CARE-landenkantoor in 
Beiroet.  
De gemaakte kosten zijn onder te verdelen in drie categorieën: directe, gedeelde en indirecte kosten. 
Directe kosten zijn specifiek voor de Giro555-activiteiten. Gedeelde kosten zijn kosten die gemaakt 
worden voor de implementatie van meerdere projecten en worden proportioneel verdeeld (zoals 
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personeelskosten voor medewerkers op financiën, personeelszaken en programma’s). Indirecte kosten 
zijn kosten die niet direct te maken hebben met implementatie, maar wel noodzakelijk zijn voor het 
functioneren van de organisatie (o.a. regional management unit, afschrijvingskosten). 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31 juli 2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 122.426   
 

Uitdagingen en beperkingen 
1. Coronapandemie: het land was in januari en februari 2021 in lockdown. Hierdoor werden alle 
bouwactiviteiten stilgelegd. Dat betekende dat de projectactiviteiten vertraging opliepen. CARE moest 
het werkplan aanpassen om de vertraging in te halen. De lokale partner heeft werknemers extra laten 
werken, indien dit mogelijk was en na goedkeuring van de huisbezitters. Ook heeft CARE 3 vrijwilligers 
aangenomen en hen getraind om projectmedewerkers te ondersteunen in hun taken, zodat 
beoordelingen van schade sneller plaats konden vinden. 
 
2. Interne uitdagingen: het verschil tussen de ontvangen prijslijsten en de werkelijke marktprijzen 
(wegens inflatie) en het ontbreken van verificatiemiddelen hiervoor. Dit werd gemitigeerd door meer 
gegevens van aannemers te controleren en de bestaande prijzen te vergelijken met prijzen die bekend 
waren bij de lokale partners.   
 
3. Projectuitdaging: een van de lokale partners besloot om woningen te renoveren, die niet als meest 
urgent geselecteerd waren. De andere lokale partner hield in de beoordeling niet altijd rekening met alle 
minimumstandaarden voor onderdak. CARE zorgde voor verschillende specifieke workshops om de 
kennis van werkstandaarden bij de lokale partners te vergroten. 

 
Hulp komende maanden  
Op partnerniveau heeft CARE verschillende trainingen gegeven om de capaciteit van lokale 
organisaties te vergroten. Ook heeft CARE lokale partners gecoached, zodat zij technische normen 
konden toepassen in hun werk met betrekking tot het renoveren van huizen. Met deze 
capaciteitsopbouw van lokale partners wil CARE duurzaamheid verzekeren. Buiten projecttechnische 
vaardigheden, zijn er ook workshops gegeven met betrekking tot preventie van grensoverschrijdend 
gedrag en basis humanitaire normen (de zogenaamde Core Humanitarian Standard), met betrekking tot 
het geven van noodhulp.   
 
Door lokale jongeren in dienst te nemen, bouwen zij voldoende vaardigheden op om na het project hun 
werk voort te kunnen zetten in andere bouwprojecten.  
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 

3.2 Cordaid   

Cordaid  

 

   

Over ons  
Cordaid heeft jarenlange ervaring met noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking wereldwijd en werkt ook 
al jarenlang in het Midden-Oosten. De organisatie 
heeft kantoren in tien landen, waaronder een kantoor 
in Iraq en werkt waar mogelijk samen met lokale 
organisaties. Cordaid is lid van het internationale 
Caritas-netwerk dat bestaat uit Caritasorganisaties in 
168 landen die onderling samenwerken in 
noodsituaties. In samenwerking met de Caritas-
partners in Beiroet bracht Cordaid kort na de explosie 
de noden en behoeftes in kaart. Een aantal Caritas-
partners, waaronder Cordaid, zette het consortium 
‘Wederopbouw Beiroet’ op, waarin krachten 
gebundeld werden om effectieve noodhulp te 
verlenen na de explosie. De Giro555-gelden zijn 
geïnvesteerd in onderdak, levensonderhoud, 
gezondheidszorg, voedsel en onderwijs. De lokale 
samenwerkingspartners van Cordaid waren reeds 
actief in de getroffen gemeenschappen. De 
hulpverlening kwam tot stand in coördinatie met 
andere hulpverleningsorganisaties en de lokale 
overheid. 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Sinds 2013 werken Cordaid en Caritas Libanon 
samen ten behoeve van de opvang van Syrische 
vluchtelingen in Libanon. Hierbij worden de kwetsbare 
vluchtelingen ondersteund met onder andere 
onderdak, voedsel, hygiëneproducten, dekens, 
matrassen, winterkleding en verwarming. Ook wordt 
via mobiele klinieken gezondheidszorg verleend en 
financiële bijstand gegeven aan kwetsbare families. 
Ook Cordaid-partner Jesuit Refugee Services was 
reeds voor de explosie actief in de getroffen districten 
in Beiroet, met hulpverlening aan Syrische families. 
Daarnaast zijn de Amerikaanse Caritas, Catholic 
Relief Services en Caritas Zwitserland al lange tijd 
aanwezig in Beiroet met een kantoor, lokale staf en 
een uitgebreid netwerk van lokale partners. Dankzij 
de aanwezigheid en ervaring van deze partners, was 
Cordaid na de explosie in de haven van Beiroet in 
staat om snel en effectief noodzakelijke hulpverlening 
te bieden. 

€ 1.800.000 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 1.800.000 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Onderdak 
Na de explosie in de haven was Caritas Libanon snel ter plekke in de drie door de explosie meest 
getroffen districten Achrafieh, Rmeil en Bourj Hammoud. Maatschappelijk werkers bezochten de 
getroffen huishoudens en deden onderzoek naar de schade van de huizen en appartementen. Ook 
brachten zij de sociaaleconomische omstandigheden van de families in kaart. De meest kwetsbare 
families, die schade hadden aan hun onderkomen, kregen eenmalig een standaard bedrag van 689 
euro (800 US dollar) voor het repareren van lichte of gematigde schade aan hun huizen. Het uit te 
keren bedrag werd vastgesteld in coördinatie met andere organisaties die soortgelijke hulp verleenden. 
Naast het beschikbaar stellen van financiële bijdrages voor herstel, waren zowel Caritas Libanon als 
Catholic Relief Services direct betrokken bij het herstel van schade aan huizen van kwetsbare families 
in Bourj Hammoud. 
 
CRS droeg in twee getroffen districten in Bourj Hammoud, in samenwerking met de lokale 
gemeenschap en de lokale overheid, bij aan essentieel stedelijk herstel ten behoeve van de veiligheid 
en het verbeteren van de leefomstandigheden. Dat deed CRS onder andere via het repareren en/ of 
vervangen van onveilige en openliggende elektriciteitskabels, het repareren van beschadigde gevels 
van gebouwen, straatverlichting en het creëren van een groene open ruimte.  
 
Cordaids partnerorganisaties Jesuit Refugee Services en Caritas Libanon distribueerden in totaal 1144 
hygiënepakketten aan de meest kwetsbare Syrische, Armeense, Egyptische, Ethiopische, Irakese en 
Palestijnse families. De hygiënepakketten bevatten onder andere zeep, desinfectiegel en tandpasta. 
Ook werd voorlichtingsmateriaal over het voorkomen van verspreiding van het coronavirus verstrekt.   
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderdak 

Onderdak 
• 407 kwetsbare families (1.304 mensen) in Achrafieh, Rmeil and Bourj Hammound ontvingen een 

geoormerkt bedrag van 689 euro voor de reparatie van hun beschadigde huizen (ramen, deuren en 
kozijnen). 

• 71 beschadigde huizen (deuren, ramen en kozijnen) werden door onze partners direct gerepareerd in de 
getroffen districten.  

• Caritas Lebanon distribueerde 79 zonnepanelen aan kwetsbare families voor het opwekken van zonne-
energie. 

• In 2 getroffen districten in Bourj Hammoud werden reparaties in de publieke ruimte uitgevoerd ten behoeve 
van de veiligheid. Er is in deze districten onder andere geïnvesteerd in 41 nieuwe straatlantaarns, 277 
strekkende meter nieuwe kabels en 20 gerepareerde gevels van zwaar beschadigde gebouwen.  

• Via een inclusief proces en in samenwerking met de gemeente, werd in Bourj Hammoud een groene 
openbare ruimte ontwikkeld. Hier kunnen omwonenden  komen voor ontspanning en vertier.  

Non-foodmiddelen 
•    1.144 kwetsbare families ontvingen een hygiënepakket inclusief voorlichting rondom extra maatregelen ter 

preventie van verspreiding van het coronavirus. 
• 34 personen ontvingen bij aanvang van de winter in 2020 50 euro voor de aanschaf van dekens en andere 

warmtematerialen.  

In totaal ondersteunde Cordaid 478 huishoudens (1.576 personen) met de reparatie van hun beschadigde huizen 
en 1.178 huishoudens met non-foodmiddelen of een financiële bijdrage om deze aan te schaffen. Met de essentiële 
stadsvernieuwing werden 428 families bereikt.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 491.289 

 
Voedsel 
Jesuit refugee services (JRS) deelde voedselmanden uit aan getroffen families in Bourj Hammoud en 
Qarantina. Deze families hadden een tekort aan voedsel. Het betrof families van Libanese, Syrische, 
Armeense, Irakese en acht andere nationaliteiten. De families gaven aan dat de voedselmanden hen 
gemiddeld voor een maand aan etenswaren verschaften. Het betrof hier kwetsbare families die ook een 
hygiënepakket ontvingen. De families kregen spraakberichten via WhatsApp met adviezen over het 
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bewaren van het voedsel en het handhaven van de hygiëne tijdens het koken. Ook Caritas Libanon 
deelde voedselpakketten uit en verstrekte warme maaltijden. CRS-partners boden getroffen families 
hulp door vouchers te verstrekken die ingewisseld konden worden bij specifieke leveranciers voor het 
aanschaffen van (verse) voedselwaren en hygiëneartikelen, zoals was- en ontsmettingsmiddelen. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor voedsel 

1.169 families (6.208 personen) in Bourj Hammoud en Qarantina ontvingen 1 of meerdere voedselpakketten met 
etenswaren voor ongeveer een maand en informatie via WhatsApp over het bewaren van het voedsel en 
hygiënemaatregelen bij de bereiding van de maaltijden. 

150 kwetsbare families (580 personen) in Achrafieh ontvingen vouchers, voldoende voor 2 maanden 
boodschappen, die ingewisseld konden worden bij lokale leveranciers voor verse voedselwaren (vlees, kip, kaas, 
groente) en hygiënematerialen. 

134 kwetsbare families (466 personen) in Bourj Hamoud ontvingen een prepaid card (voor 1 maand voedsel). 

1.199 personen ontvingen een warme maaltijd. 

7.254 personen ontvingen voor 1 of 2 maanden voedsel. Daarnaast genoten 1.199 mensen van een warme 
maaltijd. In totaal werden 8.453 personen bereikt.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 114.715 

 
Gezondheidszorg 
In overleg met de overheid en andere NGO’s bood CRS samen met drie lokale partners AICA, ISF en 
CDLL gezondheidszorg in de getroffen districten. AICA en CDLL openden een gezondheidscentrum in 
respectievelijk Nabaa– Bourj Hammoud en Mar Mikhael. De Iman Sadr Foundation (ISF) verleende 
eerstelijnsgezondheidszorg door middel van huisbezoeken aan gemiddeld vijftien gezinnen per dag 
(één of twee keer per week) in Mar Mikhael, Achrafieh, Bourj Hammoud, Karantina en Sed Bouchrieh.  
 
ISF-artsen boden medische consulten en verstrekten medicijnen indien nodig. In twee gevallen werd 
specifieke ondersteuning geboden. Een familie waarvan de dochter gewond is geraakt door de explosie 
en in coma ligt, werd ondersteund bij het betalen van de ziekenhuiskosten. Een 17-jarige jongen die 
sinds de explosie lijdt aan hersenletsel, werd geholpen met logopedie en psychotherapie.  
 
JRS (reeds lang actief in het getroffen Bourj Hammoud) bood geestelijke gezondheidszorg en 
psychosociale ondersteuning aan getroffenen. Na een zorgvuldige beoordeling en intake, bood JRS 
gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg voor het verwerken van de traumatische gebeurtenissen 
tijdens de Beiroet-explosie. Daarnaast organiseerde JRS groepsbijeenkomsten om de traumatische 
gebeurtenissen van de Beiroet-explosie en de coronacrisis te bespreken, wat hielp bij het verwerken. 

 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor gezondheidszorg 

Medische zorg na de explosie (via 3 CRS-partners: 3.865 personen ontvingen eerstelijns gezondheidszorg)  
 
2 gezondheidscentra zijn opgezet in Nabaa en Mar Mikhael. In de eerste maanden na de explosie ontvingen in totaal 
3.658 personen eerstelijnsgezondheidzorg in deze centra.  
 
Daarnaast werd aan 207 personen eerstelijnsgezondheidszorg verleend door middel van huisbezoeken in de 
getroffen districten Mar Mikhael, Achrafieh, Bourj Hammoud, Karantina en Sed Bouchrieh. 

Medische en geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning (JRS) 
 

• 2.898 families namen deel aan groepsbijeenkomsten voor het verwerken van de traumatische 
gebeurtenissen van de Beiroet-explosie in combinatie met de coronacrisis.  

• 586 personen ontvingen Psychologische Eerste Hulp en/of Psychosociale Ondersteuning (PSS) via 
individuele sessies en 499 personen via groepssessies. 
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• 1.113 personen, waaronder 441 kinderen, ontvingen gespecialiseerde psychische zorg en daar waar nodig 
ook medicatie.  

• In totaal werden 486 kinderen bereikt met gespecialiseerde medische zorg via een kinderarts, psychische 
zorg en/of logopedie.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 169.607 

 
Levensonderhoud 
Caritas Libanon voerde activiteiten uit in het herstel van levensonderhoud. Dat deed Caritas via de 
renovatie van winkels van kleine ondernemers (o.a. het verwijderen van gebroken glas, vervangen van 
ramen en deuren en het aanbieden van winkelstellages en andere relevante uitrustingen).  
 
Met het Caritas-consortium in het 3BC-project (‘Wederopbouw Beiroet’-project) deelde Caritas Libanon 
vrij te besteden geldbedragen uit aan de slachtoffers van de ramp. Uit enquêtes blijkt dat het geld 
vooral besteed is aan voedsel, medicijnen, babyvoeding, (achterstallige) huur en het terugbetalen van 
leningen. De kwetsbare gezinnen ontvingen twee of drie maanden achter elkaar een bedrag in 
Libanese ponden (equivalent aan 172 euro). De bedragen die voor levensonderhoud werden 
uitgekeerd, zijn vastgesteld in samenwerking met andere humanitaire organisaties. 
 
Ook binnen het programma voor psychosociale zorg van JRS werd ingezet op het vergroten van de 
weerbaarheid van de meest getroffen families. Families ontvingen één tot drie keer een vrij besteedbaar 
geldbedrag. Het betrof families met verschillende nationaliteiten, waaronder Libanees, Syrisch, 
Armeens, Ethiopisch, Iraaks, Perzisch en Palestijns. In alle gevallen ging het om huishoudens waarvan 
familieleden geselecteerd waren voor het psychosociale / GGZ-programma van JRS voor 
traumaverwerking. 94 procent van de gezinnen gaf aan dat de financiële bijdrage hun gezin een maand 
lang hielp om in de basisbehoeften te voorzien. 92 procent van de gezinnen gaf aan dat het vrij 
besteedbare bedrag de voorkeur heeft ten opzichte van andere vormen van ondersteuning. De 
resterende 8 procent gaf aan deze financiële ondersteuning graag aangevuld te zien met 
voedselpakketten en medicijnen. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

290 huishoudens (693 personen) werden ondersteund met een financiële maandelijkse bijdrage van 172 euro voor 
3 maanden via het wederopbouw Beiroet project; In het tweede jaar werden nogmaals 1.427 personen bereikt met 
financiële ondersteuning via een maandelijkse bijdrage voor maximaal 3 maanden. In totaal werden 2.120 personen 
bereikt.  

Partner JRS verstrekte tot maximaal 3 keer een vrij besteedbaar bedrag variërend van 150 tot 210 euro aan 546 
families (2.932 personen) ter verhoging van de weerbaarheid. Tenminste 1 lid van deze huishoudens kwam in 
aanmerking en ontving parallel geestelijke gezondheidzorg of psychosociale ondersteuning.  

6 kleine ondernemers en hun gezinnen werden ondersteund bij de renovatie en heropbouw van hun winkel. 

Met activiteiten voor levensonderhoud zijn in totaal 5.076 personen bereikt. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 474.257 

 
Onderwijs 
De explosie leidde tot de gedeeltelijke of volledige vernietiging van ongeveer 160 openbare en 
particuliere scholen in Beiroet en aangrenzende gebieden. Een dergelijke verwoesting dreigde het 
onderwijsjaar 2020-2021 te verstoren en zo’n 85.000 Libanese en niet-Libanese studenten het recht op 
onderwijs te ontnemen. De impact van de coronapandemie heeft de druk op de onderwijssector in 
Libanon verder vergroot.  
 
Als onderdeel van een grootschalig online onderwijsprogramma met zeven scholen in de getroffen 
districten, distribueerde Caritas Zwitserland met haar lokale partners in totaal 700 tablets, inclusief 
beschermhoes en koptelefoon. Daarnaast leverde Caritas oplaadstations aan scholen en ontvingen alle 
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deelnemende kinderen een schooluitrusting (inclusief schriften en pennen). De zeven scholen 
ontvingen ook nog vijf laptops per school voor de docenten. Ook Caritas Lebanon verstrekte tablets 
voor online leren (e-learning) aan kinderen en studenten die geraakt zijn door de explosie en waarvan 
velen hun bezittingen hebben verloren. De kinderen ontvingen daarnaast ook een internetbundel. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderwijs 

CHILD-programma (Caritas Zwitserland en partners): 
 
Apparatuur / uitrusting voor 7 scholen: 

• 700 tablets inclusief beschermhoes, pen en koptelefoon zijn verdeeld over 7 scholen ten behoeve van 
onderwijs; 

• 35 laptops zijn ter beschikking gesteld aan 7 scholen (inclusief een tijdelijke internetbundel); 
• 16 oplaadstations zijn geleverd aan 7 scholen voor het kunnen opladen van de tablets; 

 
Training en onderwijs: 

• 38 docenten zijn getraind in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs (via e-learning / leren op afstand); 
• 1.312 kinderen werden bereikt met alternatief onderwijs op afstand inclusief internetbundels, schooluitrusting 
     of leermaterialen; 
• 691 leerlingen ontvingen tijdelijk een tablet ten behoeve van e-learning; 
• 1.013 families zijn bereikt via coaching en trainingsvideo’s ten behoeve van onderwijsbegeleiding van de 
     kinderen; 

Caritas Lebanon: 40 tablets voor kinderen voor e-learning, 72 kinderen ontvingen een internetbundel (voor 3-4 
maanden). 

In totaal werden 1.384 kinderen bereikt, 38 docenten getraind en 7 scholen versterkt bij het online lesgeven. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 238.796 

 
Programmamanagement 
Programmamanagement behelst de kosten ter ondersteuning van de uitvoering van het programma 
door Cordaid-partners Caritas Libanon, Jesuit Refugee Services en (de lokale partners van) Caritas 
Zwitserland en de Amerikaanse Caritas Catholic Relief Services. Dat zijn met name personeelskosten 
van ondersteunend personeel, kantoorkosten en reiskosten. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 185.336 

 
Uitdagingen en beperkingen 
Libanon kampt met een voortdurende politieke en economische crisis, grote werkloosheid en hoge 
inflatie, waardoor de prijzen van voedsel stijgen en steeds meer mensen niet meer in hun eerste 
levensbehoeften kunnen voorzien. Ziekenhuizen kampen met tekorten aan medicijnen en andere 
hulpmiddelen. Ook is er een structureel tekort aan brandstof. Het vertrouwen in de overheid is 
minimaal.  
 
De fluctuerende wisselkoers en de daling van de waarde van de Libanese pond vormden de grootste 
uitdagingen voor de hulp. In een aantal gevallen, met name als het ging om vergoedingen voor de 
reparaties van huizen, is ervoor gekozen om geldbedragen uit te keren in US dollars. Daarnaast werd 
gewerkt met vouchers en prepaidkaarten. In sommige gevallen is er voor gekozen om wel uit te keren 
in Libanese ponden, om op deze wijze niet verder bij te dragen aan de waardevermindering van de 
lokale munteenheid.   
 
Cordaid partners rapporteerden ook uitdagingen op het gebied van veiligheid van de sociaal werkers. 
Door de nijpende economische situatie was de radeloosheid groot en hulpverleners kregen daardoor te 
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maken met emotionele chantage of fysieke bedreiging. Via training, begeleiding en bijeenkomsten is 
geïnvesteerd in de weerbaarheid van de hulpverleners. 
 
Uiteraard was ook de coronacrisis van invloed op de hulpverlening. In het begin van 2021 liep het 
aantal coronabesmettingen in Beiroet zodanig op, dat de overheid genoodzaakt was om het openbare 
leven volledig stil te leggen. Daardoor viel de hulpverlening in Beiroet gedeeltelijk stil. Ook de lokale 
partners hadden te kampen met uitval van personeel vanwege corona. Een deel van de 
werkzaamheden werd gecontinueerd of kon online worden uitgevoerd.  
 
Hulp komende maanden  
De economische, politieke en humanitaire crisis in Libanon is helaas nog niet ten einde. Gelukkig zijn 
en blijven zowel Cordaids internationale partners Catholic Relief Services en Caritas Zwitserland als 
ook de lokale partners Caritas Libanon en Jesuit Refugee Services aanwezig in Beiroet om de lokale 
bevolking te ondersteunen. 
 
Catholic Relief Services (CRS) heeft dankzij de fondsen vanuit SHO in de tweede helft van 2021 en 
2022 twee getroffen districten kunnen ondersteunen met essentieel stadsherstel. Als onderdeel van de 
overdracht zijn de lokale autoriteiten verantwoordelijk geworden voor het onderhoud van de 
duurzamere straatverlichting en kabels. Het ontwerp van de groene openbare ruimte was een inclusief 
en daarmee gedragen proces in nauwe samenwerking met de gemeenschap en de gemeente.  
Zo werd een verouderd gebouw mede vanwege instortingsgevaar gesloopt en werden er schommels 
voor kinderen en betonnen banken en tafels voor ouderen geïnstalleerd. Verder werden er bomen 
geplant en lichten en toiletten geïnstalleerd, waaronder een toilet voor mensen met een handicap. Ook 
werd een passende muurbeschildering aangebracht door een lokale graffiti-artiest. 
CRS blijft werkzaam in het getroffen gebied en werkt momenteel, met fondsen van andere donoren, 
aan essentiële stadsherstel activiteiten in andere kwetsbare districten. 
Na beëindiging van het onderwijsprogramma bood Caritas Zwitserland nog nazorg en ondersteuning 
aan de zeven scholen door middel van 700 internetbundels voor zes maanden, ten behoeve van het 
gebruik van de tablets. Omdat de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, worden de tablets nu 
gebruikt voor de reguliere lessen. De tablets stellen de scholen in staat om online lesmateriaal te 
gebruiken. Caritas Zwitserland onderhoudt nog contact met de zeven betrokken scholen.  
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 

3.3 Kerk in Actie   

Kerk in Actie  

 

   

Over ons  
Kerk in Actie is lid van ACT Alliance (Action by 
Churches Together), een wereldwijd oecumenisch 
netwerk met meer dan 130 leden, actief in 120 
landen. Als er ergens ter wereld een ramp plaatsvindt, 
doen nationale en internationale leden en hun lokale 
partners samen een hulpaanvraag. Met de ontvangen 
gelden bieden de partners ter plekke hulp aan 
getroffenen. Hierbij krijgen ze hulp van diaconale 
organisaties van kerken. ACT-leden en -partners 
waren in Beiroet direct ter plaatse en hebben in de 
eerste cruciale uren na de ramp levensbelangrijke 
hulp geboden. Ook hun eigen medewerkers en 
gebouwen werden zwaar getroffen. 
 
24 maanden hulp 
Na de explosie maakten twee nationale en vier 
internationale leden, die samenwerken met vijf lokale 
partnerorganisaties, een plan om eerst zeven 
maanden lang noodhulp te bieden in Beiroet en 
omgeving. Daarna maakten één internationaal lid en 
vier lokale organisaties een plan om getroffen families 
weer aan een duurzamere bron van inkomen te 
helpen. Dit door het ondersteunen van door vrouwen 
gerunde bedrijfjes. Kerk in Actie gebruikte Giro555-
gelden om specifieke onderdelen van deze twee 
plannen te ondersteunen. ACT-leden en partners 
hebben goede samenwerkingsnetwerken in de 
gemeenschappen die door de explosie zijn getroffen. 
De hulp werd in afstemming met deze deels kerkelijke 
netwerken verleend. 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
ACT werkt al sinds 1950 in Libanon. Toen bood de 
alliantie hulp aan Palestijnse vluchtelingen in twee 
kampen in Beiroet. Daarnaast werden er diaconale en 
ontwikkelingsprogramma's in Libanon opgezet. In de 
burgeroorlog (1975 – 1990) verleende ACT 
humanitaire hulp aan getroffen families in heel 
Libanon. Van 2012 tot op de dag van vandaag helpt 
ACT Syriërs die naar Libanon vluchtten. Omdat ACT 
al medewerkers en hulpgoederen ter plekke had, kon 
de alliantie direct na de explosie hulp bieden. 

€ 1.043.302 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 1.043.302 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Onderdak 
Getroffen gezinnen ontvingen met Giro555-gelden een hygiënepakket, inclusief menstruatiepakket voor 
vrouwelijke gezinsleden. In deze pakketten zaten ook coronabeschermingsmaterialen zoals 
mondkapjes en plastic handschoenen. Deze gezinnen hadden geen of een laag inkomen, een vrouw 
als kostwinner, een groot aantal kinderen of één of meerdere gezinsleden met een handicap.  
 
Ook werden met Giro555-gelden appartementen van grote gezinnen in de wijken Achrafiye, Bourj 
Hammoud, Karantina en Baouchriye hersteld. Met hulp van gemeentekantoren en een 
coördinatieplatform van het Libanese leger werd in kaart gebracht welke gezinnen deze hulp het meest 
nodig hadden. 
 
Tijdens het herstel zijn deuren, ramen, muren en basismeubilair van appartementen vernieuwd en is er 
schilderwerk gedaan. De bewoners hielpen zelf mee met de reparatie van hun elektriciteits- en 
watersystemen. Alle gezinnen wonen nu weer in een veilig en gemeubileerd appartement.  
 
Met de hygiëne- en menstruatiepakketten konden families hun hygiëne beter in acht nemen en zichzelf 
beter beschermen tegen het oprukkende coronavirus. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderdak 

Het plan was om: 
• 200 appartementen van gezinnen met een laag inkomen te herstellen en te voorzien van basismeubilair; 
• 1.200 hygiëne- en menstruatiepakketten uit te delen. 

• Er werden 86 huizen gerepareerd (zie toelichting hieronder). Hierdoor kregen 516 mensen, wiens huis 
kapot was, weer onderdak. 

• Daarnaast ontvingen 2.701 gezinnen hygiënepakketten. Hiermee werden zo’n 13.506 personen geholpen. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 314.043 

Toelichting: Omdat er vanuit de hele wereld veel financiële steun binnenkwam voor het renoveren van woningen, 
kreeg Kerk in Actie goedkeuring van het Libanese leger om met Giro555-gelden slechts 86 appartementen te 
herstellen. Door aanhoudende sterke prijsinflatie van bouwmaterialen, lagen de gemiddelde kosten voor het herstel 
van een appartement 140% hoger dan begroot. Het resterende budget werd gebruikt voor het herstel van een zwaar 
beschadigd ziekenhuis (zie onder ‘gezondheid’). 

 
Gezondheidszorg 
Met het geld dat over was van de renovatie van woningen, herstelde Kerk in Actie gebouwen van een 
groot kerkelijk ziekenhuis in Beiroet. Dat ziekenhuis ligt slechts 800 meter van het rampgebied en 
raakte zwaar beschadigd door de explosie.  
 
Om de behandeling van coronapatiënten niet te hinderen, verliep het herstelwerk in een langzaam 
tempo: kamer voor kamer. Patiënten konden worden behandeld in ruimtes die niet volledig verwoest 
waren.  
 
Inmiddels is er nieuwe apparatuur gekocht en geïnstalleerd en kan het ziekenhuis aan steeds meer 
patiënten hulp bieden. Het aantal bedden is nu weer op het niveau van vóór de explosie: het ziekenhuis 
heeft 200 bedden en jaarlijks kunnen 250.000 poliklinische behandelingen worden uitgevoerd. 

 
Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor gezondheidszorg 

Diverse gebouwen van een kerkelijk ziekenhuis in Beiroet werden hersteld. Hierdoor heeft het ziekenhuis nu weer 
plaats voor 200 patiënten en kunnen er 500 klinische en poliklinische behandelingen per dag worden uitgevoerd.  
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Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 117.385 

Toelichting: Oorspronkelijk was het herstel van een deel van het ziekenhuis niet opgenomen in het plan. Omdat er 
geld over was van de renovatie van woningen, werd het herstel van het ziekenhuis in november 2020 aan het plan 
toegevoegd. Eind maart 2021 was het werk klaar.  

 
Levensonderhoud 
Kerk in Actie, verstrekte aan getroffen gezinnen, een financiële bijdrage om in de kosten van hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. De bedragen varieerden tussen de 150 en 200 US dollar, 
afhankelijk van de grootte van het gezin. Het bedrag werd afgestemd met het coördinatieplatform en 
moest de kosten van basisvoedsel, gezondheidsgerelateerde uitgaven en kosten voor huur, elektriciteit 
en water voor drie maanden (deels) dekken. Door de bankencrisis en de totale lockdowns in Libanon 
ontvingen de getroffen gezinnen het geld pas in februari 2021. Omdat het geld in de tussentijd weer 
minder waard was geworden, was de bijdrage helaas maar kostendekkend voor twee maanden in 
plaats van drie.  
 
Na negen maanden bood Kerk in Actie steun aan vrouwen die vóór de ramp een eigen bedrijfje hadden 
en dat weer wilden herstarten. Ook bood Kerk in Actie steun aan vrouwen die hun bedrijfje verder 
wilden uitbouwen, om meer inkomen en meer banen voor anderen te creëren. Dit werd gedaan door 
middel van training in bedrijfsvoering, financiële administratie, marketing en aftersales. Daarna konden 
de vrouwen een lening van 500 tot 5.000 US dollar krijgen om te investeren in hun bedrijf. Hierdoor 
kunnen zij weer in hun eigen onderhoud en dat van hun werknemers voorzien, zodat zij niet afhankelijk 
blijven van humanitaire hulp. 
 
Het project droeg ook bij aan sociale cohesie. Zo namen bedrijfseigenaressen, hun medewerkers en 
anderen in de omgeving (met verschillende etnische en religieuze achtergronden en nationaliteiten) 
samen deel aan activiteiten zoals een fair, sociaal evenement en een sportfestijn. Libanon is een sterk 
verdeeld land en er zijn veel fricties tussen mensen van verschillende achtergronden. 
 
Omdat het project zich op vrouwen richtte, hielden de medewerkers van de uitvoerende organisaties in 
de gaten of betrokkenen te maken hadden met seksueel en gendergerelateerd geweld. Indien dat het 
geval was, werden zij doorverwezen naar een organisatie die hen kon begeleiden en bescherming kon 
bieden. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

• 875 gezinnen hebben een financiële bijdrage ontvangen voor hun levensonderhoud. Hiermee zijn circa 
4.375 personen geholpen. 

• 166 vrouwelijke bedrijfseigenaren hebben een training van gemiddeld 9 modules voor bedrijfsvoering, 
financiële administratie, marketing en after-sales gevolgd. 62 van hen hebben een senior business mentor 
gekozen. 73 van hen werkten mee aan een fair en één of meerdere sociale activiteiten ten behoeve van 
sociale cohesie in hun gemeenschap. 178 bedrijfjes krijgen een lening van de betrokken 
microfinancieringsorganisatie zodra zij aan alle voorwaarden voldeden. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 538.243  

 
Programmamanagement 
Kerk in Actie huurde een consultant in voor technische ondersteuning bij de kwaliteitsverbetering van 
monitoring en evaluatie van nationale ACT-leden en partnerorganisaties. Een humanitaire medewerker 
van Kerk in Actie leverde uitgebreide technische ondersteuning bij ontwerp, aanpassing, planning, 
risicobeoordeling en kwalitatieve monitoring en evaluatie van de hulpverlening door lokale organisaties. 
Daarnaast bood de medewerker ondersteuning bij de coördinatie tussen ACT-leden en de andere met 
Giro555-gelden gefinancierde instanties ter plaatse. 
 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Over tweederde van het door Kerk in Actie ondersteunde werk van haar netwerk en partners is een goed 
uitgevoerde externe evaluatie gedaan, die mede door de consultant van Kerk in Actie is begeleid. Hierbij is onder 
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andere gebleken dat de hulp bij de meest behoeftigen terecht is gekomen. Zij vonden de wijze, kwaliteit en tijdigheid 
waarop deze hulp werd verleend voldoende tot erg goed.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 600  

Opmerking: de PMS-kosten zijn gedaald ten opzichte van de eerdere rapportage, omdat Kerk in Actie deze kosten uit 
het AKV-gedeelte heeft kunnen dekken. De enige kosten die nu onder PMS vallen, zijn de kosten van een externe 
consultant. 

 
Uitdagingen en beperkingen 
Tijdens de hulpverlening na de explosie in Beiroet kregen ACT-leden en partners te maken met diverse 
uitdagingen. Dat begon bij een slecht functionerende nationale burgerregering, en daarbij een 
financiële- en bankencrisis die hyperinflatie, ongelijkheid in valutakoersen, regelmatige geldcrises en 
enorme prijsinflatie veroorzaakten. Daarbij kreeg ook Libanon te maken met een snelle verspreiding 
van het coronavirus. Er werden lockdowns en avondklokken ingesteld om de verspreiding in te 
dammen. Daardoor werd het contact met getroffen gezinnen bemoeilijkt.   

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, werden een aantal belangrijke maatregelen getroffen. ACT-
leden en partners coördineerden met lokale overheden en andere humanitaire hulporganisaties op 
buurtniveau en met het leger op stadsniveau. Daarnaast lobbyde ACT Libanon bij banken om NGO's 
snel toegang te verschaffen tot hun rekeningen en vreemde valuta, met een gunstig tarief. Ook zorgde 
ACT Libanon voor coronabeschermingsmiddelen voor hun personeel en in hygiënepakketten. En was 
ACT Libanon betrokken bij de bewustmaking en het verspreiden van correcte informatie onder 
getroffenen. Tot slot lobbyde ACT Libanon bij nationale autoriteiten en leger om de hulpverlening door 
te laten gaan tijdens de avondklok. 

Hulp komende maanden  
Kerk in Actie zal ook in de komende jaren de hulpverlening van (inter)nationale ACT-leden en hun 
nationale partners blijven ondersteunen, vooral op het gebied van psychosociale hulp, bescherming 
tegen gendergerelateerd geweld en herstel van werkgelegenheid in Beiroet. Ook krijgen kleine 
bedrijven van vrouwen hulp om opnieuw op te starten of op te schalen. Op deze manier wordt de lokale 
productie van grondstoffen en uitvoering van diensten gestimuleerd en werkgelegenheid gecreëerd.  
 
Ook zal Kerk in Actie duurzame hulp blijven bieden aan vluchtelingen en gastgezinnen met een laag 
inkomen in Beiroet en de rest van Libanon.  
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 

 

3.4 Nederlandse Rode Kruis   

Nederlandse Rode 
Kruis 

 

 

   

Over ons  
Het Rode Kruis is in 192 landen ter wereld 
vertegenwoordigd door een nationale Rode Kruis- of 
Rode Halve Maan-vereniging. Dankzij dit netwerk van 
lokale verenigingen bereikt het Rode Kruis veel 
mensen. Het Rode Kruis werkt vanuit zeven 
grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, 
neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid 
en algemeenheid. De activiteiten worden veelal 
uitgevoerd door vrijwilligers, op basis van de Rode 
Kruis-grondbeginselen.  
 
Als reactie op de explosie in Beiroet heeft het 
Libanese Rode Kruis (LRC) haar middelen 
gemobiliseerd om te reageren op de meest directe 
behoeften en om de behoeften op korte en lange 
termijn in kaart te brengen. De teams in het veld zijn 
onder andere betrokken bij het verlenen van 
medische nooddiensten, bloedtransfusiediensten, 
basishulp en onderdak, eerstelijns- en geestelijke 
gezondheidszorg en het runnen van ‘hotlines’ voor 
communicatie met getroffen families. 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Het Rode Kruis is sinds 1945 actief in het land en 
staat bekend als het Libanese Rode Kruis (LRC). Hier 
waren voorafgaand aan de ramp 379 medewerkers 
en 12.000 vrijwilligers werkzaam. Het aantal 
ondersteunde personen bedraagt jaarlijks ongeveer 1 
miljoen. De belangrijkste onderwerpen waar het Rode 
Kruis in Libanon een bijdrage aan levert (zowel voor 
als na een ramp) zijn noodhulp, ambulancezorg, 
bloedtransfusiediensten, medisch-sociale hulp (onder 
andere psychosociale ondersteuning) en 
rampenmanagement. 
 
 

€ 2.858.624 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 2.858.624 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Levensonderhoud 
Het Rode Kruis heeft 940 families (ca. 3.835 personen) die slachtoffer zijn geworden van de explosie in 
Beiroet, gedurende 7 maanden, voorzien van directe financiële steun. Deze ondersteuning bestond uit 
een bijdrage van 300 USD per maand per getroffen gezin. Dit bedrag is onder andere – op basis van 
individuele noden – gebruikt voor de aanschaf van basisbehoeften zoals drinkwater, eten, kleding, 
hygiënemateriaal en/of reparatie van beschadigde huizen. 90% van de families die hulp kreeg was 
Libanees, 8% Syrisch en 2% van een andere nationaliteit. Maandelijks werd er een bijdrage van 300 
USD uitgekeerd via, door het Rode Kruis, verstrekte bankpassen. De getroffen gezinnen werden 
gekozen op basis van huis-aan-huis onderzoeken, die door getrainde Rode Kruis vrijwilligers en in 
afstemming met andere lokale en internationale organisaties werden uitgevoerd. Deze onderzoeken 
gaven inzicht in de materiële schade aan het huis, maar ook de kwetsbaarheden en noden van de 
getroffenen. Er werd bij de selectie onder andere rekening gehouden met de aanwezigheid (binnen het 
huishouden) van kinderen, ouderen, mensen met een handicap, zwangere vrouwen en chronisch 
zieken. Uiteindelijk heeft het Rode Kruis een kwart van het totale aantal geïdentificeerde en 
geselecteerde huishoudens (10.000) voorzien van directe financiële steun. Deze vorm van 
hulpverlening is gekozen omdat het de waardigheid van de getroffen familie of individuen eert. 
Daarnaast vermindert deze vorm versnippering en duplicatie, zorgt het ervoor dat het hoogst mogelijke 
percentage van de middelen bij de eindbegunstigde terechtkomt en ondersteunt het lokale markten. 

 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31 juli 2022 voor levensonderhoud 

Het Rode Kruis voorzag 940 families/3.835 personen die slachtoffer zijn geworden van de explosie in Beiroet van 
directe financiële steun.  

Het Rode kruis deed doorlopend onderzoek naar de noden op het gebied van levensonderhoud.  
Dit is gedaan door middel van huis-aan-huisonderzoeken. 

940 families ontvingen een maandelijkse financiële bijdrage van 300 USD dankzij de Giro555-gelden. 
Dit bedrag werd gebruikt voor de aanschaf van eerste levensbehoeften en/of de reparatie van beschadigde huizen. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 2.444.288 

 
Programmamanagement 
De programmamanagementkosten betreffen kosten gerelateerd aan de uitvoering van de programma’s 
in Libanon; logistiek, transport, onderhoudskosten, administratieve kosten, coördinatie en salariskosten 
van medewerkers. Zo werd het Rode Kruis in staat gesteld om de implementatie van het 
hulpprogramma te waarborgen. Mede dankzij de Giro555-gelden kon het Rode Kruis reageren op de 
meest acute noden en kon het de behoeften van de getroffen bevolking op de korte en lange termijn in 
kaart brengen. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31 juli 2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 214.232 

 
Uitdagingen en beperkingen 
De aanhoudende economische crisis, het instorten van de lokale markt en de impact van corona, 
zorgen voor grote en structurele uitdagingen in Libanon. Veel Libanezen leven momenteel onder de 
armoedegrens. Dat zorgt voor stijgende noden onder de bevolking en een toenemend beroep op de 
diensten van het Rode Kruis. De bijdrage van Giro555 is onderdeel van een groter noodhulpprogramma 
in Beiroet. Door deze toegenomen noden heeft het Rode Kruis het noodhulpprogramma budget voor 
één jaar verhoogd tot 125 miljoen USD. Alhoewel dit een uitdaging is, doet het Rode Kruis er alles aan 
om voldoende fondsen te werven om de continuïteit van de humanitaire operatie te waarborgen.  
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Hulp komende maanden  
Mede dankzij Giro555-gelden kon het Rode Kruis het cash support programma opzetten en 
ondersteunen. Ook de komende maanden blijft de focus liggen op het verder ondersteunen van 
kwetsbare families. Daarnaast zal het Rode Kruis ook andere levensreddende diensten blijven 
aanbieden, zoals het verlenen van medische nooddiensten, bloedtransfusiediensten, basishulp en 
onderdak, eerstelijns- en geestelijke gezondheidszorg, en het runnen van ‘hotlines’ voor communicatie 
met getroffen families. 
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 
 

3.5 Novib   

Oxfam Novib  

    

Over ons  
Oxfam is een internationale confederatie met 21 
zusterorganisaties die actief is in meer dan 90 landen. 
Het geld van de Giro555-actie in Beiroet is door 
Oxfam en lokale partners ingezet om getroffen 
mensen te voorzien van noodhulp en wederopbouw.  
 
Oxfam werkt in Libanon samen met 8 lokale en 
nationale partnerorganisaties. Oxfam ondersteunt met 
name maatschappelijke organisaties die kwetsbare 
groepen van de samenleving weten te bereiken, zoals 
migranten, mensen met een beperking, vluchtelingen 
en mensen uit de LGBTQ-community. Oxfam bouwt 
daarbij zo veel mogelijk voort op bestaande 
partnerschappen en werkt op basis van 
complementariteit om kwetsbare mensen te bereiken 
die tussen wal en schip dreigen te vallen.  
 
 
 
 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Oxfam werkt sinds 1993 in Libanon en werkt samen 
met lokale en nationale partnerorganisaties in Noord 
Lebanon, de Bekaa vallei en in verschillende 
vluchtelingenkampen. Oxfam in Libanon focust zich 
naast noodhulp ook op het promoten en beschermen 
van vrouwenrechten en economische ontwikkeling.  
 
Naar aanleiding van het conflict in Syrië en de 
toestroom van vluchtelingen die in Libanon veilig 
onderdak zoeken, is noodhulp de laatste jaren 
opgeschaald. Noodhulpactiviteiten omvatten onder 
andere toegang tot sanitair en schoon drinkwater, 
financiële steun en het ondersteunen van kleine 
ondernemingen, zodat kwetsbare mensen een eigen 
inkomen kunnen genereren.     

€ 2.000.000 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 2.000.000 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Onderdak 
Direct na de explosie in de haven deden Oxfam partners People’s Solidarity en Samidoun Alliance 
assessments. Daarmee brachten zij in kaart welke problemen het meest urgent geadresseerd moesten 
worden om woningen weer veilig en bewoonbaar te maken. In december 2020 was het reparatiewerk 
afgerond in een appartementencomplex, waarbij reparaties werden uitgevoerd in 7 appartementen en 
gemeenschappelijke ruimtes (bijv. in het trappenhuis en de ingang). Daarnaast heeft Oxfam partner 
KAFA cash assistance verleend aan 103 families (278 individuen), specifiek voor benodigdheden om 
woningen op te knappen en weer bewoonbaar te maken.  
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderdak 

In een appartementencomplex zijn 7 appartementen en gemeenschappelijke ruimtes gerepareerd.  

278 individuen ontvingen financiële steun voor de reparatie van hun woningen. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 227.130 

 
Voedsel 
Oxfam partner Nabad heeft tussen januari en april 2021 1.074 voedselpakketten uitgedeeld via 15 
distributierondes. In eerste instantie was er gepland om 630 families in de getroffen gebieden van 
voedselhulp te voorzien, maar dit aantal is naar boven bijgesteld vanwege de verslechterde 
sociaaleconomische situatie in Libanon. Binnen 24 uur na het verpakken, werden de pakketten 
uitgedeeld. Om de verspreiding van corona tegen te gaan, werden de veiligheidsmaatregelen nauw 
nageleefd. Wegens de nationale coronalockdown liep de eerste distributieronde lichte vertraging op. 
Oxfam Novib en Nabad moesten eerst de verplichtte vergunningen van de overheid verkrijgen voordat 
activiteiten mochten plaatsvinden.  
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor voedsel 

Voedselpakketten werden uitgedeeld aan 1.074 families.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 52.817 

Toelichting: In de 12-maanden rapportage stonden een aantal kosten verkeerd onder de sector voedsel, die onder de 
sector programmamanagement behoorden, dat is nu gecorrigeerd. Daarom is het bestede bedrag onder voedsel 
lager dan in de vorige rapportage. 

 
Gezondheidszorg 
De gezondheidsinterventies van Oxfam en partners waren vooral gericht op fysiotherapie en 
ergotherapie voor de mensen die gewond zijn geraakt tijdens de explosie. Oxfam partner Lebanese 
Union for People with Physical Disabilities (LUPD) deelde op maat gemaakte medische apparatuur uit 
aan 39 mensen met een beperking. Daarnaast voerde LUPD, tussen december 2020 en maart 2021, 
224 fysiotherapiesessies en 153 ergotherapiesessies uit.  
 
Centre Libanais des Droits Humains (CLDH) gaf, tussen januari en mei 2021, 156 fysiotherapiesessies 
aan 78 personen en 308 medische consulten aan 292 personen. 
 
Nabad verstrekte hygiënekits (zeep en ontsmettingsmiddelen) aan 1.074 families om de verspreiding 
van corona tegen te gaan. De hygiënekits werden samen met de voedselpakketten uitgedeeld; elk 
huishouden ontving 1 voedselpakket en 1 hygiënekit. 
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Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor gezondheidszorg 

308 personen ontvangen medische consulten; 

101 personen kregen fysiotherapie (78 door CLDH en 23 door LUPD);  

380 fysiotherapiesessies zijn uitgevoerd; 

153 ergotherapie-sessies werden georganiseerd voor mensen die gewond zijn geraakt tijdens de explosie; 

1.074 families ontvingen een hygiënekit; 

39 mensen met een beperking ontvingen op maat gemaakte hulpmiddelen/medische benodigdheden, zoals krukken 
en rolstoelen. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 152.136 

 
Levensonderhoud 
Oxfam en partners hebben ruim 60 kleine- tot middelgrote ondernemingen, waaronder bijvoorbeeld een 
minimarkt, een glasproductie- en detailhandelsbedrijf en een koffieshop, financieel gesteund en/of 
voorzien van apparatuur. De gekozen ondernemingen waren niet alleen zwaar getroffen door de 
explosie, maar konden deze klap ook niet te boven komen als gevolg van de verslechterende 
economische situatie in het land. Dankzij deze activiteiten konden de gekozen kleine- en middelgrote 
ondernemingen heropenen en werd economische activiteit in de getroffen buurten gestimuleerd.  

 
Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

De panden van 24 kleine- tot middelgrote ondernemingen werden hersteld zodat zij konden heropenen; 

27 kleine- tot middelgrote ondernemingen werden ondersteund met vervanging en aanvulling van apparatuur dat 
kapot was gegaan als gevolg van de explosie;   

32 ondernemingen ontvingen financiële steun om urgente benodigdheden aan te kunnen schaffen.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 672.613 

 
Bescherming 
Oxfam en partners richtten zich met name op psychosociale ondersteuning, juridische bijstand en 
financiële noodsteun aan mensen getroffen door de explosie. Partner Abaad zette zich bijvoorbeeld in 
voor getroffen Syrische en Libanese gemeenschappen. Dat deed Abaad met psychologische eerste 
hulp-sessies en casemanagementdiensten voor slachtoffers van seksueel en gender-based geweld. 
Daarnaast werd een helpdesk opgezet om mensen met psychologische klachten door te verwijzen naar 
beschikbare specialisten. Ook werden kwetsbare gezinnen geholpen met financiële steun zodat zij, 
tijdens de herstelperiode, in hun basisbehoeften konden voorzien.  
 
De verlening van juridische steun werd bemoeilijkt door de coronalockdown van januari 2021 tot maart 
2021, omdat rechtbanken gesloten waren. Oxfam is met partners in gesprek gegaan om alternatieve 
manieren te vinden om rechtsbijstand te verlenen aan mensen in nood. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor bescherming 

308 personen ontvingen diensten voor casemanagement van SGBV; 

455 personen ontvingen psychosociale ondersteuning (107% meer dan gepland); 

659 families (1.971 individuen) ontvingen twee keer acute financiële noodhulp om met spoed in hun 
levensbehoeften te kunnen voorzien; 
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11 individuen ontvingen juridisch advies – bijvoorbeeld in gevallen van verwoeste woningen; 

1.007 families (4.182 individuen) ontvingen meerdere rondes financiële steun, verdeeld over enkele maanden. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 608.282 

 
Programmamanagement 
In de eerste weken na de explosie ontwikkelde het Oxfam-team een eerste responsstrategie waarin de 
belangrijkste sectoren voor interventie uiteen werden gezet. Onder andere dankzij SHO-gelden, konden 
de eerste noodhulpactiviteiten in de eerste week van september worden geïmplementeerd. Voor de 
implementatie van deze noodhulpactiviteiten, werden drie nieuwe posities als noodzakelijk aangemerkt: 
een coördinator, een programmamanager en een senior projectmedewerker. Daarnaast zijn 
aanvullende kosten voor financiën, fundraising, logistiek en personeelszaken opgenomen in de kosten 
voor programmaondersteuning, om zowel Oxfam- als partnerorganisaties te ondersteunen. Tot slot 
omvatte de programmamanagement kosten ook kantoor- en lopende kosten.  
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  € 147.022 

 
Uitdagingen en beperkingen 
Zowel de Libanese overheid als de bestaande hulp-infrastructuur waren niet voorbereid op een crisis 
van deze omvang. De explosie in de haven kwam zodanig onverwacht dat er, met name in de eerste 
weken, verwarring en onduidelijkheid ontstond over het coördinatie-systeem. Tot de explosie, waren 
(internationale) noodhulporganisaties gericht op de opvang van vluchtelingen uit de regio, 
gecoördineerd door UNICEF. Na de explosie werd OCHA (UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) aangewezen om de coördinatie van de noodhulpactiviteiten gericht op de impact 
van de explosie op zich te nemen. In de praktijk was er zodanig veel overlap, dat de vele gesprekken 
tussen verschillende takken van de Verenigde Naties tot verwarring en vertraging leidde. Om geen tijd 
te verliezen, pleitte Oxfam in relevante coördinatiefora voor het voortzetten van activiteiten. Dit terwijl de 
planning, op nationaal niveau, verder werd besproken. Daarnaast was er een gebrek aan een 
gezamenlijk platform voor cash assistance, waardoor het meer tijd en moeite kostte om duplicatie met 
andere hulporganisaties te voorkomen.  
 
Hulp komende maanden  
Oxfam zet de samenwerking met lokale en nationale partners voort en ondersteunt hen in doorlopende 
activiteiten in de getroffen gebieden. Daarnaast zet Oxfam zich in voor de representatie van lokale 
partnerorganisaties in de opgezette nationale en internationale coördinatiestructuren.  
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 
 

3.6 Plan International   

Plan International  

 

   

Over ons  
Na de explosie in Beiroet hebben Plan International 
en Himaya noodhulpactiviteiten op touw gezet. Die 
noodhulp is gericht op kinderen tussen de 6 en 17 
jaar, uit de door explosie getroffen wijken en bestaat 
uit: 
1) bescherming, geestelijke gezondheidszorg en 
psychosociale hulpverlening voor getroffen kinderen, 
hun ouders of verzorgers. Deze hulpverlening bestaat 
onder meer uit groepsactiviteiten waarin kinderen 
spelenderwijs over hun emoties leren praten en met 
hun emoties leren omgaan, case management en 
doorverwijzing naar specifieke instellingen. 
2) toegang tot veilig en kwalitatief goed onderwijs 
voor getroffen kinderen, onder meer door distributies 
van tablets, laptops en leerpakketten en 
informatievoorziening over leren op afstand. 
 
Plan International heeft Himaya, tijdens de duur van 
het project, technisch ondersteund met haar expertise 
in kindbescherming en onderwijs in noodsituaties en 
geholpen bij financiën en inkoop. 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Himaya is een in 2008 opgerichte Libanese NGO die 
gespecialiseerd is in kindbescherming. Himaya 
behoort tot de eerstelijns partijen in het 
maatschappelijk middenveld die actie ondernamen na 
de explosie in Beiroet, onder meer door behoeften te 
inventariseren, psychosociale hulpverlening te 
bieden, hygiëne- en voedselpakketten en 
levensmiddelen uit te delen en 
onderwijsondersteuning op te zetten. 
Plan International is sinds 2017 aanwezig in Libanon 
en werkt samen met lokale en internationale 
organisaties aan hulpverlening in verschillende crises: 
de vluchtelingencrisis, de economische crisis, corona 
en de explosie in Beiroet.  
Plan International ondersteunt kwetsbare Libanese en 
gevluchte kinderen met projecten op het gebied van 
kindbescherming en bescherming tegen 
gendergerelateerd geweld, seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, onderwijs, werk en inkomen. 
Dit doet Plan International in het hele land, waaronder  
in Beiroet en het Libanongebergte. 

€842.103 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 842.103 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 
Onderwijs 
Verstrekken van leerpakketten en schoolspullen aan getroffen kinderen 
746 kinderen, waarvan 415 meisjes en 331 jongens tussen de 5 en 16 jaar, kregen een leerpakket en 
schoolspullen. Die kinderen komen uit Achrafieh en Bachoura, twee door de explosie getroffen wijken, 
en namen deel aan psychosociale hulpverleningsactiviteiten en/of spraken met een casemanager. De 
groep kinderen bestaat uit verschillende nationaliteiten: 370 Syrische kinderen, 355 Libanese kinderen 
en 21 kwetsbare kinderen van andere nationaliteiten.  
 
Omdat veel kinderen vanwege de coronamaatregelen digitaal meededen aan de 
hulpverleningsactiviteiten, zijn vrijwilligers en begeleiders uit de getroffen wijken ingezet bij de huis-aan-
huis distributie van de leerpakketten en schoolspullen. 
 
Distributie van tablets en laptops voor onderwijs op afstand 
735 tablets/laptops zijn uitgedeeld aan leerkrachten en leerlingen om onderwijs op afstand mogelijk te 
maken. Die laptops gingen naar 36 openbare scholen in de door de explosie getroffen wijken. Op die 
scholen zijn in totaal ook 1.470 folders uitgedeeld, met informatie en advies over lesgeven en leren op 
afstand, het tegengaan van cyberpesten, ondersteuning van ouders bij online onderwijs en 
voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderwijs 

- 746 kinderen ontvingen leerpakketten met schoolspullen  
- 36 openbare scholen in getroffen wijken ontvingen in totaal 735 tablets/laptops en 1.470 informatiefolders over   
      online onderwijs  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022  €323.713 

Toelichting: Tijdens de uitvoering van het project nam de inflatie sterk toe, mede door de groeiende behoefte aan 
materialen voor onderwijs op afstand. Plan International en Himaya hebben kunnen besparen op 
communicatiekosten, in het bijzonder toen activiteiten weer fysiek konden worden uitgevoerd. Mede hierdoor hebben 
Plan International en Himaya meer lespakketten kunnen aanschaffen en zo de impact van het project kunnen 
vergroten. 
 

Bescherming 
Casemanagement 
Twee maatschappelijk werkers en twee psychologen werkten rechtstreeks met kinderen uit de zwaarst 
getroffen wijken. Met hun intakes en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, bereikten zij in totaal 
162 kinderen, waarvan 68 meisjes en 94 jongens. In meer dan de helft van de gevallen was er sprake 
van psychosociale nood of emotionele mishandeling. Bijna een kwart van de kinderen werd 
gediagnosticeerd met psychische problemen. Inmiddels zijn 85 dossiers afgesloten. De nog 
openstaande dossiers worden door Himaya opgevolgd, zodat het begeleidingsplan kan worden 
afgemaakt. Dat plan is met het kind en de ouders/verzorgers ontwikkeld.  
 
Psychosociale hulpverlening in groepsverband 
408 kinderen, waarvan 226 meisjes en 182 jongens, ontvingen psychosociale hulp. De activiteiten 
waren gericht op het omgaan met emoties en stressmanagement. Ook leerden de kinderen hoe zij 
misbruik of uitbuiting kunnen herkennen en werden ze bewust gemaakt van hun rechten op onderwijs, 
bescherming en hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Daarnaast kwamen 
internetveiligheid, zelfbeeld en eigenwaarde aan bod. 
 
200 van de deelnemende kinderen, waarvan 107 meisjes en 93 jongens, ontvingen een pakket voor 
extra psychosociale hulp, met oefeningen voor thuis. De oefeningen zijn gericht op motorische en 
cognitieve vaardigheden die de kinderen helpen omgaan met stressvolle situaties. 
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Activiteiten met ouders en/of verzorgers 
361 ouders en/of verzorgers namen deel aan bewustwordingsactiviteiten, gericht op het ondersteunen 
van kinderen bij stressvolle situaties en het omgaan met emoties. Ook kwamen het herkennen van 
misbruik of uitbuiting en internetveiligheid aan bod. De sessies waren succesvol: er waren 44 procent 
meer deelnemers dan gepland. Vanwege de geldende coronamaatregelen is veel gebruik gemaakt van 
Zoom, WhatsApp-chatgroepen en telefonische consulten. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor bescherming 

- 408 kinderen ontvingen psychosociale hulp; 
- 200 kinderen ontvingen pakketten voor extra psychosociale hulp; 
- 162 kinderen zijn ondersteund met individueel casemanagement, inclusief doorverwijzing naar gespecialiseerde  
      diensten; 
- 361 ouders en/of verzorgers namen deel aan bewustwordingsbijeenkomsten, waarin zij leerden hoe ze hun   
      kinderen kunnen bijstaan bij stress en emotionele reacties. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 €273.723 

Toelichting: Toen het aantal coronabesmettingen daalde, vervingen Himaya en Plan International de online 
activiteiten voor fysieke hulpverlening. De verslechterende situatie in Libanon, veroorzaakt door de brandstofcrisis en 
het elektriciteitstekort, maakte het voor veel deelnemers moeilijk om aanwezig te zijn, zowel fysiek als online. Daarom 
werden de bijeenkomsten afgestemd op de beschikbaarheid van elektriciteit, zowel voor de mensen thuis (online) als 
voor de mensen op locatie.   
 
Vanwege de besparingen op de begroting, onderzochten Plan International en Himaya de behoeften van kwetsbare 
gezinnen in de door de explosie getroffen wijken opnieuw. Daaruit bleek dat veel gezinnen stress ervoeren door het 
gebrek aan persoonlijke hygiëneartikelen, die door de stijgende prijzen onbetaalbaar waren geworden. Dit bracht in 
het bijzonder risico’s voor kindbescherming met zich mee omdat stress en spanning het risico vergroten dat ouders of 
verzorgers hun toevlucht nemen tot negatieve copingstrategieën. Na de inventarisatie deelde Plan International 300 
hygiënepakketten uit aan kwetsbare gezinnen in de zwaarst getroffen wijken. 
 

Programmamanagement 
De projectactiviteiten zijn uitgevoerd door een team van professionals van Himaya, onder 
verantwoordelijkheid van de operationeel directeur en geleid door de resilience programmamanager en 
de preventie programmamanager.  
 
Beide programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het project. De 
projectmanager houdt toezicht op de algehele uitvoering, op zowel programma- als financieel niveau. 
De financiële afdeling bestaat onder meer uit een financieel manager, een senior accountant en een 
inkoopmedewerker. 
 
Het project werd beheerd door een programmamanager van Plan International, samen met een expert 
kindbescherming die permanent in contact stond met Himaya. Aanvullende ondersteuning kwam van de 
onderwijs manager en de afdelingen Operations, Finance en Monitoring and Evaluation. De 
partnerships coördinator hield alle compliance-documenten bij en zorgde ervoor dat Himaya beschikte 
over de benodigde capaciteit. 
 
Plan International bood Himaya de nodige ondersteuning, onder meer in de vorm van workshops over 
Monitoring and Evaluatie en de financiële en technische aspecten van kindbescherming. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 188.146   

 
Uitdagingen en beperkingen 
Het coronavirus vormde één van de belangrijkste uitdagingen tijdens het project, met onder meer 
lockdowns en het omschakelen naar digitale activiteiten en telefonisch contact als gevolg. De uitval van 
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elektriciteit en internetproblemen beïnvloedden de aanwezigheid van deelnemers tijdens 
videogesprekken. Het team schakelde daarom over van videogesprekken naar WhatsApp-chatten, 
zodat ook lastig te bereiken kinderen konden deelnemen. Toen fysieke bijeenkomsten weer mogelijk 
werden, steeg de prijs van brandstof gigantisch, waardoor deelnemers niet in staat waren om de 
projectlocaties te bereiken. 
 
Tijdens de coronapandemie hield de onduidelijkheid over de terugkeer naar fysiek onderwijs of 
handhaving van online onderwijs lang aan. De coördinatie bij het ministerie was omslachtig en 
tijdrovend, wat een efficiënte uitvoer van de projectactiviteiten bemoeilijkte. 
 
Tenslotte troffen de gevolgen van de verslechterende economische situatie de door de explosie 
getroffen bevolking enorm, waardoor het moeilijk was om in alle behoeften te voorzien. Daarom 
besloten Plan International en Himaya na te gaan welke gezinnen niet van de distributie in de getroffen 
wijken profiteerden, zodat daar waar mogelijk extra leerpakketten en hygiënepakketten konden worden 
uitgedeeld. 
 
Hulp komende maanden  
Dankzij het aangeboden casemanagement is de veerkracht van kinderen verbeterd. Ook zijn zij zich 
meer bewust van hun rechten. Dankzij het preventieprogramma is het team van Himaya goed toegerust 
om informatie over kindbescherming te verspreiden onder kinderen en ouders/verzorgers. Daardoor is 
kennis over kinderrechten, zowel bij Libanese als gevluchte gezinnen, goed geborgd. 
 
Plan International is erin geslaagd een solide relatie op te bouwen met het ministerie van Onderwijs, de 
onderwijsregio Beiroet en de schooldirecties. Op deze basis kan worden voortgebouwd bij het ontwerp 
en de uitvoering van onderwijsprojecten op openbare scholen in Beiroet, ook na dit project. 
 
Ook na afronding van het project in samenwerking met Plan International, zet Himaya haar 
programma’s voort op het gebied van psychosociale steun aan kinderen en jongeren, casemanagement 
en doorverwijzing naar gespecialiseerde psychosociale hulpverlening. Ook vervolgt Himaya haar 
interventies gericht op ouders en verzorgers, om hun welzijn te verbeteren en hen te ondersteunen in 
de opvoeding van hun kinderen. 
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 
 

3.7 Save the Children   

Save the Children  

 

   

Over ons  
Save the Children is sinds 1953 operationeel in 
Libanon. Hulpverleners bieden hier eerste noodhulp, 
onderdak en psychosociale zorg. Ook werkt Save the 
Children aan kindbescherming, voedselzekerheid, 
levensonderhoud en onderwijs. Save the Children 
heeft twee kantoren in Libanon, waaronder in Beiroet.       

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Save the Children was na de explosie in Beiroet 
meteen ter plaatse in de tien meest beschadigde 
wijken. De organisatie deed er een behoefteanalyse 
onder 470 huishoudens. Hieruit bleek dat er vooral 
behoefte was aan cash voor de meest 
gemarginaliseerde gastgemeenschappen en 
vluchtelingen huishoudens. In Libanon en Beiroet 
wonen namelijk, met name in de armere wijken 
rondom de haven, veel vluchtelingen - voornamelijk 
uit Syrië en de Palestijnse gebieden. 
 
 

€ 989.933 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 989.933 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Levensonderhoud 
Veel gezinnen in Beiroet leven in armoede. Kinderen hebben er daardoor vaak onvoldoende toegang 
tot gezondheidszorg, gezonde voeding, kindbescherming en onderwijs. Dit kan grote gevolgen met zich 
meebrengen voor de ontwikkeling van kinderen op de lange termijn. De uitbraak van corona, de 
verslechterende economische crisis en de onvoorziene explosie verergerden de situatie van toch al 
kwetsbare kinderen in Beiroet. Vanwege al deze verschillende behoeften van kinderen, gaf Save the 
Children gezinnen steun met financiële hulp. Op deze manier konden ouders naar eigen inzicht in de 
behoeften van hun kinderen voorzien. Het ene gezin kon met het geld voedsel kopen, het andere gezin 
kon met het geld zijn bedrijf weer opbouwen en op die manier aan een structureel inkomen werken. 
Mensen die geld ontvingen van Save the Children, besteedden de financiële bijstand aan huur, 
nutsvoorzieningen (elektriciteit en, gas), voedsel, huishoudelijke artikelen, onderwijs en andere primaire 
noden van hun kinderen.  

 
Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

695 families (3.712 individuen) ontvingen een cash-bedrag om in hun basisbehoeften te voorzien; 

695 families (3.712 individuen) ontvingen een cash-bedrag om in hun basisbehoeften te voorzien; 

150 midden- en kleinbedrijven ontvingen financiële bijstand om  hun bedrijf opnieuw op te starten;  

302 families (1.494 individuen) ontvingen een cash-bedrag om winterartikelen aan te schaffen;  

31 individuen ontvingen psychosociale ondersteuning; 

150 veiligheidskits inclusief brandblussers en rookmelders zijn uitgedeeld. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 793.496 

 
Programmamanagement 
Save the Children gebruikt online systemen voor het financieel beheer, het aansturen van 
programma's, het monitoren, evalueren, verantwoorden en verbeteren van de hulpverlening en de 
inkoop en logistiek. In de programmamanagement-kosten (PMS) zijn alle gedeelde kosten van 
veldkantoren opgenomen: de kosten voor de organisatorische en logistieke ondersteuning van het 
project. Dat zijn de nationale en internationale salariskosten van ondersteunend personeel, reiskosten, 
huisvesting, transport, kantoor, audit en overige kosten. Salariskosten worden toegerekend per project, 
op basis van tijdschrijven. Andere PMS kosten worden maandelijks verdeeld over lopende projecten die 
per kantoor worden uitgevoerd. 

 
Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 127.142 

 
Uitdagingen en beperkingen 
Als gevolg van de coronalockdown vond een omschakeling plaats naar activiteiten op afstand. 
Sommige midden- en kleinbedrijven ontvingen zakelijke coachingsessies op afstand. Anderen kregen 
bezoek van een coach en ontvingen de sessie binnen hun bedrijfsruimte. Vanwege het verhoogde 
risico op corona en om de gezondheid van deelnemers te garanderen, werd de training Business 
Survival Support op afstand gegeven.  

 
Ook de economische crisis vormde een uitdaging. Deze crisis werd sinds de explosie alleen maar 
groter, waardoor meer gezinnen in armoede terechtkwamen. De hyperinflatie maakte het voor gezinnen 
nog moeilijker om in de basisbehoeften van hun kinderen te voorzien: kosten rezen de pan uit.      
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Hulp komende maanden  
Gezien de verslechterende economische situatie in Libanon, onder meer veroorzaakt door corona, 
politieke onrust en hyperinflatie, zijn zowel huishoudens als midden- en kleinbedrijven hard getroffen. De 
verleende steun hielp de bedrijven bij het open houden van hun ondernemingen. Hiermee konden veel 
gezinnen in hun levensonderhoud voorzien. De financiële steun aan de meest kwetsbare gezinnen      
hielp het voorkomen van drastische maatregelen zoals het overslaan van maaltijden, of het van school 
halen van kinderen. Gezinnen die na afloop van de ondersteuning door Save the Children nog steeds 
hulp nodig hebben, zijn doorverwezen naar programma’s van partnerorganisaties ter plaatse.       
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 

3.8 Stichting Vluchteling    

Stichting 
Vluchteling  

 

 

   

Over ons  
Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie 
sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en 
ontheemden. De stichting werkt in 24 landen met 
verschillende internationale en lokale partners, 
waarvan in 14 landen met Intersos. Een organisatie 
opgericht in 1992 om mensen in nood en slachtoffers 
van rampen en conflicten te helpen. Intersos heeft 
vooral veel kennis en ervaring op het gebied van 
bescherming, wat in de praktijk vaak gekoppeld is aan 
hulpverlening in water en sanitaire voorzieningen, 
gezondheidszorg en educatie. De medewerkers van 
Intersos garanderen de technische kwaliteit van hun 
werk door zeer regelmatig op de locaties, waar zij 
hulp verlenen, begeleiding en advies te geven. De 
medewerkers van Stichting Vluchteling bezochten en 
controleerden tevens de hulpverlening van Intersos 
aan de slachtoffers van de explosie. In Libanon 
coördineert Intersos haar hulpactiviteiten vanuit de 
kantoren op de locaties waar zij werkzaam zijn. Dat 
zijn: Mount Libanon, provincies Bekaa, Noord en Zuid 
Libanon. Op deze manier stemt Intersos de 
hulpactiviteiten nauwkeurig af op de noden van de 
bevolking. Dankzij de aanwezigheid op meerdere 
locaties in het land, is Intersos goed in staat 
onmiddellijk in actie te komen bij een plotselinge 
noodsituatie.  
 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Sinds 2012 werkt Stichting Vluchteling in Libanon. Dat 
doet zij in samenwerking met organisaties zoals IRC 
en Intersos. Sinds 2014 voert Intersos humanitaire 
hulpprojecten uit in Beiroet. Intersos verleent hulp met 
financiering van de Verenigde Naties (o.a UNHCR) en 
voert vooral hulpprogramma’s uit op het gebied van 
bescherming, water en sanitaire voorzieningen, 
onderdak en coronahulp. Na de explosie van 4 
augustus 2020, kwam Stichting Vluchteling via 
Intersos direct in actie. De organisatie bood 
psychosociale ondersteuning en individuele hulp aan 
de overlevenden die kwetsbaar zijn voor huiselijk 
geweld. In Beiroet heeft Intersos een langdurige 
samenwerking met institutionele organisaties, lokale 
autoriteiten en instellingen en met de 
gemeenschappen zelf. Dankzij de wisselwerking 
tussen dit project en de activiteiten vóór de explosie, 
kon Intersos een snel, uitgebreid en op behoeften 
gebaseerd noodhulpprogramma uitvoeren voor de 
meest kwetsbare slachtoffers van de Beiroet-explosie.  

€ 1.346.343 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 1.346.343 

Totaal besteed tot 08-05-2021  
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 

 
Onderdak 
De explosies in de haven van Beiroet veroorzaakten grote schade aan huizen en bedrijven en 
verergerden de reeds bestaande kwetsbare positie van de bewoners. Stichting Vluchteling voerde via 
Intersos twee activiteiten uit voor het herstellen van in totaal 99 gebouwen. Van deze gebouwen werden 
er 56 (24 winkels en 32 huishoudens) gecategoriseerd als Niveau 1 revalidatie* en 43 (11 winkels en 32 
huishoudens) als Niveau 2 revalidatie**. Deze niveaus zijn gebaseerd op de richtlijnen van de nationale 
onderdak werkgroep (National Shelter Working Group) in Libanon. Alle gebouwen die Intersos in het 
kader van dit project herstelde, bevonden zich in Burj Hammoud.  
 
* Herstelwerkzaamheden op niveau 1 volgens sectorrichtlijnen waren begroot op US $ 1.500, inclusief 
alle lichte herstelwerkzaamheden (buiten- en binnendeuren, ramen, enz.). 
** Herstelwerkzaamheden op niveau 2 volgens sectorrichtlijnen waren begroot op US $ 4.500, inclusief 
alle middelzware herstelwerkzaamheden (herstel van huizen, noodweerbestendigheid, enz.). 
 

Resultaat met Giro555-geld tot 08-05-2021 voor onderdak 

Het uitvoeren van beoordelingen over de staat van 99 gebouwen.  

Het uitvoeren van lichte herstelwerkzaamheden bij 56 gebouwen (niveau 1). 

Het uitvoeren van middelzware werkzaamheden bij 43 gebouwen (niveau 2). 

Besteed bedrag tot 08-05-2021  € 199.717 

Toelichting: Intersos herstelde méér gebouwen dan de 75 die aanvankelijk gepland waren. Bij het beoordelen van de 
staat van de gebouwen, bleek dat het herstel minder kostte dan voorzien. Het grootste deel van de extra gebouwen 
werd in maart en april hersteld. Dit omdat de landelijke lockdowns in februari de bewegingsvrijheid van hulpverleners 
beperkten. Dankzij de lagere kosten zijn ook 35 winkels hersteld. 

 
Water en sanitaire voorzieningen 
Dit projectonderdeel had als doel de hygiëne en hygiënische omstandigheden van kwetsbare 
ontheemde huishoudens te verbeteren en het risico op overdracht van corona te verkleinen. Dit doel 
werd bereikt door middel van twee activiteiten. Ten eerste, de distributie van 1.266 hygiënepakketten 
inclusief materialen voor persoonlijke hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen tegen corona en 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen. 344 pakketten werden uitgedeeld in Geitawi, 113 in Karm El 
Zeitoun, 376 in Bourj Hammoud en 433 in Karantina. Op basis van een gemiddeld huishouden van 4,5 
personen bereikten we hiermee 5.697 personen. Ten tweede, de organisatie van voorlichtingssessies 
over hygiëne en corona (stimuleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, 
persoonlijke hygiëne en huishoudelijke schoonmaakartikelen). Hiermee werden 3.967 personen (2.301 
vrouwen en 1.666 mannen; 2.332 Libanezen, 1.436 Syriërs en 199 andere nationaliteiten) bereikt.  

 
Resultaat met Giro555-geld tot 08-05-2021 voor water en sanitaire voorzieningen 

Het in kaart brengen van de behoeften van 3.386 huishoudens. 

Het uitdelen van 1.266 hygiënepakketten voor 1.266 huishoudens. 

Het organiseren van hygiënevoorlichtingssessies aan 3.967 individuen.  

Besteed bedrag tot 08-05-2021 € 99.642 

Toelichting:De fluctuerende wisselkoersen en lagere kosten resulteerden in besparingen die gebruikt zijn voor de 
inkoop en distributie van extra hygiënepakketten. Daarnaast zijn er in 2021 228 hygiënepakketten ingekocht. Door de 
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landelijke lockdown en de opschorting van de activiteiten, konden deze echter een maand lang niet worden 
uitgedeeld. Daarom moest Intersos de huur voor een magazijn met een maand verlengen. 

 
Voedsel 
De bovengenoemde activiteiten werden aangevuld met cashhulp aan kwetsbare personen en groepen 
die getroffen waren door de explosie. In het bijzonder waren dit personen met specifieke behoeften, 
zoals ouderen, alleenstaande vrouwelijke gezinshoofden en personen met chronische 
gezondheidsproblemen. In totaal kende Intersos zes maandelijkse betalingen toe aan 198 personen 
(146 vrouwen, 52 mannen; 159 Libanezen, 35 Syriërs, 4 andere nationaliteiten). 90 van hen ontvingen 
een extra zevende betaling, die de mensen in staat stelde in hun basisbehoeften te voorzien. De 
cashhulp vond plaats in Karantina, Geitawi, Bourj Hammoud, Karm el Zeytoun. Dankzij deze cashhulp 
verbeterde de voedselconsumptie van de kwetsbare personen (84% meldde een verbetering) alsmede 
hun vermogen om de uitgaven voor het huishouden te betalen zonder daarvoor geld te hoeven lenen. 
Uit onderzoek bleek dat deze mensen het geld gebruikten voor huur (45%), voedsel (25%), 
gezondheidszorg (16%) en het terugbetalen van schulden (7%). 
 

Resultaat met Giro555-geld tot 08-05-2021 voor voedsel 

Het verstrekken van cashhulp aan 198 personen. 

Besteed bedrag tot 08-05-2021 € 450.899 

Toelichting: De besparingen, als gevolg van de veranderingen in de marktprijzen en landelijke lockdowns, zijn 
gebruikt voor cashhulp voor drie extra personen en een extra ronde cashhulp voor 90 van de 198 bestaande met 
cashhulp bereikte personen. 
 

Bescherming 
Intersos ondersteunde kwetsbare personen die getroffen zijn door de explosie met diensten om hun 
positie direct te versterken:  
- Het terugvinden van verloren documentatie voor 287 personen (133 vrouwen, 154 mannen; 169 
Libanezen, 117 Syriërs, 1 andere nationaliteit) en juridische bijstand voor 1.707 personen, o.a. in het 
terugvinden van verloren documentatie (843 vrouwen, 864 mannen; 671 Libanezen, 1.010 Syriërs, 16 
andere nationaliteiten); 
- Deur-tot-deurgesprekken en psychologische eerste hulp (3.386 personen: 1.964 vrouwen, 1.422 
mannen; 2.200 Libanezen, 1.016 Syriërs, 170 andere nationaliteiten), inclusief verwijzingen naar interne 
en externe hulpdiensten en twee telefonische hulplijnen die vijf dagen per week actief waren voor 
mensen voor de benodigde voorlichting, hulp of doorverwijzing; 
- De uitbetaling van een eenmalig geldbedrag als noodcashhulp voor 610 personen (419 vrouwen, 191 
mannen; 312 Libanezen, 283 Syriërs, 15 andere nationaliteiten). Deze cashhulp droeg bij aan een 
veilige omgeving voor deze huishoudens, omdat 93 procent van hen daardoor in dezelfde tijdelijke 
opvanglocatie kon blijven en niet het risico liep te worden uitgezet. 
 

Resultaat met Giro555-geld tot 08-05-2021 voor bescherming 

Het verlenen van noodcash assistentie aan 610 personen. 

Het ondersteunen van 287 personen bij het terugvinden van verloren documentatie. 

Het organiseren van juridische bijstand voor 1.707 personen. 

16.469 doorverwijzingen naar beschikbare diensten. 

Het bieden van psychologische eerste hulp aan 3.386 personen. 

Besteed bedrag tot 08-05-2021 € 276.618 
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Toelichting: De besparingen, die het gevolg waren van veranderingen in marktprijzen en de landelijke lockdowns, zijn 
gebruikt om 57 extra personen noodcashhulp en 72 extra personen juridische bijstand te bieden. Deze hulp ging 
vooral naar kwetsbare bevolkingsgroepen. 

 
Programmamanagement 
Intersos beschikt over een coördinatieteam in Beiroet. Dit team stemde de programma- en operationele 
activiteiten van elk kantoor af op de interne regelgeving en de vereisten van de donor. Een 
projectmanager hield toezicht op de uitvoering van de hulp en het budget. De directeur van het 
landenprogramma hield toezicht op deze projectmanager. Een team van logistieke, administratieve en 
Human Resource medewerkers gaf steun aan de projectmanager voor alle operationele zaken. Een 
inhoudelijk expert en toezichthouder (monitoring medewerker) gaf technische steun en advies aan 
Intersos medewerkers die dagelijks met de uitvoering van programma-activiteiten bezig waren. 
Programmamanagement uitgaven hadden tevens betrekking op de aanschaf van apparatuur 
(smartphones, laptops etc.), transport, logistieke en organisatorische ondersteuning. Daarnaast lieten 
Stichting Vluchteling en Intersos een onafhankelijke externe evaluatie uitvoeren. 

 
Resultaat met Giro555-geld tot 08-05-2021 voor programmamanagement 

Besteed bedrag tot 08-05-2021 € 231.388 

 
Uitdagingen en beperkingen 
De belangrijkste uitdagingen tijdens de uitvoering van dit project waren: 
● Overlap in activiteiten door verschillende hulporganisaties: ondanks de inspanningen van de overheid 
en UNOCHA, maakte de situatie na de explosie het erg moeilijk om alle aspecten van dit project te 
coördineren. Intersos zorgde voor een goede en tijdige coördinatie en communicatie met alle 
humanitaire organisaties, zowel via de sectoren als met de registraties van activiteiten bij BeirutFER, 
die nodig waren om overlap te voorkomen. 
● Verslechtering van de sociaaleconomische situatie: de aanhoudende inflatie en het tekort aan 
goederen op de markt zorgden ervoor dat sommige noodhulpactiviteiten zoals cashhulp en 
hygiënepakketten een minder grote impact hadden op de huishoudens dan voorzien. Zo dekten de 
cashhulpbedragen 50 procent van de behoeften van de huishoudens bij de start, maar nog nauwelijks 
15 procent aan het einde van het project.  
● Corona en landelijke lockdowns: meerdere lockdowns in 2020 en 2021 veroorzaakten een tijdelijke 
stopzetting van activiteiten en vertragingen in de uitvoering, vooral voor de onderdak- en 
cashactiviteiten. Ondanks het gebrek aan duidelijkheid en communicatie vanuit de lokale autoriteiten en 
OCHA over richtlijnen voor NGO's, raadpleegde Intersos tijdig andere humanitaire organisaties en 
autoriteiten om de activiteiten opnieuw op te starten. Intersos voorzag de teams ook altijd van alle 
persoonlijke beschermingsmaterialen die nodig waren om de kans op infectie tijdens distributies te 
minimaliseren. 

 
Hulp komende maanden  
Het project is op 8 mei 2021 afgerond. De manier waarop Stichting Vluchteling via Intersos hulp 
verleende, had een sterke positieve impact. De onderdakactiviteiten verbeterden de veiligheid, 
beveiliging en functionaliteit van de huizen. En nieuwe deuren, ramen en sloten boden de mensen meer 
gemoedsrust en veiligheid. Dit alles leidde tot meer hoop in onzekere tijden en een versterking van de 
veerkracht van de mensen. De juridische bijstand voorkwam dat mensen boetes kregen of korte tijd 
werden vastgezet. Families werden verlost van de betaallast voor nieuwe juridische documenten in de 
huidige economische crisis. Tijdens het verlenen van beschermingsdiensten bereikten de mensen een 
zekere mate van onafhankelijkheid. Ze leerden op zichzelf te vertrouwen en ondernamen actie om 
vooruit te komen in het leven. De meesten van hen vonden moed en doorzettingsvermogen om zich uit 
een zeer moeilijke situatie te worstelen. Intersos zet haar hulp aan de slachtoffers van de explosie voort 
met een onderdakproject dat door UNHCR gefinancierd wordt. 
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 
Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

3.9 Terre des Hommes   

Terre des Hommes  

 

   

Over ons  
Terre des Hommes Nederland werkte samen met 
haar zusterorganisatie Terre des Hommes Italië in het 
verstrekken van noodhulp na de havenexplosie in 
Beiroet. De hulp was specifiek gericht op de grote 
psychosociale noden van kinderen en gezinnen in de 
gebieden getroffen door de explosie. Terre de 
Hommes bood psychosociale zorgverlening (PSS), 
ondersteuning met cash en distributeerde hygiënekits. 
De hulp startte direct na de explosie, met een 
planning voor de korte en middellange termijn, 
alsmede een onderzoek (needs-assessment) naar de 
mentale noden van en gevolgen voor de kinderen, 
tieners, ouders en verzorgers. De voortgang van het 
programma werd zorgvuldig gemonitord via 
regelmatige bijeenkomsten op programma- en 
financieel niveau. Er werd tevens met twee lokale 
organisaties gewerkt die gespecialiseerd zijn in 
psychosociale hulpverlening. Alle activiteiten 
voldeden aan de nationale voorschriften van de 
Libanese kinderbescherming en de Taskforce op het 
gebied van cashdistributie. 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
Terre des Hommes is sinds 2006 gevestigd in 
Libanon, met zowel noodhulpactiviteiten als 
ontwikkelingsprogramma’s, voor zowel de Libanese 
bevolking als de in Libanon verblijvende 
vluchtelingen. Op dit moment is Terre des Hommes 
één van de leidende organisaties op het gebied van 
kinderbescherming en onderwijs. In het gebied 
Beiroet-Mount Libanon en het noorden van de Bekaa 
vallei runt de organisatie een telefonische hulplijn 
voor kinderbescherming. Terre des Hommes werkt 
samen met de lokale overheid en lokale organisaties, 
ook inzake kennis- en capaciteitsopbouw. 

€ 395.488 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 395.488 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 



 
GIRO555.NL Eindrapportage 2022 - Samen in actie voor Beiroet 48 

Bescherming 
Onder dit project vielen een aantal activiteiten. Zo werd er psychologische eerste hulp aan 840 kinderen 
en hun verzorgers geboden. En psychsociale hulp en zorgactiviteiten, voor langere tijd, aan 914 
kinderen geboden. Van die hulp was een deel gericht op individueel herstel en een deel op community 
based psychosociale zorgverlening. Denk daarbij aan lifeskills, versterking van het zelfvertrouwen, 
aanleren van communicatieve vaardigheden, omgaan met emoties en online veiligheid. Verder 
ontvingen 373 mensen individuele counseling, 109 kinderen casemanagement (een vorm van 
intensieve begeleiding bij zeer ernstig getroffenen), 381 mensen financiële ondersteuning, 433 mensen 
voorlichting over kinderbescherming en 1.101 mensen voorlichting over coronapreventie. Ook 
ontvingen gezinnen hygiënekits waar in totaal 514 mensen van profiteerden.  

 
Daarnaast was er een programma ter ondersteuning van 293 ouders en verzorgers inzake 
levenscoaching, positieve opvoedingsvaardigheden en voorlichting over potentiële risico’s, zoals 
kinderarbeid, uitbuiting en misbruik. Bij het periodiek verstrekken van goederen en cash is gekeken 
naar de economische situatie van gezinnen. In aanmerking kwamen gezinnen waarbij er een risico was 
op kindermishandeling of geweld, maar bijvoorbeeld ook gezinnen met mensen met een handicap.  
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 30 april 2021 voor bescherming 

- psychologische Eerste Hulp voor 840 kinderen/verzorgers;  
- PSS voor 914 kinderen; 
- programma ter ondersteuning van 293 ouders en verzorgers;  
- individuele counseling voor 373 personen; 
- casemanagement voor 109 kinderen; 
- financiële ondersteuning aan 381 personen; 
- bewustmakingsessies over risico’s kindermisbruiken en coronapreventiemaatregelen voor respectievelijk 433 en  
  1.101 personen; 
- hygiënemateriaal voor 514 personen. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 313.809 

Toelichting: De hulpverlening werd bemoeilijkt door de uitbraak van corona en de daarbij horende maatregelen. De 
lockdowns leidden tot bewegingsbeperkingen en de sluiting van kantoren en overheidsgebouwen. Verder vormden de 
financiële en economische crises en brandstoftekorten een uitdaging. Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, 
werden de psychosociale diensten op afstand verleend. Dit gebeurde overeenkomstig de richtlijnen van de overheid 
inzake kinderbescherming en met gebruikmaking van specifieke psychosociale toolkits, die door Terre des Hommes 
werden ontwikkeld. Uit de feedback bleek dat de gezinnen zeer tevreden waren met het feit dat zij tijdens de 
lockdown contact konden houden met het personeel. In de loop van april 2021 konden onze lokale partners de fysieke 
activiteiten hervatten. 
De onstabiele economische situatie had invloed op de betalingsmethoden. Er waren voortdurend wijzigingen in de 
regels voor bankbetalingen. Ook fluctueerde de lokale munt als gevolg van de financiële crisis. Om de wisselkoers te 
stabiliseren, creëerde de Libanese Centrale Bank een specifiek USD/Libanese pond-wisselplatform, het Sayrafa 
Platform, waardoor de wettelijke wisselkoers werd gefixeerd. Terre des Hommes is na onderhandelingen met de 
lokale bank dit platform gaan gebruiken. 

 
Programmamanagement 
PMS is gebruikt voor activiteiten ter ondersteuning van de hulpverleningin Libanon. Onder 
programmamanagement vallen de kosten voor personeelsleden die niet direct in de uitvoering van de 
projecten zitten. Denk aan een projectmanager, verantwoordelijk voor de implementatie van het gehele 
programma en de coördinatie met de belangrijkste stakeholders, overheid en andere 
noodhulporganisaties in het veld. Een senior programmanager, verantwoordelijk voor de supervisie op 
het gehele programma op het hoofdkantoor. Een financiële manager en een logistieke/ 
inkoopmedewerker, verantwoordelijk voor inkoop volgens de donor- en Terre des Hommes 
voorwaarden. PMS is tevens gebruikt voor kantoorkosten van het projectkantoor in Libanon. Voor de 
programma-implementatie is dankbaar gebruik gemaakt van ervaringen uit eerdere humanitaire 
interventies. 
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Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 53.995 

 
Uitdagingen en beperkingen 
De sterke toename in het aantal gevallen van corona en de daarmee samenhangende preventieve 
maatregelen (lockdowns, avondklok en beperkingen op samenscholingen en verplaatsingen) vormden 
een grote uitdaging voor de dagelijkse uitvoering van activiteiten en de toegang tot de getroffen 
gemeenschappen. Dankzij technische expertise en inzet is het gelukt om de psychosociale 
dienstverlening aan kwetsbare kinderen en gezinnen voort te zetten. Bijna alle activiteiten werden 
omgezet naar werken op afstand, met gebruikmaking van computers. De sessies werden aangepast op 
de specifieke behoeftes van de getroffenen, waardoor hun vertrouwen behouden bleef en hun welzijn 
ondersteund werd. Dit ondanks de verslechtering van psychische klachten door isolatie en lockdown. 
Tegelijkertijd lukte het Terre des Hommes om te blijven afstemmen met de plaatselijke autoriteiten. Er 
kwam toestemming om de levensreddende activiteiten binnen het casemanagementprogramma (voor 
de zwaarst getroffen slachtoffers) persoonlijk uit te blijven voeren. 
 
De aanwezigheid van verschillende actoren, in de door de ontploffing getroffen gebieden, gaf risico op 
overlapping van activiteiten en mogelijke spanningen onder de plaatselijke bewoners. Dit als gevolg van 
de verschillende werkwijzen van de verschillende organisaties en instellingen. Daarom is na de ramp 
een intensief en solide coördinatiemechanisme opgezet, om binnen de diverse noodhulpprogramma's 
goed af te stemmen. Hierbij was onder andere aandacht voor overeenstemming over de gebruikte 
methodologie van de dienstverlening. 
 
Hulp komende maanden 
De hulpverlening van Terre des Hommes ging van psychische Eerste Hulp naar psychosociale zorg 
vanuit diverse programma’s (individuele psychosociale zorg en gericht op bredere vaardigheden, 
aandacht voor ouders en verzorgers en casemanagement voor ernstig getroffenen) aangevuld met 
distributie van goederen en geld. Doel hierbij was om de getroffenen ook in staat te stellen in de 
toekomst een beroep te laten doen op de gemeentelijke faciliteiten. Zowel volwassenen als kinderen 
ontwikkelden lifeskills en deden kennis op, wat hen hopelijk in staat stelt beter door het leven te gaan. 
Omdat er gewerkt is met en via lokale organisaties, blijft veel kennis geborgd in Libanon. Onze 
zusterorganisatie Terre des Hommes Italië blijft actief in Libanon, vooral op het verbeteren van toegang 
tot onderwijs voor vluchtelingen. Deze organisatie blijft letten op de kwaliteit van de scholen in de 
getroffen wijken, die extra onderwijs aan vluchtelingen bieden. 
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 

3.10 UNICEF Nederland   

UNICEF Nederland  

 

   

Over ons  
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de 
Verenigde Naties en is in die hoedanigheid aanwezig 
in bijna alle landen ter wereld. UNICEF werkt zowel 
vóór, tijdens als ná een ramp, wat ervoor zorgt dat 
UNICEF goed is voorbereid op eventuele rampen en 
hulpverlening tijdens en na een ramp op een 
duurzame manier inbedt.  
 
UNICEF ontving van verschillende donoren 
wereldwijd geld na de ramp in Beiroet en kon 
zodoende snel en op grote schaal hulp verlenen. In 
deze rapportage staat wat UNICEF heeft kunnen 
doen met het geld dat binnen is gekomen via de 
Giro555-actie. 
 
Mede dankzij de bijdrage van Giro555 kon UNICEF, 
met hulp van lokale partners, vrijwilligers en de lokale 
overheid, een systeem voor financiële ondersteuning 
opzetten waardoor de meest kwetsbare mensen geld 
hadden voor onder meer eten, huur en medicijnen. 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
UNICEF werkt al sinds 1948 in Libanon en richt zich 
op het verbeteren van de levens van alle kinderen in 
het land. Focusgebieden zijn gezondheidszorg, 
voeding, bescherming, sociale zekerheid, water en 
hygiëne, onderwijs en de ontwikkeling van jonge 
kinderen.  
 
UNICEF’s hulp breidde zich nog eens uit met de start 
van de vluchtelingencrisis, nu al tien jaar geleden. Het 
kantoor verleende vanaf dat moment ook humanitaire 
hulp, waaronder schoon drinkwater, onderwijs en 
gezondheidszorg, aan kinderen en hun ouders die in 
Libanon een veilige haven zochten na hun vlucht uit 
Syrië.  

€ 1.960.069 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 1.960.069 

Totaal besteed t/m 31-07-2022  
(100% van te besteden bedrag) 



 
GIRO555.NL Eindrapportage 2022 - Samen in actie voor Beiroet 51 

Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Levensonderhoud 
Direct na de ramp onderzocht UNICEF welke hulp het hardst nodig was. Uit dat onderzoek kwam naar 
voren dat er vooral behoefte was aan geld voor onder meer voedsel, medicijnen en huur. Daarom 
ontwikkelde UNICEF een systeem voor financiële ondersteuning, gericht op de meest kwetsbare 
huishoudens. In de meest getroffen en kwetsbare gebieden zoals Karantina, Bourj Hammoud, Karm El-
Zeitoun, Qobayat, Bachoura, Basta el Tahta en Khandak, gaf UNICEF een eenmalige financiële 
ondersteuning van 120 US dollar aan een geselecteerde groep mensen: kinderen, mensen met een 
beperking, ouderen boven de 70 jaar en alleenstaande moeders. Om deze groep mensen te bereiken, 
werkte UNICEF samen met gemeenschapsleiders, lokale jongerenvrijwilligers en de lokale overheid. 

 
Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

14.000 kwetsbare mensen ontvingen een financiële ondersteuning voor hun levensonderhoud na de ramp; 

9 jongerenvrijwilligers werden opgeleid om de doelgroepen te bereiken die in aanmerking kwamen voor financiële 
hulp voor eten, medicijnen en huur; 

met een grote communicatiecampagne in geselecteerde gemeentes werden huishoudens bereikt die in aanmerking 
kwamen voor financiële ondersteuning.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 1.722.502 

 
Programmamanagement 
Een deel van de Giro555-gelden heeft UNICEF gebruikt voor alle randvoorwaarden die nodig waren om 
een programma zoals dit goed te laten lopen. Zo maakte UNICEF een rapport en 
communicatiemateriaal, zoals foto’s en video’s, om te laten zien wat er met het geld bereikt is. Ook 
werden behaalde resultaten gemonitord en de gegeven hulp geëvalueerd.  

 
Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 101.829 

 
Uitdagingen en beperkingen 
In eerste instantie was het ingewikkeld om de meest kwetsbare groepen te bereiken. Mensen moesten 
zelf naar het registratiecentrum komen of zich online aanmelden. Niet iedereen wist van het bestaan 
van dit nieuwe systeem voor financiële ondersteuning. Bovendien voelden sommige mensen zich niet 
veilig genoeg om naar buiten te gaan vanwege corona, terwijl zij wel in aanmerking kwamen voor de 
ondersteuning en het geld hard nodig hadden. UNICEF ontwikkelde daarom een online 
aanmeldplatform en werkte samen met gemeenschapsleiders, jongerenvrijwilligers en lokale 
overheden. Samen verspreidden zij de boodschap via onder meer posters, sms en sociale media. 
 
Hulp komende maanden  
De komende maanden doet UNICEF onderzoek onder de mensen die de financiële steun ontvingen. Er 
wordt gekeken naar de besteding van het geld en naar hoe het nu gaat met de ontvangers van de 
steun. UNICEF verzamelt alle geleerde lessen (zoals een methodologie om de meest kwetsbare 
mensen te kunnen identificeren, het gebruik van de dollar in plaats van de Libanese pond en de link 
met andere voorzieningen zoals (kinder)beschermingssystemen) en deelt deze lessen met onder meer 
de overheid. Zo kan deze informatie meegenomen worden in een door de overheid te ontwikkelen 
nationale financiële ondersteuningsstrategie (Social Protection-strategie).  
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*Totaal te besteden is inclusief eventuele rentebaten en -lasten en apparaatskostenvergoeding. 

 
 
 
 

3.11 World Vision   

World Vision  

 

   

Over ons  
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden 
gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een 
veilige leefomgeving waarin ze liefde ervaren en 
doorgeven. Samen met de families en de omgeving 
werkt World Vision aan de ontwikkeling van 
gemeenschappen. Deze ontwikkeling gaat door als 
World Vision weg is. Wereldwijd werkt World Vision in 
bijna honderd landen en bereikt World Vision jaarlijks 
miljoenen mensen met noodhulp en duurzame 
ontwikkeling. De noodhulp die verleend werd na de 
ramp in Beiroet werd ontwikkeld in coördinatie met 
zowel andere organisaties als de overheid. Hierdoor 
worden langdurige oplossing geboden om op de juiste 
manier kinderen en hun families te ondersteunen na 
de ramp. 
 

 Historie in het gebied waar met  
Giro555-geld hulp wordt geboden  
World Vision werkt sinds 1975 in Libanon. Tijdens de 
burgeroorlog (1975-1990) is er veel ervaring 
opgebouwd. Zodoende kon de hulpverlening snel 
worden opgeschaald, toen de crisis in Syrië in 2011 
begon en veel vluchtelingen naar Libanon trokken. 
Naast de focus op vluchtelingen, zet World Vision 
zich in om mensen in nood te helpen die getroffen zijn 
door de economische crisis en de gevolgen van 
corona. World Vision heeft veel ervaring met 
projecten in het voorzien van onderdak, bescherming 
van kinderen en het uitdelen van geldelijke bijdragen, 
zodat mensen kunnen aanschaffen waar ze het 
meest behoefte aan hebben. Deze expertise werd 
direct ingezet om te reageren op de ramp in Beiroet. 
Voordat de explosie plaatsvond, werkte World Vision 
al elf jaar in een aantal gebieden in Beiroet. De hulp 
kon hierdoor makkelijk opgeschaald worden. 

€ 612.029 
Totaal te besteden  
met Giro555-geld* 

 
€ 612.029 

Totaal besteed t/m 31-07-2022 
(100% van te besteden bedrag) 
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Resultaten van de hulpverlening met geld van Giro555 
 

Onderdak 
De focus van World Vision lag met name op het herstellen van huizen, beschadigd door de explosie. 
Door middel van het inhuren van bouwbedrijven en het verstrekken van geldelijke bijdragen, konden 
mensen hun huizen weer herstellen. Huishoudens die in aanmerking kwamen voor deze hulp, werden 
nauwkeurig geselecteerd. Zo werden de mensen met de grootste noden bereikt. In totaal zijn 221 
huizen (met 163 jongens, 146 meisjes, 292 mannen en 292 vrouwen als bewoners) hersteld door 
bouwbedrijven. Daarnaast ontvingen 53 huishoudens (21 jongens, 24 meisjes, 109 mannen en 69 
vrouwen) een geldelijke bijdrage om de schade aan hun huis te herstellen. Ook ontvingen 153 
huishoudens (141 jongens, 137 meisjes, 203 mannen en 233 vrouwen) een geldelijke bijdrage voor het 
vervangen van huishoudelijke appratuur, beschadigd door de explosie, zoals bijvoorbeeld een koelkast, 
fornuis of wasmachine. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor onderdak 

De huizen van 221 huishoudens werden hersteld door bouwbedrijven; 

53 huishoudens ontvingen een geldelijke bijdrage voor het herstel van hun huis; 

153 huishoudens ontvingen een geldelijke bijdrage voor het vervangen van huishoudelijke apparatuur. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 364.255 

 
Levensonderhoud 
Onder de noemer ‘levensonderhoud activiteiten’ werden kleine bedrijven met een geldelijke bijdrage 
ondersteunt om de schade te herstellen en hun bedrijf weer te openen. Via een speciale vragenlijst 
werd een selectie gemaakt om te beoordelen welke bedrijven deze hulp het hardste nodig hadden. 
Vervolgens mochten deze kleine bedrijven aangeven welke materialen ze nodig hadden om hun bedrijf 
weer te openen. In totaal werden 30 bedrijven gesteund met deze geldelijke bijdragen. Daarmee 
werden 101 mensen bereikt (14 jongens, 13 meisjes, 31 mannen en 43 vrouwen).   
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor levensonderhoud 

30 kleine bedrijven werden ondersteund in het weer opstarten van hun bedrijf.  

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 34.146 

 
Bescherming 
Het doel van de beschermingsactiviteiten betrof het verbeteren van het welzijn van kinderen en hun 
ouders, die getroffen zijn door de explosie in Beiroet. Veertien personeelsleden van een lokale 
organisatie, gefocust op bescherming, werden getraind om deze activiteiten uit te voeren. Deze 
activiteiten bestonden uit het aanbieden van psychosociale kits aan 931 kinderen en hun ouders. De 
kits bevatten onder andere werkbladen over het omgaan met de traumatische ervaring van de ramp, 
knutselmaterialen, maar ook informatiebladen over opvoeding en corona, om zo ook de ouders te 
ondersteunen. Daarnaast werden psychosociale ondersteuningssessies georganiseerd in de wijken. In 
totaal volgden 842 kinderen verscheidene sessies. Deze sessies werden één keer per week 
georganiseerd en kinderen woonden minimaal drie sessies bij. Later in het project werd een deel van 
deze sessies online gehouden, vanwege de lockdown. Naar aanleiding van de psychosociale sessies 
zijn 57 kinderen doorgestuurd naar een specialist voor verdere hulp. Ook zijn in totaal 324 moeders 
bereikt met online psychosociale sessies, waarbij minimaal vier sessies werden bijgewoond. 
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Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor bescherming 

842 kinderen en 324 moeders zijn bereikt met psychosociale ondersteuning; 

931 kinderen ontvingen een psychosociale kit;  

14 personeelsleden van een lokale organisatie ontvingen training om de beschermingsactiviteiten uit te voeren. 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 108.853 

 
Programmamanagement 
World Vision deelt kosten voor programmamanagement in twee categorieën op. Ten eerste; directe 
projectkosten die betrekking hebben op meerdere projecten, zoals een financieel manager die 
bijvoorbeeld vijf projecten overziet. Daarnaast zijn er operationele kosten van een kantoor zoals 
administratie, communicatie, logistiek, veiligheid, enz. Programmamanagementkosten worden 
evenredig verdeeld over de verschillende projecten op basis van de omvang van het projectbudget in 
verhouding tot het budget van alle andere projecten bij elkaar opgeteld. Ieder project draagt daarmee 
op een eerlijke manier bij aan deze kosten. 
 

Resultaat met Giro555-geld t/m 31-07-2022 voor programmamanagement 

Besteed bedrag t/m 31-07-2022 € 64.712 

 
Uitdagingen en beperkingen 
Tijdens het beoordelen van de schade aan huizen, bleek dat een aantal huizen relatief veel schade 
had, waardoor een geldelijke bijdrage alleen niet genoeg was. Daarnaast bleek dat een aantal 
huishoudens de geldelijke bijdrage niet besteed had aan het herstel van het huis en dat de huishoudens 
zelf een voorkeur gaven aan herstelwerkzaamheden via een aannemer (met name de oudere 
huishoudens of huishoudens met alleen vrouwen). Deze uitdagingen zijn opgelost door meer huizen te 
laten herstellen door aannemers. Een andere uitdaging betrof de hoge prijzen voor materialen en 
brandstof, die nodig waren voor de herstelwerkzaamheden. Deze nieuwe prijzen werden meegenomen 
om te kijken welke herstelwerkzaamheden per huis konden plaatsvinden. Op het gebied van 
beschermingsactiviteiten zijn vanwege de lockdown een aantal psychosociale sessies met kinderen via 
de telefoon gedaan, in plaats van fysiek. Na de lockdown konden de sessies weer fysiek plaatsvinden.  
 
Hulp komende maanden  
Met behulp van andere fondsen blijft World Vision Libanon zich in zetten om mensen in nood te 
bereiken en langdurige oplossingen aan te dragen. De belangrijkste focus is hierbij het uitdelen van 
geldelijke bijdrages aan huishoudens om de economie een boost te geven. Daarnaast hebben ook de 
humanitaire organisaties de handen ineengeslagen en lanceerden zij een emergency appeal om meer 
geld beschikbaar te stellen voor de noden die in het land toenemen. 
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Bijlage 1: 
Verdeelsleutel en totale verdeling Samen in actie voor Beiroet' 

 
Bijlage 2: 
Overmakingen van Giro555 naar de deelnemers   

 
 
  

  
1e 
overmaking 2e overmaking 

3e 
overmaking 

4e 
overmaking 

Extra gelden 
overgemaakt 
5e transfer 

Totaal te 
besteden per 
organisatie 

CARE Nederland € 228.000 € 228.000 € 136.800 € 92.913 € 8.764 € 694.477 
Cordaid  € 392.000 € 392.000 € 235.200 € 780.800 € 0 € 1.800.000 
ICCO en Kerk in Actie € 270.000 € 270.000 € 162.000 € 327.272 € 14.030 € 1.043.302 
Nederlandse Rode Kruis € 938.500 € 938.500 € 563.100 € 382.450 € 36.074 € 2.858.624 
Oxfam Novib € 575.500 € 575.500 € 345.300 € 503.700 € 0 € 2.000.000 
Plan International  € 280.000 € 280.000 € 168.000 € 114.103 € 0  € 842.103 
Save the Children € 325.000 € 325.000 € 195.000 € 132.441 € 12.492 € 989.933 
Stichting Vluchteling € 445.000 € 445.000 € 267.000 € 181.343 € 8.000 € 1.346.343 
Terre des Hommes € 131.500 € 131.500 € 78.900 € 53.588 € 0 € 395.488 
UNICEF Nederland € 643.500 € 643.500 € 386.100 € 262.234 € 24.735 € 1.960.069 
World Vision € 203.500 € 203.500 € 122.100 € 82.929 € 0 € 612.029 
Totaal  € 4.432.500 € 4.432.500 € 2.659.500 € 2.913.773 € 104.095 € 14.542.368 
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Bijlage 3: 
Geldstromen Giro555  

Deze afbeelding laat zien welke weg het geld van Giro555 heeft afgelegd: van het gezamenlijke rekeningnummer via 
de hulporganisaties en diens uitvoerende partners naar de begunstigden. De getallen in onderstaande afbeeldingen 
zijn bedragen x €1.000,-. 
 

Colofon Uitgave Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) © Den Haag, november 2022 | Voor meer 
informatie zie: giro555.nl 
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