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Over ons 
 
1 op de 3 mensen ter wereld leeft in armoede. Miljoenen mensen gaan met honger naar bed 
en hebben geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg. Oxfam Novib is vastbesloten om 
dit te veranderen. Oxfam Novib’s doel is een rechtvaardige wereld zonder armoede. Armoede 
wordt door mensen veroorzaakt. En dus hebben mensen ook de kracht om armoede op te 
lossen. Oxfam Novib verbindt mensen, overheden en bedrijven wereldwijd om samen  
armoede aan te pakken. Met praktische en vernieuwende oplossingen stelt ze mensen zelf in 
staat een bestaan zonder armoede op te bouwen. En voert ze wereldwijde campagnes zodat 
arme mensen meer invloed krijgen op de lokale en mondiale beslissingen  
 
Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam, een internationale confederatie van 17 ontwikkelings-
organisaties. Samenwerking is het hart van Oxfam’s werk. Want niemand lost armoede en 
onrecht alleen op. Oxfam werkt samen met lokale partnerorganisaties in meer dan 90 
(ontwikkelings)landen, overheden en bedrijven en met het Nederlandse publiek. Op mondiaal 
en regionaal niveau beschikt Oxfam over de middelen om bij rampen snel ter plaatse te zijn. 
Deze hulp levert Oxfam zelf of via lokale partners, afhankelijk van de context en de lokale 
capaciteit. 
 
Historie in het gebied 
 
Oxfam werkt al ruim 30 jaar in Nepal. Naast lange termijn ontwikkelingsprogramma’s werkt zij  
sinds 1993 aan een scala van noodhulp- en rampenbestrijdingsprogramma’s. Bij eerdere 
grote overstromingen, aardverschuivingen en uitbraken van ziektes leverde Oxfam hulp. 
Verder investeert Oxfam veel in de voorbereiding op rampen, specifiek op aardbevingen en 
scenario planning, als onderdeel van de calamiteitenplanning van Oxfam en partners. Oxfam 
steunt een netwerk van 35 partners in Nepal. Met een aantal van hen werkt Oxfam al vele 
jaren samen aan de voorbereiding op rampen en stedelijke projecten. 
 
Totaal ontvangen van Giro555: € 3.636.155 
Totaal besteed tot 31 juli 2015: € 671.434 (18% van het ontvangen bedrag)  
   
NB: Bestedingen zijn geschatte bedragen inclusief AKV. Exacte cijfers volgen in de eindrapportage van de 
Samenwerkende Hulporganisaties en de jaarrekeningen van de deelnemers. 
 
Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 
 

 
 
 

 

Door de aardbeving zijn ruim 800.000 huizen beschadigd of volledig vernield. Uit de ‘Post 
Distaster Needs Assessment’ gedaan door de Nepalese overheid (juli 2015) en eigen 
evaluaties van Oxfam blijkt dat onderdak de grootste prioriteit is van mensen. 
Honderdduizenden gezinnen wonen drie maanden na de aardbeving onder dekzeilen, 
rudimentaire schuilplaatsen of overblijfselen van beschadigde en onveilige gebouwen, die 
onvoldoende bescherming bieden. Op de lokale markten in Nepal is beperkte 
beschikbaarheid van golfplaten en dan met name in afgelegen locaties. Dit,  samen met de 
vertraging van de productie van golfplaten, zorgt voor grote uitdagingen om gezinnen van 
tijdelijke onderkomens ter voorzien.  

Onderdak 
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Direct na de aardbeving is Oxfam gestart met het uitdelen van noodonderkomens (onder 
andere zeilen en tenten) en tijdelijke huisvestiging (bouwpakketten en golfplaten). Oxfams 
doel is om binnen een jaar 60.000 door de aardbeving getroffen gezinnen te voorzien van 
adequate en geschikte noodonderkomens en huisvesting, waardoor hun kwetsbaarheid wordt 
verminderd, en zij niet meer in de open lucht of in ontoereikend tijdelijk onderdak hoeven te 
wonen. 
 
Doelgebieden: 7 districten, te weten Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Sindhupalchowk, 
Nuwakot, Gorkha en Dhading. 
 

 
De belangrijkste behoefte binnen de WASH sector (Water, Sanitatie en Hygiëne) is het 
herstel van toegang tot sanitaire voorzieningen, blijkt uit evaluaties gedaan door Oxfam. In 
veel door de aardbeving getroffen gebieden had een meerderheid van de huishoudens een 
eigen toilet. In de eerste fase na de ramp hebben hulporganisaties als noodoplossing 
gemeenschappelijke toiletten aangelegd, maar nu de hulpverlening in een volgende fase is 
terecht gekomen is er vraag naar eigen toiletten op huishoudniveau, wat meer in lijn is met de 
Nepalese culturele normen. Verder zijn watervoorzieningen in sommige gebieden beschadigd 
door de aardbeving. 
 
In zeven districten voert Oxfam het WASH programma uit en richt zich op watervoorziening, 
sanitaire voorzieningen en voorlichting over het belang van goede hygiëne. Oxfams doel is 
om 350.000 door de aardbeving getroffen mensen meer toegang te geven, met een optimaal 
gebruik daarvan, tot water en sanitaire voorzieningen, en zichzelf actief beschermen tegen 
gezondheidsrisico’s.  
 
De 7 districten zijn: Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Sindhupalchowk, Nuwakot, Gorkha en 
Dhading. 
 
 
 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Doel 1: 35.000 kwetsbare huishoudens hebben bouwpakketten voor 

noodonderkomens ontvangen (proportioneel droeg Giro555-geld voor 
9% bij aan dit resultaat, dus met Giro555 geld zijn 3.150 huishoudens 
geholpen). Activiteiten: 
• Levering van plastic zeildoeken (1-2 doeken per huishouden) en 

enkele tenten (bij voorkeur aan scholen, klinieken, 
gemeenschapscentra en andere instanties). 

• Levering van matrassen en dekens (2 stuks elk) aan huishoudens 
ter bescherming van gezinnen tegen de kou tijdens de moesson en 
in de winter. 

Doel 2: 6.000 kwetsbare huishoudens hebben bouwpakketten voor 
huisvesting ontvangen (594 met Giro555 geld). Activiteiten: 
• Levering van bouwpakketten voor huisvesting, met golfplaten.  

Resultaat tot  
31-07-2015 

• 34.349 huishoudens hebben bouwpakketten ontvangen voor 
noodonderkomens, oftewel 169.588 personen, van wie 15.262 met 
Giro555 geld.  

• 1.579 huishoudens hebben bouwpakketten ontvangen voor 
huisvesting, oftewel 7.922 personen, van wie 712 personen met 
Giro555 geld.  

Geschatte 
besteding tot  
31-07-2015 

€ 139.610 

Water en sanitaire voorzieningen 
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Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Doel 1: ten minste 300.000 mensen in de doelgebieden van Oxfam 

hebben betere toegang tot cultureel geschikte sanitaire voorzieningen, 
en gebruiken die beter (27.000 met Giro555 geld). Activiteiten: 
• Inventarisatie naar de technische benodigdheden die nodig zijn voor 

sanitaire voorzieningen binnen de geselecteerde gemeenschappen. 
• Mobilisatie van gemeenschappen voor sanitaire voorzieningen 

(waarbij gekeken wordt naar semipermanente ontwerpen die 
voldoen aan de voorkeur en behoeftes van de gemeenschap, en als 
onderdeel van de langere termijn strategie toiletten op 
gezinsniveau). 

• Bouw van wc- en wasfaciliteiten, en verwerking van afval. 
• Inventarisatie van sanitaire voorzieningen voor bouw van 

infrastructuur, waar nodig. 
Doel 2: ten minste 350.000 mensen zijn in staat om de juiste hygiëne 
maatregelen toe te passen en daarmee het risico op watergerelateerde 
ziekten te verminderen (31.500 met Giro555 geld). Activiteiten: 
• Voorlichtingsactiviteiten en mobilisatie van gemeenschappen 

organiseren om watergerelateerde ziekten te voorkomen en te 
beheersen. 

• Voorbereiding van lokale zorgmedewerkers, belangrijke 
gemeenschapsleden, in samenwerking met medische 
hulporganisaties en zorgmedewerkers van de districtsoverheid op 
de moesson en eventuele uitbraak van ziekten. 

Doel 3: ten minste 300.000 mensen in opvangkampen en thuis hebben 
binnen 6 maanden betere toegang tot drinkwater (27.000 Giro555 deel). 
Activiteiten: 
• Monitoring van de kwaliteit van water, en opties voor aanpakken 

van slechte kwaliteit. 
• Herstel van beschadigde drinkwatervoorzieningen (snelle reparatie 

en herstel). 
• Levering van (drink)water met tanks aan opvangkampen en 

gemeenschappen. 
• Plannen voor veilig water voor opvangkampen en 

gemeenschappen. 
Resultaat tot  
31-07-2015 

Resultaat 1:  
• bouw van 6.904 toiletten ten behoeve van 150.000 personen 

(13.500 met Giro555 geld). 
Resultaat 2:  
• distributie van 45.387 pakketten met hygiënespullen ten behoeve 

van 276.681 personen (24.917 met Giro555 geld)  
• hygiënevoorlichting ten behoeve van 300.000 personen (27.000 met 

Giro555 geld). 
Resultaat 3:  
• distributie van 1,8 miljoen liter gechloreerd water en vervoer 

daarvan ten behoeve van de doelgroep (162.000 liter in Giro555 
deel)  

• reparatie van beschadigde waternetweersystemen voor 
waterlevering in 34 gemeenschappen, 14 in aanbouw (3 systemen 
met Giro555 geld)  

• distributie van middelen om water te zuiveren en drinkbaar te 
maken voor 17.730 mensen (1.595 met Giro555 geld).  

Geschatte 
besteding tot  
31-07-2015 

€ 380.564 
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Ondervoeding was al een langdurig probleem in Nepal. Hulporganisaties schatten dat meer 
dan 1 miljoen mensen voedselhulp nodig blijft houden,  om in hun dagelijkse 
voedselvoorziening te voldoen. Vooral in bergachtige gebieden is hulp nodig, omdat daar 
voedselvoorraden verloren zijn gegaan en markten nog niet zijn hersteld. Naast ondervoeding 
is er grote zorg voor zowel de korte als lange termijn over het verlies van huishoudelijke 
voedselvoorraden. Vrouwen lopen het meeste risico op ondervoeding als de toegang tot eten 
vermindert. (waarom?) 
 
Het voedselzekerheid- en levensonderhoudprogramma van Oxfam richt zich op het 
tegengaan van negatieve overlevingsstrategieën, zoals het eten van kleinere porties en 
minder voedzaam eten, en de lange termijn gevolgen voor het levensonderhoud van door de 
aardbeving getroffen mensen in Nepal. Oxfam zorg ervoor dat ten minste 19.000 
huishoudens zelf in hun basisbehoeftes kunnen voorzien en in staat zijn om hun 
inkomstenwerving weer op te pakken. 
 
Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Plan Doel 1: ten minste 4.900 huishoudens krijgen steun om zich in de 

noodhulpfase te voorzien in basisbehoeftes (441 huishoudens met 
Giro555 geld). Activiteiten: 
• Distributie van noodvoedselhulp. 
• Verstrekken van kleine geldbedragen om huishoudens in hun 

basisbehoeften te voorzien. 
Doel 2: ten minste 18.700 huishoudens worden in staat gesteld om zelf 
in hun levensonderhoud te voorzien (1.383 huishoudens met Giro555 
geld). Activiteiten: 
• Distributie of vervanging van rijstzaad. 
• Distributie van opslagcontainers. 
• Distributie van veevoeder. 
Doel 3: ten minste 6.000 huishoudens stabiliseren hun levensonderhoud 
op de middenlange termijn na de ramp (540 huishoudens met Giro555 
geld). Activiteiten: 
• Steun aan kleinhandelaren en ondernemers in herstart van hun 

primaire bronnen van levensonderhoud en versterking van lokale 
leveringsketens. 

• Geld-voor-werk projecten en activiteiten waarmee huishoudens 
inkomensgenererende activiteiten kunnen oppakken of versterken. 

Doel 4: per district een marktanalyse opstellen waarin vormen van 
levensonderhoud en markten in kaart worden gebracht. Op basis 
daarvan wordt een multisectorale benadering met perspectief tijdens en 
na de moesson opgesteld. Activiteiten: 
• Onderzoek naar en analyse van vormen van levensonderhoud. 
• Snel en diepgaand onderzoek naar de markt. 
• Innovatieve proefprojecten voor levensonderhoud. 

Resultaat tot  
31-07-2015 

Resultaat 1:  
• 7.357 huishoudens (34.400 personen) hebben noodvoedselhulp 

ontvangen (3.096 personen met Giro555 geld) 
• 3.000 huishoudens (15.000 personen) hebben contant 

geldbedragen ontvangen (1.350 met Giro555 geld). 
Resultaat 2:  
• 12.441 huishoudens (62.229 personen) hebben rijstzaad ontvangen 

(5.600 met Giro555 geld)  
• 8.754 huishoudens (43.770 personen) hebben opslagcontainers 

ontvangen (3.939 personen met Giro555 geld 
• 1.371 huishoudens hebben veevoeder ontvangen (616 personen 

met Giro555 geld). 
Resultaat 3:  
• 1.120 huishoudens (5.600 personen) hebben steun gekregen bij 

Levensonderhoud 
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Beeld: Pablo Tosco/Oxfam.  
 

Medewerkers en vrijwilligers van Oxfam bouwen een 
waterreservoir van 11.000 liter in het opvangcentrum 
Tundikhel in Kathmandu, waar door de aardbeving 
getroffen gezinnen verblijven. Oxfam levert hier water 
aan 15.000 mensen.  

Beeld: Catharine Mahony/Oxfam. 
 

Een vrouw staat trots naast haar 
onlangs gereed gekomen 
noodonderkomen, in het district 
Sindhupalchowk.  

 
 

 
 
 

Oxfam heeft snel een noodhulpteam opgezet voor de uitvoering van bovenstaande 
activiteiten, vanuit het bestaande landenkantoor in Kathmandu. Medewerkers uit het lopende 
landenprogramma van Oxfam werden bij de respons ingezet, versterkt door specialisten op 
verschillende sectorale gebieden, die waren betrokken bij de eerste snelle behoefte-
identificatie. Flexibele inzetbare Oxfam medewerkers van uit de hele wereld werden direct 
ingezet in de regio en de werving van extra lokale medewerkers begon ook meteen, waardoor 
het aantal medewerkers binnen aanzienlijke tijd op voldoende niveau was. Momenteel telt het 
team 69 internationale medewerkers en 170 nationale medewerkers. Naast het bestaande 
hoofdkantoor in Kathmandu zijn vier additionele veldkantoren opgezet (met subkantoren in 
meer afgelegen streken) in Gorkha, Dhading, Nuwakot en Sindhupalchowk, van waaruit de 
activiteiten in die districten worden uitgevoerd en beheerd. 
 
De programma management kosten betreffen alle zaken ter ondersteuning van de 
programma-uitvoering, die niet direct toegerekend kunnen worden aan activiteiten in de 
verschillende sectoren. Hieronder vallen de salarissen van het senior management, 
ondersteunende medewerkers, technische staf etc, en daarbij horende personeelskosten 
(zoals onderdak, vervoer, voedsel, enz.); vervoerskosten m.b.t. de coördinatie; kantoorkosten 
van het hoofdkantoor (huur, gas, water en elektra, communicatie, kantoorbenodigdheden, 
enz.); de kosten van trainingen en workshops en coördinatiebijeenkomsten; de kosten van 
onderzoek, analyse en de ontwikkeling van beleid; de kosten van interne evaluaties, externe 
evaluatie en externe audit; en de kosten voor het opzetten van mechanismen voor 
verantwoording en monitoring. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

herstart van kleinhandel en –bedrijf (504 personen met Giro555 
geld) 

• 6.083 personen (30.415 personen) hebben deelgenomen aan geld-
voor-werk activiteiten (2.737 personen met Giro555 geld).  

Geschatte 
besteding tot  
31-07-2015 

€ 1.750 

Noodhulp en wederopbouw met geld van Giro555 
Geschatte 
besteding tot  
31-07-2015 

€ 105.584 

Programma-management 
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Uitdagingen en beperkingen 
 
• Logistiek: de levering van materiaal is een probleem (geweest), vooral van zeildoeken en 

golfplaten voor tijdelijke huisvesting. Dit omdat de behoefte aan noodhulpgoederen groot 
en urgent was. De productiecapaciteit in het land is ook laag, waardoor organisaties 
vertragingen opliepen in de levering van hulp. 

• Invoertarieven: na de aardbeving heeft de regering van Nepal invoertarieven tijdelijk 
afgeschaft en de procedures aan de grens veranderd om de invoer van hulpgoederen te 
vergemakkelijken. De afspraak was om dit 3 maanden te laten gelden, alleen na twee 
maanden besloot de overheid deze regels weer af te schaffen. Voor veel organisaties, en 
dus ook voor Oxfam, was dit een zware tegenvaller omdat juist in die periode veel 
goederen het land in zouden komen en dat er – tegen de verwachting in – wel 
invoertarieven voor moesten worden betaald.  

• Toegang tot afgelegen gebieden: sommige getroffen gemeenschappen wonen in 
afgelegen streken in de bergen. Daarbij is Nepal één van de Zuid-Aziatische landen met 
het laagste aantal wegen per vierkante kilometer. Veel van deze gemeenschappen zijn 
zelfs in goede tijden slechts over een smal zandpad te bereiken, en zijn nu afgesneden 
door aardverschuivingen als gevolg van de aardbeving en de moessonregens, of worden 
mogelijk binnenkort daardoor afgesneden van de buitenwereld. Sommige dorpen kunnen 
alleen na uren lopen op een pad bereikt worden. Met als gevolg dat hulpteams 
alternatieve manieren moeten vinden om hulpgoederen te leveren en moeilijk gelegen 
gebieden te bereiken. Voorbeelden zijn te voet, met gebruik van muilezels of dragers, en 
soms met behulp van helikopters. Hierdoor is de distributie veel trager verlopen 
uitgevallen dan in meer toegankelijke regio’s. 

 
Toekomst hulpverlening 
Na voorzien te hebben in de directe behoeftes van mensen, zoals onderdak, schoon 
(drink)water, voedselhulp en eerste middelen om weer in eigen levensonderhoud te voorzien, 
blijft Oxfam in Nepal werken. Drie maanden na de eerste grote aardbeving hebben mensen 
nog steeds noodhulp nodig, maar verschuift de focus geleidelijk naar wederopbouw. Onder 
andere de levering van materiaal voor huisvesting, beïnvloeding van de prioriteiten voor 
wederopbouw en steun aan het herstel van levensonderhoud van mensen behoren tot de 
wederopbouwactiviteiten. 
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Foto: Catherine Mahony / Oxfam 

 
Sangita Thami (18) leert hoe een 
huis te bouwen. Ze zegt heel blij te 
zijn met deze nieuwe vaardigheid, 
waarmee zij en haar team tot nu 26 
onderkomens hebben gebouwd.  

Onderkomens voor vrouwen 
 
Vooral vrouwen ondervinden problemen met het wonen in gemeenschappelijke 
onderkomens, omdat ze risico’s lopen om seksueel misbruikt te worden en problemen 
ondervinden met de verzorging van de persoonlijke hygiëne. Om vrouwen minder 
kwetsbaar te maken helpt Oxfam ze, bijvoorbeeld door het aanleren van nieuwe 
vaardigheden Zo heeft de 18-jarige Sangita Thami uit Chokati in het district 
Sindhupalchowk, geleerd om huizen te bouwen en herstellen.  
“Aan de ene kant kan ik iets productiefs doen voor de aardbevingsslachtoffers in mijn 
streek. Aan de andere kant heb ik mij een unieke vaardigheid eigengemaakt, die ik kan 
gebruiken telkens wanneer een huis gebouwd moet worden,” zegt zij. In Nepal doen 
mannen meestal het werk in de bouw. Oxfam werkt samen met Gramin Mahila Sirjansheel 
Pariwar in het district Sindhupalchowk aan de bouw van huisvesting. Alleen al in 
Sindhupalchowk zijn zo’n 20 vrouwen getraind in de bouw van huizen. 
 
Terwijl Sangita en haar team 26 onderkomens voor anderen bouwen, moet haar eigen 
huis nog hersteld worden, dat deels beschadigd is. Zij hoopt hiervoor haar nieuwe 
vaardigheden in te kunnen zetten.  
 


