
Derde publieksterugkoppeling 
Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

6 SEPTEMBER 2018



Derde publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

Wie in de zomer van 2018 landt op het vliegveld van Sint-Maarten, krijgt het in 
het KLM-toestel al te horen; als gevolg van de schade door orkaan Irma is de 
aankomsthal niet te gebruiken en moeten reizigers nog steeds via een tijdelijke 
constructie het vliegveld verlaten. Het tekent de situatie op het eiland, dat in 
september 2017 zwaar getroffen werd door de grootste orkaan sinds Lenny in 
1999.

Op Sint-Maarten is nog steeds veel stormschade te zien. Op de wal geblazen 
schepen, daken die afgedekt zijn met zeilen, een ongelooflijke hoeveelheid puin 
en afval. De nood blijft hoog. Omdat de hele regio is getroffen, moeten bouwma-
terialen van ver komen, wat ze heel kostbaar maakt, en is er een groot tekort aan 
vakmensen. Het toerisme, waar het eiland voor een belangrijk deel van afhanke-
lijk is, krabbelt langzaam overeind, maar is een jaar na dato nog lang niet op het 
volume van voor de orkaan. De weg naar herstel is lang en zwaar.

De mensen in Nederland toonden zich ongelooflijk solidair met de inwoners van 
Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Op de actiedag die het Rode Kruis in nauwe 
samenwerking met de NOS, Radio 2 en de publieke en commerciële omroepen 
organiseerde, “Nederland helpt Sint-Maarten”, werd 13,3 miljoen euro bijeenge-
bracht. Uiteindelijk is het saldo voor onze hulpverleningsactiviteiten ruim 18,6 
miljoen euro, zie hoofdstuk ‘Financiële verantwoording’ voor meer details.   

Aan het Rode Kruis de taak dit geld zo zorgvuldig, effectief en efficiënt mogelijk 
uit te geven. Na de noodhulpfase (het uitdelen van bijvoorbeeld voedsel, water 
en dekzeilen) en de eerste herstelwerkzaamheden (het schoolmaaltijdenpro-
gramma, voedselbonnenprogramma en de eerste stappen van het huizenrepa-
ratieproject) kijken we nu naar de langere termijn. Deze langetermijnprogram-
mering is gericht op drie thema’s; huisvesting en onderdak, levensonderhoud en 
rampenvoorbereiding. Alle toekomstige projecten van onze hulpverlening vallen 
onder deze pilaren, zoals in deze rapportage uitgelicht zal worden.   

6 september 2018

De hulpverlening na orkaan Irma is voor het Rode Kruis een traject van minimaal 
drie jaar. Met het einde van het schooljaar in juli is een eind gekomen aan het 
schoolmaaltijdenprogramma en in augustus werd ook het voedselbonnenpro-
gramma afgerond. Het huizenreparatieprogramma is met vertraging van start 
gegaan en moet de komende maanden honderden Sint-Maartenaren helpen om 
hun dak te herstellen, hierover meer onder ‘Wederopbouwprojecten’. Andere 
projecten zijn in voorbereiding, bijvoorbeeld op het gebied van rampenvoorbe-
reiding en projecten die de bevolking van het eiland ná een ramp weerbaarder 
maken. 

Zoals bij iedere ramp leren we ook op Sint-Maarten weer heel veel, zoals onder 
het kopje “Leerpunten” uitgebreid wordt besproken. Bijvoorbeeld de realisatie 
dat we toch sneller internationaal vacatures hadden moeten invullen op gebied 
van bouwexperts in plaats van lokale of regionale inhuur die moeilijk vindbaar 
bleek. Beter verwachtingsmanagement naar de mensen die hulp nodig hebben 
en ook op organisatorisch niveau zijn er leerpunten. We hebben uitgebreid ge-
evalueerd en er is veel bereikt en veel geleerd. We wensen de inwoners van 
Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius een orkaanbestendige toekomst en blijven 
hen daar ook de komende jaren van harte bij helpen.

Mocht u na het lezen van deze publicatie nog vragen hebben dan kunt u ten allen 
tijde contact met ons opnemen via sintmaarten@redcross.nl of 070 - 4455678. 
Wij zijn u enorm dankbaar voor uw steun en de betrokkenheid bij ons werk.

Namens het Nederlandse Rode Kruis, 
Marieke van Schaik
Algemeen Directeur
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Overzicht noodhulpfase

Foto: Dirk-Jan Visser
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Overzicht noodhulpfase

Op 6 september 2017 raast orkaan Irma, één in de zwaarste categorie, 
over de Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. 
Het wordt in de dagen erna duidelijk dat de windkracht, vloedgolven 
en harde regen grote schade hebben aangericht, vooral op Sint-Maar-
ten. Huizen zijn verwoest, voedsel en drinkwater ontbreken en het 
openbare leven ligt plat. Een groot deel van de bewoners van het ei-
land is volledig afhankelijk van noodhulp. Er is vooral dringende be-
hoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. De bewoners 
en hulpverleners, die zelf allemaal getroffen zijn, stonden voor een 
gigantische taak.   

In dit jaarrapport bieden we een totaalbeeld van bijna één jaar hulp-
verlening op Sint-Maarten en vermelden we dus opnieuw de nood-
hulpgoederen die we verstrekt hebben in de weken direct na Irma (zie 
infograph) en de geldelijke bijdragen die we gedaan hebben aan de 
hulpverlening op de omliggende eilanden.1  

Naast het uitdelen van water, voedselpakketten, hygiënepakketten, 
dekzeilen, jerrycans en bouwpakketten, heeft het Nederlandse Rode 
Kruis in de eerste weken na Irma een gespecialiseerd team gestuurd 
om familieleden die elkaar waren kwijtgeraakt door het gebrek aan 
communicatienetwerken, op te sporen en met elkaar in contact te 
brengen. Op het eiland heeft het team van Sint-Maarten 103 hulp-
vragen behandeld. Uiteindelijk zijn bijna alle vermisten opgespoord.

Daarnaast schoten verschillende zusterverenigingen van het Rode 
Kruis het Nederlandse Rode Kruis te hulp voor deze noodhulpo-
peratie. Dit betreft voornamelijk zogenoemde ‘in-kind’ (in natura)  
donaties. Ook andere partners steunden het Rode Kruis op allerlei 
vlakken. Open House/ID&T bij het opzetten van het schoolmaaltij¬-
denprogramma, KLM/MartinAir bij het eerste transport van hulpgoe-

1 Deze bijdragen worden ook vermeld in het financiële overzicht. 
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deren, het ministerie van Defensie bij de Hercules-vluchten tussen Curaçao en 
Sint-Maarten en voor het transport van onze hulpgoederen met de Karel Door-
man. Ook NetHope en Vodafone hebben bijgedragen door het aanleggen van 
een satellietconnectie voor internet en met telefoonopladers.

Het Rode Kruis werkt met “global tools”; oftewel hulpverleningsmechanismen 
die mondiaal ingezet kunnen worden op het moment dat ergens een ramp 
plaatsvindt. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de ‘Emergency Response Unit’ 
(of ERU), teams van internationale hulpverleners gespecialiseerd in het opzetten 
van noodhulp die direct ter plaatse kunnen gaan op momenten dat elke secon-
de telt. Deze ERU’s worden beheerd door zusterverenigingen en kunnen ingezet 
worden door elke nationale vereniging (zoals het Nederlandse Rode Kruis). Het 
Zwitserse Rode Kruis leverde deze noodhulpteams, gespecialiseerd in logistiek; er 
reisden acht ‘Emergency Response Unit’- gedelegeerden af. Het Canadese Rode 
Kruis leverde een aantal andere gespecialiseerde gedelegeerden, zoals twee 
operationeel managers en een communicatiemedewerker. Daarnaast heeft het 
Libanese Rode Kruis ook een operationeel manager geleverd en het Luxemburg-
se Rode Kruis droeg financieel bij. Zelf heeft het Nederlandse Rode Kruis, samen 
met de Rode Kruis-verenigingen van de BENELUX-landen, ook een ERU-team, dat 
destijds niet in z’n geheel ingezet kon worden omdat ze al ingezet werden elders. 
Wij hebben wel een aantal eigen medewerkers uitgestuurd.

Hulp van het Nederlandse Rode Kruis aan Cuba en Dominica via de 
Internationale Federatie (IFRC)
De Internationale Federatie van het Rode Kruis lanceerde een Appeal nadat 
orkaan Irma meerdere eilanden schade toe had gebracht en verzocht ook het 
Nederlandse Rode Kruis bij te dragen. Voor deze noodhulp in de regio heeft 
het Nederlandse Rode Kruis € 500.000 aan de Internationale Federatie toege-
kend vanuit de “Nederland helpt Sint-Maarten”-campagne, specifiek voor de 
noodhulp in Cuba. De bestedingen hiervan worden samen met de lokale Rode 
Kruis-vereniging uitgevoerd. 
Naast de noodhulpgoederen die we leverden aan onze zustervereniging het  
Franse Rode Kruis op Saint-Martin, hebben we ook nog noodhulpgoederen naar 
Cuba gestuurd. Het gaat om 4.000 dekzeilen en 400 bouwpakketten (gereed-
schap) ter waarde van € 57.580. Orkaan Maria raakte het Caribisch gebied op 
19 september 2017, minder dan twee weken na orkaan Irma. Vooral het Boven-
windse eiland Dominica (tussen Guadeloupe en Martinique) werd hard getrof-
fen. Vanuit de noodhulpvoorraad die werd aangelegd op Sint-Maarten na orkaan 
Irma, leverde het Nederlandse Rode Kruis een aantal goederen aan Dominica; 
2.000 dekzeilen, 4.500 jerrycans van 10 liter en 200 bouwpakketten (gereed-
schap) ter waarde van € 35.315.
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Eersteherstelprojecten

Foto: Hugo Nijentap
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Schoolmaaltijdenproject

Als onderdeel van de projecten in de eerste fase na de ramp werd het schoolmaaltijdenproject in oktober 2017 opgezet in samenwerking met de Nederlandse festi-
valexperts van Open House, zie kadertekst hieronder. Oorspronkelijk zou het tot eind januari 2018 lopen, maar na een verlenging (die mogelijk was door een bijdrage 
uit het wederopbouwfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) werden er uiteindelijk tot de eerste week van juli 2018, ofwel het einde 
van het schooljaar, ontbijt- en lunchmaaltijden geserveerd, op zowel alle 18 basisscholen als op vijf middelbare scholen op het eiland. 

Het doel van dit project was de (financiële) druk van ouders enigszins te verlichten, om de kinderen te stimuleren terug naar school te gaan en hen tenminste één 
warme maaltijd per dag te kunnen bieden. Dagelijks werden er 3.116 kinderen2 van maaltijden voorzien en in totaal zijn er 875.782 maaltijden geserveerd. Het project 
was een groot succes. Een enorme gaarkeuken werd opgezet en op een bepaald moment werkten er 33 mensen aan de bereiding van meer dan 3.000 maaltijden per 
dag. In april 2018 werd de bereiding van de warme lunches uitbesteed aan CTOS, een keuken aan de Franse kant van het eiland.         
In maart 2018 werd een enquête gehouden onder de basisscholen om feedback van zowel ouders als de scholen zelf te genereren. Daaruit bleek dat ouders inder-
daad financiële verlichting ervaren door dit project en dat ze interesse hadden in de voortzetting ervan. Een andere algemene opmerking die gemaakt werd, ging over 
de verbetering van de smaak en kwaliteit van de lunch. Door de overgang naar een keuken op de Franse kant van het eiland werden de ‘recensies’ beter en was er 
sprake van minder voedselverspilling, dit laatste kwam eerder nog als aandachtspunt naar voren uit de feedback. Uit de enquêteresultaten kwam ook naar voren dat 
er ruimte voor verbetering was in de communicatie richting scholen en ouders. Door geleidelijk betere communicatie gedurende het jaar bereikten we wel gerichter 
kwetsbare kinderen. Naast dat een aantal scholen hun eigen lunchprogramma weer opstartten (waardoor een aantal minder kwetsbare kinderen uit het programma 
gingen), konden wij kwetsbare kinderen van middelbare scholen toevoegen aan het programma. De prijs per maaltijd lag gemiddeld op 1,5 US dollar, goedkoop voor 
lokale begrippen. Er heerste algehele tevredenheid over het project.   

9

2 In de vorige rapportage van 6 maart 2018 noemden we een aantal van 4.000 kinderen per dag, dit was 
een aanvankelijke schatting. Sommige scholen konden in de loop van het jaar hun eigen lunchprogramma 
weer opstarten, iets wat ze ook voor Irma deden. 
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Open House

Open House is een innovatieplatform voor de evenementenbranche. Uitdagingen 
waar organisatoren van festivals, concerten en andere evenementen tegenaan 
lopen, worden door Open House opgepakt, om te zien of nieuwe technologie of 
andere innovaties die uitdagingen kunnen wegnemen.
Festivals en vluchtelingenkampen worden beide in korte tijd opgezet. Vanuit die 
gedachte zijn Open House en het Rode Kruis eind 2016 gaan samenwerken. Met 
steun van de ministeries van Buitenlandse én Economische Zaken zijn innovatie-
trajecten gestart op het gebied van energie, sanitatie en licht. Innovaties die ge-
test werden op festivals als Mysteryland. Ook is er begin dit jaar een pilot gedaan 
in Libanon op het gebied van duurzame energie. 

Na orkaan Irma reisde een team van Open House naar Sint-Maarten om te  
onderzoeken hoe ze de operatie van het Rode Kruis zou kunnen ondersteunen. 
Dat leidde tot de start van het schoolmaaltijdenprogramma. Het schoolmaaltij-
denprogramma leidde tot een nieuwe samenwerking in Waste2Work.



De huidige Head of Mission blikt terug

Een dorp dat me aan thuis doet denken 

Op 6 september 2017 was Jad Ashkar aan het werk in Beirut als hoofd van het  
programma Major Incident Management & Response Preparedness van het Liba-
nese Rode Kruis. Nu leidt hij op Sint-Maarten de operatie van het Nederlandse 
Rode Kruis als Head of Mission. Van Sint-Maarten had hij een jaar geleden nog 
nooit gehoord.  Hij was voor het eerst op het eiland in januari 2018, uitgeleend 
door het Rode Kruis in Libanon. “Ik zag hoe het leven na de ramp weer werd op-
gepakt”, vertelt hij. “De natuur begon zich te herstellen, winkeltjes gingen weer 
open. Wel lagen er nog veel schepen onder water en op de wal, lag er nog een 
enorme hoeveelheid puin op straat, maar je voelde dat een nieuwe fase begon. 
De eerste maanden hebben we de mensen geholpen om in hun eerste levensbe-
hoeften te voorzien: water, voedsel, dekzeil voor een dak boven je hoofd.”

“Eind 2017 begonnen we met het schoolmaaltijdenprogramma, waarin ruim 
3.000 kinderen dagelijks ontbijt en warme lunch op school kregen. Dat program-
ma hebben we tot het einde van het schooljaar uitgevoerd. Ook het voedselbon-
nenprogramma ging eind 2017 van start. Mensen die door Irma in de financiële 
problemen waren gekomen, konden met hulp van die vouchers inkopen doen 
bij de lokale supermarkten. In augustus ronden we ook dat programma af. In 
januari zijn we begonnen met de volgende fase: het voorbereiden en opzetten 
van het huizenreparatieprogramma. En zijn we begonnen met nadenken hoe de 
lokale afdeling op Sint-Maarten mensen op het eiland beter kan helpen om op de 
volgende orkaan voorbereid te zijn. Ook kijken we hoe we mensen economisch 
weerbaarder kunnen maken. Als het toerisme tijdelijk wegvalt als werkgever na 
een orkaan, en eigenlijk gebeurt dat eens in de paar jaar, welke alternatieve in-
komstenbronnen kunnen ze dan ontwikkelen om zo’n periode door te komen?“

Een Libanees in de Cariben, is dat geen enorme cultuurshock? “Nou nee, het 
eiland doet me een beetje aan thuis denken. Libanon is ook een dorp waar ie-
dereen elkaar kent. Wat verder precies hetzelfde is: de ongelooflijke inzet van 

11

Derde publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

vrijwilligers. Dat mogen er best wat meer worden, 30 vrijwilligers op een geschat 
inwonersaantal van 40.000 mensen is eigenlijk te weinig. Echt anders is de Caribi-
sche cultuur. Mensen zullen niet zo gauw zeggen dat ze het ergens niet mee eens 
zijn, zoals in Libanon wel gebeurt.” Hij lacht. “Dat zal voor Nederlanders met hun 
hart op de tong best lastig zijn.”

Jad Ashkar. Foto: Dirk-Jan Visser



Irma was heel heftig, heel veel mensen zijn werkloos door de orkaan, nog 
steeds. Ik was ook werkloos geraakt, maar kon gelukkig aan de slag bij het Rode 
Kruis, Godzijdank. Ik kom oorspronkelijk uit Frans Guyana, woon al 20 jaar op 
Sint-Maarten, heb vier kinderen thuis. Het was best spannend even. Maar zet mij 
in een keuken en ik ben gelukkig. 

We hebben keihard gewerkt. Iedere ochtend begonnen we om 5 uur ’s ochtends 
met het koken van de lunch van die dag. Ruim 3.000 warme lunches voor de 
scholen. Saint Dominic, Saint Borgia, welke nog meer? Een stuk of 20 in totaal 
volgens mij. Op een dag kwam de Koning kijken hoe het ging, dat was bijzonder.

Het werken met kinderen vond ik heel leuk, na een tijdje ben ik op één van de 
scholen geplaatst om ontbijt en lunch ter plekke voor te bereiden. De kinderen 
noemden me Juf Beverly, iedere ochtend kreeg ik een enorme partij knuffels. 
“Wat ziet u er mooi uit vandaag Juf Beverly”, riepen de kinderen. ‘Kunnen we hel-
pen?” Zo lief. Fruit en kip waren niet aan te slepen, de groenten vonden ze soms 
niet lekker, kenden ze soms ook niet. Het was geweldig wat we als Rode Kruis 
bereikt hebben. De boterhammen die over waren, gaf ik aan de bouwvakkers. 

Het programma is helaas afgelopen. Voor sommige kinderen zal het denk ik nog 
steeds lastig zijn om goed te eten hoor. Ik kook nu in opdracht van mensen, roti 
bijvoorbeeld, en ik bak johnnycakes voor de supermarkt, die verkoop ik. 

12
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Beverly Thomas. Foto: Dirk-Jan Visser

Boterhammen voor de bouwvakkers

Persoonlijk verhaal van een oud-medewerker
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Een ander project uit de eerste fase na Irma is het voedselbonnenprogramma, 
waarbij in november en december 2017 aan 2.811 huishoudens bonnen werden 
uitgedeeld. Om in aanmerking te komen, werden in de eerste ronde mensen 
via de gemeenschapsraad geselecteerd. Voortbouwend op de leerpunten van de 
eerste ronde, en in consultatie met een cashprogramma-expert, werd in februari 
2018 de selectie van begunstigden voor dit programma en het registratieproces 
grotendeels herzien om te blijven focussen op de meest kwetsbaren. 

Met een herziening van het programma werd onder andere voorkomen dat er 
opnieuw massa’s mensen op de distributies zouden afkomen en er onoverzich-

Voedselbonnen

14

telijke situaties ontstonden. Zo werd er een online en zelfregistratie portaal op-
gezet, zodat de kwetsbare mensen die we in de eerste ronde niet bereikten, nu 
wel in aanmerking zouden komen. Deze zelfregistratie betrof een vragenlijst die 
de basis vormde voor de selectie van kwetsbare mensen. Deze gerichtere aanpak 
kostte meer tijd doordat het een meer gepersonaliseerde manier van werken is.

Inmiddels worden er concepten en pilots voor de langere termijn uitgewerkt die 
zullen voortborduren op dit voedselbonnenprogramma, wat altijd een tijdelij-
ke vorm van hulpverlening is. Er wordt onderzoek gedaan naar welke vormen 
van duurzame livelihood-strategieën er mogelijk opgezet kunnen worden in deze 
specifieke eilandcontext, alhoewel dit doorgaans geen eenvoudige trajecten zijn.   



Het is druk in het Rode Kruis-gebouw op Sint-Maarten. Vrijwilligers controleren 
achter hun computer de gegevens van mensen die voor de laatste ronde voed-
selbonnen in aanmerking komen. Daarmee kunnen mensen in de supermarkt 
inkopen doen, geen alcohol en tabak. Per adres ontvangen ze 600 Antilliaanse 
gulden (vier keer 83,33 US dollar) aan bonnen. In het voorportaal wachten men-
sen op hun beurt. Vrijwilligster Cecilia is veteraan en is al 17 jaar actief voor het 
Rode Kruis. Ze checkt in het Frans en Engels of iedereen zich van tevoren heeft 
aangemeld. Moeders met kinderen, oudere heren, jongemannen. Aanmelden 
kon via internet of anders hebben mensen het gehoord op de radio en zijn ze 
al eerder langs geweest om zich persoonlijk te registreren. In vloeiend Spaans 
controleert Christina de gegevens van een man zonder identiteitsbewijs. Bij ge-
brek aan paspoort checkt ze zijn adresgegevens. Heeft hij een rekening van het 
elektriciteitsbedrijf bij zich? Of een huurcontract? Een factuur van de kabel-tv 
desnoods? 

15
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Weerbaar voor de volgende orkaan

Voedselbonnendistributie op het Rode Kruis-kantoor
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Christina komt oorspronkelijk uit Colorado (“maar mijn moeder komt uit Nijme-
gen”). Ze werkte in Noord-Peru in de nasleep van overstromingen en landver-
schuivingen. Op Sint-Maarten leidde ze het voedselbonnenprogramma en werkt 
ze nu aan een vervolg op die hulpverlening.

“Sint-Maarten is een mooi eiland, waar je ziet dat de economische ontwikkeling 
veel sneller is gegaan dan de sociale en politieke ontwikkeling. De afhankelijkheid 
van het toerisme maakt het eiland heel kwetsbaar, want als de toeristenstroom 
ineens wegvalt, valt voor heel veel mensen ook hun inkomen weg. En vooral voor 
de mensen die hier zonder officiële status zijn.” 

“In twee rondes hebben we ruim 4.200 huishoudens kunnen helpen,” schat 
Christina. Hoewel dat aantal hoger zou kunnen liggen, aangezien veel mensen 
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Christina bij het Rode Kruis-kantoor op Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser

nog bij elkaar wonen omdat hun huizen door de stormschade nog niet bewoon-
baar zijn. “Daarvoor werken we samen met onze shelter-collega’s”, zegt Christi-
na. “Via de mensen die bonnen hebben gekregen, kunnen we ook goed in con-
tact komen met mensen die hun dak nog niet hebben kunnen herstellen en die 
onze hulp zouden kunnen gebruiken.” De bonnen tellen dus op tot maximaal 600 
Antilliaanse gulden per huishouden voor twee maanden, voor veel mensen een 
welkome toevoeging op hun budget. De kosten voor levensonderhoud op het 
eiland liggen hoog. Een huur van 800 US dollars per maand is geen uitzondering. 

In de eerste ronde werden verschillende groepen kwetsbare mensen bereikt. 
Aidspatiënten, gezinnen waarin iemand mentale of fysieke problemen had, ou-
deren, pleegouders. “We merkten wel dat we belangrijke groepen nog niet goed 
bereikten in die eerste ronde. Bijvoorbeeld ouderen die hun huis niet uit konden 
komen of uit de Spaanstalige en Creoolstalige gemeenschap. Die hebben we in 
de vervolgronde actiever opgezocht.”

Nu het voedselbonnenprogramma ten einde loopt en de hulpverlening de vol-
gende fase in gaat, die van weerbaarheid en wederopbouw, buigt Christina zich 
over nieuwe projecten om de mensen op Sint-Maarten weerbaarder te maken 
voor een volgende orkaan.

Andere richtingen die onderzocht worden, zijn bijvoorbeeld “cash for work”-pro-
jecten, zoals het opruimen van orkaanafval in sommige wijken. Of tuinbouw-
projecten in stedelijk gebied. “Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het 
houden van geiten, heel handig, want die eten ook afval op, een ander probleem 
op het eiland. Of aan het verbouwen van groente of fruit, denk aan mango’s en 
tomaten. Ik verwacht echt dat we verschillende kleinschalige pilots zullen moe-
ten starten om te zien wat voor de Sint-Maartenaren goed werkt. “Learning by 
doing is het devies.”

Een oudere heer verlaat ondertussen met zijn voedselbonnen het pand. Een ca-
brio rijdt gelijktijdig het terrein op. Maria stapt uit, haar pekineesje blijft met 
grote ogen op de bijrijdersstoel zitten. Iedere dag pikt ze kleding op die mensen 
bij het Rode Kruis achterlaten voor haar, die zij vervolgens uitdeelt aan mensen. 
‘Nee, ik ben geen Rode Kruis-vrijwilligster. Maar ik kook wel iedere dag, vijf da-

gen per week, met voedsel waar de supermarkt vanaf wil. En ik deel kleding en 
beddengoed uit.” De cabrio puilt uit als ze weer wegrijdt. Vrijwilligster Cecilia 
zwaait ondertussen de oudere heer uit. Met mensen als Maria en Cecilia komt 
Sint-Maarten er wel.
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Op 6 september 2017 was ik thuis met mijn man en twee zoontjes. Veertig minu-
ten lang duwden we met zijn allen tegen de openslaande deuren, om te voorko-
men dat ze open zouden slaan. Alle meubels hadden we er tegenaan gezet. De 
kracht van Irma was onvoorstelbaar, zo’n orkaan had ik nog nooit mee gemaakt.

Toen de wind ging liggen, konden we de schade opnemen. De woonkamer en 
de kamer van de jongens stonden centimeters hoog onder water. Alle meubels 
waren doorweekt. Een dak van een ander huis was op het onze beland. Aan de 
mangoboom zat geen tak meer. Het ergste was wel dat we de honden niet kon-
den vinden. Gelukkig kwamen ze later weer aanlopen.

We hadden het goed voor Irma, we waren nog op vakantie geweest in Canada. 
Mijn man en ik werkten allebei, ik in de beveiliging van het vliegveld. En toen 
waren we ineens allebei werkloos. Mijn man heeft sinds kort weer een baan. 
Maar ik ben 42 en blijkbaar te oud. Ik heb twaalf sollicitatiegesprekken gehad de 
laatste maanden.

Het positieve van Irma was het grote saamhorigheidsgevoel dat hier in de wijk, 
St. Peters, ontstond. Iedereen deelde wat hij had. We hebben een grote wa-
tertank onder het huis, dus dat deelden wij met de buren. Ook de soldaten en 
het Rode Kruis waren er snel met water en voedsel. Onze elektriciteit deed het 
na een paar dagen alweer. Ik kon dus ijsblokjes maken voor de buurt. Mensen 
noemden me de ice lady. 

De voedselbonnen van het Rode Kruis hebben ons door een moeilijke periode 
heen geholpen. Ik kon weer fatsoenlijk eten op tafel zetten. Kip, rijst. Kleine por-
ties, maar zeker genoeg om je maag te vullen. En ik kon luiers kopen voor onze 
jongste zoon. Hij is 7, maar heeft een autistische aandoening, waardoor hij niet 

Van vakantie in Canada naar voedselbonnen van het Rode Kruis

Persoonlijk verhaal van een getroffen Sint-Maartenaar 

zindelijk is. De apotheker in Philipsburg heeft me ook geweldig geholpen. Hij re-
gelde dat er uit Curaçao epilepsiemedicijnen kwamen voor mijn zoon. “Betaal 
me maar zodra je dat weer kunt”, zei hij. Toen ik weer geld had, heb ik dat me-
teen gedaan. 

Er worden nog steeds mensen vermist. En er wonen nog steeds mensen in tij-
delijke bouwsels of bij familie. Hier in de straat zeker zo’n 20 tot 25 mensen. 
De dekzeilen uit september zijn inmiddels echt op hoor. Wij hebben het leven 
inmiddels weer goed kunnen oppakken. Ik heb nog geen baan, maar heb wel 
alternatief werk gevonden. Ik bak taarten en johnnycakes, platte maïsbroodjes, 
op bestelling. En ik vul voor mensen hun belastingformulieren in. Het was een 
moeilijke tijd, maar je moet wel om hulp durven vragen. 

Patricia met haar hond in de tuin, Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser



Wederopbouwprojecten

Foto: Dirk-Jan Visser



In het huizenreparatieproject worden mensen wiens (huur-)huis orkaanschade 
heeft opgelopen, bijgestaan met technisch advies, gereedschap en bouwmate-
rialen. Ze behouden zelf de leiding en verantwoordelijkheid over de reparatie. 
Aanvankelijk richtte dit project zich, gebaseerd op de begroting, op 2.000 kwets-
bare gezinnen bij wie een technisch assessment zou worden uitgevoerd en die 
vervolgens een op maat gemaakte boodschappenlijst voor de bouwmarkt zou-
den krijgen ter waarde van maximaal 1.800 US dollar. Binnen de criteria voor 
de selectie van beschadigde huizen, bleek onze doelgroep minder groot en het 
budget per huis te laag om veiliger terug te bouwen. We richten ons nu op naar 
schatting 1.200 gezinnen waarvoor per huis maximaal 3.000 US dollar beschik-
baar is.
Het huizenreparatieproject liep een aantal maanden vertraging op omdat lokaal, 
zelfs regionaal technisch personeel en bouwexperts vele malen moeilijker te vin-
den bleek dan gedacht. In april 2018, met de komst van een nieuwe shelter-ge-
delegeerde, hadden de technische expert en aannemer 26 huizen onderzocht 
en was voor een zeer beperkt aantal huishoudens een lijst voor bouwmaterialen 
opgesteld. Vervolgens verlieten de technische mensen het team, omdat er elders 

Huizenreparatieproject
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betere vergoedingen betaald werden, waardoor er geen bouwkundige inspecties 
meer konden worden uitgevoerd. Na het onderzoeken van verschillende alterna-
tieven werd gekozen voor het inhuren van meerdere junior shelter-gedelegeer-
den, die vervolgens bouwworkshops geven aan buurtgemeenschappen. Met een 
flyer met constructietechnieken en orkaanbestendige bouwtechnieken, worden 
mensen naar trainingsavonden getrokken en vervolgens begeleid. Deze bege-
leiding bestaat onder andere uit verschillende bezoekmomenten tijdens en na 
afloop van de reparatiefase. Ook ontvangen ze vouchers voor de bouwmarkt na 
afloop van de trainingsavond en maken we gedurende de reparatie een inschat-
ting of er meer vouchers nodig zijn. We zetten in op steviger terugbouwen.”

De selectieprocedure van potentiele deelnemers aan het project blijft hetzelfde; 
onze social officers, veelal lokale mensen met een maatschappelijke achtergrond 
die de verschillende buurtgemeenschappen inmiddels goed kennen, trekken de 
wijken in om met mensen te praten en hun huizen en leefomstandigheden te 
bekijken. Zo behouden we de gepersonaliseerde aanpak om kwetsbare mensen 
te bereiken. 
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Nepal, China, Pakistan, voormalig Joegoslavië, de tsunami in Zuidoost-Azië – Fe-
lix de Vries uit Amsterdam heeft al heel wat humanitaire missies achter de kie-
zen. Maar toch noemt hij zijn missie op Sint-Maarten als shelter-gedelegeerde 
de moeilijkste uit zijn loopbaan. Mensen weer helpen een goed dak boven hun 
hoofd te krijgen, en als het kan een beter dak dan daarvoor, dat is zijn taak. Vol 
bewondering kijkt hij naar de traditionele Caribische huisjes, waarvan vele de 
orkaan goed hebben doorstaan. “Ze zijn helemaal van hout hè? Dat maakt ze 
flexibel, ze bewegen mee met de wind.”

Maar veel mensen wonen niet meer in deze traditionele huizen. Ook zijn veel 
huizen illegaal gebouwd, zonder bouwvergunning of iets. Golfplaten daken wer-
den door Irma met gemak ‘opgerold’ en er afgerukt. Bijna een jaar na de ramp 
wonen er nog steeds veel mensen onder een dak van zeil. In het ergste geval is 
hun huis onbewoonbaar en vinden ze onderdak bij familie of vrienden, een en-
keling ook in een tijdelijke opvang. Geld voor reparatie ontbrak, ook omdat het 
even duurde voordat verzekeringsmaatschappijen overgingen tot uitkeren. 

“Een tent is hier geen oplossing”, vertelt Felix. “Stel je voor, 35 graden, warm en 
vochtig, geen privacy. In de eerste fase na de ramp hebben we vooral heel veel 
dekzeilen, maar ook gereedschappen uitgedeeld, zodat mensen hun eigen dak 
zo goed en zo kwaad mogelijk konden herstellen. Nu moeten we natuurlijk toe 
naar een meer duurzame oplossing, maar dat is niet eenvoudig. Het probleem 
van Sint-Maarten is dat werkelijk alles geïmporteerd moet worden, behalve zon 
en wind. Eén van de grote bouwmarkten op het eiland importeerde voor Irma 
bijvoorbeeld alles uit Puerto Rico. Maar Puerto Rico is natuurlijk zelf keihard ge-
raakt door orkaan Maria, kort nadat Irma over Sint-Maarten raasde. Bouwma-
teriaal was al duur, maar werd na Irma ook nog eens heel schaars. En doordat 
de toeristische industrie vrijwel volledig tot stilstand kwam, verloren heel veel 
mensen hun baan, zodat ze niet eens bouwmaterialen konden betalen.”

Mijn lastigste ramp

Persoonlijk verhaal van een gedelegeerde

“Stel je voor, zo’n windvlaag van 280 kilometer per uur die een kokosnoot uit een palmboom losrukt. Dat is gewoon een 
kanonskogel door je dak.” Felix de Vries op Sint-Maarten, 2018. Foto Dirk-Jan Visser 

Wat voor materiaal geldt, geldt ook voor vakkennis. “Bouwkundigen en bouw-
vakkers waren op het eiland begrijpelijkerwijs al beperkt aanwezig. Maar zij 
werden steeds moelijker te vinden, omdat zij voor relatief hoge lonen werden 
ingehuurd door de hotels en de toerisme-industrie.” Het maakte dat de hulpver-
lening van het Rode Kruis op het gebied van shelter langzamer op gang komt dan 
de bedoeling was. Ook was er veel verloop in de Rode Kruis shelter-staf zelf. “We 
hadden sneller moeten doorpakken”, zegt Felix. “Het Rode Kruis wil altijd zoveel 
mogelijk lokale expertise inhuren om de lokale economie niet te ondermijnen 
en een betere link te hebben met de lokale gemeenschappen, maar we hadden 
natuurlijk sneller moeten constateren dat die er in die omstandigheden niet vol-
doende was op het eiland. Ook niet in de regio, want het hele Caribisch gebied 
was tegelijkertijd getroffen.”
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“Dat het zo langzaam gaat, kun je mensen niet verwijten. Duurde het eerste lang voordat ze het geld hadden om 
naar de bouwmarkt te kunnen – ik geef het je maar te doen, je dak repareren bij 35 graden Celsius. 

Werken kun je dan alleen aan de randen van de dag.” Felix de Vries bekijkt beschadigde huizen op Sint-Maarten, 
2018. Foto: Dirk-Jan-Visser

Vanwege de moeilijkheden rondom het inhuren van lokale technische expertise 
is de strategie voor het huizenreparatieproject aangepast. Was het oorspronke-
lijke idee om met ingehuurde experts zo goed mogelijk in kaart te brengen welke 
materialen mensen nodig, zodat ze gericht met een boodschappenlijstje naar de 
bouwmarkt konden, nu is het plan de inkoop veel meer bij mensen zelf te laten 
en hen vooral te trainen hoe ze het beste orkaanbestendig kunnen bouwen. Ken-
nis, die ze ook bij de volgende orkaan goed kunnen gebruiken. “Met een lokale 
kunstenaar hebben we hele praktische plaatjes gemaakt. Veel mensen zijn an-
alfabeet en voor hen werkt dit heel goed. Daarnaast organiseren we workshops 
waarin we uitleggen hoe je het beste je dak kunt maken. Onder het cliché: we 
geven mensen geen vis, maar leren ze hoe ze een hengel moeten gebruiken.” 

Zelf bouwen doet het Rode Kruis dus niet. “Een aanvraag voor een bouwvergun-
ning kan heel lang duren”, zegt Felix. “Daarom beperken we ons nu tot hulp bij 
het repareren van daken en kozijnen. Mensen krijgen daarvoor bonnen, die ze bij 
de bouwmarkt kunnen inwisselen. Op dit moment kunnen mensen vier bonnen 
van 500 US dollar krijgen, met een maximale aanvulling van 1.000 US dollar. Dat 
klinkt misschien veel, maar gezien de hoge materiaalkosten is dat voor de mees-
te daken echt maar net voldoende.”

De vertraging van het huizenreparatieproject is, zoals nu ingeschat, zo’n drie tot 
vier maanden. Felix: “de bedoeling was om in maart te starten en dan in decem-
ber klaar te zijn. Nu is de inschatting dat we in het voorjaar van 2019 dit project 
afronden. Meer mensen gaan binnenkort de wijken in om goed in kaart te bren-
gen wie allemaal onze hulp nodig heeft en die mensen het aanmeldproces te 
laten doorlopen.” Te laat voor het huidige orkaanseizoen, van juni tot november 
dus? “Ja, maar daar hebben we in de oorspronkelijke planning heel beperkt re-
kening mee gehouden hoor. We willen dat mensen zo duurzaam mogelijk terug-
bouwen. Building back better (‘verbeterde (her)bouw’) is het motto. Zodat ook 
bij toekomstige orkanen de gevolgen voor de mensen op Sint-Maarten kleiner 
zijn dan na Irma.” 

Maar waarom dan toch zo’n moeilijke missie, moeilijker dan Sarajevo of Kath-
mandu? “Sint-Maarten was en is natuurlijk een tamelijk welvarend land met een 
functionerende overheid. Een overheid die geen ervaring heeft met het aanvaar-
den en coördineren van humanitaire hulp. Je merkt dat het daardoor echt zoe-
ken is naar een goede samenwerking tussen de overheid en het Rode Kruis. Dat 
plús het feit dat alles geïmporteerd moet worden en dat de hele regio getroffen 
is, maken dat werkelijk alles langzaam en moeilijk gaat. Hoe goed de bedoelingen 
ook zijn.”



In de Garden of Eden ligt nog veel puin en afval. En zijn veel daken nog niet 
hersteld. Eric Adrien en zijn Rode Kruis-collega’s lopen weer een rondje door de 
buurt, onderdeel van de wijk Dutch Quarter. Eric is in het team van Felix de Vries 
junior shelter-gedelegeerde en adviseert mensen hoe ze hun dak het beste kun-
nen herstellen. Degenen die dat niet zelf (meer) kunnen betalen, komen in aan-
merking voor vouchers van het Rode Kruis, die ze kunnen inwisselen bij één van 
de bouwmarkten op het eiland. 
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Bouwworkshop 

Not nail it, screw it!

Eric loopt langs het huis van Denise. Zij heeft nog problemen met het zink. Don-
derdag komt ze naar de workshop die Eric organiseert. Ook Charly van 61 komt. 
Hij woont alleen en heeft al veel zelf gedaan, maar voor de letterlijke laatste 
loodjes heeft hij hulp nodig. Ricardo is al geweest bij de allereerst workshop en 
heeft inmiddels ook zijn bouwmaterialen binnen, vertelt hij aan de tolk in het 
Spaans. Eric kijkt of hij zijn inkopen goed heeft gedaan. “Het Rode Kruis bouwt 
niet, we ondersteunen alleen met geld en advies.” Zo kunnen we meer gezinnen 
helpen.  

Eric bekijkt de schade aan een huis op Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser



Terwijl Eric met Ricardo staat te praten, komt Elena van 78 de heuvel afgehob-
beld. Het verhaal dat het Rode Kruis in de wijk is, verspreidt zich snel. Het Rode 
Kruis-team heeft haar nog niet eerder ontmoet. Elena neemt hen mee naar haar 
afgelegen huisje waar ze samen met haar man en een paar honden woont. Ze 
praat honderduit, in het Spaans. Dertien operaties heeft ze achter de rug. En ze is 
trots op hun paspoorten van het Koninkrijk der Nederlanden, ze laat ze iedereen 
zien. Het dak moet inderdaad hersteld, maar het hutje zelf oogt ook nogal krak-
kemikkig. Ze wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Eric is nu nog in zijn eentje, mensen met zijn expertise waren moeilijk te vinden, 
maar binnenkort krijgt hij versterking van collega’s. Collega’s uit Zweden, Nepal, 
India, de Verenigde Staten. Zelf komt hij oorspronkelijk uit Florida, hij studeerde 
zowel voor timmerman als voor antropoloog en werkte eerder in Haïti, hetgeen 
hem een ideale kandidaat voor de functie maakte. “Het is niet ideaal, mensen 
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van elders”, zegt Eric, “maar het kan niet anders. Lokale aannemers betalen veel 
meer dan het Rode Kruis gezien de enorme vraag. En bovendien is het geen vaste 
baan, de hulp van het Rode Kruis is immers altijd tijdelijk.”

Donderdagavond laadt Eric samen met een collega de maquette van een dak uit 
die hij speciaal voor de workshop heeft gebouwd. Twaalf mensen zijn er aanwe-
zig in het wijkgebouw van Dutch Quarter, twee komen wat later binnen. Iedereen 
krijgt een cursusmap met Rode Kruis-pen. Elders in het gebouw heeft iemand 
muziekles. Strawberry Fields forever. Eric begint en legt uit hoe het skelet van 
een dak eruit ziet en waar je op moeten letten. Niet te dun hout (geen 2x6, maar 
3x6), gebruik hurricane straps (‘orkaanbestendige riemen’). Waarom moet je be-
handeld hout gebruiken en geen onbehandeld hout? Dan gaat het niet rotten, 
weet één van de deelnemers. En insecten hebben minder kans, weet een ander. 
Het allerbelangrijkste zijn de schroeven. “Niet op bezuinigen!” herhaalt Eric 
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meerdere malen. En zeker niet spijkeren. “Ik heb een boormachine”, zegt Charly. 
Die kunnen mensen wel een dagje lenen. Het is belangrijk inderdaad, vertelt Eric, 
om samen te werken. Zowel wat betreft kennis, als wat betreft gereedschappen. 
Je kunt zelf nog zo’n sterk dak bouwen, als het dak van je buren op jouw dak be-
landt, ben je even ver van huis. 

Op tafel liggen verschillende soorten schroeven. De glimmende, in de bouw-
markt in het groene doosje, die zijn voor binnen. Die in het blauwe doosje zijn 
voor buiten. Die moet je hebben dus. “Niet op bezuinigen!” Denise heeft een 
betonnen muur, hoe zet je de schroeven dan vast? Daarvoor zijn weer speciale 
betonschroeven. “Ik heb er een paar thuis liggen”, zegt Charly, “kom morgen an-
ders even kijken.”
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Na de workshop worden de vouchers uitgereikt. Iedereen kan vier vouchers van 
500 dollar krijgen, in te wisselen bij één van de bouwmarkten, ze zijn twee weken 
geldig. “Denk goed na voordat je naar de bouwmarkt gaat hoeveel je nodig hebt 
van alles, maak een goede boodschappenlijst en vraag hulp als het niet lukt.” 
Achterin de cursusmap zit een voorbeeldlijst.

Vrijdagochtend is Charly in de bouwmarkt te vinden, een vriend heeft hem een 
lift gegeven. Hij heeft zijn lijst doorgegeven, een dezer dagen komt de bouw-
markt de spullen afleveren in de Garden of Eden. Eric loopt even met hem mee 
om te checken of hij echt de goede materialen gaat aanschaffen. “Goede work-
shop gisteravond man!” zegt Charly grijnzend. 

Charly zoekt bouwmaterialen uit om zijn huis te repareren. 
Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser



Een groeiende, gloeiende afvalberg

Zola, de hond van Madelein, springt vrolijk achter een plastic bekertje aan. De 
pup wordt opgevoed als waakhond, zoals gebruikelijk op het eiland. Echt succes-
vol is ze nog niet, de afgelopen weken werd er drie keer ingebroken in de contai-
ners van Waste2Work. Zola keek waarschijnlijk vrolijk kwispelend toe.

Madelein Stiekema trekt op Sint-Maarten het project Waste2Work, een samen-
werking van het Rode Kruis en Open House, een innovatieve stichting van de 
evenementenbranche.3 Samen met collega Maëva houdt ze kantoor in een con-
tainer in Cole Bay, de zogenoemde ‘Hub2Work’. De werkplek bestaat nu nog uit 
vier kantoorcontainers en vier opslagcontainers, maar zal na het orkaanseizoen 
met voor zover mogelijk, nog bruikbare afvalmaterialen worden omgebouwd tot 
kantoorruimte.  

Waste2Work
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De vuilnisbelt van Sint-Maarten, officieel de Pond, maar lokaal ook wel Mount 
Garbage genoemd, ligt vlakbij het centrum van Philipsburg. “Afval is hier een 
groot probleem”, vertelt Madelein. “Door het puin van Irma is de berg enorm 
gegroeid. Probleem is dat ze ook is gaan branden en dat is bijna niet te stoppen. 
De lucht van smeulend afval trekt met flinke regelmaat over het eiland.” Het leid-
de in april 2018 tot grote zwarte rookwolken boven Philipsburg. “Voor het Rode 
Kruis en Open House de aanleiding om een nieuwe samenwerking op te zet-
ten. Niet alleen vanwege de potentiële gezondheidsproblemen, ook om ervoor 
te zorgen dat na een nieuwe orkaan, met nieuw afval, mensen een alternatieve 
bron van inkomsten hebben als de toeristenindustrie stilvalt.”

Zola, de waakhond in opleiding, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser
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3 Waste2Work komt voort uit het samenwerkingsverband “Startup Solutions voor SXM”, waar niet alleen het Nederlandse Rode 
Kruis en Open House deel van uitmaken, maar waarin ook Startupdelta, de gemeente Den Haag en ministeries van Defensie en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samenwerkingspartners zijn.  
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“Met Waste2Work willen we ondernemers en mensen met goede ideeën stimu-
leren die afval willen hergebruiken. Concreet doen we dat op drie manieren. Op 
de eerste plaats willen we lokaal ondernemerschap stimuleren. Doorzettingsver-
mogen is hier echt onderdeel van de cultuur. En dat komt denk ik ook door de or-
kanen. Zo’n eens in de 10 jaar word je weer teruggeworpen op 0 en moet je weer 
van voren af aan beginnen. Omdat de keuken weg is, ga je maar barbecueën. Als 
je met zijn allen in de ene overgebleven bewoonbare kamer moet slapen, dan 
doe je dat. Het is echt bewonderenswaardig hoe mensen hun nieuwe situatie als 
gegeven accepteren en weer fanatiek aan de slag gaan. Dat ondernemerschap 
willen we versterken. Door microkredieten te verstrekken4, door strippenkaarten 
waarmee je advies aan deskundigen kunt vragen, enzovoort.”

“Op de tweede plaats willen we Nederlandse en internationale ondernemers in 
contact brengen met ondernemers op Sint-Maarten om samen afval te herge-
bruiken en vermarkten. Er zijn al een paar businessplannen die concreet worden. 
Beat the Bag bijvoorbeeld is een plan om van afvalmaterialen mooie tassen te 
maken. Een ander voorbeeld is Rotterzwam, het bedrijf uit Rotterdam dat oes-
terzwammen kweekt op koffieprut. Een lokale onderneemster wil dat hier op 
Sint-Maarten samen met Rotterzwam gaan opzetten. Koffieprut ophalen bij de 
hotels, daar oesterzwammen op kweken en die weer verkopen aan de chefs van 
de verschillende restaurants op het eiland.”

“En op de derde plaats willen we hier op het eiland een incubator ontwikkelen, 
een broedplaats voor jonge en startende bedrijven. Zoveel mogelijk gebouwd 
van afvalmaterialen natuurlijk. En als het kan zoveel mogelijk ‘off the grid’, eigen 
energie opwekkend. Dat zal nog een aardige klus worden om te realiseren, maar 
ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Sint-Maarten heet niet voor 
niets The Friendly Island. Met het optimisme en de doorzettingskracht van de 
Sint-Maartenaren moet het gaan lukken.” Een vlammetje van ondernemerschap 
gevoed door een smeulende afvalberg. Wie gaat daar niet van kwispelen.

Waste2Work is tot juli 2018 volledig gefinancierd uit het wederopbouwfonds.

Derde publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

Madelein Stiekema. 
Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser

4 Het Nederlandse Rode Kruis financiert deze microkredieten niet, maar ondersteunt ondernemers 
bij de aanvraag van zo’n krediet. 



Vanuit het belang van traumaverwerking bij kinderen 

werd een samenwerking aangegaan met UNICEF. Een 

deel van de opbrengst, 750.000 euro, ofwel zo’n 5%, 

van de nationale actie ‘Nederland helpt Sint-Maar-

ten’ wordt besteed door UNICEF.5

Voor het eerst werd de “Return to Happiness” peer-to-peer training gegeven op 
Sint-Maarten door UNICEF, met fondsen van het Rode Kruis. Deze training richt 
zich op docenten die collega-docenten opleiden in het geven van het “Return to 
Happiness”-programma.6 In de afgelopen maanden werden 98 leraren en lera-
ressen getraind. Met het programma Return to Happiness helpt UNICEF kinderen 
om te gaan met de psychische gevolgen van een ramp of conflictsituaties. Kinde-
ren leren in het programma beter met hun emoties omgaan en die ook te uitten. 

In mei 2018 werden er 120 Return to Happiness-pakketten geleverd op Sint-Maar-
ten voor kinderdagverblijven en scholen met gekwalificeerde RTH-trainers op 
Sint-Maarten. Zo’n ‘kit’ is een stevige, metalen kist met een handvat en wielen 
die materiaal bevat voor tenminste 25 kinderen. Materiaal zoals knutselspullen, 
muziekinstrumenten, handpoppen en ander recreatief materiaal waar kinderen 
mee kunnen spelen en zich leren uiten. Er is ook een noodvoorraad aangelegd 
van deze materialen.      

UNICEF
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In april lanceerde UNICEF de anti-plunderingscampagne “Too Cool to Loot” en 
in samenwerking met de gouvernementele afdelingen  van Cultuur, Jeugd en 
Educatie Innovatie werden verschillende jeugdorganisaties uitgenodigd aan deze  
bewustwordingscampagne deel te nemen. Direct na orkaan Irma was er sprake 
van plundering en vandalisme op het eiland. Niet alleen winkels en bedrijven 
kwamen er bekaaid vanaf, ook scholen en buurthuizen moesten het ontgelden. 

UNICEF helpt ook scholen en kinderdagverblijven om zelf risico’s in kaart te bren-
gen en plannen te maken voor orkanen, aardbevingen en andere calamiteiten, 
zoals brand. Zowel vooraf, tijdens als erna. Ook werd er belangenbehartiging voor 
de noden van kinderen en het gehele educatiesysteem gedaan op overheidsni-
veau, zo heeft UNICEF input geleverd voor het Nationale Recovery en Resilience 
Plan voor Sint-Maarten. Daarnaast heeft een architect gespecialiseerd advies 
gegeven aan de overheid over kindvriendelijke, rampbestendige ontwerpen en 
reconstructie van scholen en werden er trainingen gegeven over de bescherming 
van kinderen aan onder andere  overheidsmedewerkers. 

Derde publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

5 De hulpverlening van UNICEF wordt gefinancierd uit het wederopbouwfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en  door het Nederlandse Rode Kruis.

6 Het Return To Happiness-programma is nog nooit op Sint-Maarten geïmplementeerd. Dit wordt gedaan na een andere ramp 
of crisissituatie. Het programma is ontwikkeld door UNICEF, aangepast op de Caribische context en geïmplementeerd in de 
regio.
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Orkaan Irma heeft een enorme impact gehad op de kinderen van Sint-Maar-
ten. Direct na de ramp ontbrak het echter aan goede psychosociale begeleiding 
om hun ervaringen te verwerken. Met de inzet van UNICEF’s Return to Happi-
ness-methode is er voortaan hulp voor kinderen beschikbaar na een ramp of 
andere ernstige gebeurtenis.  

Het is een maandagmiddag in mei als een groep leerkrachten en schoolmede-
werkers van de Martin Luther King Jr. Primary (MLK-school) samenkomen met 
collega’s op de Oranje School in Philipsburg. Zij volgen – net als tientallen andere 
(onderwijs)professionals – deze maand een peer-to-peer-training in de Return to 
Happiness-methode. Een UNICEF-deskundige is erbij aanwezig om zo nodig extra 
begeleiding te bieden.  

Om het ijs te breken, beginnen de deelnemers eerst met een spel, onder lei-
ding van peertrainer Stuart Johnson: “Ik wil graag dat iedereen in een happy 
stemming komt, dus maak tweetallen en blaas de ballonnen op. Het duo dat als 
eerste de ballonnen laat knallen, heeft gewonnen”, roept de directeur van de 
MLK-school. Met het enthousiasme van jonge kinderen, pletten de medewerkers 
luid lachend de ballonnen. 

Zo’n honderd professionals die met kinderen werken, hebben in april een 
3-daagse Return to Happiness-cursus van UNICEF-deskundigen gevolgd. Deze 
UNICEF-methode biedt op een positieve en creatieve manier psychosociale hulp 
aan kinderen tussen de vijf en twaalf jaar die een ernstige gebeurtenis hebben 
meegemaakt, zoals een natuurramp als orkaan Irma, een (oorlogs-)conflict, of 
iets ingrijpends als het overlijden van een klasgenootje. Kort na de gebeurtenis 
kunnen kinderen in een periode van drie weken onder professionele begeleiding 
onder meer via tekenen, verhalen vertellen, schilderen, zingen, muziek maken 
en ontspanningsoefeningen, hun ervaringen verwerken.  

Stuart Johnson heeft in april de uitgebreide cursus gevolgd en is bovendien met 
een aantal anderen opgeleid tot mastertrainer zodat zij de peer-to-peer-training 

UNICEF’s Return to Happiness-methode 

kunnen geven. Johnson: “Het uiteindelijke doel is dat kinderen zich weer veilig, 
kalm en blij voelen. Doordat wij ons allemaal specialiseren in de methode, kun-
nen we op school, in onze buurt, of bijvoorbeeld de sportclub kinderen helpen”, 
zegt hij tegen de groep. “Je staat er natuurlijk nooit alleen voor, per school wor-
den er meerdere mensen opgeleid zodat we elkaar kunnen ondersteunen. En je 
werkt altijd met een klein groepje van maximaal tien kinderen, zo kun je goede 
persoonlijke begeleiding bieden.” 

Een van UNICEF’s Return to Happiness-deskundigen, Alcka, geeft aanwijzingen tijdens 
de peer-to-peer-training op de Oranje School in Philipsburg, Sint-Maarten.

Foto: UNICEF/Bijnsdorp
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Collega master-trainer Ruchinela Macaga, schoolmaatschappelijk werker op de 
Oranje School, neemt het stokje over van Stuart en benadrukt tijdens de trai-
ning nog een aantal belangrijke punten: “Wees altijd eerlijk naar kinderen toe, ze 
voelen feilloos aan of je oprecht bent. Laat een kind merken dat je luistert, her-
haal wat het kind je vertelt. Benader kinderen op een positieve en open manier, 
zonder vooroordeel. Laat kinderen zich op hun eigen manier uiten, als ze even 
liever een boek lezen dan meedoen met tekenen, is dat ook prima.” Ook wijst ze 
de collega’s op de verplichting om opvallend gedrag bij kinderen of bijvoorbeeld 
indicaties van huiselijk geweld te melden bij de coördinator van het programma 
zodat er na onderzoek adequate hulp gezocht kan worden.

De deelnemers krijgen ook de kans om zelf te vertellen over de eerste periode 
nadat de scholen weer open gingen, een maand na orkaan Irma. “Mijn leerlingen 
waren onrustig en konden zich niet concentreren”, zegt een leerkracht. Een an-
der vult aan: “Het gedrag naar elkaar was ook anders, er werd meer gevochten, 
kinderen konden minder van elkaar hebben.” “Mijn leerlingen waren verdrietig, 
huilden sneller en ik zie nog steeds de impact van Irma. Sommige kinderen ko-
men met honger naar school,7 vallen in slaap tijdens de les, durven niet alleen 
naar de wc, of vertellen over problemen thuis, zoals het nog steeds ontbreken 
van elektriciteit.” Stuart Johnson benadrukt nog eens dat niemand er alleen voor 
staat. “Als je emotioneel wordt, vraag dan een van de andere mensen die opge-
leid zijn om je te assisteren.

Deelnemer Edsel Eusebius, muziekleraar op twee basisscholen, is enthousiast 
over zijn nieuw verworven kennis. “Ik heb als kind orkaan Luis meegemaakt, er 
was toen niet zoiets als Return to Happiness, dat was goed geweest, ik had aller-
lei emoties waarmee ik niks kon. Net als de kinderen nu. Ik werd onverschillig, 
ik deed alsof het me allemaal niets kon schelen. Dankzij de training heb ik hand-
vatten gekregen om kinderen te helpen zich weer veilig te laten voelen. Nu ben 
ik goed voorbereid voor een mogelijke nieuwe ernstige situatie. En het belang-
rijkste; ik heb geleerd dat je juist spelenderwijs kinderen kunt helpen met hun 
emoties om te leren gaan.”

7 Een reden voor het Rode Kruis om het schoolmaaltijdenprogramma op te zetten na de ramp. 

Muziekleraar Edsel Eusebius. Foto’s: UNICEF/Bijnsdorp



Na orkaan Irma zochten Nederlandse gemeenten contact met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) om gezamenlijk steun te verlenen aan de 
Bovenwindse eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. 
VNG deed vervolgens een beroep op haar leden om te doneren aan de Rode 
Kruis-campagne “Nederland helpt Sint-Maarten” en op die manier een rol te 
spelen in de wederopbouw. Het Rode Kruis en VNG spraken af dat 50% van de 
fondsen beschikbaar zijn voor wederopbouwacitiviteiten die uitgevoerd zullen 
worden door VNG International (het internationale samenwerkingsagentschap 
van VNG) in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en 50% als onder-
deel van het Rode Kruis-programma. Doel van het project van VNG International 
is om bij te dragen aan de veerkracht van Sint-Maarten in geval van toekomstige 
orkanen. Dit betekent dat de regering van Sint-Maarten wordt versterkt in haar 
capaciteit op het gebied van rampenvoorbereiding en rampenmanagement. Een 
onderdeel hiervan is ondersteuning bij het principe ‘building back better’ om 
toekomstige rampenscenario’s te voorkomen en beperken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

30

In maart 2018 werd het projectvoorstel goedgekeurd door de ministerraad van 
Sint-Maarten, waarna de activiteiten van start konden gaan. Aangezien het or-
kaanseizoen alweer voor de deur stond in juni, richtten de activiteiten zich in 
eerste instantie vooral op snelle resultaten. De meer structurele veranderingen 
zullen worden aangepakt in de tweede helft van 2018 en 2019. 

Er werden twee workshops georganiseerd, met als doel het verbeteren van 
deelplannen van het rampenplan; in maart 2018 de ESF6 (“Emergency Support 
Function” gericht op de gezondheidszorg) en in mei 2018 de ESF7 (“Emergency 
Support Function” gericht op evacuaties, opvang en noodhulp) om met name 
input te genereren van de deelnemers. De ESF6 was gericht op het analyseren 
van concrete ‘tools’ (zoals taakomschrijvingen en beknopte handleidingen) die 
ontwikkeld moeten worden voor het aankomende orkaanseizoen. Er bleek veel 
documentatie beschikbaar te zijn, maar de deelnemers benadrukten dat dit her-
zien moest worden. Deelnemers waren onder andere huisartsen, het Sint-Maar-
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ten Medisch Centrum, de Vereniging van apotheken, Mental Health Foundation, 
Collective Prevention Services, de ambulance-afdeling, brandweer en het minis-
terie van Sociale Ontwikkeling.    

In mei vond de ESF7 workshop plaats, die gericht was op het genereren van input 
specifiek voor het rampenplan en nieuwe plannen per sector. Daarnaast werd 
een actielijst opgesteld om de bestaande materialen op gebied van opvang,  
distributies, evacuaties en registratie te updaten. Ook werd er in mei een bij-
eenkomst georganiseerd om vast te stellen welke bouwnormen werkbaar zijn 
voor Sint-Maarten. Deze meeting werd door 41 belanghebbenden bijgewoond, 
zoals architecten, ingenieurs, aannemers, de directeur van de Sint-Maarten  
Housing Foundation, en medewerkers van verschillende afdelingen van VROMI 
(het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastruc-
tuur). Door de overheid werd tevens ESF8 geprioriteerd, de “Emergency Sup-
port Function” op gebied van communicatie (publieke informatie en media). Dit 
wordt in augustus 2018 verder opgepakt.     

De ontwikkeling van deze plannen in combinatie met concrete oefeningen en 
een holistisch vizier op politiek, technisch en operationeel niveau, is een aanpak 
die bijzonder gewaardeerd wordt door de overheid van Sint-Maarten. Er werden 
nieuwe aanvragen gedaan voor ondersteuning bij ESF3 (publieke werken, trans-
port en logistiek) ESF9 (overheidszaken),  en ESF10 (haven, vliegveld en hotel- 
activiteiten).  
Deze pragmatische aanpak moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe rampenma-
nagementstructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle  
betrokkenen (zowel binnen de overheid als met externe partners, zoals de lokale 
Rode Kruis-afdeling), dat zal moeten bijdragen aan de veerkracht van de over-
heid en Sint-Maarten als geheel in toekomstige rampen. Tot op heden ontvingen 
we positieve feedback op de resultaten van de experts en lopen we op schema 
met de implementatie van de activiteiten. 

De komende maanden staan er een aantal workshops en een “serious game” 
voor politici op het programma. Tevens wordt gewerkt aan het versterken van 
de relatie tussen de Sint-Maarten Housing and Development Foundation en de 
overheid van Sint-Maarten. Hiervoor zijn al een actieplan en een eerste selectie 
van experts opgesteld.       
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Foto: Dirk-Jan Visser



Onderzoek naar psychosociale noden op Sint-Maarten

Noodopvangkerk op Sint-Eustatius Foto: Dirk-Jan Visser



Om een beter beeld te krijgen van de (psycho-)sociale problemen die gemeen-
schappen op Sint-Maarten ervaren na orkaan Irma, en de beschikbare diensten 
op gebied van geestelijke gezondheidszorg op het eiland, initieerde het Rode 
Kruis een zogenoemd ‘Mental Health and Psychosocial Support’ (MHPSS) on-
derzoek. Dit werd uitgevoerd door een gespecialiseerde gedelegeerde van het 
Deense Rode Kruis, in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis, tussen 30 mei 
en 20 juni 2018. 
  
Uit dit onderzoek blijkt dat de deelnemers hun zorgen uiten over interpersoonlij-
ke spanningen, tekenen van emotionele terugslag, gedragsproblematiek en het 
gebruik van verdovende middelen. De moeilijkheden binnen families en gemeen-
schappen reflecteren negatief op de mentale toestand van mensen. De emotio-
nele stress die mensen ervaren komt voort uit een optelsom van verschillende 
stressfactoren en uit zich in slaapproblemen, zich zorgen maken, irritatie, verbale 
en fysieke agressie. Deze indicatoren kwamen vaak naar voren in de groepsses-
sies en in de individuele interviews. Daarnaast werd duidelijk aangegeven dat de 
spanning in de gemeenschappen voelbaar was en dat mensen een ‘kort lontje’ 
hebben. Er heerste de indruk dat mensen meer geïsoleerd leven en het gebruik 
van alcohol en drugs is ook een grote zorg. Kennelijk doen de casino’s nog steeds 
goede zaken bij de lokale bevolking. Vanuit de religieuze hoek kwam ook naar vo-
ren dat de sociale sfeer veranderd is, dit terwijl religie doorgaans een belangrijk 
‘coping’ mechanisme is op het eiland.  
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Ook kwam sterk naar voren dat mensen gefrustreerd zijn over hoe ze zich moe-
ten voorbereiden op een nieuwe orkaan, terwijl ze nog niet hersteld zijn van de 
vorige. Hoe leggen ze een voorraad eten en drinken aan terwijl ze nog vaak een 
maaltijd per dag moeten skippen? Of over hoe ze aan betrouwbare informatie 
komen over hulpverleningsactiviteiten. In bepaalde gemeenschappen wordt een 
gevoel van competitie waargenomen in plaats van bereidheid elkaar te helpen 
en solidariteit. Sociale netwerken en vangnetten vallen hier uit elkaar. 

Op basis van dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan aan het 
Rode Kruis. Zo zou er een MHPSS-werkgroep opgericht kunnen worden om de 
coördinatie tussen verschillende belanghebbenden te verbeteren op het eiland 
en daarmee ook de bewustwording van de problematiek. De bestaande gees-
telijke gezondheidszorg op het eiland zou versterkt kunnen worden om zo de 
emotionele kwetsbaarheid van de bevolking te verminderen. Er kan een psycho-
sociale component geïntegreerd worden in de rampenvoorbereidingsplannen en 
de organisatorische capaciteit van de Sint-Maarten-afdeling zou verbeterd kun-
nen worden door jongeren als ‘ambassadeurs’ in te zetten bijvoorbeeld. Op dit 
moment vinden gesprekken plaats met belanghebbenden om te analyseren wat 
de vervolgstappen zijn. 
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Ondersteuning 510 datateam

Foto: Arie Kieviet



510 verleent ondersteuning aan Rode Kruis-verenigingen, bij rampen over de 
hele wereld. Een team van vrijwillige en beroepsmatige data experts genereert 
en analyseert data die de hulpverleners gebruiken om effectiever te werken. 510 
heeft ook de hulpverlening op Sint-Maarten ondersteunt. In de dagen voordat 
de orkaan Irma aan land kwam, heeft het team het eiland met behulp van sa-
tellietbeelden en honderden vrijwilligers uit Nederland in enkele uren in kaart 
gebracht. In samenwerking met het Franse Rode Kruis is ook het Franse deel van 
het eiland ingetekend.
 
Er werden geografische kaarten gemaakt voor de windsnelheden, overstromings-
gebieden en belangrijke locaties zoals brandstofpunten (tankstations), scholen, 
distributies, bouwmarkten en waterpunten. Deze informatie werd door de ge-
delegeerden op Sint-Maarten gebruikt om sneller en betere besluiten te nemen 
over de noodhulpverlening. Een aantal teamleden van 510 was aanwezig op het 
eiland direct na de ramp. Zij vlogen met drones om meer data te genereren voor 

510
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de hulpverleningsactiviteiten. Daarmee werd de orkaanschade nauwkeurig in 
kaart gebracht en de benodigde bouwmaterialen berekend. De data werd op 
een duidelijke manier gevisualiseerd in de vorm van infographics (bijvoorbeeld 
van de distributies van noodhulpgoederen), posters (voor het schoolmaaltijden-
programma en de communicatie-afdeling), flyers/boekjes (voor het huizenrepa-
ratieproject) en digitale communicatiemiddelen zoals tijdlijnen.  

De producten van 510 werden ook door andere organisaties in Nederland en op 
Sint-Maarten gebruikt, waardoor het bijdroeg aan een sneller en beter beeld van 
de situatie op het eiland. 

Tot op heden ondersteunt 510 de hulpverlening op Sint-Maarten, door lokale 
vrijwilligers en beroepskrachten te trainen, door data-analyse op afstand uit te 
voeren en door innovaties te ontwikkelen en testen die bij een volgende orkaan 
de hulpverlening nog beter kunnen maken.
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Financiële verantwoording 

Foto: Dirk-Jan Visser



Hiernaast geven we opnieuw inzage in de financiële balans van de “Nederland 
helpt Sint-Maarten”-campagne. Net als in het vorige overzicht staan bovenaan 
wederom de inkomsten van de actie en de kosten voor de coördinatie hulpverle-
ning en fondsenwerving, daaronder de verschillende hulpverleningsprojecten. In 
tegenstelling tot de vorige balans echter, richten we ons hier enkel op de actuele 
bestedingen, en nemen we de gecommitteerde bedragen niet in dit overzicht 
mee. Het totaalsaldo voor de hulpverleningsoperatie ten opzichte van de vorige 
rapportage van maart 2018 is gestegen van 18,4 miljoen naar 18,6 miljoen euro. 
We hebben op dit moment ruim 33% van dit bedrag (€ 6,2 miljoen) besteed, dit 
was bij de vorige rapportage bijna 23% (€ 4,2 miljoen).    

Het bedrag voor de coördinatie van de hulpverlening is een reservering voor alle 
kosten over de gehele looptijd van de operatie. Alle bedragen zijn in euro’s en 
aangegeven in duizendtallen. Het Nederlandse Rode Kruis werkt zeer zorgvuldig 
als het gaat om de opbrengsten van publiekscampagnes en implementeert de 
hulpactiviteiten (behalve het UNICEF-project) zelf. 
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Zoals aangegeven is onze hulpverlening op Sint-Maarten een traject van min-
stens drie jaar. De komende maanden loopt het huizenreparatieproject door, 
maar er zullen ook nieuwe projecten starten. Al onze activiteiten vallen binnen 
de drie thema’s van huisvesting en onderdak, levensonderhoud en rampenvoor-
bereiding. De lopende projecten meegenomen, houden we daarbij een pro-
centuele verdeling aan van ongeveer 45% van het nog te besteden budget voor 
huisvesting en onderdak, 30% voor wederopbouw van levensonderhoud en 25% 
voor voorbereiding op komende rampen en verminderen van risico’s op rampen.

Financiële verantwoording

Inkomsten actie ‘Nederland helpt Sint-Maarten’   

In-kind (‘in natura’) donatie                      

Kosten fondsenwerving         

Saldo fondsenwerving         

Bijdrage ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties        

Coördinatiekosten hulpverlening*        

Saldo ‘Fund Hurricane Irma’** 

        

 

NOODHULP

1. Noodhulp Bovenwindse eilanden           

2. Voedselbonnenproject      

3. Noodhulp aan Cuba via IFRC             

4. Overige kosten noodhulpfase (communicatie ed.)              

Subtotaal noodhulp

           

WEDEROPBOUW

5. Schoolmaaltijdenprogramma      

6. Huizenreparatieproject             

7. Waste2Work            

8. Rode Kruis-afdeling Sint-Maarten                 

9. UNICEF          

10.Programmakosten            

Subtotaal wederopbouw   

      

Totaal       

18.892

       250 

    -326 

   18.816 

1.134 

 -1.319

18.632 

2.365

      956

  506  

43

    3.870

 

1.194

259

157

   3 

375

366

2.354

6.224

Overzicht financiën “Nederland helpt Sint-Maarten”8

8 Dit bedrag betreft alleen de inkomsten uit de Rode Kruis-campagne “Nederland helpt Sint-Maarten” en is exclusief de 
  inkomsten en uitgaven van de Rode Kruis-afdeling in de Cariben zoals vermeld in het jaarverslag van 2017.

*   Qua financiële verwerking en verantwoording volgen we de methode die de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 
     hanteren (7% coördinatiekosten hulpverlening). Dit bedrag is een reservering voor de gehele looptijd van de operatie.

** Dit betreft het beschikbare totaalsaldo bij het Nederlandse Rode Kruis.



Welke uitdagingen kwamen we tegen in deze fase? 

Foto: Dirk-Jan Visser



In onze evaluatie van de hulpoperatie op Sint-Maarten hebben we een aantal 
uitdagingen vastgesteld en een aantal leerpunten voor toekomstige operaties. 
Onze grootste uitdaging is de implementatie van het huizenreparatieproject. Het 
vinden van lokaal gespecialiseerd personeel bleek lastig en we hebben te lang op 
het eiland zelf gezocht hebben naar mensen die voor een marktconforme belo-
ning (hotels, resorts en aannemers betaalden meer) aan de slag wilden, voordat 
we internationale (duurdere) expertise zijn gaan werven. Inmiddels zijn we met 
internationale experts gestart met de bouwworkshops voor deelnemers aan het 
project en het uitgeven van bonnen voor de bouwmarkt. De aanpak om bon-
nen uit te delen in combinatie met technisch advies betekent tevens dat we nu 
sneller meer mensen kunnen helpen en de verantwoordelijkheid meer bij de 
bewoners zelf leggen.

Een tweede uitdaging op organisatorisch vlak was de personeelskant van de hele 
operatie op Sint-Maarten en vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. In de eerste 

Uitdagingen
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fase werd noodgedwongen een aantal medewerkers uitgestuurd met te weinig 
noodhulpervaring, waardoor niet altijd even efficiënt geschakeld kon worden. 
Dit in een periode waarin er mondiaal grote vraag was naar gespecialiseerd  
personeel door verschillende rampen die tegelijkertijd plaatsvonden. Niet al-
leen orkanen Irma en Maria trokken over het Caribisch gebied, ook  Nigeria, 
Bangladesh, Mexico en  de VS kampten met rampen.  Het Nederlandse Rode 
Kruis investeert al in de “global tools” van de Internationale Federatie (zie ook 
p.6), om meer ervaren personeel paraat te hebben staan, en naar aanleiding 
van de evaluaties hebben enkele medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis 
de training “Operations Management” gevolgd. Vrijwilligers van de afdelingen 
op Sint-Maarten en Aruba hebben daarnaast deelgenomen aan de jaarlijkse   
“Regional hurricane reponse”-rampenoefening van Defensie (“HUREX”). Het is 
voor het Nederlandse Rode Kruis een belangrijk aandachtspunt om aan deze  
capaciteitsopbouw te blijven werken en ervoor te zorgen dat meer mensen inter-
nationale noodhulpervaring kunnen opdoen.

Derde publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”
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De samenwerking tussen de lokale afdeling en de missie die de noodhulpope-
ratie leidde, verliep niet altijd even soepel. Dit had te maken met het feit dat er 
teveel in ‘silo’s’ gewerkt werd en dat er verschillende doelstellingen waren (lange 
termijn versus acute noodhulp). Inmiddels zijn een aantal maatregelen genomen 
om de activiteiten en projecten beter op elkaar aan te laten sluiten en zijn de 
rollen en verantwoordelijkheden duidelijker gedefinieerd. De afdeling heeft een 
nieuw bestuur gekozen en is bezig om interne structuur aan te passen naar de 
nieuwe strategie en plannen voor de afdeling.

Een andere uitdaging blijft de politieke situatie op het eiland met een kabinets-
crisis en nieuwe verkiezingen in de nasleep van de orkaan. Een externe factor 
waar we zelf weinig invloed op hebben, maar waar wel rekening mee gehouden 
moet worden aangezien onze hulpactiviteiten in het verlengde van of aanvullend 
op de capaciteit van de lokale overheid liggen. We werken onafhankelijk, maar er 
vindt afstemming plaats met de autoriteiten en andere lokale en internationale 
organisaties. 43
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Naar aanleiding van de evaluatie hebben we een aantal leerpunten vastgesteld 
en doorgevoerd om de operationele en organisatorische kant van onze hulpver-
lening te verbeteren. De verbeterpunten op operationeel vlak betreffen voor-
namelijk het selecteren en bereiken van kwetsbare gezinnen die in aanmerking 
komen voor het voedselbonnenprogramma. Dit programma en het schoolmaal-
tijdenprogramma worden hieronder apart genoemd. Tevens komt het uitgebreid 
aan bod in hoofdstuk 2 (p. 9). Een ander operationeel verbeterpunt is de ram-
penvoorbereiding van de Caribische afdelingen en de integratie van het Caribisch 
gebied in de strategie van het Nederlandse Rode Kruis, dit wordt uitgelegd in 
hoofdstuk 8 (p. 47). Een aantal verbeterpunten op organisatorisch gebied wordt 
hieronder belicht.     

Alhoewel de noodhulp van het Rode Kruis in de eerste weken na Irma zeer ge-
waardeerd werd door de eilandbewoners zo bleek uit een enquête, is de finan-
ciële planning in de eerste fase een punt van aandacht. In de noodhulpfase werd 
enkel op hoofdlijnen gebudgetteerd. Dit is een bewuste keuze zodat er flexibili-
teit was om te anticiperen op de snel veranderende omstandigheden. Zo kon-
den we snel schakelen en de hulpverleningsprogramma’s aanpassen waar nodig, 
zonder dat daar langdurige bureaucratische processen aan vooraf moesten gaan.  
Desalniettemin is een scherpere financiële inschatting nuttig, zodat in toekomsti-
ge evaluaties de efficiëntie beter gemeten kan worden. 

Op het gebied van communicatie vanuit het Rode Kruis richting de hulpbehoe-
vende bewoners van Sint-Maarten hebben we ook leerpunten vastgesteld. Men-
sen ervaren, zo bleek ook uit het psychosociale onderzoek (hoofdstuk 4), dat 
de informatievoorziening over de hulpverlening onvoldoende was op het eiland. 
Alhoewel dit gericht is op de gehele hulpverlening op het eiland, dus zowel van-
uit de overheid als van andere organisaties, is het Rode Kruis daar ook onderdeel 
van en nemen we dit dus ter harte. Er is momenteel een specialist publieksvoor-
lichting op het eiland, die de missie en de afdeling ondersteunt en nieuwe vrij-
willigers en medewerkers traint op dit gebied. Ook komt er een nieuwe positie 
bij binnen het team voor een lokale medewerker om dit gebied te versterken. 
     

Leerpunten
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Schoolmaaltijdenprogramma
Een aantal leer- en verbeterpunten kwamen naar voren na een jaar praktijker-
varing en vanuit de feedback van scholen en ouders. Een aanbeveling in dit pro-
ject is om meer eigenaarschap te creëren bij de ouders en scholen. Dit kan heel 
concreet door het laten tekenen van goedkeuringsformulieren door ouders aan 
het begin van het schooljaar en het laten bijhouden van ontvangstlijsten door 
scholen. Ontvangstlijsten zorgen ook meteen voor minder voedselverspilling in-
dien het aantal geleverde maaltijden ten opzichte van het aantal participerende 
schoolkinderen niet overeenstemt. 

Dit project zou in een toekomstige situatie op een meer milieuvriendelijke ma-
nier moeten worden geïmplementeerd. Er werden herbruikbare plastic borden 
en bestek geleverd aan de scholen, maar sommige scholen gaven aan dat ze weg-
werpbakjes gebruikten wegens gebrek aan afwascapaciteit op de scholen. Hierin 
zouden ouders wellicht ook een rol kunnen spelen.

Op organisatorisch niveau bleek de samenwerking tussen het Rode Kruis en 
Open House, de stichting die expertise uit de festivalindustrie beschikbaar maakt 
voor humanitaire hulp, een kwestie van twee verschillende organisatieculturen 
die op elkaar moesten gaan aansluiten. Dit had onder andere te maken met ver-
wachtingsmanagement, rolverdeling en beschikbare capaciteit. Er was vooraf 
geen strakke planning gemaakt omdat het een unieke en nieuwe samenwerking 
betrof. De onbekendheid met elkaars (interne) procedures en het feit dat er van-
uit het Rode Kruis geen aanspreekpunt of manager aangewezen werd, zorgden 
voor een moeizame start. Kinderziektes, want uiteindelijk bleek dit programma 
een zeer succesvolle hulpverleningsinterventie.     

Voedselbonnenproject
Binnen dit project heeft een significante verbetering plaatsgevonden tussen de 
eerste en tweede ronde, met name op het gebied van de selectie van begunstig-
den. Om ervoor te zorgen dat we de meest kwetsbaren blijven bereiken, werd 
het registratieproces herzien. Zo werd er een online en zelfregistratie-portaal op-
gezet. Deze gerichtere aanpak kostte meer tijd doordat het een meer gepersona-
liseerde manier van werken is.
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De meest kwetsbaren

Schattingen lopen uiteen over het aantal ongedocumenteerden op Sint-Maar-
ten, van 10% tot 30% van de bevolking op het Nederlandse deel van het eiland. 
Zij zijn degenen die het meeste risico lopen bij een ramp zoals Irma. Mensen uit 
Venezuela, Colombia, Haïti, Cuba, de Dominicaanse Republiek. Veel werkten in 
de toeristenindustrie, die nu niet meer op volledige kracht is. 

Voor de overheid is de status van de ongedocumenteerden een dilemma. Ook 
vóór de orkaan werden regelmatig inspecties uitgevoerd bij hotels en resorts. 
Maar zodra de toeristenindustrie weer aantrekt, zijn zij ook heel hard nodig om 
al het werk te doen. Vaak vallen juist deze mensen buiten de reguliere hulpverle-
ning en hebben zij te maken met een opeenstapeling van problemen.  

Het Rode Kruis probeert altijd mensen in de grootste nood eerst te helpen. Ge-
loof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen hier niet ter zake. Ieder 
mens heeft recht op respect en waardigheid. Maar de noden op Sint-Maarten 
zijn groot, én divers. We kunnen niet iedereen helpen, maar we coördineren wel 
met andere organisaties en de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen in 
nood ondersteund wordt.

Dilemma’s
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Gezien het feit dat het Rode Kruis niet overal op het eiland werkt omdat andere 
organisaties en de overheid bepaalde delen voor hun rekening nemen, kan het 
voorkomen dat mensen wiens huis compleet verwoest is tóch niet in aanmerking 
komen voor onze hulpverlening. En dat sommige mensen wiens huis ‘slechts’ 
deels beschadigd is, misschien wél geholpen worden, omdat ze bijvoorbeeld een 
alleenstaande ouder zijn. “Sommige mensen wiens huis te zwaar beschadigd 
is, kunnen niet worden meegenomen in het huizenreparatieproject. Voor deze 
groep wordt gekeken of we ze mee kunnen nemen in andere relevante langeter-
mijnprojecten zoals ze voorheen zoveel mogelijk zijn meegenomen in eerdere 
projecten.

Zoals ook al eerder vermeld, blijven wij sterk inzetten op de coördinatie met be-
trokken partijen in de hulpverlening op Sint-Maarten, zodat iedereen geholpen 
wordt die dat nodig heeft. Er vinden doorlopend gesprekken plaats met de lokale 
overheid, de Nederlandse overheid (voornamelijk de ministeries van Defensie 
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en andere implementerende or-
ganisaties, zodat de meest kwetsbaren ook buiten de regio’s waar het Rode Kruis 
hulp verleent, geholpen worden. Daarnaast leidt goede coördinatie tot efficiën-
tere en effectievere hulpverlening.  

Foto: Dirk-Jan Visser



De komende maanden



Naast de reguliere activiteiten van de Sint-Maarten-afdeling gaat een deel van 
de opbrengst van de actie naar het vergroten van hun capaciteit op het gebied 
van rampenvoorbereiding. Als onderdeel van de voorbereiding op het huidige 
orkaanseizoen zijn er de afgelopen maanden vier “veilige plekken” aangemerkt 
waar de Rode Kruis-afdeling onderdak kan vinden en vanuit waar geopereerd 
kan worden in geval van een orkaan van kracht drie of hoger. Dit gaat dus om een 
plek van waaruit de eerste noodhulp opgezet kan worden, in de buurt van de 
woonlocatie van de gedelegeerden en niet om een nieuw kantoorpand voor de 
afdeling. Op dit moment werkt het shelter-team aan een technisch rapport om 
deze vier plekken te prioriteren, contacten te leggen en afspraken te maken over 
rampenplannen. Daarnaast wordt een nieuwe versie van het operationele plan 
van de afdeling ontwikkeld; betreffende transport, communicatie, voorraden, 
voorbereiding op distributies en identificatie van mogelijk kwetsbare groepen en 
wijken waarin specifiek gelet wordt op de (nood-)distributie van water, jerrycans, 
dekzeilen en gereedschap.

Voor de langere termijn worden er workshops geïnitieerd en nieuwe rampen-
plannen opgesteld, concreet wordt er gekeken naar de bevoorrading van hulp-
goederen en overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast is de voorziening 
van EHBO in een noodopvang een belangrijke component. En worden er tevens 
uitvoerige gesprekken gevoerd met overheidsmedewerkers over de stand van  
zaken met betrekking tot deze voorbereidingen en de rol van het Rode Kruis in de 
rampenstructuur (voorbereiding en preventie, tijdens een ramp, rollen en ver-
antwoordelijkheden na de ramp). Inmiddels is er ook een nieuw bestuur gekozen 
voor de Rode Kruis-afdeling op Sint-Maarten, dat met nieuwe energie aan de 
slag kan. 

Op dit moment is het Nederlandse Rode Kruis bezig zijn langetermijnstrategie te 
herzien en worden de Caribische afdelingen daar een integraal onderdeel van. 

Vergroten van capaciteit Rode Kruis-afdeling Sint-Maarten
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Foto: Dirk-Jan Visser 



‘Koopavond’ op Sint-Maarten

Jeugd EHBO-vrijwilligers bij een openbaar evenement 

Het is de laatste ‘Koopavond’ van het seizoen en lokale ambachtslieden, verkopers van handgemaakt ijs, live muziek en vuurwerk 
proberen de aandacht van het publiek te trekken. Het uitbundige publiek is in goede handen nu er elke avond EHBO-vrijwilligers 
rondlopen van de jeugdafdeling van het Rode Kruis Sint-Maarten. Een mooi voorbeeld van hoe het leven op het eiland langzaam 
maar zeker weer normaliseert.     
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EHBO-vrijwilligers van het Rode Kruis Shawn Peterson (leider Youth Chapter), 
Marceliek Carty en Vanessa Mathew op de ‘Koopavond’, juli 2018. Foto Dirk-Jan Visser
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“Direct nadat de wind was gaan liggen, ben ik naar één van de shelters, de 
noodopvang bij mij in de buurt, gegaan. Daar was het een chaos, de shelter was 
beschadigd en mensen moesten naar een andere locatie worden gebracht. En-
kele oude mensen brachten we in een pickup truck naar het ziekenhuis. Veel 
wegen waren geblokkeerd, maar dankzij hulp van mensen die voorbij liepen of 
buurtbewoners lukte het toch om er doorheen te komen.”

Nadjesca Gumbs is de manager van het Rode Kruis Sint-Maarten. Zij zorgde voor 
het eerste contact met Nederland. “Bij het kantoor van de kustwacht slaagden 
we erin om twintig seconden met het Rode Kruis in Den Haag te bellen. We heb-
ben mensen nodig, veel mensen, was ongeveer het enige dat ik kon overbren-
gen.” Kort daarna werd het contact beter dankzij de satelliettelefoon die het  
Arubaanse Rode Kruis van tevoren naar het eiland had gebracht. 

“De hulp van de vrijwilligers van het Rode Kruis uit Aruba en Curaçao was gewel-
dig. Het Rode Kruis op Sint-Maarten is klein, we hadden ongeveer 30 vrijwilligers 
die vooral bezig waren met EHBO. En die waren zelf natuurlijk allemaal geraakt 
door de orkaan, thuis, maar ook mentaal. We hebben desalniettemin een hoop 
kunnen doen met zijn allen. Eén vrijwilliger was de avond voordat Irma toesloeg 
vader geworden, maar hij stond als eerste voor de deur van het Rode Kruis-ge-
bouw, om puin te ruimen en te zorgen dat het gebouw als operationeel centrum 
gebruikt kon worden. Van het Rode Kruis op Curaçao kwam een generator over, 
waardoor we weer stroom hadden. Van mij hoeft er geen nieuwe ramp te komen, 
maar die vrijwilligers van Aruba en Curaçao zijn hier altijd van harte welkom.”

Nadjesca is trots op wat er is bereikt het afgelopen jaar. “Het schoolmaaltijden-
programma en de food vouchers, voedselbonnen, zijn heel belangrijk geweest. 
Daarmee hebben we veel kwetsbaren bereikt.” Niet alles verliep vlekkeloos na-
tuurlijk. “De afstemming met de overheid kon echt beter. Op een dag hadden we 

Zorg nou gewoon dat je goed bent voorbereid

Persoonlijk verhaal manager Rode Kruis-afdeling 

Manager Nadjesca voor het Rode Kruis-kantoor op Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser 
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twee waterdistributies op dezelfde plek bijvoorbeeld. Dat werd chaotisch, som-
mige mensen liepen met vijf dekzeilen weg, terwijl anderen er op dat moment 
nul kregen. En nu moet het huizenreparatieproject nog goed van de grond gaan 
komen.” Veel mensen op het eiland wonen nog steeds bij familie en vrienden, 
sommigen nog in een noodopvang. Ze zijn niet dakloos, maar kunnen niet in hun 
eigen huis wonen.

Sinds januari heeft het Rode Kruis op Sint-Maarten er na een campagne twintig 
extra vrijwilligers bij. “Maar we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken, meld 
je vooral aan.” De vrijwilligers hielpen met de distributie van de voedselbonnen 
nu het normale leven weer op gang komt, staan ze ook weer langs de kant bij 
evenementen en sportwedstrijden. “We zijn ook bezig met plannen om vrijwilli-
gers meer in te zetten bij de rampenvoorbereiding, misschien ook wel via lessen 
op scholen. Inmiddels zijn er tien vrijwilligers getraind die op hun beurt weer 

mensen in de wijk kunnen trainen op het gebied van rampenvoorbereiding. Zo-
dat bij de volgende orkaan mensen zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op 
wat komen gaat. Ik hoop echt dat we het tussen de oren van mensen kunnen 
krijgen en onze voorlichting kunnen verbeteren, dat doen we nu bijna alleen via 
facebook. Zorg dat je je ‘grab bag’ klaar hebt liggen, ga niet op het laatste mo-
ment naar de supermarkt voor een voorraad water en ingeblikt voedsel, test je 
persoonlijke evacuatieplan. Je wilt niet je leven verliezen omdat je niet van tevo-
ren even slim hebt nagedacht.” Want dat die volgende orkaan komt: dat is zeker.

Werving vrijwilligers op het kantoor Rode Kruis Sint-Maarten, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser 
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Het Rode Kruis op Sint-Eustatius

Sint-Maarten werd vol geraakt door Irma. Maar ook op Saba en Sint-Eustatius hiel-
den de inwoners hun hart vast. Het liep gelukkig goed af. Ook orkaan Maria spaar-
de de eilanden grotendeels.

Alle zeven vrijwilligers van het Rode Kruis op Sint-Eustatius waren aan de slag op 
6 september 2017. Voorzitter Granville Hassel zat met twee collega’s in het ope-
rationeel centrum in het Rode Kruis-gebouw. De andere vier vrijwilligers staken 
hun handen uit de mouwen in de noodopvang van de overheid, een verlaten 
kerkgebouw, het grootste gebouw op Sint-Eustatius. “We hebben enkele oudere 
bewoners naar de opvang kunnen brengen, waar uiteindelijk zo’n dertig mensen 

werden opgevangen. Niet alleen ouderen, maar ook gezinnen met kinderen.” Eén 
mevrouw nam zelfs haar bed mee naar de opvang. Uiteindelijk werd het best ge-
zellig in de shelter. Er werd zelfs gezongen, het kerkgebouw was van beton en gaf 
een veilig gevoel.

“In de periode na Irma hebben we zo’n twintig mensen geholpen met food vou-
chers”, vervolgt Granville, “waarmee ze bij de lokale supermarkten boodschappen 
konden doen. En bij een aantal ouderen hebben we geholpen met puinruimen.” 
Zoals bij Adra, bij wie de tuin vol lag met afgewaaide takken en een boom haar dak 
had geschampt.

De Rode Kruis-ambulance van Sint-Eustatius, 2018. Foto: Dirk-Jan Visser 
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In tegenstelling tot Sint-Maarten was de verbinding met Den Haag snel hersteld. 
“We konden al gauw laten weten dat het relatief goed ging,” zegt Granville. “Maar 
Irma heeft ons wel weer wakker geschud.” Het was al weer enkele decennia terug 
dat een orkaan echt grote schade veroorzaakte op het eiland. “We moeten de 
eilandbewoners beter helpen voorbereiden op een nieuwe ramp. En onze voor-
raden moeten weer op peil worden gebracht. Zaklantaarns, dekzeilen, ingeblikt 
eten.” Het Rode Kruis op Sint-Eustatius krijgt een nieuw voertuig, waarmee men-
sen in geval van nood makkelijker naar de opvang kunnen worden gebracht. Van 
het huidige wagenpark is nog maar één auto rijklaar.

Beverly Woodley is sinds januari 2018 aan de slag om ervoor te zorgen dat de 
slagkracht van het Rode Kruis op Sint-Eustatius groter wordt. “Het liefst zouden we 
25 vrijwilligers hebben, zodat we ook bij evenementen de hulpverlening kunnen 
doen. Sportwedstrijden, maar ook het carnaval. Recent was er een groot evene-
ment op het eiland, waarvoor bijna 300 mensen van andere eilanden overkwa-
men; Guadeloupe, Curaçao, Sint-Maarten. “Ook daar deden we de Eerste Hulp. 
Maar om alle diensten te kunnen vullen, hebben we echt meer vrijwilligers nodig.”

Voor het trainen van de nieuwe vrijwilligers en het organiseren van EHBO-cursus-
sen is op het eiland één EHBO-instructeur. “Dat is weinig,” zegt Beverly. Maar er 
zijn nog wel meer uitdagingen. Het Rode Kruis-gebouw moet nodig gerenoveerd 
worden en er zijn ambities om meer te doen aan voorlichting op het gebied van 
rampenvoorbereiding en om projecten voor ouderen en teenagers op te zetten. 
“Mensen op Sint-Eustatius kennen het Rode Kruis niet zo goed,” zegt Granville. 
“Beseffen zich niet dat we als Rode Kruis Sint-Eustatius onderdeel zijn van een 
wereldwijd netwerk en dat we daardoor heel veel kennis en expertise kunnen ge-
bruiken.” Meer zichtbaarheid, capaciteit en aanwezigheid ín de samenleving zijn 
de ambities. Aan Granville en Beverly zal het niet liggen.

Rode Kruis-medewerkster Beverly Woodley en voorzitter Granville Hassel op Sint-Eustatius, 2018. 
Foto: Dirk-Jan Visser.




