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Eerste publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

Geachte heer, mevrouw,  

Het Rode Kruis hield op 15 september 2017, ondersteund door de publieke en commerciële omroepen en met Radio 2 als actiezender, een 
Nationale Actiedag in het Hilversumse Beeld en Geluid instituut voor de publiekscampagne “Nederland help Sint-Maarten” om noodhulp te 
kunnen bieden aan de inwoners van Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius nadat orkaan Irma op 6 september deze eilanden (met name Sint-
Maarten) vol raakte en een enorme ravage achterliet. Tot eind november is dankzij de steun van het Nederlandse publiek ruim 18 miljoen euro 
opgehaald. Daarvoor zijn wij, namens de mensen op de eilanden, Nederland dankbaar. Mede dankzij die betrokkenheid kan het Rode Kruis de 
hulp verlenen die zo noodzakelijk was direct na de ramp, en momenteel nog steeds is met het oog op wederopbouw. 

Graag geven we een eerste indruk van onze hulpverlening gedurende de eerste weken na de ramp (6 september – 6 november 2017). Deze 
eerste terugkoppeling gaat voornamelijk over de noodhulpfase waarbij mensen in hun eerste levensbehoeften worden voorzien (voedsel, 
schoon drinkwater en onderdak). Daarnaast gaan we ook dieper in op de uitdagingen rondom onze hulpverlening op de eilanden. In deze eerste 
periode hebben we meer dan 26.000 mensen met onze hulpverlening bereikt.

Zelf was ik een paar dagen na de ramp op het eiland en twee weken daarna nog een keer. Ik was onder de indruk van de veerkracht van de 
bewoners, maar ook van het werk van onze vrijwilligers van Sint-Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire, en van onze hulpverleners. Zij hebben 
met man, vrouw en macht keihard gewerkt om de ergste nood te lenigen van de getroffen mensen. Zij zetten zich daar nog dagelijks voor in. 

In de volgende terugkoppeling in maart 2018 wordt verder ingegaan op de start van de wederopbouw. Veel mensen ervaren nog dagelijks 
tekorten en veel hinder om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De werkloosheid is groot, inkomsten uit toerisme zijn ingestort. Er 
zijn ook veel psychosociale problemen. Dat betekent dat het grootste deel van de ingezamelde gelden besteed zal worden aan de wederop-
bouwfase. Hierbij zullen we ons richten op drie deelprogramma’s: onderdakvoorzieningen, een voedsel (voucher-) programma voor kwetsbare 
groepen en op scholen alsmede preventie-activiteiten. 

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. Nogmaals heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij ons werk.

Namens het Nederlandse Rode Kruis, 

Gijs de Vries
Algemeen Directeur

6 december 2017



Context



Op 6 september 2017 raast orkaan Irma, één in de zwaarste categorie, over de 
Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Hoewel de informa-
tie in de eerste dagen na het passeren van orkaan Irma nog maar mondjesmaat 
binnenkomt, wordt snel duidelijk dat de windkracht, vloedgolven en harde regen 
grote schade hebben aangericht. Vooral het eiland Sint-Maarten is zwaar getrof-
fen. Zo ver het oog reikt, is ravage en ontreddering te zien. Huizen zijn verwoest, 
voedsel en drinkwater ontbreken en het openbare leven ligt plat. Een groot deel 
van de bewoners van het eiland is volledig afhankelijk van noodhulp. Er is vooral 
dringende behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. En bij velen 
leeft de angstige vraag: waar zijn mijn dierbaren? Zijn ze veilig? 
Bij het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag kwam voorafgaand aan dit natuur- 
geweld een crisisteam bij elkaar voor een veelomvattende voorbereiding. De ont-
wikkeling van orkaan Irma werd vanaf 28 augustus dagelijks gemonitord. Draai-
boeken werden doorgesproken, contactlijsten gecontroleerd. De lokale teams op 
Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius mobiliseerden hun vrijwilligers. Ook wer-
den er op de eilanden opvangplaatsen geopend door de overheid waar mensen 
konden schuilen. Vanuit Curaçao en Aruba stapten vier noodhulpexperts direct 
in een vliegtuig om nog voor de orkaan op Sint-Maarten te zijn. In die eerste 
weken stond een team van 50 vrijwilligers uit de regio paraat en een 30-tal hulp-

verleners uit Nederland, Canada en Zwitserland. Zij hebben onder zware om-
standigheden veel noodhulp kunnen verlenen en bijgedragen aan het herstellen 
van de chaos om het normale leven weer op gang te brengen.

In Nederland stonden ook noodhulpteams paraat. Het datateam van 510, een 
initiatief van het Nederlandse Rode Kruis, bracht in de dagen voor orkaan Irma 
het hele eiland gedetailleerd in kaart.1 Daarna werd de schade zo goed mogelijk 
in beeld gebracht op basis van satellietbeelden van Copernicus en dronebeelden.2 
Het team vergeleek deze met de gedetailleerde kaarten die vooraf waren inge-
tekend. Uit een initiële assessment van de schade bleek dat 91 procent van de 
gebouwen op Sint-Maarten schade had, waarvan 50% gemiddelde schade of er-
ger. Bijna een derde was volledig verwoest. Tot twee keer toe bedreigden nieuwe 
orkanen (Jose en Maria) het Caribische gebied in de weken na Irma. Als gevolg 
van de orkaan werden op Sint-Maarten vier dodelijke slachtoffers gerapporteerd 
en 150 gewonden. Op Saba raakte één persoon lichtgewond.

1 Het “510” initiatief werd gelanceerd in 2016, als onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis, met 
als doel het toegankelijk maken van data specifiek voor de humanitaire sector, beleidsmakers en 
voor getroffen mensen in een rampgebied.

2 Copernicus is een EU-programma dat zich bezighoudt met satellietinformatie.
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Wat is er allemaal gebeurd sinds 7 september 2017?



Voorbereidingen
Het natuurgeweld was niet te stoppen en dat dit een ramp van formaat zou wor-
den, werd snel duidelijk. Naast de uitgebreide voorbereidingen die getroffen 
werden, moesten ook moeilijke afwegingen gemaakt worden over bijvoorbeeld 
het verschepen van hulpgoederen naar het eiland vóór de orkaan. Een kleine 
lading hulpgoederen vanuit Curaçao werd aan boord van een marineschip ge-
laden dat buiten het orkaangebied aanmeerde; klaar om te vertrekken naar het 
rampgebied wanneer de storm achter de rug zou zijn. We wilden nog twee nood-
hulpexperts vanuit Nederland voor de orkaan naar Sint-Maarten sturen, maar 
alle vluchten zaten vol. We konden niet anders dan hiermee wachten. Door Irma 
raakten de bijgebouwen van het Rode Kruis-kantoor zwaar beschadigd, het dak 
van het hoofdgebouw was deels kapot. Verder was er waterschade in het ge-
bouw.
Voor de orkaan ging de website www.ikbenveilig.nl live zodat mensen na de 
ramp een bericht achter konden laten voor hun familie en geliefden. Tevens werd 
de Family Links website van het Internationale Rode Kruis (https://familylinks.
icrc.org) direct na orkaan Irma als register opengesteld; met als specifieke link: 
https://familylinks.icrc.org/cyclone-irma/en/Pages/Home.aspx 

Hulpgoederen 
De uitdaging zat na de ramp voornamelijk in de logistieke operatie om hulpgoe-
deren zo snel mogelijk daar te krijgen waar ze het hardst nodig zijn. Op 8 septem-
ber kwam de eerste vlucht met noodhulpgoederen aan op Curaçao, de ruimte 
was beschikbaar gesteld door de KLM. Met aan boord onder andere jerrycans, 
dekzeilen, keukensets en generatoren. Om sneller meer hulpgoederen naar het 
eiland te krijgen, werkte het Rode Kruis nauw samen met het ministerie van  
Defensie en charterde het Rode Kruis zelf een vliegtuig, de Hercules C-130. Vanaf 
17 september vlogen we met deze Hercules direct eigen hulpgoederen en ver-
voersmiddelen in. 

Het Rode Kruis werkt bij grote noodhulpoperaties altijd met zogenoemde Emer-
gency Response Units, ERU’s. Deze Internationale Rode Kruis-teams zijn samen-
gesteld uit noodhulpexperts op het gebied van bijvoorbeeld logistiek en distri-

butie. Daarnaast waren coördinatoren, lokale en regionale vrijwilligers, shelter 
experts, een team van Restoring Family Links, water- en sanitatie-experts en een 
health specialist van het Rode Kruis actief. In de eerste maand na de orkaan Irma 
waren dit zo’n 50 mensen in totaal. 

Bericht voor familie
Het gescheiden raken van familieleden door oorlog, conflict, migratie of ramp 
leidt voor mensen tot heel veel onzekerheid, stress en verdriet. In de weken na 
de orkaan lagen veel communicatie- en telefoonnetwerken plat en konden vrien-
den en familie elkaar niet bereiken. Bij verschillende meldpunten werden vanuit 
30 landen 481 vermissingen opgegeven. Een puzzel, want sommige vermisten 
stonden dubbel opgegeven, namen werden op meerdere manieren geschreven 
en als het contact weer was hersteld, gaf niet iedereen dat door. Een gespecia-
liseerd Rode Kruis-team in Den Haag bracht het aantal vermissingen terug naar 
42 personen. Een specialistisch team vertrok naar Sint-Maarten om de vermiste 
personen te zoeken. Op het eiland heeft het team van Sint-Maarten 103 hulp-
vragen behandeld. Uiteindelijk zijn bijna alle vermisten opgespoord; van de 481 
vermissingen lopen er momenteel nog 15 zaken. Nog weken na de ramp komen 
regelmatig verzoeken binnen van mensen die geen contact met dierbaren op het 
eiland of op de andere eilanden die door Irma werden getroffen, kunnen leggen.
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De “three-minute-call” van Venroy 

8 oktober 2017

Al meer dan een maand lukt het Venroy (65) niet om contact te krijgen met zijn 
familie. Hij wil vooral zijn moeder en dochters laten weten dat hij er nog is en dat 
het goed met hem gaat. Het Tracing-team van het Rode Kruis zoekt hem op in de 
opvang waar hij nog altijd zit. Zaterdag 7 oktober kwam een nieuw team aan om 
vermisten op te sporen en te helpen contact te herstellen tussen familieleden 
waar dat nog niet gelukt is. Ze bieden mensen de mogelijkheid via het Rode Kruis 
internationale ‘three-minute-calls’ te houden.

Na de orkaan is Venroy teruggegaan naar de plek waar zijn huis stond. Hij was blij 
dat hij veiligheid had opgezocht. Zijn keukenblok, koelkast en bed werden door 
de wind opgetild en weggesmeten. “Stel je voor dat je eronder terecht komt!” 
Hoe zijn toekomst eruit ziet, is onzeker. “Ik ben zeventien jaar geleden naar Sint-
Maarten gekomen”, zegt hij. Zijn drie dochters bleven bij hun moeder wonen op 
Jamaica. Hij mist ze, zeker nu. Hij weet dat ze bezorgd over hem zijn. 

Dan lukt het om contact te krijgen. Dochter Sophia laat zelfs de kerkdienst waar 
ze is even voor wat het is. Venroy is in de wolken. “Vertel iedereen dat het goed 
met me gaat! Ik probeer jullie snel weer te bereiken.” Na drie minuten is de tijd 
op. “En zeg nog dankjewel tegen de aardige dame van het Rode Kruis,” zegt hij 
voordat hij de telefoon weer teruggeeft.



Het Rode Kruis was op veel terreinen actief rondom de hulpverlening. Zo werd 
op Sint-Maarten in de eerste weken na de orkaan ook aan circa 50 mensen eer-
ste hulp verleend door het Rode Kruis. Voornamelijk mensen met ontstoken 
wonden meldden zich nadat ze zich hadden gesneden aan scherpe voorwerpen 
of in spijkers waren getrapt. Op maandag 11 september stond een Rode Kruis-
team in Eindhoven klaar om bijstand te verlenen aan de eerste 92 evacuees die 
uit Sint-Maarten aankwamen. Bij het Rode Kruis op Curaçao werden duizenden 
voedselpakketten en hygiënekits klaargemaakt voor Sint-Maarten. Ook bij het 
Rode Kruis op Aruba en Bonaire werd alles op alles gezet om te kunnen helpen 
en werden vrijwilligers gemobiliseerd. We richtten ons vanaf het begin op de 
meest kwetsbare mensen waaronder ook de ongedocumenteerde bewoners van 
het eiland. 

Distributies 
In de eerste week van de distributies (13 september t/m 21 september) werden 
zogeheten “blanket” distributies gehouden; dit zijn grootschalige uitgiftes van 
hulpgoederen voor iedereen die langskomt bij het uitgiftepunt. Vervolgens heb-
ben er van 22 september t/m 19 oktober “ticketed” distributies plaatsgevonden; 
dit is specifiek ingericht op het bereiken van kwetsbare mensen. Vanaf 8 oktober 
(t/m eind oktober) zijn de “individual relief teams” gestart met het bereiken van 
de meest kwetsbare mensen op het eiland, die nog niet eerder in aanmerking 
kwamen voor andere vormen van hulp. Deze distributies zijn speciaal afgestemd 
op hun behoeften. Vanaf 20 oktober vinden er vervolgens nog een aantal distri-
buties plaats via “community based organisations” die hun eigen lokale netwerk 
van steun voorzien. 

Maandag 2 oktober was de eerste schooldag na Irma en het Rode Kruis distribu-
eerde water op basis- en middelbare scholen op Sint-Maarten. In totaal werden 
bijna 10.000 liter water en 8.000 jerrycans uitgedeeld op dertig scholen.
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Nationale Actiedag
Het eindresultaat van de Nationale Actiedag op vrijdag 15 september in Hilver-
sum was ‘s avonds 13.348.158 euro. Aan het begin van de dag stond de teller nog 
op 5.247.863 euro. De hele dag brachten mensen geld naar het actiecentrum, 
belden mensen naar het belpanel met bekende Nederlanders en vonden er in 
het hele land groot- en kleinschalige acties plaats. De NOS verzorgde ieder uur 
actiejournaals en maakte ’s avonds een speciale uitzending voor de actie. NPO 
Radio 2 fungeerde de hele dag als actiezender. Het opgehaalde bedrag liep in 
de weken na de actiedag verder op en de totale inkomsten bedroegen ruim 18 
miljoen euro eind november 2017.

Talloze bedrijven en instellingen hebben het Rode Kruis gesteund. We ontvingen 
veel donaties van trouwe donateurs en betrokken relaties die het Rode Kruis 
al jaren ondersteunen, maar ook van bedrijven die dat voor het eerst deden. 
Het Okura Hotel organiseerde een groots culinair evenement met vele chef-
koks en een succesvolle veiling, KLM stelde cargo-ruimte ter beschikking, een 
dames-zeilteam dat jaarlijks rond Sint-Maarten zeilt, organiseerde een benefiet-
avond en overhandigde een grote cheque. De Jupiler league en Eredivisie-spelers 
en scheidsrechters deden met speciale shirts een donatieoproep. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten mobiliseerde hun gemeentes om te doneren en 
ook Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk droegen 
significant bij aan onze activiteiten. 
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Sint-Maarten. Directeur Gijs de Vries van het Nederlandse Rode Kruis is 
in Sint-Maarten om bewoners van het eiland een hart onder de riem te 
steken. Hij spreekt met de 70-jarige James, die een groot deel van zijn 
huis is verloren.

FOTO: ANP/ARIE KIEVIT



Feiten en cijfers over verleende hulp 



ITT RELIEF 3b Irma response REVIEWED by JJ UPDATED by KA 1 Dec 2017.xlsx

ST MAARTEN: RELIEF TEAM TOTAL GOODS DISTRIBUTED SEP 13 - NOV 6 2017 DEC 01 2017
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Ondersteuning Franse Rode Kruis
Verder werden de volgende noodhulpgoederen geleverd ter ondersteuning van 
het Franse Rode Kruis op Saint-Martin (Franse kant van Sint-Maarten). Naast dit 
overzicht is er ook beperkte noodhulp aan Saba geleverd; 500 voedselpakketten 
in voorbereiding op orkaan Jose. 

Financiën
De totale inkomsten via giro 5125 bedragen per 30 november ruim 18 miljoen euro. 
Hiervan is tot nu toe ongeveer 25%, ruim 4 miljoen euro, besteed aan noodhulp en/
of gecommitteerd aan hulpverleningsprojecten voor de korte termijn. 

Er is door ons een externe Adviescommissie ingesteld. Zij bestaat uit leden die 
onafhankelijk zijn van het Rode Kruis en adviseert bestuur en directie/manage-
mentteam over de besteding van de ingezamelde middelen en de verantwoor-
ding daarover aan de donateurs, het Nederlandse publiek. De commissie zal 
daarbij ook kijken naar de wijze waarop de governance en integriteitsaspecten 
zijn ingericht. Ook zullen we met onze accountant nadere afspraken maken over 
de inrichting van hun controlewerkzaamheden ten aanzien van deze operatie.  

Bijdrage aan Franse Rode Kruis 
(Saint-Martin kant)

Keukensets

Hygiënepakketten

Bouwpakketten

Jerrycans

Aantal mensen bereikt
(door Franse Rode Kruis)

Aantal

1.010

500

200

3.320

6.940
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Welke uitdagingen kwamen we tegen?



In rampgebieden zit de uitdaging vaak in het ter plaatse krijgen van de hulpgoede-
ren, vooral op kleine eilanden. In het op poten zetten van deze logistieke operatie 
kwamen al snel een aantal praktische moeilijkheden op ons pad. Vliegvelden en 
havens waren niet functioneel. Daardoor konden voedsel, water en dekzeilen 
die via Curaçao ingevlogen waren, slechts mondjesmaat naar Sint-Maarten op 
transport. Pas toen het ministerie van Defensie een deel van de landingsbaan 
begaanbaar maakte, konden er zo nu en dan hulpverleners en goederen mee. 
De door Defensie georganiseerde luchtbrug was drukbezet, en voor veel van 
onze hulpgoederen was in eerste instantie beperkt plaats in het vliegtuig, omdat  
Defensie haar troepen uitbreidde om de openbare orde en veiligheid te borgen. 
Vandaar dat we een eigen Hercules hebben ingezet. 

De beschikbare hulpfaciliteiten op Sint-Maarten waren eigenlijk ontoereikend 
voor een ramp van dit formaat. Rode Kruis-hulpverleners moesten opereren met 
een communicatienetwerk waarvan de zendmast vernield was en vanuit een 
beschadigd kantoor. De opslagcapaciteit van hulpgoederen was niet toereikend. 
Ook bleek veel van het vrachtvervoer te beschadigd om hulppakketten in te ver-
voeren, uiteindelijk werden er pick-ups ingezet. Benzine was moeilijk te verkrij-
gen, maar dit lukte op een gegeven moment met speciale hulpverleningspassen. 
Het Rode Kruis-team op Sint-Maarten was bovendien zelf ook zwaar getroffen 
door de orkaan. Veel Rode Kruis-vrijwilligers zijn zelf slachtoffer en werden heen 
en weer geslingerd tussen hun eigen zorgen en het willen helpen van anderen. 
Van de 40 vrijwillige hulpverleners waren in de eerste week 11 mensen inzet-
baar. De situatie op het eiland was in de eerste dagen onduidelijk en op sommige 
plaatsen onveilig. Bovendien was er wekenlang een avondklok in werking en tot 
twee keer toe bedreigden nieuwe orkanen (Jose en Maria) het Caribische gebied, 
waardoor transport beperkt mogelijk was en de hulpverlening een paar dagen 
moest worden stilgelegd. 

Naast de uitdagingen waren er ook opvallende aspecten die de noodhulpoperatie 
juist vooruit hielpen. Zoals het formaat van het eiland. De afstanden zijn kort, er 
zijn geen lange binnenlandse onherbergzame routes. We konden snel schakelen 
met het ministerie van Defensie en met de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. De Nederlandse militairen maakten in rap tempo het vliegveld 

weer bruikbaar en brachten orde en veiligheid. Voor ons ontzettend belangrijke 
voorwaarden om ons werk te kunnen doen. En altijd indrukwekkend is de tome-
loze inzet van het Rode Kruis-netwerk. Medewerkers en vrijwilligers uit Curaçao, 
Aruba en Bonaire hielpen bij de distributie van eigen Rode Kruis-goederen, maar 
deelden ook voedsel en drinkwater van Defensie uit. Iedereen werkte samen om 
de mensen zo snel mogelijk van hulp te kunnen voorzien in de eerste dagen na 
de ramp. 

Lessons learned 
Er zijn altijd punten waarvan we in dit stadium al kunnen zeggen dat het beter 
had gekund. Achteraf gezien hadden we onze logistiek minder afhankelijk moe-
ten laten zijn van het ministerie van Defensie door sneller een eigen vliegtuig te 
charteren, ondanks de grote bereidheid en betrokkenheid van het ministerie. 
Daarnaast waren er een aantal knelpunten in de communicatie; zowel tussen het 
hoofdkantoor in Den Haag en de basis op Sint-Maarten, als tussen het Rode Kruis 
en de lokale autoriteiten. De zendmast die het Rode Kruis-kantoor op Sint-Maar-
ten ooit had, werd gerepareerd voordat er sprake was van orkaan Irma. Door 
de beschadigde zendmast van het eiland was de communicatielijn zeer beperkt. 
Radioapparatuur is wel gecheckt in de dagen voor de orkaan, maar een eigen 
functionerende mast was een verstandig alternatief geweest.  
Een andere ‘lesson learned’ is dat door zo’n situatie blijkt dat lokale organisa-
ties beter ondersteund moeten worden in zelfredzaamheid. Het is immers een 
orkaangevoelig gebied en niet alle logistieke problemen kunnen ondervangen 
worden met voorbereiding. 

Daarnaast verschillen de lokale voorbereidingen op de drie eilanden en zou het 
goed zijn om tussen de diverse overheden ‘best practices’ met elkaar te delen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van tijdige communicatie naar de bevolking (via so-
ciale media) over het  tijdig vastzetten van losse voorwerpen, het opruimen van 
afval en het inslaan van noodgoederen zoals water en proviand. Of rondom de 
toepassing van orkaanbestendige bouwnormen zodat huizen die worden her-
steld een volgende keer beter bestand zijn tegen orkanen van deze categorie.    
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De komende maanden



In november begint het dagelijks leven steeds meer te normaliseren op Sint-Maarten. 
Wegen zijn toegankelijk, veel winkels en restaurants zijn weer geopend. Tegelij-
kertijd is overal schade. Er rijdt geen auto rond zonder beschadigingen. Soms is 
het alleen een zijruit, maar soms ook de halve voorruit en heeft de chauffeur net 
genoeg zicht. Veel huizen zijn beschadigd en hebben geen dak meer. Veel boten zijn 
gezonken, beschadigd of liggen nog steeds op het land. De hele dag wordt getim-
merd en geboord. Overal wordt gewerkt. Een groot deel van het eiland leefde van 
de toerisme-industrie. Die inkomstenbron is nu volledig weggevallen en het zal ook 
nog wel even duren voordat dit hersteld is.

De wederopbouwfase staat nu voor de deur. Als brug tussen noodhulp en weder-
opbouw begon eind oktober het “schoolmaaltijdenproject”. Een unieke samen-
werking tussen Open House (Nederlandse festivalexperts) en het Rode Kruis. Dit 
project houdt in dat op 17 publieke basisscholen op Sint-Maarten voor zo’n 4.000 
kinderen zowel ontbijt als middageten wordt verzorgd. Dit project zal tot eind janu-
ari 2018 lopen. Het ontlast de ouders en verzorgers van deze kinderen waardoor ze 
meer tijd kunnen besteden aan werk en het opruimen en herbouwen van hun huis. 
En zorgt ervoor dat kinderen goed gevoed op een plezierige manier kunnen leren.

Daarnaast zijn sinds 8 november “food vouchers” uitgedeeld waarmee de meest 
kwetsbare mensen (die vooraf geselecteerd zijn aan de hand van bepaalde criteria 
en tevens ongedocumenteerden betreft) in bepaalde supermarkten zelf hun eigen 
inkoop kunnen doen. Daar zitten wel restricties aan; ze mogen dit niet besteden 
aan alcohol of tabak. Het gaat om mensen die werkloos zijn, weinig geld hebben en 
door de huidige situatie weinig vooruitzicht hebben op verbetering of geen gebruik 
kunnen maken van de reguliere hulpverlening omwille van hun status. 

Vooruitblik
Als eerste project in de wederopbouw, wordt in december het “repair voucher”-pro-
gramma uitgerold; een project waarin mensen middels vouchers bouwmaterialen 
kunnen aankopen. Ook hier gelden bepaalde criteria; de meest kwetsbare mensen 
komen hiervoor in aanmerking, maar er wordt ook gekeken naar de noden aan de 
hand van de beschadigingen aan huizen. En er zal voorlichting worden gegeven hoe 
goed te bouwen.

Eerste publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”




