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Tweede publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

Geachte heer, mevrouw,  

Het Rode Kruis hield op 15 september 2017 de Nationale Actie “Nederland help Sint-Maarten” om hulp te kunnen bieden aan de inwoners van 
Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius nadat orkaan Irma op 6 september deze eilanden trof. Er werd ruimschoots gedoneerd en in totaal is het 
saldo voor de hulpverlening op Sint-Maarten 18,4 miljoen euro. Graag geven we een uitgebreid inzicht in onze hulpoperatie van de afgelopen 
vijf maanden (6 september – 31 januari). 

Deze tweede terugkoppeling biedt zowel een overzicht van de noodhulpfase als op welke manier de wederopbouwfase momenteel vormge-
geven wordt. De programmering is gericht op drie thema’s; shelter & sheltering (alle facetten m.b.t. huisvesting en onderdak), economic & 
food security (levensonderhoud) en disaster preparedness & risk reduction (voorbereiding op rampen). Alle toekomstige projecten van onze 
hulpverlening vallen onder deze pilaren. In deze rapportage komen de lopende projecten aan bod, zoals het schoolmaaltijdenprogramma, 
waar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op 20 december jl. een kijkje namen, het ‘food voucher’-project en nieuwe ontwikkelingen 
omtrent orkaanafval. Daarnaast richten we ons op financiële verantwoordelijkheid en de uitdagingen en dillema’s rondom onze hulpverlening 
op de eilanden. 

Veel mensen op Sint-Maarten hebben sinds 6 september moeite om in hun levensonderhoud te voorzien, de schade die orkaan Irma achterliet, 
is verregaand en er heerst enorme werkloosheid. Tegelijkertijd zijn er op veel plekken bouwwerkzaamheden en meren de eerste cruiseschepen 
alweer aan. De complexiteit van een klein eiland als Sint-Maarten zit hem in de kloof tussen arm en rijk, die door orkaan Irma nu alleen maar 
dieper wordt. Aan de ene kant kunnen mensen met geld en werk relatief snel hun leven oppakken, aan de andere kant staat een grote groep 
mensen die niet zelfstandig in hun wederopbouw kan voorzien, onder wie een grote groep ongedocumenteerden. We houden nauw contact 
met het wederopbouwfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om te borgen dat middelen zo snel en goed 
mogelijk bij de meest kwetsbare mensen terecht komen en de investeringen zoveel mogelijk rampbestendig zijn en daarmee duurzamer. 

De wederopbouw van het gehele eiland zal jaren duren. Met trots kan ik melden dat onze hulpverleners, vrijwilligers en gedelegeerden zich 
dagelijks kei hard blijven inzetten, ook nu de spotlights niet meer op Sint-Maarten gericht zijn. In de volgende terugkoppeling in september 
2018 wordt verder ingegaan op één jaar hulpverlening op Sint-Maarten, de behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst. Er zal inzicht 
worden gegeven in hoe het geld besteed is en hoe bepaalde keuzes tot stand komen. 

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, 

Gijs de Vries
Algemeen Directeur

6 maart 2018
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Overzicht noodhulpfase



Overzicht noodhulpfase

Om een volledig beeld te geven van de hulpverlening van het Rode Kruis 
laten we hieronder een overzicht zien van wat er aan noodhulp geleverd 
is in de eerste weken na de orkaan. De activiteiten met betrekking tot de 
eerste noodhulp op Sint-Maarten werden in november vorig jaar afgerond 
en onderstaande infograph werd in de vorige rapportage van 6 december 
2017 reeds gecommuniceerd. Deze rapportage is terug te vinden op onze 
website. 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de bijdragen aan Rode Kruis-zus-
terverenigingen in de regio aangezien orkaan Irma en vervolgens orkaan 
Maria ook schade toebrachten aan andere eilanden. Zo hebben we bij-
voorbeeld bijstand geleverd aan Cuba en Dominica (via de Internationale 
Federatie van het Rode Kruis - IFRC) om daar mensen in nood te onder-
steunen. Hieronder een overzicht van de specifieke bijdrages. 
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Bijdrages van partners en zusterverenigingen van het Rode Kruis

Na orkaan Irma schoten verschillende zusterverenigingen van het Rode Kruis het 
Nederlandse Rode Kruis te hulp voor de noodhulpoperatie op Sint-Maarten. Dit 
betreft voornamelijk zogenoemde ‘in-kind’ (in natura) donaties. 

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 opzet-
ten van noodhulp die direct ter plaatse kunnen gaan. Deze ERU’s worden be-
heerd 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 Luxemburgse Rode Kruis droeg financieel 
bij. 
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Ook andere partners steunden het Rode Kruis op allerlei vlakken. Open House/
ID&T is als partner instrumenteel geweest in het opzetten van het schoolmaaltij-
denprogramma. KLM/MartinAir verzorgde het eerste transport van hulpgoederen 
op 9 september volledig kosteloos.1 Tevens konden we kosteloos meereizen met 
de Hercules-vluchten tussen Curaçao en Sint-Maarten die door het ministerie van 
Defensie uitgevoerd werden in de eerste dagen na de ramp. Het transport van 
onze hulpgoederen met de Karel Doorman vanuit Den Helder waren ook zonder 
kosten. 
NetHope en Vodafone hebben bijgedragen door het aanleggen van een satelliet-
connectie voor internet in het tijdelijke kantoor en het beschikbaar maken van 
telefoonopladers met meerdere USB-kabels. 

1 De KLM/MartinAir vlucht van 9 september (t.w.v. € 250.000) is als in-kind donatie verwerkt in het 
financiële overzicht op pagina 27.
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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.2 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-Martin3, hebben we ook nog noodhulpgoederen naar 

Geleverde goederen / gelden 

Dekzeilen

Bouwpakketten

Jerrycans

Hygiënepakketten

Keukensets

Financieel

Totaal geschatte waarde

Aan Franse Rode Kruis 
voor Saint-Martin

x

200

3.320

500

1.010

x

35.000 4

(*valt onder 1. 
Noodhulp Bovenwindse 

eilanden 
in financieel overzicht)

Aan Cuba na orkaan 
Irma (via IFRC)

4000

400

x

x

x

x

57.580

Aan Dominica na 
orkaan Maria (via IFRC)

2000

200

4.500

x

x

x

35.315

Aan de IFRC appeal 
n.a.v. orkaan Irma

x

x

x

x

x

500.000

500.000

2 Op het moment dat ergens een (natuur-)ramp heeft plaatsgevonden, of als mensen in conflictgebieden dringend hulp nodig hebben, lanceren de Internationale Federatie en het 
Internationale Comité van het Rode Kruis een internationaal “appeal”, of oproep. Deze internationale oproepen omschrijven concreet wat er aan de hand is op een specifieke locatie, 
presenteren de noodhulpoperatie en behelzen het daarbij behorende budget. Het doel hiervan is dat internationale partners (zowel binnen het Rode Kruis als daarbuiten) die 
ondersteuning willen bieden, gezamenlijk optreden.  
3 Dit werd in de vorige rapportage reeds beschreven. 
4 Dit is een schatting.

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 Bovenwindse eiland Dominica (tussen 
Guadeloupe en Martinique) werd hard getroffen. 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 (gereedschap) ter waarde van € 35.315.  

Ter samenvatting een overzicht: 

(*valt onder 1. 
Noodhulp Bovenwindse 

eilanden 
in financieel overzicht)

(*valt onder 1. 
Noodhulp Bovenwindse 

eilanden 
in financieel overzicht)

(*valt onder 4. 
Noodhulp aan Cuba via IFRC) 

in financieel overzicht)
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Lopende ‘early recovery’ projecten
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Koken voor de kleintjes

Een kijkje in de keuken van de grootste 

maaltijdenproductie ooit op Sint-Maarten

Het is een gezellige boel in de keuken van de Sundial ‘Zonnewijzer’ school in Phi-
lipsburg. De keukenbrigade is bezig met de bereiding van duizenden maaltijden. 
Alsof ze nooit anders gedaan hebben. Alsof het geen 5 uur ’s ochtends is. Alsof er 
geen orkaan geweest is die hun leven in één klap veranderde. Schouders eronder 
en gáán. Een sterk staaltje innovatieve en inclusieve hulpverlening.  

De kilo’s pasta, broccoli en gehakt vliegen je om de oren op een tijdstip waarop 
de meesten van ons nog rustig op één oor liggen. Na drie maanden kent de keu-
kenbrigade de routine en heeft ieder zijn draai gevonden in het team van het 
schoolmaaltijdenprogramma. De meesten vinden het zelfs geen probleem meer 
om zo vroeg op te staan. Deze mannen en vrouwen zorgen ervoor dat bijna 4.000 
schoolkinderen op Sint-Maarten de dag kunnen starten met een goed ontbijt 
en dat er een warme, voedzame lunch klaarstaat tussen de middag. Het is de 
grootste maaltijdenproductie die Sint-Maarten ooit gekend heeft. Opgezet door 
een daadkrachtige club mensen in een uniek samenwerkingsverband tussen het 
Rode Kruis, Nederlandse innovatie-experts van Open House en het Ministerie 
van Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint-Maarten. Niks fancy keuken, niks 
draaiboek openslaan of rampenplan toepassen. Het wiel moest hier uitgevonden 
worden, simpelweg omdat deze specifieke situatie zich nog niet eerder had voor-
gedaan. Maar wat bleek; waar een wil is, is een weg. 

Gesloten fastfoodrestaurants
De 25-jarige Anja is er al bij sinds de aftrap van dit unieke project in oktober. 
Net als veel eilandbewoners werkte ze tot 6 september in de toeristenindustrie. 

 De keukenbrigade hakt broccoli fijn voor de pastasaus. Foto: Michelle Hamers
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Nu geeft het haar voldoening dat ze kan bijdragen aan de wederopbouw van 
haar eiland. Niet in de laatste plaats omdat haar vijfjarige zoontje zelf elke dag 
de maaltijden op school ontvangt. Nadat haar zoon grotendeels sliep tijdens de 
orkaan, was hij de volgende ochtend in eerste instantie bezorgd om de gesloten 
fastfoodrestaurants. Totdat mama ging koken voor al zijn klasgenootjes. Trots 
dat hij was. Hij vraagt nu elke dag wat er vandaag geserveerd wordt en is heel 
enthousiast over de groenten die hij krijgt. Per slot van rekening is er geen betere 
kok dan je eigen moeder.

Vrachtwagentje
Er zijn meer trotse kinderen. De 11-jarige dochter van Wilbert is enorm trots op 
haar vader die chauffeur is voor het Rode Kruis. Terwijl de keukenbrigade van 
Anja de lunch aan het koken is, begint Wilbert (45) om 6 uur ’s ochtends met zijn 
eerste rondje langs vijf scholen met achterin de truck het ontbijt. Hij zorgt dat 
alles zo snel mogelijk bezorgd wordt, zodat de kinderen met een gevulde maag 
aan de schooldag kunnen beginnen. Tussen 10 en 11 begint hij aan zijn twee-
de ronde en bezorgt hij de schalen met lunch. Op sommige scholen rennen de 
kinderen naar buiten als ze Wilbert in zijn vrachtwagentje aan zien komen. Elke 
dag rijden vier vrachtwagentjes hun route langs de scholen. De spullen worden 
uitgeladen en de ontvangstlijsten getekend. Als een professioneel bedrijf. Dit is 
hulpverlening anno 2018; innovatief en inclusief. Families worden op deze ma-
nier op meerdere fronten geholpen.  

Veel zwaarder
Tijdens orkaan Irma was Wilbert met zijn vrouw en dochter thuis. Terwijl hij net 
bij de buren was gaan kijken of alles daar goed ging, waaide het dak van zijn eigen 
huis. Zijn vrouw en dochter waren doodsbang. Snel haalde hij ze op. Ze schuilden 
bij de buren. Inmiddels is Wilberts dak gerepareerd door de huiseigenaar, maar 
er was veel waterschade waardoor nagenoeg alle elektronische huisraad verlo-
ren is gegaan. Hun dochter wilde aanvankelijk niet terug naar huis, zo bang was 
ze. Op school kreeg ze psychosociale hulp, een dame kwam uitgebreid praten 
met de kinderen. “Dat hielp”, zegt Wilbert. “Ze is nu niet meer zo bang.” Wilbert 
kijkt somber. Orkaan Irma was veel zwaarder dan Luis in 1995. Bovendien was er 

 Anja maakt pastasaus voor de lunch. Foto: Michelle Hamers
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toen geen sprake van plundering. “Ik weet niet wat de mensen bezielden”, zucht 
hij. Wilbert werkte tot 6 september bij een groot voedseldistributiecentrum op 
het eiland. Maar alle 70 werknemers staan nu op straat omdat het gebouw be-
schadigd is en de boel werd leeggeroofd. In oktober begon Wilbert bij het school-
maaltijdenprogramma. Zijn “PhD in driving”, zoals een collega gekscherend zegt, 
komt hier uitstekend van pas. 

Familiegevoel
Inmiddels zijn er in de eerste fase van dit project 401.890 maaltijden geserveerd 
(ontbijt en lunch). Het Rode Kruis stuurt vragenlijsten rond en de feedback die 
terugkomt van de scholen wordt meegenomen in het vervolg van dit project (dat 
in ieder geval tot eind mei doorloopt). Van het budget van 970.000 euro gaat zo’n 
60% naar de ingrediënten van de maaltijden. Overige kosten zijn bijvoorbeeld ar-
beidskrachten, transport, gebruiksmaterialen zoals de papieren broodzakjes en 
schoonmaakmiddelen. Van chauffeur tot projectmanager bestaat het team nu 
uit 33 mensen. Het schoolmaaltijdenproject werd verlengd omdat er nog steeds 
veel kinderen zijn die zonder eten naar school gaan. Momenteel vinden er ge-
sprekken plaats met middelbare scholen die eenzelfde noodzaak zien tot het ver-
strekken van maaltijden voor hun scholieren. Ook is er dialoog met scholen die 
aangeven zelfstandig weer zoiets op te kunnen pakken; kortom, er vindt continue 
afstemming en bijsturing plaats zodat goede voeding voor alle schoolkinderen 
toegankelijk is en blijft.  
 
Sinds het begin van het programma is er nog geen dag geweest dat niet beide 
maaltijden op de scholen bezorgd zijn.  Een behoorlijke prestatie in een klassiek 
gevalletje ‘roeien met de riemen die je hebt’. Nu het wiel eenmaal goed draait, 
kan de komende maanden geprofiteerd worden van een positieve en efficiënte 
werksfeer in het gehele team. Dit project genereert niet alleen een inkomen voor 
ouders die in de keukenbrigade of als chauffeur werken, hun kinderen krijgen te-
gelijkertijd een maaltijd op school. Het geeft mensen voldoening dat ze bijdragen 
aan de opbouw van hun prachtige eiland. Het brengt gezelligheid en een fami-
liegevoel. De 53-jarige Sheila, ofwel “grandma”, is de oudste van het stel. Vóór 
Irma werkte ze in de kinderopvang, nu werkt ze elke dag met plezier in de Sundial 
keuken en houdt ze de jonge teamleden in het gareel, of tenminste dat denkt ze. 
“I put everyone in line!” schaterlacht grandma.

Dit is één van de early recovery projecten die wordt gefinancierd 
uit het Nederlandse Wederopbouwfonds voor Sint Maarten, onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

Grandma Sheila en de 22-jarige Shenikel smeren samen honderden boterhammen. Foto: Michelle Hamers  
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Shoppen met ‘the A-team’ 

Opnieuw een gezond dieet door 

voedselbonnen van het Rode Kruis

Als in november de laatste voedselpakketten uitgedeeld zijn, 
wil het Rode Kruis kwetsbare gezinnen wel van voedsel blijven 
voorzien. Dit gebeurt met een voedselbonsysteem. Bijna 3.000 
geselecteerde kwetsbare gezinnen krijgen voedselbonnen om 
extra boodschappen mee te  doen in een lokale supermarkt. “De 
voedselbonnen van het Rode Kruis zijn een zegen,” zegt Hydi, 
moeder van negen. Ze is opgelucht dat ze niet meer hoeft te kie-
zen tussen verse groenten en melk voor haar kinderen.  

Angstaanjagend
De storm zou tegen vier uur in de ochtend van 6 september ko-
men. Hydi en Gregory Jones bleven tot laat wakker, maar beslo-
ten op een gegeven moment toch maar te gaan slapen. Om drie 
uur werden ze wakker van een enorm kabaal. De deur die naar 
de achtertuin leidt, werd bijna uit z’n deurpost geblazen. Water 
en bladeren kwamen het huis binnen. De laatste elektriciteit die 
uit de stopcontacten zou komen, gebruikte Gregory om snel  een 
houten plaat aan de binnenkant tegen de deur te boren. Veel 
van de ramen hadden ze in de dagen voor de orkaan al voorzien 
van een houten plaat aan de buitenkant. De zeven Jones-kinde-
ren die thuis wonen, werden ook wakker. Het bonzende geluid 
van de spullen die tegen hun huis waaiden was angstaanjagend. 
Op een gegeven moment stond het huis te trillen op z’n grond-
vesten. “Ik was bang dat de muren het zouden begeven”, bekent 
Hydi.  

Hydi Jones in de supermarkt met haar negen kinderen. Foto: Kathy Mueller.
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Verse groenten
Hydi was hoogzwanger toen Irma huishield op Sint-Maarten. De jongste Jones 
telg werd in oktober geboren. De oudste van twintig woont niet meer thuis. Ze 
noemen zichzelf ‘the A-team’; alle namen van de kinderen beginnen met een “A”. 
De kleine Aiden van negen heeft epilepsie. Na de orkaan kreeg hij meer last van 
aanvallen. Niet alleen brengt de stress en angst voor een volgende orkaan een 
vergroot risico op epileptische aanvallen met zich mee. Een verandering in dieet 
kan tevens aanvallen aanwakkeren. In de eerste drie weken na Irma at het gezin 
enkel geconserveerd eten. Geconserveerd eten is niet goed voor Aiden, hij heeft 
verse groenten en fruit nodig. Maar orkaan Irma heeft een grote impact op de 
boodschappencapaciteit van de Jones-familie. 

Vrij besteden
Het Rode Kruis deelde in november en december aan 2.811 huishoudens in ne-
gen districten op het eiland voedselbonnen uit ter waarde van 83,33 Amerikaan-
se dollar per voucher. Via de gemeenschapsraad werden mensen geselecteerd 
en distributies opgezet. Het Rode Kruis deed de digitale registratie onder andere 
via mobiele telefoons. Twee bonnen waren direct inwisselbaar en twee bonnen 
een aantal weken later. De bonnen zijn vrij te besteden, ook aan bijvoorbeeld 
luiers of lampen, mits er geen alcohol en tabak mee gekocht wordt. Elk bood-
schappenbonnetjes wordt gecontroleerd en geteld; zo’n 937.000 Amerikaanse 
dollar ging in de eerste ronde naar de supermarkten. De tweede ronde van het 
project, waarvoor de voorbereidingen in januari al begonnen, is gericht op 1.500 
huishoudens. Ditmaal niet enkel voorgedragen door de gemeenschapsraad, 
maar met behulp van ‘social advocacy’ groepen wordt heel gericht gekeken naar 
wie de bonnen het hardst nodig heeft. Ongeveer 30% van de 1.500 huishoudens 
aangemerkt voor de tweede ronde zijn kwetsbare mensen die ook in de eerste 
ronde voedselbonnen ontvingen. 

Gregory werkt als beveiliger bij een nachtclub, maar de club is niet meer zo vaak 
geopend. Hij kan nog maar de helft van de uren werken en dus moeten ze elke 
maand de eindjes aan elkaar knopen. Ondanks tijdelijke klussen in de bouw die 
hij erbij doet, komt er elke maand structureel minder geld binnen. Dat terwijl de 
vaste lasten van huur, elektriciteit en boodschappen hetzelfde blijven. Het voed-

Het registratiesysteem van het Rode Kruis werkt via de mobiele telefoon. Foto: Kathy Mueller. 
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selbonnenprogramma van het Rode Kruis draagt bij aan de eco-
nomische stabiliteit van gezinnen zoals die van Hydi en Gregory. 
Daarnaast behouden deze mensen zelf controle over hun bood-
schappen en dieetwensen en wordt de lokale economie gestimu-
leerd. 
Hydi gaat meestal alleen boodschappen doen met de negen kids. 
Ze geeft ieder een taakje om bepaalde boodschappen uit de rek-
ken te pakken en in de kar te doen. Zo houdt ze ze allemaal bezig. 
Het is druk, maar “I love it”, zegt Hydi. Door de schade aan de 
scholen zijn Hydi’s kinderen nu verdeeld over verschillende scho-
len. Gelukkig krijgen ze allemaal wel elke dag ontbijt en lunch via 
het Rode Kruis-schoolmaaltijdenprogramma, dat verlicht de druk 
op het gezin enorm.    

Papayaboom
In de eerste dagen na Irma ontvangen Hydi en Gregory ook nood-
hulpgoederen zoals water en voedselpakketten. Het was een 
zware periode. Haar éénjarige zoontje heeft tot een week na de 
orkaan gehuild bij onverwacht harde geluiden. Ook de oudere 
kinderen waren getraumatiseerd. Tijdens de orkaan waren ze 
doodsbang. “Het was hun eerste zware orkaan en sommigen be-
grepen niet wat er gebeurde,” aldus Hydi. Zelf was ze ook doods-
bang, maar ze hield zich groot. Terwijl ze eigenlijk zelf ook wilde 
gillen, vertelde ze hun dat het ‘maar’ regen en wind was, en dat 
het vanzelf over zou gaan. Gelukkig bleef de schade aan hun huis 
beperkt, wat scheuren in de muren en lekkages. De voorruit van 
hun auto werd geraakt door stukken van het dak van de buren. 
Telkens als het regende in de weken na Irma, vroegen de kinde-
ren hun moeder of de orkaan weer terugkwam. Eén van haar 
zoontjes was dapper, hij gluurde door de kieren naar buiten om 
te kijken wat er allemaal gebeurde. De papayaboom die Hydi in 
de tuin had, was weg. “Alle bomen zijn weg, mama”, zei hij. De 
rest van de kinderen wilde het niet zien of horen, en stopten hun 
vingers in hun oren.  

Eén van de Jones-zoontjes op de Sister Marie Laurence school. Foto: Kathy Mueller
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Sociaal landschap
Frans (59), Dorian (32) en Shadira (25) zijn onderweg naar een meeting met  
Angelica, de community council van de zwaar getroffen wijk Middle Region. 
Meeting klinkt misschien wat formeel; ze spreken elkaar buiten op een terrasje 
naast een bar die in de ochtenduren al open is. “De eerste keer dat we elkaar 
spraken, was zelfs gewoon in de auto”, vertelt Dorian. “We hadden geen andere 
plek om te zitten.” Voor de Rode Kruis-medewerkers zijn de bijeenkomsten met 
leden van de buurtverenigingen belangrijk; zij kennen het sociale landschap van 
binnenuit. De buurtvereniging speelt een grote rol in het aanwijzen van mensen 
in hun community die het zwaarst getroffen zijn door de orkaan en die dus in 
aanmerking kunnen komen voor het ‘House Repair’-project van het Rode Kruis. 
Een project waarbij samen met de huiseigenaren een reparatieplan voor hun 
beschadigde woning wordt gemaakt.

Overbevolkt
Als gevolg van de torenhoge huurprijzen op het eiland is het de gewoonte om 
met meerdere gezinnen van een familie onder één dak te wonen. Niet alleen 
binnen een familie trouwens, ook bevriende gezinnen zonder directe bloedlijn 
wonen samen. Mensen hebben doorgaans niet veel persoonlijke ruimte in een 
gedeelde woning. De huizen zijn klein en vaak dicht op elkaar gebouwd. Door 
orkaan Irma raakten zo’n 7.000 mensen ontheemd. Slechts een klein percentage 
hiervan verblijft in collectieve opvangplekken, zoals bijvoorbeeld op Festival Vil-
lage op Pond Island. Daar wonen iets meer dan 60 gezinnen. De overgrote meer-
derheid van de ontheemden woont bij andere families. Een fenomeen dat dus al 
voor orkaan Irma bestond, maar nu sterk geïntensiveerd is. Sommige huizen zijn 

overbevolkt en dit leidt tot sociale spanningen. 
Omdat het bieden van onderdak op Sint-Maarten meer is dan alleen bakstenen 
en cement distribueren, is het sociale aspect van het versterken van gemeen-
schappen de kern van het Rode Kruis ‘House Repair’-programma. Wanneer  
buren elkaar helpen met het opbouwen of repareren van hun huizen, zal dit de 
herstelfase enorm bevorderen. Vele handen maken licht werk; gereedschap kan 
uitgeleend worden, er kan slim omgegaan worden met de inzet van vakman-
schap en werklui. Zeker nu de bouwsector zo onder druk staat; iedereen zoekt 
loodgieters, aannemers en timmerlui. Het Rode Kruis helpt dit te faciliteren en 
organiseert tevens dat deze mensen aan bouwmateriaal kunnen komen.

Aanpak op maat
De orkaanschade op Sint-Maarten is verdeeld in ‘pockets’. De omvang van de 
schade die mensen hebben, heeft niet alleen te maken met hoe sterk hun huis 
was voor de orkaan. Wáár hun huis stond, en vooral ook wat er náást hun huis 
stond, gaf vaak de doorslag. Zo zijn er mensen in zwaar getroffen wijken waar 
‘slechts’ een paar ramen gesneuveld zijn. Maar er zijn ook huizen in relatief min-
der getroffen wijken, waar het dak compleet weg is, of de hele voorgevel. Op 
veel plekken staat alleen de toilet nog overeind, terwijl de rest van het huis in 
puin ligt. De enorme verschillen in de omvang van de schade in combinatie met 
de persoonlijke woonsituatie van mensen vragen om een aanpak op maat. Ook 
moeten de gevoeligheden en variëteit in de juridische eigendomssituatie van ge-
troffen mensen in acht genomen worden.

Het cement van een gemeenschap

Niet alleen beschadigde huizen op het eiland hebben een nieuwe laag cement nodig, 
ook binnen de gemeenschap is hier en daar wat stucwerk vereist. Het Rode Kruis kwam 
daarom met een andere aanvliegroute voor het ‘House Repair’ project. Sociale woningbouw, 
maar dan niet zoals wij die in Nederland kennen.   
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Shadira, Frans en Dorian spreken met Angelica van de gemeenschapsraad in Middle Region. Foto: Michelle Hamers. 
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Deur tot deur
Daarom gaan Frans, Dorian en Shadira de wijken in. Frans, voormalig brandweer-
commandant in Nederland, is inmiddels een ‘local’ op het eiland. Hij maakte 
in de tien jaar dat hij hier woont vijf grote orkanen mee. “Maar Irma overtrof 
alles. Werkelijk iedereen heeft schade,” zegt hij. De Nederlandse Dorian die op 
Sint-Maarten woont en werkt, en de lokale Shadira die in de VS aan het stude-
ren was, waren toevallig niet op het eiland toen de orkaan over kwam, maar 
zijn zo snel mogelijk naar huis gevlogen om te helpen. Als locals, en met een 
achtergrond in maatschappelijk werk, zijn zij de perfecte mensen for the job. 
De teams die de wijken ingaan, bestaan uit een maatschappelijk werker en een 
technische expert, die naar de bouwconstructie van de huizen kijkt. Zodra de 
buurtverenigingen de lijsten aanleveren van mensen van wie zij denken dat ze de 
hulp het beste kunnen gebruiken, gaan de Rode Kruis-teams van deur tot deur 
om de schade op te nemen en met mensen te spreken. Een tijdrovende klus. En 
hoogstwaarschijnlijk melden zich tijdens deze bezoeken nog meer mensen die in 
aanmerking komen voor het reparatieprogramma. 

Building back safer
Het ‘House Repair’-project richt zich op 2.000 kwetsbare gezinnen in negen dis-
tricten van Sint-Maarten wiens huis orkaanschade heeft opgelopen, maar dat 
niet volledig verwoest is. Per begunstigde wordt een technisch assessment uit-
gevoerd waarna deze met een soort voucher of lijst (‘bill of quantity’) naar een 
bouwmarkt kan. Wij vergoeden de bouwmarkt voor de geleverde materialen. 
Mensen worden op deze manier door het Rode Kruis geassisteerd in de vorm van 
technisch advies, gereedschap en bouwmaterialen, maar blijven zelf de leiding 
en verantwoordelijkheid over de reparatie houden. De werkzaamheden die ver-
volgens gedaan zullen worden, worden vanuit het principe ‘building back safer’ 
en ‘risk reduction’ gedaan. Lange-termijn principes die beter bestand zijn tegen 
een volgende orkaan of aardbeving. Want dat er weer orkanen zullen komen, is 
een feit in de Cariben.   

Het Rode Kruis shelterteam spreekt met mensen wiens huis beschadigd is door de orkaan. Foto: Michelle Hamers
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Waste to work
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Wat blijft er over nadat een genadeloze categorie 5-orkaan over je eiland raast? 
Inderdaad, afval. Bergen afval. Glas van gesneuvelde (auto)ramen, textiel van 
weggevlogen beddengoed en matrassen, elektronische apparaten met water-
schade, hout van weggewaaide dakconstructies, stukken muur en beton. En alsof 
dat niet genoeg is, brengt de noodhulp en sloopfase opnieuw afval met zich mee. 
Complete hotels moeten gestript worden en de vele uitgedeelde dekzeilen zijn 
overbodig na huisreparaties. Nederlandse startups zien grote kansen voor het 
zonnige eiland. In ‘Waste to Work’ pakken ze samen met lokale ondernemers de 
afvalberg aan.

Heet hangijzer
“Tussen oktober en januari is de hoeveelheid afval op de berg van Pond Island op 
Sint-Maarten zo ongeveer verdubbeld”, constateert Michel Becks, expert huma-

Wat een puinhoop  

Orkaanafval en werkgelegenheid als grondstoffen om 
het toeristische Sint-Maarten weer te laten floreren.  

nitaire innovatie bij het Rode Kruis. En het afval blijft maar binnenkomen naar-
mate meer en meer mensen hun huizen, of wat daar nog van over is, opruimen. 
En dat terwijl afval voor de bevolking van Sint-Maarten al tijden een heet hang-
ijzer was. Het stond de afgelopen verkiezingen telkens weer op de agenda. Op 
de vuilnisberg ligt alles op één hoop; afval wordt niet gescheiden. Er komt rook 
vanaf, en giftige dampen. De puinhoop die orkaan Irma achterliet, biedt een kans 
om daar nu mee aan de slag te gaan.

Een milieustraatje zou hier geen overbodige luxe zijn. Dat zien ook de initiators 
van het Waste to Work-project. “Al het afval dat nog binnenkomt, kan meteen 
gescheiden worden”, zegt Job Nijs, directeur van innovatieplatform Open House. 
“Plastic, glas, houten platen. Dat zijn allemaal prachtige grondstoffen voor gerecy-
clede producten.” Gezamenlijk zouden Nederlandse en lokale ondernemers  hun 
eigen business kunnen opzetten in het recyclen van afval en zo werkgelegenheid 
creëren. Denk aan bedrijfjes die hippe tassen maken van gebruikte dekzeilen, 
badkamertegels van oud plastic, vuurkorven van druktanks en bouwmaterialen 
zoals orkaanbestendige raambedekking (‘hurricane shutters’). De mogelijkheden 
zijn eindeloos.

Uitzicht op Pond Island, de afvaldump van Sint-Maarten. Foto: Michelle Hamers
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Lege flessen
Het idee achter ‘Waste to Work’ ontstond tijdens een bijeenkomst van ‘Startup 
Solutions for St. Maarten’, een samenwerking tussen het Nederlandse Rode 
Kruis, Startup Delta, ministeries van Defensie en van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties, Impact City, Open House, Innofest en DCHI (Dutch Coalition 
for Humanitarian Innovation). Waar in 1995 na orkaan Luis nog ‘snelle’ prefab 
behuizing werd ingevlogen als oplossing voor de orkaanschade, wordt  anno 
2018 op een innovatieve en duurzame manier naar oplossingen gezocht. Startup 
Solutions for St. Maarten dacht aan een andere benadering van afvalverwerking. 
De bevolking van Sint-Maarten ziet al langer de urgentie dat er iets moet gebeu-
ren. Er worden zelfs lege flessen naar het Rode Kruis-kantoortje op Sint-Maarten 
gebracht; de inwoners hebben genoeg van de onophoudelijke afvaldump.  

The friendly island
Sint-Maarten staat bekend als “the friendly island”. Het Nederlandse deel is vol-
ledig gericht op met name Amerikaanse toeristen. Azuurblauw water, imposante 
hotels, resorts en casino’s. Orkaan Irma liet veel van deze plekken in puin achter. 
Ook de inkomens van de lokale bevolking die op deze plekken werkten, liggen 
nu in puin. Er heerst een enorme werkloosheid, en die los je niet zomaar op. De 
ondernemers achter ‘Waste to Work’ zien de enorme hoeveelheden orkaanafval 
als kans om werkgelegenheid te creëren en op deze manier bij te dragen aan 
economische stabiliteit. 

Rolmodel
Enthousiast trekken Michel van het Rode Kruis en Job van Open House een grote 
banner uit de afvalberg op Pond Island. “Kijk, hier kunnen zo een aantal tassen 
van gemaakt worden! Perfect materiaal,” zegt Michel glunderend. Eerst moet nu 

Eén van de vele afvalhopen in woonwijk Middle Region. Foto: Michelle Hamers
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een locatie gevonden worden. De heren beseffen dat 
het Rode Kruis, samen met de innovatiecoalitie Star-
tup Solutions for St. Maarten, het afvalprobleem niet 
kan oplossen. Wel kan het ‘Waste to Work’-project 
een duit in het zakje doen op het gebied van werk-
voorziening, creativiteit, een schoner eiland en op de 
langere termijn een verbetering van de spreekwoor-
delijke ‘foot print’. De integratie van de glasbak in Ne-
derland ging ook niet over één nacht ijs. “Als lokale 
ondernemers hiermee aan de slag gaan, zal je zien 
dat het als een sneeuwbaleffect werkt”, aldus Job. 

Dit is één van de early recovery projecten die wordt 
gefinancierd uit het Nederlandse Wederopbouwfonds 
voor Sint-Maarten, onder verantwoordelijkheid van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. 25
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In aanvulling op de tekstuele uitleg over de 
hulpverleningsprojecten zoals in voorgaande 
hoofdstukken, wordt hier inzage gegeven in 
de financiële balans van de “Nederland helpt 
Sint-Maarten”-campagne. Bovenaan de inkom-
sten van de actie en de kosten voor de coördi-
natie hulpverlening en fondsenwerving, daar-
onder de verschillende projecten verdeeld over 
bestedingen en gecommitteerde bedragen. Van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties is een extra bijdrage gekomen 
van ruim een miljoen waardoor het schoolmaal- 
tijdenprogramma verlengd kon worden en het 
‘Waste to Work’ innovatietraject kon worden 
opgestart. 

Het bedrag voor de coördinatie van de hulpver-
lening is een reservering voor alle kosten over 
de gehele looptijd van de operatie. Alle bedra-
gen zijn in euro’s en aangegeven in duizendtal-
len – de inkomsten in natura zijn meegenomen 
in de kolom ‘totale bestedingen’ bij kostenpost 
‘1. Noodhulp Bovenwindse Eilanden’. 
  

** Dit betre� het beschikbare totaalsaldo bij het Nederlandse Rode Kruis.

*    Qua financiele verwerking en verantwoording volgen we de methode die de Samenwerkende Hulporganisa�es (SHO) hanteren 
(7% coordina�ekosten hulpverlening). Dit bedrag is een reservering voor de gehele loop�jd van de opera�e. 

Overzicht financiën “Nederland Helpt Sint-Maarten”
Totaalsaldo

18.575
In-kind ('in natura') dona�e [KLM-vlucht] 250 

-326
18.499

Bijdrage ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela�es (schoolmaal�jdenprogramma + innova�e) 1.225
-1.300
18.424

Totale
bestedingen

Gecommi�eerde
bedragen

Besteed +
gecommi�eerd

Saldo "Fund Hurricane Irma" **
Coördina�ekosten hulpverlening *

Inkomsten ac�e 'Nederland helpt Sint-Maarten'

Kosten fondsenwerving
Saldo fondsenwerving

1. Noodhulp Bovenwindse eilanden 2.368                    -                            2.368                       
2. Voedselbonnenproject 744 756 1.500
3. Noodhulp aan Cuba via IFRC 500                        -                            500                          
4. Overige kosten noodhulpfase (communica�e ed.) 43                          -                            43                             
Subtotaal noodhulp 3.654 756 4.410

5. Schoolmaal�jdenprogramma 417 553 970
6. House Repair-project 33                          -                            33                             
7. Overige kosten wederopbouwfase (comm. ed.) 64 - 64
Subtotaal wederopbouw 514 553                           1.067                       

TOTAAL 4.168                    1.309                       5.477                       

NOODHULP

WEDEROPBOUW
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Welke uitdagingen kwamen we tegen in deze fase? 

Foto: Belinda van der Gaag
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Uitdagingen

In de planning en het opzetten van het ‘House Repair’-project (zie pagina 18) 
bleek al snel dat de implementatie van dit project een uitdaging ging worden, 
omdat het vinden van lokaal gespecialiseerd technisch personeel lastig was. De 
capaciteit van de bouwsector op Sint-Maarten staat onder druk door de hoe-
veelheid werkzaamheden na de enorme schade die orkaan Irma aanrichtte. 
Daarnaast zijn er veel commerciële partijen in het speelveld, die de competitie 
opdrijven. Voor de recruitment is ook over de grens gekeken naar andere Ne-
derlandse eilanden in de regio, want zonder bouwtechnici konden er geen tech-
nische assessments (analyses) gedaan worden van de schade aan particuliere 
huizen. Tevens kosten deze gedegen en gedetailleerde assessments, de selectie 
van begunstigden en het ontwikkelen van ‘building back safer’-richtlijnen veel 
tijd. Dit zorgt ervoor dat het langer duurt voordat de eerste huizen gerepareerd 
worden binnen het ‘House Repair’-project.

Een andere uitdaging is de politieke situatie op Sint-Maarten en de wisseling van 
de regering. Het Rode Kruis probeert zoveel mogelijk de coördinatie te initiëren 
tussen de verschillende hulpverlenende partijen op het eiland, inclusief de over-
heid. Hoewel het Rode Kruis altijd onafhankelijk werkt, liggen de hulpactiviteiten 
in het verlengde van of aanvullend op de capaciteit van een lokale overheid en 
wordt er dus afgestemd met de autoriteiten en andere lokale en internationale 
Non Gouvernementele Organisaties (NGOs).  

De communicatie vanuit het Rode Kruis richting de bewoners van Sint-Maarten 
bleek moeilijk, er deden allerlei geruchten de ronde over bijvoorbeeld distribu-
ties van hulpgoederen. Het Rode Kruis heeft daarom een zogenoemde ‘commu-
nity engagement and accountability’ gedelegeerde (een gespecialiseerde com-
municatiemedewerker) aan het team toegevoegd die onder andere zorgde voor 
duidelijke informatievoorziening via onder andere de radio en online kanalen 
zoals Facebook.

In het voedselbonnenproject kwam naar voren dat de capaciteit van de gemeen-
schapsraden en buurtverenigingen erg uiteen liep. In de eerste ronde van het 
project, toen was het nog noodhulp, was er een grote afhankelijkheid van deze 

lokale spelers voor de selectie van begunstigden, terwijl ze soms niet ervaren wa-
ren op het gebied van hulpverlening. Voor ronde twee heeft het Rode Kruis daar-
om verbeteringen doorgevoerd in bijvoorbeeld de selectie van beneficianten 
door het betrekken van ‘social advocacy’-groepen, zoals organisaties (soms Non 
Gouvernementele Organisaties – NGO’s) die zich specifiek inzetten voor bijvoor-
beeld vrouwen, mensen met beperkingen en kinderen, of religieuze groepen die 
plaatselijk actief zijn. Door tijd te nemen tussen de twee rondes voor een evalua-
tie, kon een uitgebreide analyse en nieuw selectieproces plaatsvinden waardoor 
de meest kwetsbaren in de negen districten waar we werken niet buiten de boot 
zouden vallen. In de analyse werd duidelijk dat veel kwetsbare mensen profijt 
hebben van dit project. Op de langere termijn zal de data die de evaluaties en 
analyses oplevert, gebruikt worden voor het opzetten van projecten voor nieuwe 
manieren van levensonderhoud (‘livelihoods’).     

Met één betaalde medewerker en een dozijn actieve vrijwilligers, had de lokale 
afdeling van het Nederlandse Rode Kruis op Sint-Maarten een te lage capaciteit 
voor een ramp van deze omvang. Er werden Nederlandse en internationale me-
dewerkers en vrijwilligers uit Aruba, Curaçao en Bonaire ingevlogen. De tijdsduur 
van de missies van deze gedelegeerden varieerde sterk waardoor de Human Re-
sources-kant van het Nederlandse Rode Kruis onder druk stond en er veel werk-
overdracht moest plaatsvinden. Inmiddels zijn er steeds minder internationale 
medewerkers op het eiland aan het werk, veel functies worden lokaal ingevuld 
of op afstand voor zover mogelijk. 
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Lessons learned

Uit de eerste evaluatie van het foodvoucherproject in december werd gecon-
cludeerd dat de voucherdistributies in de eerste ronde enigszins chaotisch zijn 
verlopen. Dit had onder andere te maken met het feit dat de selectiecriteria van 
beneficianten niet objectief genoeg waren waardoor er uiteenlopende verwach-
tingen ontstonden. Daarnaast bleek er onvoldoende ‘crowdcontrol’ en humani-
taire ervaring te zijn bij een aantal van de aangewezen verantwoordelijken van 
de gemeenschapsraad, met wie we nauw samenwerkten in dit project. Voor de 
tweede ronde van de foodvouchers zijn daarom verbeterpunten doorgevoerd 
betreft de selectie van beneficianten, de organisatie van de distributies en de rol 
van de gemeenschapsraden. Tevens wordt intensiever ingezet op communicatie 
richting beneficianten zodat er beter verwachtingsmanagement plaatsvindt.  

Inmiddels worden de uitgezonden (internationale) gedelegeerden voor een lan-
gere termijn ingezet op het eiland, wat voor meer stabiliteit en minder werk-
overdracht zorgt. Tevens draagt het bij aan vertrouwen bij de lokale bevolking en 
politiek wat ten goede komt aan de relaties en samenwerking. Daarnaast wordt 
er geïnvesteerd in de ontwikkeling van de lokale afdeling en wordt de langeter-
mijnstrategie geherstructureerd, bijvoorbeeld het proces voor de werving van 
vrijwilligers. 

In de langetermijnplanning is het thema ‘duurzaamheid’ vergroot ten opzichte 
van in de noodhulpfase. In een noodhulpoperatie wordt veel plastic richting het 
eiland gestuurd, denk aan flesjes water en dekzeilen om in de eerste levensbe-
hoeften van mensen te voldoen. Met oog op een duurzaam response model voor 
de langere termijn is dus bijvoorbeeld het in hoofdstuk 3 beschreven “Waste to 
Work”-project geïnitieerd waarin ingezet wordt op afvalverwerking vanuit een 
innovatieve hoek.  

Volgens de standaardprocedures moet er bij een budget van deze omvang een 
internationale tender worden uitgezet, met andere woorden, er moeten op in-
ternationaal niveau offertes worden opgevraagd voor in dit geval bouwmateri-
alen. Gezien het feit dat het Rode Kruis de bouwmaterialen niet in bezit krijgt 
omdat mensen in het ‘House Repair’-project een voucher krijgen voor bouwma-

terialen, kon er een uitzondering (waiver) worden aangevraagd. Internationale 
leveranciers van bouwmaterialen hebben bijvoorbeeld geen distributienetwerk 
op het eiland. Nu er lokaal een tender wordt uitgezet, zal dit een positieve impact 
hebben op de economie en kunnen verdere vertragingen worden voorkomen 
door een kortere (nationale) procedure.

De komende tijd zal een externe consultant een evaluatie doen van de nood-
hulpoperatie in de eerste fase. Hiervoor worden diverse interne en externe 
partijen gesproken, stukken bekeken en navraag gedaan over verbeterpunten. 
Hieruit kunnen we leren voor de toekomst. Zo is al eerder duidelijk geworden 
(en gecommuniceerd in de vorige rapportage) dat op het gebied van communi-
catie, logistieke inzet, hulptransport van de Hercules maar ook de soms gebrek-
kige coördinatie van personele inzet van (inter-)nationale staff en vrijwilligers 
verbetering behoeft.

Voedselbon. Foto: Belinda van der Gaag
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Dilemma’s

Dat we niet iedereen kunnen helpen na een ramp is de realiteit van (nood-)
hulpverlening. Op basis van schade-assessments in combinatie met de locaties 
van kwetsbare gemeenschappen is er met de overheid afgestemd dat het Rode 
Kruis in negen districten haar programma’s zou uitrollen. Dit betekent dat binnen 
deze negen districten de hulpverlening effectief en efficiënt wordt opgezet, maar 
dat er buiten deze districten ook kwetsbare mensen zijn die dus niet door onze 
projecten bereikt worden. Het is wel de bedoeling dat iedereen die hulp nodig 
heeft, ook geholpen wordt, en daarom vindt coördinatie plaats met andere or-
ganisaties en partners, zo ook op Sint-Maarten. Dit betekent dat niet al het werk 
door ons uitgevoerd wordt en dat ook wij afhankelijk zijn van anderen en lokale 
overheden.

Per project of programma dienen zich specifieke dilemma’s aan, waarvan de 
meeste hierboven onder ‘uitdagingen’ geschetst worden. In het geval van het 
‘House Repair’-project komen daar nog vraagstukken bij die te maken hebben 
met de context van het eiland, voornamelijk met betrekking tot de groep onge-
documenteerden. De status van deze mensen op Sint-Maarten is an sich geen 
criterium voor het project, maar de juridische status van hun woning wél. Als 
de woning illegaal gebouwd is, komen ze in beginsel niet in aanmerking voor 
het project, terwijl ze misschien wel hulp nodig hebben. Voor die situaties waar 
de hulpvraag groot is, zullen we via pleitbezorging bij de overheid en anderen 
trachten ervoor te zorgen dat ze er niet alleen voor komen te staan. En, voor het 
voedselbonnenprogramma gelden andere criteria en komen zij mogelijkerwijs 
wel in aanmerking. 

Foto: Arie Kieviet
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Het Rode Kruis kan niet iedereen helpen

Als ik door winkelstraat Front street in hoofdstad Philipsburg slenter, probeert 
het personeel van juwelierszaken, parfumeries en dure kledingzaken me naar 
binnen te lokken. Soms knoop ik toch even een praatje aan, uit nieuwsgierigheid 
naar het verhaal achter de etalage die staat te shinen alsof er nooit een orkaan 
langs is geweest. Na de eerste teleurstelling dat ik geen Amerikaanse toerist ben 
die op zoek is naar een plek om de portemonnee te legen, zijn mensen verbaasd 
dat ik voor het Rode Kruis werk op Sint-Maarten. Wat die hier dan eigenlijk de-
den, vroegen ze zich af. 

Philipsburg valt niet onder de negen districten waar het Rode Kruis werkt, toch 
is ook daar veel schade. Achter het populaire Front street, waar de winkels snel 
opgelapt werden voor als de toeristen terug kwamen, ligt het stille Back street 
(achterstraat). Het verschil is schrikbarend; Back street is een straat van huizen-
ruïnes. Het meeste puin is opgeruimd, maar er is nog niets gedaan aan de op-
bouw. En vier maanden na orkaan Irma ligt er ook geen actieplan klaar. Er wordt 
op dit moment druk gecoördineerd over welke organisatie (of de overheid) wát 
precies gaat aanpakken op het eiland. Er komt nauwelijks informatie naar buiten 
over wat voor hulp er beschikbaar is voor wie, tot grote frustratie van de eiland-
bewoners. 

Natuurlijk is het prima om een tijdje bij familieleden te wonen, maar zonder een punt 
aan de horizon duren de dagen toch lang. Ik hoor verhalen van mensen die geen idee 
hebben hoe lang de wederopbouw gaat duren en wanneer er concrete stappen gezet 
worden. Velen droegen hun steentje bij in de eerste weken na de ramp; ze hielpen 
met het uitdelen van voedsel en kleding, schouders eronder. Ze vingen familieleden en 
vrienden op. Of vangen, dus eigenlijk, want de meeste mensen kunnen nog niet terug 
naar huis. 

Het Rode Kruis probeert altijd mensen in de grootste nood eerst te helpen. Geloof, 
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. 
Gezien het feit dat het Rode Kruis niet overal op het eiland werkt omdat andere orga-
nisaties 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, mis-
schien wél geholpen worden, omdat ze bijvoorbeeld een alleenstaande ouder zijn. 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.  

Het Rode Kruis-kantoor op Sint-Maarten is open en steeds meer mensen weten ons te 
vinden. Er staan collega’s klaar voor iedereen die vragen heeft. 



De komende maanden

Foto: Michelle Hamers
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Naast het schoolmaaltijdenprogramma, de tweede ronde van de voedselbon-
nen, het ‘House Repair’-project en ‘Waste to Work’, staan er nog een aantal nieu-
we activiteiten en samenwerkingen op de agenda. Hieronder een overzicht van 
wat er aan staat te komen.  

UNICEF Safe Schools project

Door orkaan Irma raakten veel scholen beschadigd. UNICEF richt zich op de kin-
deren van Sint-Maarten op het gebied van onderwijs, kinderbescherming en 
psychosociale hulp. De architect van UNICEF die gespecialiseerd is in rampbe-
stendige en kindvriendelijke (scholen-)bouw begon in februari. Hij zal de over-
heid adviseren op het gebied van ontwerp en bouwcodes en werkt aan herziene 
richtlijnen voor veiligere en meer kindvriendelijke bouw. Hij richt zich niet alleen 
op scholen maar ook op speelplekken en sportvoorzieningen.
Tevens zal UNICEF de overheid helpen met het ontwikkelen van maatregelen 
specifiek voor scholen in noodsituaties. Deze zijn onderdeel van een breder ram-
penvoorbereidingsbeleid voor het onderwijs. Ze worden door de scholen zelf 

verder uitgewerkt en toegepast en het Rode Kruis gaat in de klassen zorgen voor 
ontruimingsoefeningen en eerste-hulp-cursussen voor kinderen en leerkrachten. 
Vanaf maart worden 120 professionals die met kinderen werken, zoals leerkrach-
ten, getraind in de “Return to Happiness”-methode voor psychosociale hulp. 
Hierdoor kunnen zij kinderen beter helpen in de moeilijke omstandigheden na 
de ramp, en ook kinderen direct bijstaan na toekomstige rampen. Bij deze me-
thode hoort een set met creatieve materialen en spellen waarmee kinderen zich 
op verschillende manieren kunnen uiten. 
Op het gebied van kinderbescherming zijn met het ministerie van Justitie gege-
vens verzameld over de kinderen die vlak voor en na de orkaan zijn geëvacueerd. 
In combinatie met inschrijvingsgegevens van scholen kunnen alle kinderen wor-
den getraceerd om na te gaan waar ze zijn en hoe het met ze gaat op de plek 
waar ze nu verblijven of nadat ze zijn teruggekeerd op Sint-Maarten. Er zal in 
maart ook worden gesproken met autoriteiten van eilanden waar de kinderen 
onder andere naartoe zijn gebracht, zoals Aruba, Bonaire en Curaçao als eerste 
stap naar verbeterde protocollen tussen de eilanden voor evacuaties van kinde-
ren tijdens rampen. 34

Foto: Michelle Hamers
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nadat orkaan Irma de Bovenwindse eilanden raakte, zochten Nederlandse ge-
meenten contact met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om ge-
zamenlijk steun te verlenen aan deze eilanden die deel uitmaken van het Konink-
rijk der Nederlanden. VNG deed een beroep op haar leden om te doneren aan 
de Rode Kruis-campagne “Nederland helpt Sint-Maarten” en een rol te spelen 
in de wederopbouw. Het Rode Kruis en VNG hebben afgesproken dat 50% van 
de door Nederlandse gemeenten aan het Rode Kruis geschonken fondsen be-
schikbaar zijn voor wederopbouwacitiviteiten die uitgevoerd zullen worden door 
VNG International (het internationale samenwerkingsagentschap van VNG) en in 
samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis.

Twee missies naar de Bovenwindse eilanden zijn inmiddels voltooid en daaruit 
is een uitgebreid overzicht van de behoeften van de overheid van Sint-Maarten 
en de publieke organen op Saba en Sint-Eustatius uit voortgekomen. De meeste 
activiteiten zullen echter op Sint-Maarten gaan plaatsvinden, gezien de omvang 
van de schade op dit eiland. Doel van het project (dat zal worden geïmplemen-
teerd van maart 2018 tot juli 2020) is om bij te dragen aan de veerkracht van 

de eilanden in geval van toekomstige orkanen. Dit betekent dat de regering van 
Sint-Maarten zal worden versterkt in zijn capaciteit op het gebied van ‘disaster 
preparedness’, zodat zij beter kunnen anticiperen en reageren binnen alle ge-
meenschappen op Sint-Maarten in geval van toekomstige rampen. Een onder-
deel hiervan is ondersteuning van de lokale regering met het principe ‘building 
back better’ om toekomstige rampenscenario’s te voorkomen en beperken. 

Samen met de regering van Sint-Maarten zal VNG International werken aan een 
herziening van de huidige rampenmanagement-structuur, grondige trainingen 
en oefeningen en verbeterde toegang tot informatie voor rampenbeheersing. 
Er zal specifiek aandacht zijn voor de psychologische paraatheid van de hulp-
diensten en de bevolking van Sint-Maarten in het algemeen. VNG International 
zal de regering van Sint-Maarten tevens ondersteunen in het definiëren en im-
plementeren van een duurzaam en rampenbestendige bouwcode. Ten slotte zal 
er aandacht zijn in het project voor een meer effectieve en efficiëntere imple-
mentatie van de wederopbouwprogramma’s, door het verbeteren van project-
management-vaardigheden.   

Foto: Iris van Deinse
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Rode Kruis-afdeling Sint-Maarten 

Vanaf december richt de Sint-Maarten afdeling zich niet alleen op het ondersteu-
nen van de huidige projecten, maar richt het zich ook op het versterken van de 
afdeling door herstructurering en rekrutering van nieuwe vrijwilligers. De eerste 
vrijwilligers intake in januari was goed voor 20 nieuwe vrijwilligers. Er worden 
nog drie nieuwe momenten ingepland dit jaar om verder te kunnen groeien. Al 
deze vrijwilligers worden bij hun start ingelicht over de ‘fundamental principles’ 
en gedragscodes (‘Code of Conduct’) van het Rode Kruis – ook volgen zo snel mo-
gelijk de relevante trainingen, zoals op het gebied van EHBO en rampenmanage-
ment. Naast nieuwe vrijwilligers is de afdeling ook op zoek naar nieuwe vrijwilli-
ge bestuurders. Deze worden uiteindelijk door de leden van de afdeling gekozen.

Met het oog op het volgende orkaanseizoen dat in juni begint, focust de afdeling 
zich inmiddels verder op het gebied van rampenmanagement. De huidige plan-
nen richten zich op het lokaliseren van rampenmanagement-teams in de verschil-
lende wijken. Eén van de leerpunten van de response bij Irma was dat sommige 
wijken lastig te bereiken zijn door schade en geblokkeerde wegen. Door lokale 

rampenteams op te richten, kunnen hulpverleners van het Rode Kruis sneller 
ter plaatse zijn. Hiervoor is ook een goede communicatiestructuur belangrijk, 
zodat de verschillende teams met elkaar kunnen afstemmen. Met de overgang 
van een centrale rampenstructuur naar een decentrale rampenstructuur zal bin-
nenkort worden begonnen en worden gecommuniceerd met overheid en lokale 
bevolking door middel van een communicatiestrategie. Hier zullen ook de juiste 
vrijwilligers voor worden aangetrokken.

Daarnaast is de afdeling weer begonnen met het organiseren van EHBO-trainin-
gen voor bedrijven en gemeenschappen. De eerste les vond plaats in februari en 
het aantal klassen wordt langzaam verder opgeschroefd om kennis van EHBO te 
vergroten in de gemeenschappen. Als onderdeel van een nieuw project wordt ook 
gekeken naar het certificeren van een vast percentage leraren op alle scholen in 
een nieuwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs van Sint-Maarten. 36
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Mensen helpen zit in de familie

Verpleegkundestudent Travin (19) viert dit jaar zijn vijfjarig jubileum als Rode 
Kruis-vrijwilliger. Als assistent rampencoördinator liet hij zien wat waard was 
toen orkaan Irma over zijn eiland raasde. Tijdens het oog van de orkaan bracht 
hij met zijn vader snel de buren in veiligheid. Direct na de orkaan ging hij samen 
met collega Natascha op pad om hulp te verlenen. Buiten in de regen brachten 
ze verbanden aan bij mensen met snijwonden. “Mensen helpen zit in de familie,” 
bekent de jonge Travin verlegen. Zijn nichtje Glenda werkt ook bij het Rode Kruis. 

Eerste hulp verlenen na een ramp van deze omvang was wel even andere koek 
dan de lezingen en presentaties die hij normaliter geeft op middelbare scholen 
als vrijwilliger bij de jeugdvereniging. De ogenschijnlijk verlegen Travin kalmeer-
de zichzelf en stapte volledig in werkmodus en met zijn eigen EHBO-set resoluut 
de deur uit toen de orkaan voorbij was in de vroege ochtenduren. Onderweg 
naar zijn collega’s en vervolgens de opvangplek, verpleegde hij allerlei gewon-
den. “Mensen waren blij om het Rode Kruis te zien”, zegt Travin. Samen met 
afdelingshoofd Nadjesca hadden ze goede voorbereidingen getroffen, maar ver-
loren radiocontact met elkaar tijdens de orkaan. Wel kregen ze de collega’s op 
Sint-Eustatius te pakken, ze vroegen om hulp. 

Dag en nacht werkte hij door. Met zijn ‘disaster pass’ kon hij ook na de ingestel-
de avondklok de straat op. De hulpverlening kwam moeizaam op gang, maar 
Travin probeerde begrip te kweken bij de bevolking en zorgde ervoor dat hij de 
gegevens van mensen die hulp nodig hadden, noteerde. Hij kwam altijd terug 
en bracht ze voedsel en water. Deze huis-aan-huis distributies werden enorm 
gewaardeerd. Het vertrouwen vanuit de gemeenschappen groeide. Maar er wa-
ren ook chaotische distributies. “Please coordinate for safety reasons, otherwise 
we will pack up and leave,” heeft Travin wel eens moeten omroepen. Dat hielp, 
mensen maanden elkaar tot rust en de distributie kon uiteindelijk doorgaan. 
Sommige vrijwillige hulpverleners zien het Rode Kruis als hun tweede thuis. Toch 
waren er niet veel vrijwilligers actief na orkaan Irma. Ze waren getraumatiseerd 
en er heerste plunderingen en onveilige situaties op het eiland in de eerste da-
gen. Travin beaamt dat psychische nazorg na een emotioneel trauma van groot 
belang is. “Als iemand zijn emoties niet onder controle heeft, kan elke situatie in 

chaos omslaan. De emotionele kant van hulpverlening is een belangrijk onder-
deel van ons werk, niet alleen de fysieke wonden,” zegt hij. Met een klein, maar 
gepassioneerd team zorgden de Rode Kruis-vrijwilligers voor de eilandbewoners 
én voor elkaar.     

Als assistent rampencoördinator volgt de ambitieuze en leergierige Travin ver-
schillende trainingen en cursussen via het Rode Kruis, zoals EHBO, waterveilig-
heid, water en sanitatie-training, data- en informatiemanagement en een cursus 
over het Zika-virus. “Als ik straks een baan heb, blijf ik vrijwilliger voor het Rode 
Kruis. Met goed ‘time management’ kun je veel combineren,” lacht Travin.  

Rode Kruis-vrijwilliger Travin (19)




