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Op Sint-Maarten wordt keihard gewerkt. Twee jaar nadat orkaan Irma het eiland 
in grote ravage achterliet, krabbelen de eilandbewoners langzaam op. Inmiddels 
komen de vakantievluchten weer binnen en is er weer een aankomsthal mét 
airco. Je hoeft je koffer dus niet meer buiten in de zon op te halen van de ‘baga-
geband’ – ofwel een rij koffers onder een partytent waar een klein hondje aan 
snuffelt.

Ik kan mij de eerste beelden van vlak na de ramp nog goed herinneren. Ongelo-
felijk wat daar gebeurd is en dat de gevolgen twee jaar na dato nog zo zichtbaar 
zijn.

Afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het komt allemaal uitgebreid aan bod in deze 
rapportage. We mogen met gepaste trots kijken naar wat het Rode Kruis voor 
elkaar heeft gekregen. Er zijn bouwmaterialen verschaft aan meer dan duizend 
huishoudens. Er staat een dijk van een team dat vol energie de mouwen ops-
troopt.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. Nog steeds liggen er bootwrakken op 
het land en op de bodem van de lagunes. Nog altijd hebben veel mensen geen 
dak boven hun hoofd. We horen en zien nog steeds schrijnende verhalen en si-
tuaties. Hoe kan dat? Hoe geef je mensen met een hulpvraag een bevredigend 
antwoord? Want hulp bieden is helaas niet altijd mogelijk (zie hoofdstuk 4 onder 
‘dilemma’s’).      

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een meer ‘holistische’ aanpak van 
onze hulpverlening. Dit betekent dat alle projecten met elkaar verbonden zijn en 
toewerken naar dezelfde doelen: de Sint-Maartenaren helpen om te herstellen 
van orkaan Irma én ze helpen om weerbaarder te worden. Hopelijk is de impact 
van een volgende ramp minder groot omdat huizen na reparatie steviger zijn en 
omdat mensen door de verschillende programma’s van het Rode Kruis een ma-
nier gevonden hebben om zo goed mogelijk met een ramp om te gaan. En elkaar 
hierin kunnen ondersteunen als gemeenschap. 

6 september 2019

Dit laatste jaar van de wederopbouwfase zetten we vol in op de samenhang van 
de projecten en de samenwerking met lokale partners. Zo kunnen mensen die 
opgeleid worden tot bouwvakker binnen het beroepsopleidingstraject daarna di-
rect aan het werk in het bouwteam van het huizenreparatieproject. Ook worden 
de rampenplannen herzien en treffen we op alle overzeese eilanden voorberei-
dingen voor nieuwe orkanen. We kijken ook naar de psychosociale impact van 
deze ramp, want sociale cohesie in een samenleving zorgt voor meer veerkracht 
in moeilijke tijden. 

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, eersteherstelprojecten en 
ondersteuning 510 datateam

Upper Cay hill. Foto Dirk-Jan Visser
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Noodhulp Sint-Maarten
10 september - 6 november 2017

26.701 mensen  
kregen hulpgoederen *

116.738 
liter water

27.126
jerrycans

11.828
dekzeilen 

1.339
hygiëne-
pakketten 

140
bouw-
pakketten

8.088
voedsel-
pakketten

* Hiervan zijn tenminste 18,881 individuele mensen geteld. Van de overige mensen is niet 
bekend of zij één keer of meerdere malen hulpgoederen ontvingen bij de grootschalige 

distributies in de eerste week na de ramp.  Zie ook kopje ‘Distributies’.

Context
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 deze tweejaarrapportage bieden we een totaalbeeld van bijna twee 
jaar hulpverlening op Sint-Maarten en vermelden we dus opnieuw de 
noodhulpgoederen die we verstrekt hebben in de weken na Irma (zie 
infograph), de geldelijke bijdragen die we gedaan hebben aan de hulp-
verlening op de omliggende eilanden en de eersteherstelprojecten 
zoals het schoolmaaltijdenproject en het voedselbonnenprogramma 
die inmiddels afgerond zijn.1 Ook de waardevolle bijdrage van het 510 
datateam wordt hieronder opnieuw vermeld.  

Noodhulp
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, waarbij in 75% van de gevallen het contact tussen 
familieleden hersteld werd.

Het Rode Kruis werkt in noodsituaties met “global tools”; oftewel 
hulpverleningsmechanismen die mondiaal ingezet kunnen worden op 
het moment dat ergens een ramp plaatsvindt. Een concreet voorbeeld 

1 Deze bijdragen worden ook vermeld in het financiële overzicht. 
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hiervan zijn de ‘Emergency Response Units’ (of ERUs), teams van internationa-
le hulpverleners gespecialiseerd in het opzet¬ten van noodhulp die direct ter 
plaatse kunnen gaan op momenten dat elke seconde telt. Deze ERUs worden 
beheerd door zusterverenigingen en kunnen ingezet worden door elke nationale 
vereniging (zoals het Nederlandse Rode Kruis). Het Zwitserse Rode Kruis lever-
de 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 een 
operationeel manager geleverd en het Luxemburgse Rode Kruis droeg financieel 
bij. De Nederlandse Rode Kruis-afdelingen op Curaçao en Aruba stuurden vrijwil-
ligers en goederen.  

Ook andere partners steunden het Rode Kruis op allerlei vlakken. Zo heeft Open 
House/ID&T bijvoorbeeld geholpen bij het opzetten van het schoolmaaltijden-
programma, KLM/MartinAir bij het eerste transport van hulpgoederen, het  
ministerie van Defensie bij de Hercules-vluchten tussen Curaçao en Sint-Maar-
ten en voor het transport van onze hulpgoederen met de Karel Doorman. Ook 
NetHope en Vodafone hebben bijgedragen door het aanleggen van een satelliet-
connectie voor internet.

Hulp van het Nederlandse Rode Kruis aan Cuba en Dominica via de 
Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen
Naast Sint-Maarten had orkaan Irma een bredere impact in het Caribisch gebied. 
De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen 
(hierna: Internationale Federatie) lanceerde een Appeal nadat orkaan Irma meer-
dere 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 toegekend vanuit de “Nederland 
helpt Sint-Maarten”-campagne, specifiek voor de noodhulp in Cuba. De beste-
dingen hiervan werden 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 noodhulpgoede-
ren naar Cuba gestuurd. Het gaat om 4.000 dekzeilen en 400 bouwpakketten  
(gereedschap) ter waarde van € 57.580. Orkaan Maria raakte het Caribisch ge-
bied 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.

Defensie brengt hulpverleners. Foto Defensie
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Schoolmaaltijdenprogramma
Van oktober 2017 tot en met juli 2018 hebben we in samenwerking met de Nederlandse festivalexperts van Open House en het lokale 
ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 875.782 maaltijden geserveerd op alle 18 basisscholen en vijf middelbare scholen op 
het eiland. Het project was een groot succes. In een gaarkeuken werkten tientallen mensen aan de bereiding van meer dan 3.000 maal-
tijden per dag. Voor een volledig en uitgebreid verslag van dit programma verwijzen wij u naar de jaarrapportage van 6 september 2018.  
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Voedselbonnen
Van november 2017 tot en met augustus 2018 ontvingen 4.222 gezinnen voedselbonnen ter waarde van 83,33 Amerikaanse 
dollar. Deze kwetsbare huishoudens kregen in totaal vier bonnen om de kosten voor eten en drinken enigszins te verlichten, 
nadat velen door orkaan Irma hun baan, en daarmee hun inkomen, kwijtraakten. Ook hier geldt dat een volledig en uitge-
breid verslag van dit programma te vinden is in de jaarrapportage van 6 september 2018.   

 
Foto Dirk-Jan Visser
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510 datateam
510 is een datateam dat ondersteuning verleent aan Rode Kruis-verenigingen bij 
rampen over de hele wereld. Een team van vrijwillige en beroepsmatige data-ex-
perts genereert, verzamelt en analyseert data die hulpverleners gebruiken om 
sneller en effectiever te werken. 510 heeft ook de hulpverlening op Sint-Maarten 
ondersteund. Er werden geografische kaarten gemaakt voor de beoordeling van 
de schade en belangrijke locaties zoals brandstofpunten (tankstations), scholen, 
distributies, bouwmarkten en waterpunten. Deze informatie werd door de hulp-
verleners 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 hebben met behulp van drones meer data verzameld 

voor 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, posters, flyers/
boekjes en digitale communicatiemiddelen zoals tijdlijnen en vervolgens gedeeld 
met betrokken partijen ten behoeve van de hulpverlening.  

Daarnaast heeft 510  de hulpverlening op Sint-Maarten ondersteund door lokale 
vrijwilligers en beroepskrachten te trainen, door vanuit Nederland te ondersteu-
nen met data-analyse en door het ontwikkelen en testen van innovatieve me-
thoden die bij een volgende orkaan de hulpverlening nog beter kunnen maken.
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Wederopbouwprojecten

Rode Kruis-medewerkers van het huizenreparatieproject in Middle Region 
Foto Dirk-Jan Visser
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Fanny de Swarte, hoofd van de wederopbouwmissie op Sint-Maarten, ziet voor-
al de progressie. “Natuurlijk moet er nog veel gebeuren,” zegt de Nederlandse 
crisiscoördinator. Ze was zelf op Saba als crisiscoördinator van de lokale over-
heid toen orkaan Irma het Caribisch gebied raakte, maar kende Sint-Maarten 
goed van voor de storm. “In december 2017 kwam ik voor het eerst weer op 
Sint-Maarten en ben toen enorm geschrokken van de situatie. De verwoesting 
was zo groot dat ik letterlijk de weg niet meer kon vinden.” 

“Misschien hadden we gehoopt dat de weg naar herstel sneller ging,” zegt ze. 
“Maar dat is een illusie. Het heeft jaren geduurd voordat die wijk in Enschede, 
die door de vuurwerkramp getroffen werd, opnieuw gebouwd was. Één wijk! 
Hier ligt een land in puin en we kunnen dan niet verwachten dat het binnen 
twee jaar geregeld is.” Toch zien we vooruitgang op Sint-Maarten; er wordt hard 
gewerkt aan de terminal op de luchthaven en steeds meer toeristen komen weer 
naar het eiland toe. Gebouwen worden gerepareerd en ook de bushokjes zijn 
teruggeplaatst. 

In het afgelopen jaar vonden er uitvoerig gesprekken plaats binnen het team en 
met externe belanghebbenden over wat er verbeterd moest worden. Er wordt 
nu meer samengewerkt met lokale partners en de interne en externe commu-
nicatie is verbeterd. Fanny gelooft sterk in het teamwerk. “Niemand kan in z’n 
eentje een ramp tackelen,” zegt ze. “Niemand is Superman.”    

“Uiteindelijk heeft iedereen een onderdeel van 
de puzzel. We hebben elkaar nodig om deze 
puzzel weer te leggen.”

Inleiding

Foto Dirk-Jan Visser
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Huizenreparatieproject
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Het huizenreparatieproject heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt het 
afgelopen jaar. Op 31 juli 2019 hebben 1.044 families een financiële bijdrage 
of materialen ontvangen en een korte instructie gekregen of workshop gevolgd 
voor de reparaties van hun daken. 337 huizen zijn gerepareerd, waarvan 95 door 
de Rode Kruis-constructieteams. De focus ligt nog steeds op het steviger terug-
bouwen van het huis, vooral door reparaties van daken, al betekent dit niet dat 
alle reparaties de woning per definitie orkaanbestendig maken. Daarvoor spelen 
meerdere factoren – denk aan een zwakkere fundering, muren of verbindingen, 
maar ook de omgeving van het huis – een rol, en die vallen veelal buiten het pro-
ject. Het Rode Kruis richt zich in eerste instantie op het herstel van daken, ramen 
en deuren, en dus niet op bijvoorbeeld het opknappen van een badkamer of een 
muur schilderen. Ook als de constructie van een huis zelf niet orkaanbestendig is, 
bouwen we het dak steviger terug dan het voor de ramp was.

“We zagen dat mensen vaak niet wisten hoe ze het aan moesten pakken om een 
dak steviger of orkaanbestendig te maken. Mensen hadden simpelweg de mid-
delen of de kennis niet,” zegt Birgit Vaes, hoofd van het huizenreparatieproject. 
“We zijn gaan berekenen wat mensen daadwerkelijk aan materialen nodig heb-
ben door met hen het dak op te gaan en te kijken wat nodig is voor de reparatie,” 
legt Birgit uit. Deze materialen ontvangen ze vervolgens via een gedetailleerde 
lijst met bouwmaterialen, een zogenoemde “bill of quantity”, en dit systeem 
wordt zowel voor de zelfbouw als door de constructieteams gebruikt. Vervolgens 
krijgen mensen een training. “De bouwworkshops, waarin orkaanbestendige 
bouwmethoden worden uitgelegd en hoe je je huis sterker kunt maken, worden  
gedaan op zaterdagen, in verschillende talen. Inmiddels hebben 1.228 mensen 
deze workshops bijgewoond. De richtlijnen voor bouwmethodes zijn samen met 
een lokaal ingenieursbureau en de lokale overheid vastgesteld. Het is een work-
shop van één uur waarin wordt uitgelegd hoe een orkaanbestendig dak eruit zou 
moeten zien.” Hiermee kunnen mensen hun vaklui meegeven wat belangrijk is 
bij het herstellen van hun huis. Vaak nemen mensen degenen die de reparatie uit 
gaan voeren mee naar de workshop.

Benita Mella Rombles 
De 63-jarige Benita Mella Rombles woont al ruim 30 jaar op Sint-Maarten. Na Irma lekte haar huis 
als een mandje. “Emmers water schepte ik eruit als het had geregend,” vertelt Benita. “Het was 
een geïmproviseerde oplossing met dekzeilen.” Via een kennis van de kerk hoorde ze over het hui-
zenreparatieproject van het Rode Kruis. Ze ging langs voor een nieuwe deur. Haar gegevens werden 
genoteerd en na een tijdje werd ze gebeld en kwam er een team van het Rode Kruis bij haar op 
bezoek. “Ik was heel blij dat ik in aanmerking kwam voor de hulp, want van mijn kleine pensioentje 
kan ik geen reparaties betalen,” zegt Benita.
Vandaag wordt haar nieuwe dak opgeleverd. “Ik heb ook een bouwworkshop bijgewoond,” zegt 
Benita trots. “Dus toch veel geleerd over bouwen ondanks dat ik het niet zelf kan. De kennis was 
heel nuttig tijdens de reparatie en natuurlijk in de toekomst voor het onderhoud aan het dak.”

Foto Dirk-Jan Visser
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De mensen die hun huizen zelf repareren of laten repareren door lokale aannemers, worden nu gemonitord en krijgen advies. Maar er zijn ook mensen die het om 
verschillende redenen niet zelf kúnnen doen en geen geld hebben om aannemers in te huren. Voor deze mensen heeft het Rode Kruis bouwvakkers opgeleid en inge-
huurd. Eén van de 67 opgeleide werklui is de 24-jarige Luis Bautista, die sinds een aantal maanden voor het Rode Kruis werkt in één van de twaalf constructieteams. 
“Je moet een plan B en C hebben in je leven,” zegt de voormalig honkballer. Luis werkte voor orkaan Irma weliswaar in de toerismebranche, hij is eigenlijk opgeleid als 
bouwvakker en zijn opa was ook bouwvakker. De Rode Kruis-training was dus meer een opfriscursus voor Luis, veel wist hij al. “De sfeer in het team is goed,” zegt Luis. 
“Het is natuurlijk een baan, er moet brood op de plank, maar het geeft een heel goed gevoel om mensen te helpen.”  De constructieteams worden begeleid door ‘site 
supervisors’. “Die zijn hands-on en gaan mee het dak op als er assistentie nodig is bij gecompliceerde zaken,” zegt Birgit. 
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Leonor Paris
In Dutch Quarter woont de 66-jarige Leonor Paris. Toen de gepensioneerde elektricien 
het Rode Kruis-team door zijn wijk zag lopen, heeft hij ze benaderd. Ze kwamen naar 
zijn huis kijken. Zelf had hij de elektriciteitsvoorziening al wel gerepareerd en wat andere 
kleine klusjes, maar er was niet genoeg geld om het hele dak te vervangen. Samen met 
een constructieteam van het Rode Kruis heeft hij nu zijn dak gerepareerd. 
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Het mes snijdt hier aan twee kanten; niet alleen draagt Luis Bautista bij aan de 
implementatie van het huizenreparatieproject, tevens diversifieert hij zijn inkom-
stenbron voor het geval er weinig toeristen op Sint-Maarten zijn als gevolg van 
bijvoorbeeld natuurgeweld. Het opleiden van bouwvakkers is een concreet voor-
beeld van de holistische aanpak van het Rode Kruis en geeft de verbinding aan 
tussen dit project en het levensonderhoudsproject in het volgende hoofdstuk. 

Zoals in de jaarrapportage van 6 september 2018 al werd toegelicht, is er in de 
eerdere fase van dit project vertraging opgelopen en maakten bepaalde factoren 
de implementatie van dit project niet bepaald makkelijk. Zoals het tekort aan 
ervaren bouwmensen in de gehele regio. “Bij huizen waarvan het dak niet op de 
juiste manier gerepareerd is tijdens de beginfase van dit programma, kijken we 
wat we nog kunnen verbeteren,” aldus Birgit.

Met 14 jaar ervaring in de humanitaire sector is Birgit ook kritisch. “De selectie 
van mensen die aanspraak konden maken op onze hulpverlening moest weder-
om worden aangescherpt en verbeterd om zo de meest kwetsbaren te priorite-
ren,” legt ze uit. “Er zijn hier geen huisadressen en mensen wisselen van tele-
foonnummer. We konden mensen soms simpelweg niet meer terug vinden. We 
zijn dus opnieuw de wijken ingetrokken, hebben heldere afspraken gemaakt met 
mensen en hebben daarna sneller een monitoringsbezoek ingepland.” Kantteke-
ning hier is dat het gaat om kwetsbare mensen binnen de gemaakte afspraken 
(met betrekking tot locatie op het eiland) en criteria (met betrekking tot de mate 
van kwetsbaarheid), zie ook jaarrapportage van 2018.

Het huizenreparatieproject blijft maatwerk. Er zijn veel verschillende soorten 
huizen. Tot 26 mei 2019 trok het Rode Kruis actief de wijken in om op zoek te 
gaan naar mensen die hulp met hun huis het hardst nodig hadden. Er werden 
nieuwe schadecategorieën in het leven geroepen zodat meer mensen toch een 
vorm van hulp konden krijgen. Deze gepersonaliseerde aanpak van de ‘social of-
ficers’ die de wijk intrekken en bij mensen thuis komen, wordt enorm gewaar-
deerd. Tot juni konden mensen zich nog aanmelden voor het project, er kwamen 
nog wat belletjes binnen en mensen bezochten het Rode Kruis-kantoor. Op dit 
moment wordt er vooral veel getimmerd. Het is de bedoeling dat dit programma 
eind oktober afgerond wordt.    

Rode Kruis-medewerker in Cay Hill. Foto Dirk-Jan Visser
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Feedback vanuit de gemeenschap
Uit enquêtes kwam naar voren dat mensen wiens huis gerepareerd is, over het 
algemeen zeer tevreden waren over de verbetering van hun leefomstandighe-
den en de prettige samenwerking met het Rode Kruis. Waar wél klachten over 
kwamen, was de lange wachttijd tussen het moment dat mensen bezocht wer-
den door Rode Kruis-hulpverleners en de daadwerkelijke reparatie van hun huis, 
soms wel drie tot vier maanden later. Dit is inmiddels verbeterd. Daarnaast wa-
ren mensen zich er soms niet van bewust dat wanneer hun reparatie afgerond 
was, ze dus geen hulp meer ontvingen. Ook hierin is de communicatie inmiddels 
verbeterd.  

Veel mensen hoorden via mond-tot-mondreclame over de activiteiten van het 
Rode Kruis, waardoor er soms misinformatie ontstond. Dit veroorzaakte verwar-
ring. Vragen bleven onbeantwoord. Onze lokale communicatiemedewerker heeft 
de laatste maanden de communicatie verbeterd door gebruik te maken van lo-
kale radiostations en kranten om de boodschappen omtrent het huizenrepara-
tieproject helder over te brengen aan de mensen. Communicatie over de duur 
van de wachttijden, de status van getroffen eilandbewoners binnen het project, 
welke opties ze hebben in het ontvangen van hulp, is daarmee flink verbeterd in 
de afgelopen periode. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in onze hulpverle-
ning waar we aan blijven werken.

Rode Kruis-medewerker in Cay Hill.
Foto Dirk-Jan Visser
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Roselène Edouard
Rode Kruiser Angela controleert voor de laatste keer of het dak volgens de standaarden is 
gerepareerd. De enthousiaste Roselène omhelst haar, ze is blij om de dames van het Rode 
Kruis weer te zien. En bovenal is ze content met haar gerepareerde dak. Haar bescheiden, 
maar zeer opgeruimde onderkomen in Cay Hill is versierd met nepbloemen. Tijdens de 
nacht van de storm heeft Roselène zich met twee kinderen verscholen in de badkamer. 
Bijna haar hele huis waaide weg, maar de betonnen muren van de badkamer bleven sta-
an. Die angstige uren in de badkamer heeft ze gebeden. Na de storm was er niemand om 
haar te helpen. Provisorisch heeft ze haar huis gerepareerd tot ze een aantal maanden 
geleden aangesproken werd door iemand van het Rode Kruis die haar vertelde over het 
huizenreparatieproject. Ze meldde zich aan, regelde dat de bouwmaterialen bij haar huis 
kwamen en betaalde vier mannen die in twee dagen haar dak repareerden. Nu haar huis 
niet meer lekt, heeft ze de binnenmuren roze geschilderd. 
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“Een hele stedelijke omgeving met een eenzijdige economie.” Rode Kruiser  
Fernando Suarez praat over the friendly island vanuit economisch oogpunt. Het 
eiland leunt sterk op toerisme als economische motor. Na orkaan Irma lag deze 
industrie in duigen, waardoor veel mensen zonder werk kwamen te zitten. In tien 
districten heeft het Rode Kruis enquêtes afgenomen om meer zicht te krijgen op 
de werkloosheid. Ondanks dat het geen volwaardig onderzoek was (er werden 
235 enquêtes ingevuld) gaf dit wel een duidelijke indicatie voor de noden op dit 
gebied. 

De kwetsbaarheid is groot als huishoudens afhankelijk zijn van één sector waarin 
zij inkomen kunnen genereren, zoals op Sint-Maarten het geval is. Het diversifi-
eren van de inkomstenbron van mensen lijkt daarom een logische en pragmati-
sche stap, zodat met name kwetsbare gezinnen economisch minder afhankelijk 
worden van die ene sector. Het vergroten van economische zelfstandigheid is 
een belangrijke pijler binnen de wederopbouw van het Rode Kruis.    

Als 17-jarige werd Fernando Suarez vrijwilliger bij de jeugdafdeling van het Rode 
Kruis in Spanje. Zijn motivatie was om iets voor de gemeenschap te kunnen be-
tekenen. Hij organiseerde voor kinderen verschillende activiteiten om o.a. be-
paalde waarden over te dragen. “Het was fantastisch dat mijn stem als 17-jarige 
gewoon gehoord werd, wij als vrijwilligers maakten het Rode Kruis.” Na zijn afstu-
deren als computerwetenschapper werd hij door het Rode Kruis uitgezonden op 
verschillende missies in Niger, Peru, Panama en Sudan. Nadat de vernietigende 

“Er is hier best wel veel economische 
ongelijkheid waarbij het niet vanzelfsprekend is 
dat arme groepen geholpen worden.”

Levensonderhoudsproject
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orkaan Irma het Caribische gebied had aangedaan, werd hij door de Internatio-
nale Federatie voor een maand op Antigua en Barbuda gestationeerd. 

Fernando is nu een half jaar op Sint-Maarten om in samenwerking met overheid, 
onderwijsinstituten en andere lokale organisaties verschillende projecten op te 
zetten die mensen economisch onafhankelijker moeten maken. “Er is hier best 
wel veel economische ongelijkheid waarbij het niet vanzelfsprekend is dat arme 
groepen geholpen worden.” Komend jaar krijgen mensen met de hoogste no-
den een beroepscursus aangeboden. Deze cursussen hebben niet direct iets te 
maken met toerisme. “Juist niet,” zegt Fernando. “Door deze korte opleidingen 
vergroten deelnemers hun kans op werk op het moment dat er geen toeristen op 
Sint-Maarten zijn.” Zoals het geval was na Irma.

Een groot deel van de mensen die hun inkomstenbron kwijt is geraakt na orkaan 
Irma, blijkt niet geregistreerd te zijn in officiële statistieken, wees eigen onder-
zoek van begin dit jaar uit. Deze mensen leefden waarschijnlijk voor Irma ook 
al op of onder de armoedegrens, terwijl ze vaak fulltime werk(t)en. Met een 
minimumloon van 4,90 Amerikaanse dollar per uur (zonder inflatiecorrectie) is 
de economische situatie van deze groep zeer fragiel in het geval van een natuur-
ramp. 

Met lokale partners, zowel in de publieke als private sector, zullen de geselec-
teerde mensen met name technische vaardigheden aangeleerd krijgen, zoals air-
conditionermonteur, automonteur, kleermaker, of het uitvoeren van werkzaam-
heden op boten. Het idee is dat naast het leren van vaardigheden ook ruimte is 
voor ondernemerschap en aandacht voor de ‘soft skills’ zoals netwerken, hoe om 
te gaan met klanten en basisvaardigheden voor ondernemerschap. Zodat men-
sen eventueel hun eigen bedrijfje kunnen beginnen en daardoor niet afhankelijk 
zijn van anderen.  

Voor het komende jaar is er plaats om 129 mensen op te leiden en te begeleiden 
naar werk. Naast opleidingstrajecten zijn er ook ‘start-up grants’ voor onderne-
mers, taallessen en de eerdergenoemde skills-trainingen. Mensen worden met 
hulp vanuit de lokale gemeenschap en advertenties via verschillende mediaka-
nalen geworven. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
training is dat men door Irma niet meer in het eigen levensonderhoud kan voor-
zien. Kostwinners met gezinnen, al dan niet met gehandicapte familieleden, zijn 
de doelgroep. En hoewel onder het minimumloon, wordt er een dagvergoeding 
gegeven aan de deelnemers. “Anders zal men er snel voor kiezen om toch dag-
werk aan te nemen, zonder enige sociale zekerheid, want uiteindelijk moet er 
gewoon brood op de plank komen,” aldus Fernando. 

Fernando Suarez leidt klankbordgroep. Foto Dirk-Jan Visser

20



Vierde publieksterugkoppeling Nationale Actie “Nederland helpt Sint-Maarten”

Uit de schadebeoordelingen direct na orkaan Irma kwam naar voren dat negen 
wijken op het Nederlandse deel van Sint-Maarten het hardst getroffen waren. 
Daar waar in de noodhulpfase de distributie van hulpgoederen en schoolmaal-
tijden over het hele eiland gebeurde, richtten het voedselbonnenprogramma en 
het huizenreparatieproject zich op deze negen zwaarst getroffen wijken. Daar-
door kwamen sommige kwetsbare groepen echter niet in aanmerking voor onze 
hulpverlening (zie ook  “Dilemma’s” in de jaarrapportage van 2018). Voor de lan-
getermijnprojecten is de focus daarom breder dan deze negen wijken en willen 
we voorkomen dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen. Dit project richt 
zich  op de gehele Nederlandse kant van Sint-Maarten.   

Volgens Fernando is de kracht van Sint-Maarten dat de bevolkingssamenstelling 
zo ontzettend divers is. “Mensen komen uit de hele regio en Europa, maar ik zie 
dat dit potentieel niet gebruikt wordt. Er is nauwelijks uitwisseling van kennis en 
vaardigheden die al deze groepen naar Sint-Maarten hebben meegenomen. Te-
veel mensen vallen buiten de boot omdat het eiland toch best wel gesegregeerd 
is. Ook het Rode Kruis zou zich nog meer in de gemeenschappen moeten bege-
ven. Zodat ook hier op het eiland het Rode Kruis nog meer door de gemeenschap 
met haar vrijwilligers gemaakt en gedragen wordt.” Sinds het voorjaar heeft het 
Rode Kruis ook een helpdesk in het centrum van Philipsburg waar mensen ge-
makkelijk binnen kunnen lopen met hun vragen of even kunnen kletsen met een 
vrijwilliger.

Klankbordgroep Levensonderhoudsproject. 
Foto Dirk-Jan Visser
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Vorig jaar werd er door het Rode Kruis onderzoek gedaan naar de (psycho-)soci-
ale problemen die mensen op Sint-Maarten ervaren als gevolg van orkaan Irma. 
Daaruit kwam onder andere naar voren dat naast het herbouwen van huizen, 
ook de psychosociale component en sociale cohesie een belangrijk aspect in de 
hulpverlening en wederopbouw van het eiland zouden moeten zijn. Sint-Maar-
ten wordt namelijk gekenmerkt door een zeer diverse bevolking qua taal en 
etniciteit. Er is grote inkomensongelijkheid. Daarnaast is de bevolking constant 
‘in beweging’ en wordt daardoor het versterken van de sociale cohesie bemoei-
lijkt. Publieke ruimtes zijn er nauwelijks en de kosten voor sociale evenementen  
kunnen niet door iedereen gedragen worden. Een gevoel van gemeenschap en 
ondersteuning ontbreken hierdoor vaak, terwijl steun van de gemeenschap juist 
belangrijk is voor de weerbaarheid van mensen na een (natuur)ramp.

De door de wol geverfde gedragstherapeut Kevin Davies heeft het Rode Kruis-
team op Sint-Maarten inmiddels versterkt. Na missies in Haïti, de bezette Pa-
lestijnse gebieden, Libanon, Somalië, de Democratische Republiek Congo en 
Griekenland, ziet Kevin dat de reacties van mensen na een ramp doorgaans uni-
verseel zijn. “Veel mensen op Sint-Maarten hadden last van acute stress-sympto-
men, zoals nachtmerries en flashbacks. Dit kan een aantal maanden aanhouden. 
Maar houden ze langer aan en gaan ze je dagelijkse leven beïnvloeden, dan kun-
nen mensen depressief worden. Zodra secundaire problemen ontstaan en men-
sen gaan gokken, drinken of anderszins, dan wordt er een zogenoemde klinische 
drempel bereikt. Mensen hebben dan specialistische hulp nodig,” legt Kevin uit. 

“Veel mensen op Sint-Maarten hadden 
last van acute stress-symptomen, 
zoals nachtmerries en flashbacks.”

Psychosociale hulp en sociale cohesie

Foto Dirk-Jan Visser
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“Het Rode Kruis is een organisatie die gebaseerd is op vrijwilligers. Die specialis-
tische hulp, die overigens wél op het eiland aanwezig is, kunnen wij niet bieden,” 
zegt Kevin. “Wat wij kunnen doen, zijn de zogenoemde ‘interventies met lage 
intensiteit’; dus specifieke sociale en fysieke interventies in de omgeving van ge-
troffen mensen, en niet zozeer op individueel niveau, die vooral gericht zijn op 
preventie.” Er wordt dus ingezet op sociale cohesie in de gemeenschap en tussen 
verschillende gemeenschappen in het zogeheten “Safe & Healthy Living”-project.   

“Ik vergelijk het plan van aanpak met de opbouw van een huis. Er zijn drie lagen, 
of pilaren,” zegt Kevin. “De fundering is het versterken van sociale verbondenheid 
in de lokale gemeenschappen. Er zijn mensen op het eiland die uit alle hoeken 
van de wereld komen. Zij zijn doorgaans wel sterk verbonden met mensen met 
dezelfde afkomst en zoeken elkaar op. Maar er zijn weinig bruggen tussen deze 
verschillende groepen, dus daar gaan we aan werken,” zegt Kevin enthousiast. 
“Publieke ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn bijvoorbeeld.” Door partici-

patie zal er lokaal draagvlak en verbinding ontstaan. Mensen mogen zelf (samen) 
beslissen wat er gebeurt, hoe dat gebeurt en wie daarin de leiding neemt. Zo’n 
participerend proces is zeker net zo belangrijk als de ruimte of plek zelf. Het Rode 
Kruis faciliteert slechts en werkt daarbij samen met de overheid en Sint Maarten 
Development Fund. 

De tweede pilaar is het integreren van psychosociale en mentale gezondheidsas-
pecten in alle activiteiten van het Rode Kruis op het eiland. Dit zal onder andere 
worden gedaan door bewustwordingsworkshops en psychosociale trainingen 
voor de vrijwilligers, zodat zij in toekomstige rampenhulpverlening ‘psychoso-
ciale eerste hulp’ kunnen bieden. Dit betekent zoveel als dat ze psychosociale 
problemen herkennen, erkennen en ondersteuning bieden. Waar nodig kunnen 
mensen worden doorverwezen naar de juiste instantie of organisatie. Psycholo-
gische eerste hulp na een ramp wordt verleend ter preventie van de ontwikkeling 
van ernstige psychische problemen op de lange termijn. 

Foto Dirk-Jan Visser
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De derde pilaar in het project is het trainen van werknemers en vrijwilligers van 
lokale organisaties die een rol spelen wanneer zich een ramp voltrekt of in de na-
sleep hiervan. Deze op maat gemaakte training betreft kennis over en vaardighe-
den in psychosociale steun aan hulpbehoevende Sint-Maartenaren voor, tijdens 
of na een ramp. “Ik identificeer lokale trainers binnen verschillende lokale orga-
nisaties of de organisatie kan iemand voordragen, zoals mensen die een specifie-
ke rol hebben in crisismanagement, en train ze in psychosociale ondersteuning. 
Vervolgens trainen deze mensen hun eigen collega’s en werknemers,” gaat Kevin 
verder. Kevin bespreekt samen met de aangewezen persoon uit de organisatie 
wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om psychosociale componen-
ten toe te voegen aan hun activiteiten. “Wat voor sociale competenties hebben 
deze mensen nodig om  bijvoorbeeld op een goede manier distributies te kunnen 
doen na een ramp?”, licht Kevin toe. Samen stellen ze een trainingscurriculum 
op. Tijdens de training zal ook worden gekeken naar dingen als het welzijn van 
de medewerkers en manieren van managen tijdens een ramp. Voor het Hof van 
Voogdij wordt bijvoorbeeld een training opgesteld in strategieën voor het snel 
beoordelen van kinderen in een post-rampcontext. Een andere organisatie leert 
om bij het ontwerpen van interventies bij een ramp, zoals het bieden van onder-
dak, voldoende rekening te houden met de speciale behoeften van hulpbehoe-
venden, zoals mensen in een rolstoel of vrouwen die borstvoeding geven.

Rode Kruis-medewerker in gesprek met getroffen Sint-Maartenaar. 
Foto Dirk-Jan Visser
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“Er ligt veel werk op de plank. We weten niet wat voor orkaanseizoen er aan 
komt, ondanks de prognoses.” Jeroen van Keer kijkt bedenkelijk. De Belg is als 
gedelegeerde verantwoordelijk voor crisisparaatheid bij de zes overzeese afde-
lingen van het Nederlandse Rode Kruis. Dus naast Sint-Maarten, waar hij nu ge-
stationeerd is, ondersteunt hij ook de Rode Kruis-afdelingen op Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Saba en Sint-Eustatius in hun voorbereidingen op hulpverlening na een 
orkaan of andere ramp.  

Geen gemakkelijke taak, aangezien de situatie op de eilanden enorm verschil-
lend is. Te beginnen met het aantal inwoners en de samenstelling ervan bijvoor-
beeld; Curaçao heeft 160.000 eilandbewoners, Saba ‘slechts’ 2.000. Het soort 
rampen waar ze kwetsbaar voor zijn, verschilt ook. De Bovenwindse eilanden 
Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius hebben een grotere orkaandreiging, terwijl 
de Benedenwindse eilanden eerder te maken hebben met de gevolgen van de 
situatie in buurland Venezuela. “Aruba heeft bijvoorbeeld een structuur staan, 
maar Sint-Maarten is door een hele moeilijke periode gegaan,” legt Jeroen uit. 
“Dus de uitdagingen, fases en capaciteiten op de eilanden zijn zeer verschillend.” 

Jeroen is begonnen met het ontleden van de huidige situatie. Kritisch analyseert 
hij de connecties tussen het hoofdkantoor en de afdelingen, de bestaande pro-
cedures en trainingen. Het magazijn met voorraden, alles wordt onder de loep 

“Er ligt veel werk op de plank. We weten niet 
wat voor orkaanseizoen er aan komt, ondanks 
de prognoses.”

Regionale crisisparaatheid en 
capaciteitsopbouw Rode Kruis-afdeling 
Sint-Maarten

Jeroen van Keer geeft crisisparaatheidstraining.
Foto Dirk-Jan Visser
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genomen. “De capaciteit vanuit het hoofdkantoor is vergroot en we kunnen nu 
de verschillende aspecten van de procedures oefenen,” zegt hij. De duur van 
het programma is twee jaar. “Er zullen dus orkaanseizoenen voorbij komen.” 
Sint-Maarten heeft een kleine, maar groeiende lokale afdeling, en daar komt bij 
dat Aruba en Curaçao ondersteuning kunnen bieden. Zoals ook gedaan is nadat 
Irma Sint-Maarten in puin achterliet en de omringende eilanden vrijwilligers en 
materialen stuurden.  

Het afgelopen half jaar is er op Sint-Maarten veel afstemming geweest met de 
overheid met betrekking tot de rol van het Rode Kruis in de rampenhulpverle-
ning op het eiland. Tevens hebben vrijwilligers en medewerkers van het Rode 
Kruis meegedaan aan de door de overheid georganiseerde HUREX (jaarlijkse or-
kaanoefening). Er zijn nieuwe vrijwilligers aangenomen en naast EHBO-trainin-
gen, hebben coördinatoren workshops gevolgd in crisismanagement. Ook heeft 
een inventarisatie van hulpgoederen en andere benodigdheden plaatsgevonden, 
waarmee in de nabije toekomst de voorraad van hulpgoederen verder zal wor-
den uitgebreid. 

“De realiteit is dat we nog veel kunnen doen om de capaciteit verder te verster-
ken,” zegt Jeroen. “Maar belangrijke stappen zijn inmiddels wel gezet. Sint-Maar-
ten is een klein en complex eiland. Het is gevoelig voor transportlijnen die on-
derbroken worden. De impact van een ramp is hier groot, omdat de hele regio 
getroffen wordt en daardoor de toevoer van hulpmiddelen en ondersteuning 
bemoeilijkt wordt. De afdeling is onderdeel van een groter geheel en staan niet 
op zichzelf. Wél moet ze zelf op tijd aan de bel trekken.” 

In de resterende tijd van het programma wordt onder andere ingezet op het ver-
sterken van de zes Rode Kruis-afdelingen op de Caribische eilanden als het gaat 
om de opbouw van noodhulpteams, crisiscoördinatie, uitvoeren van schadebe-
oordelingen en verdere verduidelijking en uitwerking van de hulpverlenende rol 
van het Rode Kruis op de zes eilanden. 
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Gedreven

De 16-jarige vrijwilliger Shawn Peterson heeft al enige jaren ervaring als vrijwilli-
ger. Dat leest u goed, enige jaren. En hij is dus 16. Door een lerares op school, zelf 
vrijwilligster, werd hij geïnspireerd zich aan te melden bij het Rode Kruis. En hij 
vindt het fantastisch. “De glimlach en waardering van mensen die geholpen zijn 
door ons, daar doe ik het voor,” zegt Shawn zelfverzekerd. 

Niet alleen is hij EHBO’er, hij is ook interim president van de jeugdafdeling van 
het Rode Kruis. Hij beheert de portofoons en legt contact met ambulances en 
het ziekenhuis indien nodig. Hij treft voorbereidingen voor evenementen. Maar 
zijn hart ligt bij EHBO. Later wil hij arts worden, gespecialiseerd in noodsituaties. 

“De eerste weken na Irma waren heel stressvol,” vertelt Shawn. “Er kwam veel op 
ons af, we probeerden mensen te helpen die gewond waren, maar er waren ook 
veel mensen met psychosociale problemen. We hadden maar een paar vrijwil-
ligers die inzetbaar waren toentertijd.” Shawn’s taak was om de vrijwilligers uit 
Aruba en Curaçao die kwamen helpen, te ondersteunen en wegwijs te maken in 
de verschillende wijken.

“Een aantal van mijn vrienden heeft zich inmiddels ook aangemeld als vrijwilliger,” 
zegt Shawn. Nu zijn school afgelopen is, spendeert hij heel wat uurtjes op het kan-
toortje van het Rode Kruis aan de Airport Road. Volgend jaar moet het Rode Kruis 
het (een tijdje) zonder Shawn stellen; hij gaat studeren op Aruba. Zijn kennis en 
vaardigheden wil hij daarna weer inzetten voor de gemeenschap op Sint-Maarten. 
Aan gedrevenheid geen gebrek bij deze doorgewinterde jeugdvrijwilliger.  
 

EHBO-vrijwilliger Shawn Peterson bij een voetbalwedstrijd.
Foto Dirk-Jan Visser
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Op een fraai ontworpen houten bankje zit Madelein Stiekema. “Er zit waarde 
in afval,” zegt ze overtuigd. “Bij Waste2Work proberen we afvalstromen om te 
zetten in waarde, en redden het afval zo als het ware van de afvalberg.” Made-
lein is vastberaden. Dat afval een groot probleem is op het eiland, is algemeen 
bekend. Er is te weinig recyclingcapaciteit, de enige vuilnisbelt op Pond Island 
heeft niet voldoende capaciteit en vormt bovendien, door branden die af en toe 
plaatsvinden, een gezondheidsrisico voor de eilandbewoners. In het nationale 
‘Recovery and Resilience Plan’ (NRRP, ofwel het plan voor de wederopbouw van 
de overheid van Sint-Maarten) wordt dit uitvoerig geadresseerd.2  

Omgeven door uniek tuinmeubilair en inmiddels op het terrein van het Rode 
Kruis vertelt Madelein enthousiast over haar ervaringen van twee jaar Sint-Maar-
ten. “Interessant genoeg wordt op Sint-Maarten de waarde van afval niet gezien. 
Voor de storm werd er al weinig aan recycling gedaan. Veel afval wordt direct op 
de vuilnisbelt gedumpt,” zegt Madelein. Door het puin van Irma blijft de afval-
berg groeien. Het Rode Kruis en Open House zetten deze samenwerking op om 
aan te tonen hoe mensen de waarde van afval kunnen benutten. 
  
Madelein kwam na orkaan Irma als vrijwilliger met festivalexpertise naar 
Sint-Maarten om te helpen bij het opzetten en organiseren van het schoolmaal-
tijdenproject. “In het begin was het hands-on en gaan. Het was spannend om 
het allemaal georganiseerd te krijgen, eigenlijk net als op een festival”, vertelt 
Madelein. Toen het project liep, ging Madelein in december 2017 terug naar 
Nederland, maar er bleef iets knagen. Onder de indruk van de veerkracht van de 
mensen op Sint-Maarten en de enorme hoeveelheid werk die er lag, besloot ze 
in april 2018 terug te gaan als projectleider van Waste2Work. 

“Er zit waarde in afval.”

Waste2Work

2 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=de4fc4c3-6ebd-4b75-a98f-74d0395d808b&title=Sint%20
Maarten%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plan.pdf  

Meubels van afvalhout. Foto Dirk-Jan Visser
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Het vertrekpunt van Waste2Work was om ondernemers en eigenlijk alle mensen 
met goede ideeën voor het hergebruiken van afval, te stimuleren. De focus van 
het project ligt inmiddels meer op het eigen ‘Upcycle Center’. Ondanks een ver-
schuivende focus in het project helpt Waste2Work ook nu nog startende onder-
nemers die zich bezig willen houden met afvalrecycling door middel van advies 
op het gebied van financiën, marketing, logistiek en netwerken. Op dit moment 
zijn er meerdere onafhankelijke organisaties die werken met bijvoorbeeld com-
posten, elektrisch vervoer, tweedehandskleding en een voedselbank-achtige or-
ganisatie die overtollig voedsel van supermarkten en restaurants verzamelt om 
maaltijden te koken voor de allerarmsten. Inmiddels is vanuit Waste2Work het 
‘Green Initiative’ gestart waarin organisaties en bedrijven samenkomen die het 
eiland willen verduurzamen. 

“Er kan veel gebeuren in een jaar,” zegt Madelein. “Waste2Work is tijdelijk ver-
huisd van een locatie in Cole Bay naar het terrein van het Rode Kruis en we heb-
ben het roer qua projecten 180 graden omgegooid.” Vol trots vertelt Madelein 
over de broedplaats van Waste2Work; het ‘Upcycle Center’. Een werkplaats waar 
afvalhout wordt omgezet in tuinmeubilair en decoraties, zoals bijvoorbeeld lam-
pen. “Met de meubels hebben we al op verschillende plekken gestaan zoals busi-
ness venues en de Heineken regatta. Inmiddels hebben we al meer dan honderd 
decoratie-items en dertig meubelstukken verkocht. Er is zelfs belangstelling van-
uit Nederland.” In een workshopsetting worden in een periode van vier maanden 
jongvolwassenen getraind in het maken van meubels. Voor degenen die langer 
willen blijven, is er daarna de mogelijkheid om met drie maanden te verlengen. 
Inmiddels hebben 84 mensen bewustwordings-activiteiten gevolgd over afval en 
circulaire economie. 
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Janell Peter (22) is één van die uitzonderlijke talenten. Ze loopt nu al zeven maan-
den mee binnen het project. “Vroeger was ik vaak ziek,” zegt Janell, “maar nu ik 
hier ben, gebeurt dat nauwelijks. Ik vind het fantastisch om dingen te creëren en 
dat je kunt leren van je fouten.” Momenteel werkt ze aan een opdracht voor een 
strandtent die borden wil om mensen op te roepen hun afval niet zo maar weg 
te gooien. “Ook heb ik net een bord gemaakt waar strandgasten die roken een 
asbak vanaf kunnen pakken om hun sigarettenfilters in te doen, want deze zijn zo 
vervuilend voor de zee,” zegt ze.  

Momenteel zijn er zeven jongeren werkzaam bij Waste2Work. Zij ontvangen 
een vergoeding voor de gewerkte uren. Oud-brandweerman en voormalig Rode 
Kruis-medewerker Frans is de werkplaatscoördinator. Met een grote glimlach 
kijkt hij naar Janell die aan haar borden aan het werken is. “Prachtig om te zien 
dat zij zich zo bewust is geworden van het afvalprobleem,” zegt Frans. “En het 
goede is dat dit besef wordt meegenomen naar huis en gedeeld met vrienden 
en familie.” Naast dat de jongvolwassenen bij Waste2Work een ambacht leren 
waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, wordt er ook gewerkt aan de 
‘soft skills’. “Werknemers verwachten dat hun baas hen betaalt, maar een baas 
verwacht ook iets terug. Het gaat gewoon om hele basale dingen als op tijd ko-
men, rekening houden met elkaar en communiceren,” vertelt Frans. Janell kan 
dat beamen. “Ik heb hier leren communiceren en ook ontdekt dat alles mogelijk 
is, als je er maar in gelooft. Toen ik me had aangemeld, dacht ik eerst, ‘moet ik 
als vrouw nu mannen dingen gaan doen?’ Maar nu is mijn grote droom om hier 
zelf instructeur te worden.” 

Ondanks een cultuur waarin veel afval wordt geproduceerd, wordt het project 
meer en meer gedragen door de lokale samenleving. “In het rekruteren van de 
cursisten hebben we  gewoon een Whatapps-bericht gemaakt met een oproep 
om deel te nemen. Via ons netwerk ontvingen we de aanmeldingen en dat net-
werk vertrouwen we. Dat blijkt ook uit de aanmeldingen, het zijn eigenlijk alleen 
maar jongvolwassenen die moeite hebben om een baan te vinden,  die enorm 
geïnteresseerd zijn,” aldus Madelein. 
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‘Learning by doing’ is het motto van Waste2Work. “Als je ziet dat dingen niet 
werken of eigenlijk niet mogelijk zijn, moet je snel schakelen om te zorgen dat 
dingen wel gebeuren,” zegt Madelein. “Dit is precies hoe het in de festivalin-
dustrie werkt en wat de kracht van Waste2Work is. Wij werken bottom-up. De 
humanitaire sector en de festivalindustrie kunnen in dit opzicht veel van elkaar 
leren. Wij proberen in de snelheid een ‘framework’ te maken waarin we onze 
expertise bij een volgende ramp makkelijk kunnen uitrollen. Zo bestendigen we 
de ervaringen die we hier op Sint-Maarten opdoen.” 

Cursist in de werkplaats van Waste2Work. 
Foto Dirk-Jan Visser
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UNICEF Nederland heeft de afgelopen twee jaar bijgedragen het versterken van 
de lokale capaciteit voor psychsociale steun voor kinderen op Sint-Maarten na 
rampen. Met de financiering van het Rode Kruis heeft UNICEF Nederland er on-
der andere voor gezorgd dat de educatiesector op Sint-Maarten beter voorbereid 
is op rampen, niet alleen op orkanen, maar ook bijvoorbeeld op overstromingen 
en grote branden. Naast activiteiten voor en door kinderen, werd er tevens op 
beleidsniveau ondersteund en ingezet op pleitbezorging. De activiteiten die ge-
pland waren voor 2018 en 2019 met financiering van het Rode Kruis verlopen 
volgens schema en zullen eind september 2019 afgerond worden. 

Alle activiteiten van UNICEF Nederland zijn uitgevoerd in samenwerking met de 
overheid van Sint-Maarten, in het bijzonder met het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur, Jeugd en Sport, het ministerie van Justitie en het ministerie van Volksge-
zondheid, Sociale Zaken en Arbeid. 

Inmiddels hebben 24 scholen op Sint-Maarten een zogenoemd Veiligheids- en 
Crisisteam (‘Safety and Emergency Team’) en een veiligheidsplan per school 
volgens vernieuwde veiligheidsrichtlijnen. Tevens kregen zo’n 10.000 kinderen 
voorlichting over het probleem rondom plunderen en omgaan met afval (“Too 
cool to Loot/Litter”-campagne), om zo de dialoog hierover te stimuleren en kin-
deren bewust te maken over deze onderwerpen. Honderden kinderen en ouders 
hebben daarnaast informatie ontvangen over het voorbereiden op een orkaan. 
Kinderen zijn actief betrokken en gevraagd te participeren in deze activiteiten 
omtrent de anti-plundercampagne en orkaanvoorbereiding; er vonden gastles-
sen op scholen plaats, workshops, discussies, een ontwerp- en tekenwedstrijd 
en een videowedstrijd. Via sociale media werd de boodschap verspreid. Tevens 
werd er een jeugddebat georganiseerd.

UNICEF Nederland 

Foto UNICEF Nederland
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De zesjarige Francheska doet mee aan een videoworkshop over hoe je je kan 
voorbereiden op een orkaan. In eerste instantie wilde ze liever niet praten over 
orkaan Irma, maar na een paar uur gaat ze volledig op in het opnemen van de 
video. Ze blijkt de ster van haar groep te zijn en met haar handpop verkondigt ze 
de ene na de andere boodschap over orkaanvoorbereiding. 

Zo’n 150 professionals die met kinderen werken (voornamelijk in de educatie-
sector) werden getraind in de ‘Return to Happiness’-methode, die psychosocia-
le steun biedt. De ‘Return to Happiness’-pakketten (kisten met materialen zoals 
handpoppen en muziekinstrumenten) die vorig jaar geleverd zijn op Sint-Maar-
ten, werden uitvoerig gebruikt.

UNICEF Nederland heeft met succes gelobbyd bij de overheid en buurtgemeen-
schappen om meer zichtbaarheid te creëren voor de noden en rechten van kin-
deren. Dit heeft onder andere de allocatie van het Trustfund ten behoeve van 
kinderen en jongvolwassenen op een positieve manier beïnvloed. Door de zicht-
bare verbeteringen voor kinderen, zowel door directe hulp aan kinderen als op 
beleidsniveau, is een toezegging gedaan voor voortzetting van dit werk. UNICEF 
Nederland heeft daarnaast de capaciteit van de overheid ondersteund door een 
educatiespecialist uit te zenden die ambtenaren in de relevante ministeries ge-
holpen heeft met dagelijkse werkzaamheden op gebied van beleidsvorming en 
implementatie in relatie tot rampenvoorbereiding. 

In november 2018 vond een driedaagse training plaats over de ‘Minimale Stan-
daarden voor Educatie in Crises’, de standaarden hiervoor werden ontwikkeld 
door het Inter-Agency Netwerk voor Educatie in Crises (INEE). De 23 deelnemers 
kwamen uit het politiekorps van Sint-Maarten, het Rode Kruis, schoolbesturen, 
schoolmanagers, St. Maarten Early Childhood Development Association (SECDA) 
en ambtenaren van de verschillende afdelingen van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Middels deze training is de capaciteit vergroot om 
nationale rampenplannen specifiek voor de educatiesector te ontwikkelen en 
implementeren.  

Foto UNICEF Nederland
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Tijdens de driedaagse training in 2018 over de ‘Minimale Standaarden voor Kin-
derbescherming in noodsituaties’ (ontwikkeld door de Wereldwijde Alliantie voor 
Kinderbescherming in Noodsituaties) zijn actieplannen opgesteld. Samen met de 
vervolg opfriscursus in 2019 is beter uitgelicht wie de actoren zijn als het gaat om 
de veiligheid van kinderen tijdens rampen. Tevens werd er een rampenoefening 
gedaan om deze plannen te testen en aan te scherpen. Een aantal sleutelfigu-
ren op gebied van kinderbescherming van de zes overzeese eilanden heeft een 
protocol ontwikkeld voor de evacuatie van kinderen tussen de eilanden tijdens 
een ramp, om zo de risico’s voor kinderen te beperken. UNICEF Nederland heeft 
in kaart gebracht welke capaciteit er is op gebied van kinderbescherming op ge-
meenschapsniveau en welke naschoolse programma’s er zijn. Er is tevens een 
begin gemaakt met het verbeteren van het systeem omtrent kinderbescherming, 
zoals het rapportage-mechanisme voor kindermisbruik. In samenwerking met de 
Voogdijraad Sint-Maarten werd het rampenplan voor deze instantie ontwikkeld, 
en tevens werden folders gemaakt met informatie over kindermisbruik, onder-
steuning voor kinderen, adoptie en ouderlijk gezag. Deze worden binnenkort in 
verschillende talen beschikbaar gemaakt.  

De activiteiten van UNICEF Nederland op scholen sluiten aan op de plannen die 
het Rode Kruis heeft binnen het programma van rampenrisicovermindering (zie 
meer onder hoofdstuk 5. Komend jaar). Bij rampenrisicovermindering op ge-
meenschapsniveau gaat het Rode Kruis inzetten op  bijvoorbeeld de ontwikkeling 
en uitvoering van lessen over rampenparaatheid aan kinderen, evacuaties, hoe 
je je thuis kan voorbereiden en jeugd-EHBO. 

UNICEF Nederland kreeg te maken met een aantal uitdagingen tijdens de uitvoe-
ring van de programma’s, waardoor het efficiënt rekruteren van medewerkers 
gehinderd werd. Naast het gebruik van ad hoc-oplossingen werd er dankbaar 
gebruik gemaakt van de oplossingen die het Rode Kruis voordroeg, bijvoorbeeld 
de meest efficiënte manier om lokale loonadministratie te organiseren.

Foto UNICEF Nederland
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De doelstelling van het project van VNG International is om Sint-Maarten veer-
krachtiger te maken zodat het beter om kan gaan met mogelijk toekomstige ram-
pen. Hierbij wordt de overheid van Sint-Maarten ondersteund om beter uitgerust 
te zijn in afwachting van en tijdens een ramp, en zodat ze de lokale gemeenschap 
de veiligheid en hulp kunnen bieden die het behoeft. Dit gebeurt door de crisis-
structuur van het overheidsapparaat tegen het licht te houden en hier samen met 
Sint-Maarten verbeteringen in aan te brengen – dit om duidelijkheid in mandaten 
te verkrijgen en onderlinge verhoudingen tussen ministeries en agentschappen te 
verduidelijken. Een belangrijk onderdeel van het project is ook de ondersteuning 
in het ‘building back better’-initiatief om duurzamer en veiliger terug te bouwen. 

Vorig jaar zijn verscheidene workshops georganiseerd met het doel het verbeteren 
van het algehele rampenplan, sectorale deelplannen binnen deze crisisstructuur 
en de aanwezige nationale rampenwetgeving. Zo zijn bijvoorbeeld ESF6 (“Emer-
gency Support Function”, gericht op de gezondheidszorg) en ESF7 (“Emergency 
Support Function” gericht op evacuaties, opvang en noodhulp) getraind op hun 
rollen en verantwoordelijkheden tijdens een ramp en de afstemming met andere 
ESF-groepen en het Emergency Operations Center (EOC) op strategisch niveau. 
Inmiddels zijn deze deelplannen samen met de overheid van Sint-Maarten aan-
gescherpt en in gebruik genomen door de verantwoordelijke ministeries. Ook 
de deelplannen gericht op ESF3 (publieke werken, transport en logistiek), ESF8 
(“Emergency Sup¬port Function” op gebied van communicatie – publieke infor-
matie en media), ESF9 (overheidszaken), en ESF10 (haven, vliegveld en hotel- 
activiteiten) worden op dit moment met ondersteuning van het project van VNG 
International verder ontwikkeld. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Zowel in 2018 als in 2019 heeft het project een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de jaarlijkse rampenoefening op Sint-Maarten (in beide gevallen ging het om een 
orkaansituatie). Zo bestond de oefening van dit jaar enerzijds uit een operationele 
oefening waarbij politie, ambulance, brandweer en de marine een gesimuleerde 
operatie uitvoerden bij een verlaten hotel. Anderzijds bestond de oefening voor 
de eerste keer ook uit een volledige systeemtest: een complexe oefening met als 
doel het management, de coördinatie en de uitvoering van functionele taken van 
de overheid te testen, en om de samenwerking tussen de verschillende delen van 
de overheid te stimuleren. De simulatie leek zoveel mogelijk op een echte orkaan; 
deelnemers waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun taken zoals ze 
dat zouden doen in een echte rampsituatie, verspreid over meerdere locaties op 
het eiland. Het belangrijkste was dat deelnemers elkaar nodig hadden om hun 
taken goed uit te kunnen voeren. De oefening liet zien dat de overheid en nood-
hulpinstanties enorme vooruitgang hebben geboekt in rampenmanagement sinds 
orkaan Irma het eiland raakte in 2017.

De samenwerking tussen het Rode Kruis en VNG richt zich met name op de acti-
viteiten op gebied van crisisparaatheid en het bij elkaar komen van drie partijen 
(lokale gemeenschap, overheid en Rode Kruis). Daarnaast maakt het Rode Kruis 
als ondersteunende organisatie onderdeel uit van de rampenplannen. Informatie 
die het Rode Kruis ophaalt bij lokale gemeenschappen kan deze plannen verder 
versterken en de informatiepositie van de overheid versterken.
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Foto Dirk-Jan Visser
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Hiernaast geven we opnieuw inzage in de financiële balans van de “Nederland helpt Sint-Maar-
ten”-campagne. Net als in de rapportage van vorig jaar staan bovenaan de inkomsten van de 
actie en de kosten voor de coördinatie hulpverlening en fondsenwerving, daaronder de verschil-
lende hulpverleningsprojecten. Het totaalsaldo voor de hulpverleningsoperatie ten opzichte van 
de vorige rapportage van september 2018 is gestegen van 18,6 miljoen naar 18,7 miljoen euro. 
De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op bestedingen tot en met juni 2019 (een besteding van 
10,8 miljoen, ofwel 58% van 18,7 miljoen). Echter, op moment van publicatie van deze rapporta-
ge staan de bestedingen op ruim 12 miljoen en zitten we daarmee op de beoogde 64% na twee 
jaar hulpverlening. Dit was bij de vorige rapportage bijna 33% (€ 6,2 miljoen).

Vorig jaar is er een interne controle uitgevoerd waarbij de belangrijkste conclusie was dat de 
financiële risico’s vanaf het begin beperkt zijn door een duidelijke scheiding van de taken tussen 
de financiële, logistieke en uitvoerende afdelingen van het Rode Kruis.  

Het bedrag voor de coördinatie van de hulpverlening is een reservering voor alle coördinatie-
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 opbreng-
sten van publiekscampagnes en implementeert de hulpactiviteiten zelf of met zorgvuldig gese-
lecteerde internationale en lokale partners.

Zoals aangegeven is onze hulpverlening op Sint-Maarten een traject van zeker drie jaar. Het 
komende jaar loopt het huizenreparatieproject door, maar er zullen ook nieuwe projecten ge-
implementeerd worden. Sommige van onze activiteiten van de nieuwe projecten zullen ook nog 
na het traject van drie jaar doorlopen. De opzet is om de laatste activiteiten gelinkt aan het we-
deropbouwprogramma af te ronden in de eerste helft van 2021.

Al onze activiteiten met betrekking tot de wederopbouw vallen binnen de drie thema’s van huis-
vesting en leefomgeving, levensonderhoud en rampenvoorbereiding. De afgesloten en lopende 
projecten meegenomen, houden we daarbij een procentuele verdeling aan van ongeveer 25% 
van het budget voor eerste noodhulp, 35% huisvesting en leefomgeving, 20% voor wederop-
bouw van levensonderhoud en 20% voor voorbereiding op komende rampen en verminderen 
van risico’s op rampen.

Financiële verantwoording Overzicht financiën “Nederland helpt Sint-Maarten”
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Welke uitdagingen kwamen we tegen in deze fase? 

Het Construction team van het Rode Kruis 
Home Repair Program. Foto Dirk-Jan Visser
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In deze fase is het van groot belang om rekening te houden met de duurzaam-
heid van de langetermijnprojecten. Nu het laatste jaar van de wederopbouwpro-
jecten ingaat, is tevens de manier van afschaling van de Rode Kruis-missie een 
aandachtspunt. De lokale afdeling zal straks weer zonder de internationale missie 
draaien. Het huidige programma zal in de eerste helft van 2021 volledig worden 
afgerond, maar een groot deel zal na drie jaar, dus in september 2020, worden 
afgesloten. In de huidige projectvoorstellen van met name ‘Psychosociale hulp en 
sociale cohesie’ (het ‘Safe & Healthy Living’-project), ‘Rampenrisicovermindering’ 
(zie hoofdstuk 5 ‘Komend jaar’) en ‘Capaciteitsopbouw’ wordt rekening houden 
met deze afschaling en wordt actief gekeken naar welke activiteiten langer onder-
steund moeten worden door de lokale Rode Kruis-afdeling of door lokale partners 
en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. De personele bezetting van het 
Rode Kruis op Sint-Maarten zal vanaf september 2020 ook langzaam worden afge-
bouwd. Dit moet op een verantwoorde manier gebeuren om de kwaliteit van de 
activiteiten te waarborgen en de lokale afdeling zoveel mogelijk te ondersteunen 
in het verduurzamen van eerdergenoemde activiteiten. De ondersteuning van de 
lokale Rode Kruis-afdelingen in de regio op het gebied van crisisparaatheid zal ook 
na het wederopbouwprogramma doorgaan als kernactiviteit van het Nederlandse 
Rode Kruis in de regio.

Voor de langetermijnprojecten in het wederopbouwprogramma is het Rode Kruis 
meer afhankelijk van een goede samenwerking en afstemming met de lokale over-
heid en organisaties. Deze samenwerkingen worden actief gezocht in met name 
de nieuwe projecten. Hiermee kan ook de duurzaamheid van de activiteiten beter 
gewaarborgd worden. Bijvoorbeeld in het levensonderhoudsproject wordt veel-
vuldig samengewerkt met lokale opleidingsinstituten. In geval van crisisparaatheid 
is de afstemming en samenwerking met de lokale overheid essentieel. De komen-
de periode gaat het Rode Kruis door met investeren in lokale samenwerking.

Uitdagingen en aandachtspunten

Vrijwilligers van het Rode Kruis op Sint-Maarten volgen een 
crisisparaatheidstraining. Foto Dirk-Jan Visser
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Eén van de uitdagingen van het huizenreparatieprogramma is het bouwafval dat 
voortkomt uit dit project. Op dit moment is het – net als de reparatie van de da-
ken – de verantwoordelijkheid van de huishoudens zelf om dit afval op te ruimen. 
In de praktijk blijkt dat het afval in sommige gevallen achterblijft in de wijk. Los-
liggend puin kan weer tot nieuwe risico’s leiden, bijvoorbeeld tot broedplaatsen 
van muggen of schuilplaatsen van ander ongedierte, of in het geval van een zware 
orkaan tot rondvliegend puin. Dit laatste kan schade toebrengen aan gebouwen 
in de omgeving en in het ergste geval mensen verwonden. Binnen het project dat 
zich focust op het verminderen van risico op rampen, wordt gekeken hoe we als 

Rode Kruis kunnen voorkomen dat dit afval, maar ook ander afval, tot gevaarlijke 
situaties kan leiden. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren of stimuleren van 
opruimcampagnes gelinkt aan voorlichting over de mogelijke risico’s verbonden 
aan losliggend puin en afval. Er zijn tevens gesprekken geweest met Waste2Work 
om te kijken of zij wat met het afval konden doen, dat leek een logische connectie. 
Na verder onderzoek bleek dat veel huishoudens al een deel van het afval (met 
name hout) zelf hergebruiken. De overige afvalmaterialen worden op dit moment 
niet in het ‘upcycle center’ verwerkt.

Foto Dirk-Jan Visser
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Onze lokale afdeling gaat zich op een andere manier voorbereiden op een ramp. 
Het is belangrijk om, vóórdat een ramp toeslaat, een beter beeld te hebben van 
waar de kwetsbare mensen van het eiland zich bevinden en welke organisaties op 
het eiland een band hebben met deze groepen. Als een ramp zich dan voordoet, 
kunnen we in samenwerking met de overheid van Sint-Maarten en andere lokale 
organisaties beter en sneller inspelen op de noden. Door verbeterde coördinatie 
tussen verschillende partijen en uitwisseling van kennis kan bijvoorbeeld de bevol-
king gezamenlijk geïnformeerd worden, zoals over wie in aanmerking komt voor 
welke hulp van wie. Hierdoor kan er sneller en gerichter te werk worden gegaan 
en hopen we vertragingen in de selectie van de meest kwetsbare mensen (zoals 
binnen het huizenreparatieproject) in de toekomst te voorkomen. 

Op het gebied van communicatie vanuit het Rode Kruis richting de hulpbehoeven-
de bewoners van Sint-Maarten waren ook al in eerdere rapportages leerpunten 

Leerpunten

vastgesteld. We hebben inmiddels verbeteringen aangebracht in de manier en 
frequentie waarin informatie wordt gedeeld. Ook is er een lokale medewerker 
aangesteld voor de communicatie richting de eilandbewoners. Voor de lopende 
projecten wordt er op verschillende manieren met de verschillende bevolkings-
groepen gecommuniceerd en wordt gebruik gemaakt van verschillende commu-
nicatiekanalen, zoals Facebook, radiostations en de lokale krant. Ook komen er 
informatieborden waarop de gemeenschap informatie kan delen. We merken 
echter nog steeds dat veel informatie via mond-tot-mondreclame gaat. Hierdoor 
kan er gemakkelijk miscommunicatie ontstaan. We werken hard aan een georga-
niseerde en regelmatige manier van communiceren over onze activiteiten naar 
mensen binnen onze projecten en naar de bredere samenleving. Ook richten we 
ons op een betere manier om feedback van de bevolking mee te nemen in de op-
zet en aanpassing van onze projectactiviteiten.
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De realiteit is dat de dilemma’s die vorig jaar speelden en invloed hebben op onze 
hulpverlening, onveranderd zijn. De ongedocumenteerden op Sint-Maarten zijn 
degenen die het meeste risico lopen tijdens het nieuwe orkaanseizoen. Ze hebben 
vaak al te maken met een opeenstapeling van problemen en komen daarnaast 
vaak niet in aanmerking voor de reguliere hulp. Bij toekomstige rampen is het 
waarschijnlijk dat deze groep opnieuw zwaar getroffen wordt. Het Rode Kruis vindt 
het daarom van belang om te zorgen dat ook deze groep meegenomen wordt in 
de wederopbouw van Sint-Maarten.

Ook binnen het huizenreparatieproject zijn we tegen een aantal dilemma’s aange-
lopen. Zo is het bijvoorbeeld door de bestaande constructie van sommige huizen 
niet altijd mogelijk ervoor te zorgen dat huizen orkaanbestendig worden gerepa-
reerd. Het Rode Kruis verzorgt alleen ondersteuning bij de reparatie van daken, 
ramen en deuren. Wanneer een huis zwakkere fundering, muren of verbindingen 
heeft, kan het dus zijn dat er wel weer een stevig dak op zit na de reparaties, maar 
dat het huis alsnog onveilig is om in te verblijven tijdens een volgende orkaan. De 
reden dat het Rode Kruis toch kiest om ook deze huizen te repareren, is omdat 
de mensen die hierin wonen vaak het meest kwetsbaar zijn en geen alternatief 
hebben. Door ook deze huizen te repareren, kunnen zij in ieder geval hun reguliere 
leven weer oppakken en in een droog huis wonen. 

Het is voor het Rode Kruis op dit moment helaas niet mogelijk om huizen vol-
ledig terug te bouwen. Dit komt omdat een substantieel deel van de huizen die 
té beschadigd zijn, op dit moment geen vergunning hebben om hun huis beter 
terug te bouwen. Die vergunning is niet alleen afhankelijk van de overheid, maar 
ook van de landeigenaren. Landrechten van ongedocumenteerden zijn niet vast-
gelegd, waardoor het lastig is om voor deze groep op korte termijn huizen terug te 
bouwen. Ook het gebrek aan voldoende technisch personeel om huizen terug te 
bouwen, staat deze aanpak in de weg. Het kan dus ook voorkomen dat een huis in 

Dilemma’s

Rode Kruis-medewerkers in Cay Hill. Foto Dirk-Jan Visser
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zodanig slechte staat verkeert, dat alleen het dak repareren geen zin heeft. Voor 
deze mensen is het helaas niet mogelijk om binnen het huizenreparatieproject 
ondersteuning te krijgen van het Rode Kruis. Wel wordt geprobeerd deze mensen 
mee te nemen in andere projecten, voor zover dit aansluit op hun noden. 

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. We kunnen niet iedereen helpen en we kunnen niet alles doen, maar we 
coördineren wel met andere organisaties en de overheid om eraan bij te dragen 
dat iedereen in nood ondersteund wordt. Daarnaast leidt goede coördinatie tot 
efficiëntere en effectievere hulpverlening. 

Foto Dirk-Jan Visser
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Foto Dirk-Jan Visser

Komend jaar
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Het komende jaar zal het wederopbouwprogramma van het Rode Kruis zich ver-
der richten op de bovengenoemde projecten. Voor projecten in de gemeenschap 
zal dit vooral zijn op het gebied van levensonderhoud, psychosociale hulp, maar 
ook op het gebied van rampenrisicovermindering op gemeenschapsniveau. Dit 
laatste project bevindt zich op dit moment nog in de conceptfase, maar het doel 
is om gemeenschappen op Sint-Maarten te ondersteunen in wat ze zelf kunnen 
doen om zich beter voor te bereiden op rampen, en welke acties ze kunnen ne-
men om risico’s op rampen te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan re-
guliere opruimacties, zoals eerder benoemd, maar ook door het opzetten van 
lokale rampenplannen. In juni is er een projectmanager gestart die gesprekken 
heeft gehad met de brandweer, het Sint Maarten Development Fund (SMDF), het 
lokale ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, het lokale ministerie van 
Gezondheidszorg, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het lokale radiostation 
Laser 101. Het gaat daarbij voor een groot deel ook om bewustwording en het 
verspreiden van informatie. Daarnaast is het in kaart brengen van verschillende 
sociale groepen en de capaciteiten ook onderdeel hiervan. 

Daarnaast ziet het Rode Kruis kansen om door te gaan met het huizenreparatie-
project in andere wijken op het eiland. Daarover zijn we op dit moment in gesprek 
met de lokale overheid, de Nederlandse overheid en de Wereldbank. 

Ook wordt de komende maanden Waste2Work nog volop ondersteund. De be-
doeling is dat het ‘Upcycle Center’, op dit moment het belangrijkste onderdeel, 
vanaf volgend jaar onder een lokale stichting doorgaat. Hiervoor worden op dit 
moment lokaal personeel en lokale bestuurders aangetrokken en andere financie-
ringsmogelijkheden onderzocht. 

Dilemma’s

Foto Dirk-Jan Visser
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Verder wordt het komende jaar gewerkt aan de capaciteitsopbouw van de zes lo-
kale afdelingen van het Rode Kruis, met name op het gebied van crisisparaatheid. 
Het is daarbij van belang om de informatie vanuit lokale gemeenschappen en de 
capaciteit van de Rode Kruis-afdelingen waar mogelijk te koppelen aan de capaci-
teit op lokaal overheidsniveau. Dit gebeurt in afstemming met andere partners die 
werkzaam zijn op het gebied van noodhulp.

We zien steeds meer connecties en synergiën ontstaan tussen enerzijds onze pro-
grammering (of de concepten daarvoor) en anderzijds de plannen en activiteiten 
van lokale organisaties en de overheid. Zoals de link tussen de plannen van UNICEF 
voor veilige scholen (op bestuurlijk niveau) en de plannen van het Rode Kruis om 
een educatieve component te ontwikkelen met betrekking tot bijvoorbeeld eva-
cuatie-oefeningen voor het lespakket.
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