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Twee jaar na de pandemie leren we langzaamaan met de
aanwezigheid van COVID-19 leven. Dankzij de beschikbaarheid
van een vaccin krijgen we het virus steeds beter onder controle.
We weten meer en we kunnen meer dankzij grootschalig testen
en vaccinaties. Nederland en de Cariben is grotendeels open
en veel mensen ervaren de mogelijkheid om hun oude leven
voorzichtig weer op te pakken.
Tegelijkertijd zien we dat de noden niet van de ene op de andere
dag voorbij zijn. Voor veel mensen was de situatie het afgelopen
halfjaar een grote bron van zorg. De besmettingen liepen op,
veel sectoren moesten opnieuw hun deuren sluiten en de druk
op de zorginstellingen was groot. Mensen en organisaties bleven
een beroep doen op onze hulpverlening. Ook op de Caribische
eilanden bleef het aantal kwetsbare mensen dat hulp nodig
heeft hoog.
Reden voor het Rode Kruis om eind vorig jaar te besluiten om tot
en met juni 2022 door te gaan met de COVID-19 hulpverlening
in het Koninkrijk. Daarmee verlengden we ons hulpprogramma
(het Nationaal Actieplan) met een half jaar. Dat doen we in lijn
met de hulpverlening van het internationale Rode Kruis (IFRC),
want ook de internationale COVID-19 hulp van het Rode Kruis in
andere landen gaat onverminderd door. Zodat we de gevolgen
van de pandemie zo beperkt mogelijk kunnen houden.
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Onze hulp in 2021

In 2021 werden de langdurige effecten van COVID-19 binnen de grenzen van ons Koninkrijk namelijk steeds zichtbaarder. Het
afgelopen jaar stond daardoor vooral in het teken van het bestrijden van de gevolgen van de crisis. Mensen werden vaak dubbel
getroffen, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelden. Zo bleef de behoefte aan voedselhulp
hoog onder mensen die door de pandemie hun inkomen kwijtraakten en nergens anders terecht konden voor hulp. Dit geldt voor
Nederland én het Caribisch deel van het Koninkrijk, waar veel inkomsten uit toerisme wegvielen. Die mensen hebben we geholpen
met voedselondersteuning en onderdak.
We zagen ook dat de hulpvragen die binnenkwamen bij onze Hulplijn complexer werden dan aan het begin van de COVID-19-crisis.
Veel mensen waren onzeker over de veranderende regels en de effecten van die regels op hun leven. We hebben mensen informatie
gegeven en praktische hulp geboden, maar vooral ook een luisterend oor. Met name aan die mensen die in quarantaine zaten.
In de tweede helft van 2021 nam ook de druk op de zorg weer toe. We boden daarom opnieuw hulp aan zorginstellingen en
ondersteunden tijdens de boostercampagne. Onze vrijwilligers stonden dagelijks in de teststraten en op de vaccinatielocaties in
Nederland, Curaçao en op Bonaire. Allemaal vrijwilligers die bereid waren om hand- en spandiensten te verrichten, en om zich na
bijna twee jaar pandemie onverminderd in te zetten om de hulpverlening mogelijk te maken. Het belang van het Rode Kruis in het
Koninkrijk der Nederlanden is het afgelopen jaar meer dan ooit zichtbaar geworden, omdat we daar waren waar nood was.

Psychologische Eerste Hulp training in Bonaire

Rode Kruis Hulplijn
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Vaccineren van dak- en thuislozen met Rode Kruis
vaccinatiebus in Dordrecht
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Vooruitblik (COVID)-hulpverlening

Twee jaar na de lancering van de eerste versie van ons Nationaal Actieplan, blikken we vooruit op de verwachte noden en wat we nog
kunnen betekenen. Nederland is weer open en er is meer mogelijk. De economie trekt aan. Mensen kunnen weer aan het werk, en de
meeste mensen lukt het om weer voor zichzelf te zorgen. Ook op de Caribische eilanden, die hard getroffen zijn door de pandemie,
komt er meer ruimte. De beperkende maatregelen waar mensen zich aan moeten houden worden minder.
Nu we het virus in ons Koninkrijk onder controle lijken te krijgen, zijn deze gevolgen niet zomaar verdwenen. We verwachten dat
de COVID-19-crisis ook de komende tijd nog invloed zal hebben op de noden in de samenleving. In plaats van grote groepen die we
geholpen hebben met grootschalige hulpacties, blijft er een extra kwetsbare groep over die onze hulp nodig blijft hebben. Vooral
voedsel, onderdak en psychosociale steun.
Voor deze mensen blijven we onze hulp bieden. Wat de oorzaak ook is, wij zijn er voor mensen in nood, ook als COVID-19 niet meer de
aanleiding is, maar zij onze hulp nog steeds nodig hebben. Wij blijven klaarstaan voor mensen in nood op de gebieden van medische
zorg, psychosociale ondersteuning, voedsel, onderdak, hygiëne, en contact met dierbaren. Crisis of geen crisis en wat er ook gebeurt.
Dat doen we met de onvermoeibare hulp van duizenden vrijwilligers en Ready2Helpers in het Koninkrijk. Zonder hun bereidheid zouden
we de mensen in nood nooit kunnen helpen. De hulpbereidheid is ongekend. Het is hartverwarmend hoe vrijwilligers de slachtoffers
van de coronacrisis bijstaan en daar zijn we ze enorm dankbaar voor.
We zijn ook enorm dankbaar voor alle financiële hulp en praktische steun die we tot nu toe hebben gekregen. We hadden het verschil
niet kunnen maken voor mensen in nood zonder de vele en bijzondere bijdragen die wij hebben mogen ontvangen. Op al die donaties
van tijd, geld en talent mogen we trots zijn.
Marieke van Schaik
Algemeen Directeur
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Voedselhulp
5.966.055 euro aan boodschappenkaarten verstrekt
29.415 voedselpakketten uitgedeeld
22 voedselbanken ondersteund

COVID-19 HULPVERLENING IN NEDERLAND 2020-2021

Medisch
162 zorginstellingen ondersteund

Oke k
chec

10.499 mensen (begeleid) vervoerd
196 instellingen bij vaccinaties ondersteund

10.163

90.721 belmomenten bij bron- en contactonderzoek

unieke vrijwilligers/
Ready2Helpers ingezet

18 GGD’s bij grootschalig testen ondersteund

Pyschosociale Ondersteuning
36.942 keer gebeld naar de telefonische hulplijn
1.181 hulpvragers bij de WhatsApp-hulplijn
2.716 hulpverzoeken Let op Elkaar Netwerk
134 mensen met Quarantainecoach ondersteund

Hygiëne

Ruim 495.000 uur
hulp verleend

1 Landelijk Actie Centrum
23 District Actie Centra

32.626 drogisterijkaarten verstrekt
61.012 downloads flyers met corona voorlichting
2.103 downloads Paw Patrol memory spel
8.688 gebruikers online test corona voorlichting

Onderdak
2.165 dak- en thuisloze mensen opgevangen
45/150 persoonlijke hulpvragen (mensen/nachten)

* De cijfers van de volgende interventies zijn ongewijzigd sinds de vorige jaarrapportage en zijn daarom niet in deze rapportage
opgenomen: contact met dierbaren (ontmoetingstenten), ondersteuning callcenters, opgekrast met de coronasleur,
Skipdecoronadip en uitreiking persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Voedselhulp

COVID-19 HULPVERLENING OP
DE CARIBISCHE EILANDEN 2020-2021

46.769.920 euro aan boodschappenkaarten verstrekt
428.704 kant-en-klare maaltijden uitgedeeld
29.710 voedselpakketten uitgedeeld
4.950 schoolmaaltijden bereid

Sint-Maarten
Saba

Sint-Eustatius

Medisch
567 medisch huisbezoeken Rode Kruis vrijwilligers
685 medische ingrepen vergoed
40.134 keer gebeld naar de telefonische hulplijn
2.771 inzetten bij testen, vaccinaties en vervoer

Aruba

Oke k
chec

Hygiëne

224
actieve vrijwilligers

65.291 hygiëne-pakketten uitgedeeld
93.857 mensen met corona voorlichting bereikt

Educatie

Bonaire
Curaçao

1.083 keer schoolkosten vergoed

Onderdak
629 keer huur vergoed
216 keer nutsvoorzieningen vergoed
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Financiën

Bij de start van het Nationaal Actieplan in mei 2020 hebben we een budget opgesteld voor al onze hulpverlening. Vanwege de
toename van activiteiten stelden we dat budget de afgelopen twee jaar bij in de tussentijdse rapportages en revisies. Een deel van
de hulpverlening brengen we in rekening bij de afnemers van onze activiteiten en diensten. Voor de financiering van het overgrote
deel van de activiteiten deden we een beroep op de Nederlandse overheid, particulieren, bedrijven, corporate foundations,
vermogensfondsen en de Nationale Postcode Loterij. Deze partners gaven daar op een bijzondere manier gehoor aan. Wij zijn hen
dan ook erg dankbaar.
Bij het publiceren van deze tussentijdse publieksterugkoppeling zijn de definitieve cijfers over 2021 nog niet beschikbaar. In juni
verschijnt ons jaarverslag 2021 over alle hulpverlening, niet alleen de COVID-19 hulp. Via dit jaarverslag rapporteren we over het
boekjaar 2021, met daarin een overzicht van alle baten en lasten van het Nederlandse Rode Kruis over het afgelopen jaar. Inclusief
de fondsen die beschikbaar zijn voor de hulpverlening in 2022.
Medio vorig jaar besloten we om het Actieplan te verlengen tot de zomer van 2022. Een aantal projecten en activiteiten loopt door tot
juli 2022. De komende periode ronden we deze activiteiten af of we nemen ze op in ons bestaande hulpverleningsaanbod. Hiervoor
zijn nog middelen beschikbaar. Na afloop van het Nationaal Actieplan stellen wij een rapportage op over de gehele looptijd van het
actieplan (maart 2020 – juni 2022) en voegen we een financiële rapportage bij.
Voor de huidige activiteiten uit het Nationaal Actieplan beoordelen we continue hoe we de beschikbare middelen optimaal kunnen
inzetten. Voor een aantal activiteiten blijft aanvullende financiering zeer welkom. Om onze hulp aan mensen in nood voort te zetten,
blijven we de komende tijd onverminderd op zoek naar aanvullende middelen om deze activiteiten te bekostigen.
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