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ICRC biedt hulp bij conflicten. 

IFRC en het ICRC met bijvoorbeeld 
financiële middelen en hulpgoederen en 
door medewerkers beschikbaar te stellen 

mensen in nood sinds 1867.

 

Verenigingskantoor in Den Haag.

97.693 Ready2Helpers.

541 beroepskrachten.

13.596 vrijwilligers in Nederland.

622.621 donateurs.

IFRC   
Genève        1863

ICRC

Ruim 14 miljoen
vrijwilligers wereldwijd.

14

Doel: hulp aan mensen in nood. 

192 nationale Rode Kruis- en 
Rode Halve Maan-verenigingen.

De 7 Grondbeginselen

Menslievendheid

Neutraliteit

Vrijwilligheid

Eenheid

Algemeenheid

IFRC coördineert bij grote rampen. 

861 vrijwilligers in de Cariben.

studentendesks.

23 districten.
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 
EN DE INTERNATIONALE 
RODE KRUIS-BEWEGING 

861 vrijwiligers in de Cariben.
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uitdagingen in 2021

De coronapandemie heeft de wereld veranderd. Gebieden die al gebukt gingen 
onder oorlog, droogte, honger, overstromingen en vluchtelingencrises, krijgen 
met de gevolgen van de pandemie extra harde klappen, die nauwelijks op 
te vangen zijn. Voedsel. Water. Een dak boven je hoofd. Een plek waar je je 
veilig voelt. De juiste medische en psychologische hulp. De mogelijkheid om te 
voorzien in je basale persoonlijke hygiëne. Weten waar je naasten zijn en hoe 
het met ze is. Deze basislevensbehoeften waren voor vele mensen wereldwijd al 
niet haalbaar, maar een tweede jaar coronacrisis zet dit nog verder onder druk. 
Ook in Nederland zien we het ongekende beeld van mensen die leven in angst 
en onzekerheid om hun inkomen, hun volgende maaltijd en soms zelfs om een 
dak boven hun hoofd.

Missie
Menselijk lijden voorkomen en verzachten, waar dan ook. Levens en gezondheid beschermen en respect 
waarborgen voor ieder mens. Dat is onze missie. We letten in het bijzonder op de mensen die het meest 
kwetsbaar zijn: zij die zonder onze hulp niet overleven of in slechte gezondheid raken. 

Visie
Met onze vrijwilligers en Rode Kruis-verenigingen in 192 landen bereiden we mensen voor op mogelijke  
crisissituaties en zorgen we ervoor dat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen. Zo staat niemand 
er in tijden van nood alleen voor.
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Nood is dichterbij dan je denkt. Ook in Nederland. Om de nood het hoofd 
te kunnen bieden, zetten we ook in 2021 stevig in op hulpverlening bij 
noodsituaties en het voorkomen van nood. Voor corona- én niet-corona-
gerelateerde grote en kleine rampen. Met 14.457 vrijwilligers in Nederland 
en de Cariben en 97.693 burgerhulpverleners, die we Ready2Helpers noe-
men, zorgden we ervoor dat niemand in tijden van nood alleen staat.
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De impact
van het Rode Kruis
in Nederland



Programma  
 

Medische 
ondersteuning

Psychosociale 
ondersteuning

Voedsel

Onderdak

Hygiëne

Interventie	 	

Ondersteuning zorginstellingen 
(Begeleid) vervoer
Grootschalig testen
Ondersteuning bij COVID-vaccinaties
Bron- en contactonderzoek

Rode Kruis Hulplijn
WhatsApp-Hulplijn
Let op Elkaar Netwerk
Quarantainecoach
#Skipdecoronadip challenge
#Skipdecoronadip themamaand
Opgekrast met de coronasleur

Voedselbanken
Boodschappenkaarten

Opvang dak- en thuislozen
Persoonlijke hulpvragen

Drogisterijkaarten

Aantal
geholpen  

94 instellingen
8.105 mensen
18 GGD’S
196 instellingen
62.253 belmomenten

9.070 telefoontjes
1.066 mensen
420 hulpverzoeken
134 mensen
11.811 mensen
2.850 mensen
350.000 kraskaarten

9 voedselbanken
268.702 kaarten

895 mensen
39/(122 ) mensen (nachten)

32.626 kaarten

BEREIKCIJFERS CORONAHULPVERLENING 2021 CORONAHULPVERLENING IN NEDERLAND

73.585 
keer een vrijwilliger/

Ready2Helper ingezet.

9.070
telefoontjes naar Hulplijn.

508
inzetten afgerond.

1 Landelijk Actie Centrum
23 District Actie Centra

268.702
boodschappenkaarten.

Ruim 581.000 uur
hulp verleend.
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coronahulp in nederland

De basislevensbehoeften die we in 2021 in Nederland vooral onder druk zagen staan, waren 
voedsel en onderdak. Naast de basislevensbehoeften stond de zorg onverminderd onder druk. 
Belangrijkste oorzaak was de coronacrisis. Onze focus lag in 2021 op drie programma’s:

Voedselhulp 

Door de aanhoudende onzekerheden in de economische situatie zag een grote groep mensen hun inkomen 
slinken of verdwijnen, zoals ongedocumenteerde migranten en zzp’ers met gezinnen. Elke dag een gezonde 
maaltijd op tafel zetten, werd hiermee voor veel mensen in 2021 een uitdaging. Belangrijk onderdeel van onze 
coronahulpverlening was dan ook voedselhulp. Mensen die moeite hebben om elke dag voor eten te zorgen, 
ondersteunden we met boodschappenkaarten. Met deze kaarten kunnen mensen zelf beslissen welke voe-
dingsmiddelen of verzorgingsproducten ze kopen. De boodschappenkaarten werden uitgedeeld door onze 
lokale partnerorganisaties. Zij kennen de wijk en de mensen en weten zo wie de hulp hard nodig heeft. Ook 
ondersteunden we voedselbanken in hun werk.

Een veilige plek 

Een veilige plek om te slapen, eten of in quarantaine te gaan was in 2021 lang niet voor iedereen in Nederland 
vanzelfsprekend. We ondersteunden gemeenten en andere organisaties bij de opvang van álle dak- en thuisloze 
mensen. Ook zogenoemde ‘niet rechthebbenden’, zoals ongedocumenteerde migranten en arbeidsmigranten 
zonder officiële werkvergunning. Naast veldbedden en hygiënekits stonden ook EHBO-vrijwilligers en gasthe-
ren en -vrouwen paraat om te helpen waar nodig. Daarnaast werd een beperkt aantal gezinnen en kwetsbare 
individuen opgevangen in hotels. Het gaat ook hier vooral om mensen zonder rechtmatig verblijf in Nederland.

Testen, vaccineren en ondersteuning van de zorg

In het hele land ondersteunden we GGD-en bij het afnemen van coronatesten en het vaccineren. Ook huis-
artsenposten ondersteunden we bij het vaccinatieproces. Onze hulpverleners traden op als bemonsteraars, 
prikkers, EHBO’ers, gastheren, gastvrouwen en locatiemanagers. Daarnaast ondersteunden we de lokale GGD-
en bij bron- en contactonderzoek en als quarantainecoach. In zorginstellingen ondersteunden onze hulpverle-
ners de medische zorg en maakten tijd om met patiënten een spelletje te doen of een gesprek te voeren. Ook 
verzorgden ze begeleid vervoer van mensen die bijvoorbeeld niet zelfstandig naar een vaccinatiestraat konden.



.................................................

€  26.764.696 in de vorm van e-vouchers tbv voedsel uitgedeeld.
72.693 mensen geholpen met cash (e-vouchers tbv voedsel).

133.100 kant-en-klare maaltijden uitgedeeld.
945 mensen geholpen met kant-en-klare maaltijden. 

5.153 voedselpakketten (inclusief hygiëne-items) uitgedeeld. 
3.078 mensen geholpen met voedselpakketten.

333 mensen geholpen met betalen van schoolkosten.

424 mensen geholpen met het betalen van de huur.

48 mensen geholpen met het betalen van medische kosten.

327 huisbezoeken door Rode Kruis-hulpverleners.

7.400 mensen geholpen via de hulplijn.

2.411 hulpacties op gebied van vervoer, coronatesten en -vaccinaties.
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De inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zagen door de aanhoudende 
coronacrisis hun basislevensbehoeften stevig onder druk komen te staan. 
De huur betalen, boodschappen doen, de elektriciteitsrekening voldoen: 
het is heel moeilijk geworden. Onze collega’s overzee zetten alles op alles 
om huishoudens in een kwetsbare positie van hulp te voorzien. Ook in het 
Caribische gebied hadden we in 2021 een focus op voedsel en onderdak. 
Daarnaast richtten we ons op het vergoeden van medische kosten voor de 
grote groep ongedocumenteerden die op de eilanden verblijft.

HULP IN HET CARIBISCHE DEEL VAN HET KONINKRIJK IN 2021
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Ondersteuning slachtoffers mensenhandel
52 ongedocumenteerde migranten deelgenomen aan training mensenhandel 
95 hulpverleners deelgenomen aan training mensenhandel
236 docenten gertraind in herkenning en preventie mensenhandel

Ondersteuning ongedocumenteerde migranten
382 ongedocumenteerde migranten bemiddeld naar zorg
121 workshops gegeven over life skills en EHBO op maat

Restoring Family Links
382 tracing requests afgerond
46 RFL-dossiers afgerond
79 mensen hebben nieuws gekregen over een gezochte naaste

Digitale hulpverlening
27.368 digitale hulpvouchers uitgedeeld
1.685 vragen via Whatsapp Helpdesk

Evenementenhulp
1.074 evenementen

Noodhulp
14 inzetten

Bevolkingszorg
27 inzetten

Goed voorbereid
1.480 mensen deelgenomen aan gastles 112 bellen
647 mensen bereikt via telefonische contactcirkel
6.700 mensen bereikt met ‘extreem weer’

VOORKOMEN VAN NOOD EN HULP BIJ NOODSITUATIES 2021
Om effectief hulp te kunnen bieden bij een noodsituatie, is het belangrijk dat we vooraf al 
aanwezig zijn. Dankzij lopende programma’s en door onze aanwezigheid op evenemen-
ten blijven we niet alleen zelf scherp op onze kennis en kunde, maar krijgen we ook goed 
op het vizier waar de kwetsbaarheden zijn. Zo kunnen we mensen helpen om beter voor-
bereid te zijn op een mogelijke noodsituatie. Tegelijkertijd blijven we zo zelf goed getraind 
om snel in te springen op een noodhulpsituatie. Belangrijk onderdeel van het werk van 
de noodhulpteams in 2021 was de opvang van ongedocumenteerde migranten en onder-
steuning bij de overstromingen in Limburg.

Fo
to

:  
Ar

ie
  K

ie
vi

t



17

Als er een ramp is, komt het Rode Kruis. Dat is een vast gegeven waar we-
reldwijd miljoenen mensen op kunnen rekenen. Elke dag opnieuw. Maar 
we zijn er niet alleen als de ramp zich voordoet. We zijn er ook voor en na 
de ramp, diepgeworteld in de samenleving en goed voorbereid. In 2021 
boden we onder andere noodhulp bij de aardbeving in Haïti, honger in 
Ethiopië, bij het conflict in Jemen en Syrië. Ook bij de coronacrisis ston-
den bijna alle nationale verenigingen klaar om de gemeenschappen te 
ondersteunen: preventie van verspreiding van het virus, ondersteuning 
bij het uitrollen van vaccinatieprogramma’s en voedselprogramma’s.

RODE KRUIS JAAROVERZICHT 2021

De impact
van het Rode Kruis
wereldwijd
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WERELDWIJDE HULPVERLENING 
CORONAPANDEMIE
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RODE KRUIS JAAROVERZICHT 2021ONZE NOODHULP WERELDWIJD 

Afghanistan kampt met een verontrustende humanitaire noodsituatie en een 
erger wordende economische crisis. Het Rode Kruis ondersteunt mobiele 
gezondheidsteams, die in afgelegen gebieden van Afghanistan (psychologische) 
zorg bieden. 

Ook kunnen er meer dan  gezondheidsinstellingen opereren door het Rode 
Kruis. Door groeiende noden vluchten er in 2021 veel Afghanen naar buurlan-
den. Het Rode Kruis zet zich in om deze mensen te voorzien van noodopvang, 
hygiënemiddelen, medische zorg en voedsel.

Het Rode Kruis helpt wereldwijd met medische zorg, 
psychosociale zorg, vervoeren van coronapatiënten 
en coronahulpmiddelen. 

Ook ondersteunen nationale verenigingen met 
landelijke vaccinatieprogramma’s.

AFGHANISTAN

MIGRATIESTROMEN IN EUROPA

COVID-19

HA TI

Het Rode Kruis helpt door mensen weer in contact te brengen met hun familie, 
door onderdak te organiseren en contant geld te verstrekken aan mensen in nood. 

Daarnaast doneerde het Rode Kruis medische benodigdheden en apparatuur aan 
vijf ziekenhuizen en deelden we voedselhulp uit aan meer dan kwetsbare 
mensen in Tigray, waaronder gedetineerden, kinderen, zwangeren, vrouwen die 
borstvoeding geven, mensen met een handicap en medisch personeel. 

ETHIOPI

Op 14 augustus 2021 veroorzaakt een aardbeving van  op de schaal 
van Richter een enorme ramp: 

Meer dan  mensen komen om en  Haïtianen raken gewond. 
Ziekenhuizen, wegen, bruggen en scholen liggen in puin. 

Ruim  huizen zijn verwoest en nog eens  huizen raakten 
gedeeltelijk beschadigd. Het Rode Kruis helpt met onderdak, gezond-
heidszorg, de oprichting van een veldhospitaal en we zorgen ervoor dat 
ruim mensen dagelijks schoon drinkwater hebben. 

Het Rode Kruis helpt migranten in Europa met onderdak, water 
en sanitatie, contant geld, gezondheidszorg en met het zoeken 
van naasten. 

CORONA

Ook ondersteunen we 152 nationale verenigingen 
met landelijke vaccinatieprogramma’s.

Meer dan driehonderd natuurrampen

In 2021 vonden meer dan driehonderd natuurrampen plaats. We hielpen wereldwijd met voedsel, water en onder-
dak. Als Nederlandse Rode Kruis werken we hierin samen met andere nationale Rode Kruis-verenigingen en zetten 
we zo veel mogelijk onze specialistische expertise in: water, sanitatie en gebruik van data en digitale oplossingen. 
Bijvoorbeeld om een rampgebied goed in kaart te brengen: wat is de bevolkingsdichtheid, wat zijn mogelijke evacu-
atieroutes, hoe brengen we onze noodhulpgoederen ter plaatse?

Sterke Rode Kruis-verenigingen

We zetten sterk in op het verstevigen van de capaciteiten van Rode Kruis-zusterverenigingen in fragiele gebieden. We 
gaan meerjarige samenwerkingsafspraken aan en ondersteunen onze partners in financiële duurzaamheid, ram-
penvoorbereiding en het verkleinen van de impact van een ramp. Ons doel? Lokale Rode Kruis-verenigingen kunnen 
zelf direct de meest kwetsbare bevolking helpen. In 2021 hielpen we twaalf Rode Kruis-verenigingen met concrete 
projecten gericht op technisch advies, trainingen, programmamanagement en financiële duurzaamheid.

Paraat en voorbereid

Het Rode Kruis is er ook al vóór de ramp. Vanuit het Rode Kruis Klimaatcentrum, ons data en digitale team 510 en 
het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds houden we ons voortdurend bezig met het voorbereiden op en voorkomen 
van rampen. Dat is des te belangrijker in een tijd waarin klimaatverandering bestaande risico’s vergroot. Met maatre-
gelen zoals evacuatieplannen en betere waarschuwingssystemen worden mensen weerbaarder tegen natuurgeweld. 
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van onschatbare waarde

We zijn ontzettend dankbaar dat we in 2021 opnieuw konden rekenen 
op de steun van vele donateurs, bedrijven, overheden, stichtingen, ver-
mogensfondsen, corporate foundations, loterijen en instellingen. Het is 
dankzij hen, dat wij onze hulp hebben kunnen realiseren. Alle bijdragen 
die we krijgen zijn van onschatbare waarde, want ze redden mensenle-
vens, verlichten zorgen en maken mensen weerbaarder en zelfredzamer. 
Heel Nederland zag de diepe sporen van crises die de coronapandemie 
wereldwijd achterliet. Aan onze oproepen voor steun om mensen in Ne-
derland en wereldwijd te voorzien van voedsel en onderdak en om de 
slachtoffers van natuurrampen en conflicten niet te vergeten, werd gul 
gehoor gegeven.

Fondsenwerving
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RODE KRUIS JAAROVERZICHT 2020
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staat van inkomsten en uitgaven

Inkomsten

Baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van 
loterij-organisaties

Baten van subsidies 
van overheden

Overige baten

Totaal
136,2

Baten van andere 
organisaties zonder 

winststreven

Totaal
156,1

44,0

5,7

65,9

7,7

3,3

9,6

60,3

5,8

60,1

14,7

3,3

11,9

2020

In € mln

2021

Nationale
hulpverlening

Totaal
134,6

8,9

6,0

4,1

71,2 58,8

8,1

4,8

3,8

Totaal
133,4

Werving baten

2021 2020

44,4 57,9Internationale
hulpverlening

Voorlichting en
bewustmaking

Beheer en administratie

Uitgaven In € mln
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menslievendheid  
onpartijdigheid
neutraliteit  
onafhankelijkheid
vrijwilligheid  
eenheid  
algemeenheid  D
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