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1. Inleiding 
 
 

 

1.1 De ramp 
Corona werd in korte tijd een pandemie die de hele wereld trof (en nog steeds treft). Het virus 
brengt overal ter wereld de meest kwetsbare mensen in gevaar. De cijfers zijn 
duizelingwekkend. Op dit moment (augustus 2022) is wereldwijd bij 598 miljoen mensen het 
coronavirus vastgesteld. 6,5 miljoen mensen zijn, volgens de statistieken, aan het virus 
overleden. De werkelijke cijfers liggen helaas nog veel hoger, want niet ieder land heeft 
dezelfde testcapaciteit.  
 
Nederlanders konden al snel rekenen op een vaccin, maar voor inwoners van lage- en 
middeninkomenslanden was het maar de vraag of zij een inenting kregen. De wereldwijde 
verdeling van vaccins was ongelijk, met vreselijk hoge besmettings- en sterftecijfers als gevolg.  
 
In mei 2021 werd in India code zwart bereikt. Er kwamen dagelijks zo’n 400.000 besmettingen 
bij, wat leidde tot een recordaantal zieken en doden. Vervolgens werd buurland Nepal hard 
getroffen. En ook in andere kwetsbare delen van de wereld greep het virus snel om zich heen.  
 
Bovendien voltrok zich wereldwijd een ramp achter de coronaramp. In landen waar een strikte 
lockdown gold, verloren veel mensen hun werk en inkomen. De indirecte gevolgen? 
Toenemende armoede, kinderarbeid, schooluitval, seksueel en huiselijk geweld.   

1.2 De Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’ 
Een mondiaal vaccinatieprogramma leek de oplossing, want alleen door zo snel en zo veel 
mogelijk mensen te vaccineren, kon de wereld terug naar ‘normaal’. De hele wereldbevolking 
vaccineren tegen corona bleek echter de grootste logistieke vaccinatie-operatie ooit. En dan 
hebben we het nog niet eens over de medische noodhulp die in landen zoals India en Nepal 
broodnodig was. Daarom sloegen de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 op 12 
mei 2021 de handen ineen. 
 
Onder de noemer ‘Samen in actie tegen corona’ voerden de hulporganisaties actie. Het doel? 
Vaccineren beschikbaar maken voor iedereen die dat wilde en medische noodhulp aan 
coronaslachtoffers verlenen in zwaar getroffen landen. De Nationale Actie liep door tot 30 
september 2021 en bracht ruim 9,4 miljoen euro op. 
 
Met dit geld boden de hulporganisaties achter Giro555 en hun lokale partners, tot juni 2022, in 
meer dan twintig landen medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Daarnaast boden ze 
ondersteuning bij het opzetten en versnellen van vaccinatiecampagnes.  

Samenwerkende Hulporganisaties 
Tijdens Nationale Acties werken 11 hulporganisaties samen om fondsen te werven voor een 
humanitaire ramp. De samenwerkende hulporganisaties (SHO), beter bekend als Giro555, 
zijn vernoemd naar het gironummer wat de hulporganisaties gezamenlijk openen. Giro555 
heeft als doel het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te kunnen bieden 
aan slachtoffers van een humanitaire ramp. Giro555 informeert het Nederlandse publiek over 
de ramp en rapporteert gezamenlijk over de bestedingen. De 11 hulporganisaties stellen hun 
medewerkers beschikbaar om een actieteam te vormen en zo de personeelskosten zo laag 
mogelijk te houden. Iedere organisatie gebruikt haar deel van de opbrengst vervolgens voor 
hulp in het rampgebied en is zelf verantwoordelijk voor de besteding en de keuzes van de 
hulpprogramma’s. Giro555 bestaat uit CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse 
Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre 
des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. 
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1.3 Huidige situatie 
Mede dankzij het mondiale vaccinatieprogramma zit het aantal coronabesmettingen op dit 
moment (augustus 2022) in een sterk dalende lijn. Tijdens de start van de Giro555-actie, op 12 
mei 2021, kwamen er wereldwijd dagelijks ruim 750.000 nieuwe besmettingen bij. Dat leidde 
tot ruim 14.000 sterfgevallen per dag. Nog slechts 4,5% van de wereldbevolking had een eerste 
vaccinatie ontvangen. Die verdeling van vaccins was erg ongelijk: 31,1% van de bevolking van 
hoge-inkomenslanden, ten opzichte van 0,6% van de bevolking van lage-inkomenslanden, 
kreeg een vaccin.  
 
Vandaag de dag is 63% van de wereldbevolking volledig gevaccineerd en heeft 69% van de 
wereldbevolking ten minste één vaccinatie ontvangen. Toch is corona nog niet achter de rug. 
Sommige landen zitten in een derde of vierde golf. Andere landen kampen nog met de indirecte 
gevolgen van de crisis.  
 
Ook is er nog steeds een inhaalslag te maken: slechts 20,9% van de bevolking van de lage-
inkomenslanden, ten opzichte van 78,5% van de bevolking van de hoge-inkomenslanden, 
ontving ten minste één vaccinatie. Wereldwijd komen er, mede daardoor, dagelijks nog steeds 
zo’n 400.000 nieuwe coronabesmettingen bij.  
 
Bron: Our World in Data 
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2. Hulp met gelden van Giro555 
 

2.1 Kerncijfers 
Met de ruim 9,4 miljoen euro die Nederland in de Nationale Actie ‘Samen tegen corona’ bij 
elkaar bracht, boden de hulporganisaties achter Giro555 medische noodhulp en ondersteuning 
in meer dan twintig lage- en middeninkomenslanden. De hulporganisaties ondersteunden de 
gezondheidszorg met medische apparatuur en medicijnen, verzorgden de distributie, opslag 
en registratie van de vaccins en gaven training en voorlichting over (het belang van) vaccineren. 
Het resultaat?  
 
In totaal zijn ruim 8 miljoen mensen direct bereikt met hulp van Giro555 (indirect zijn dat er veel 
meer). Daarnaast zijn ruim 100 miljoen mensen bereikt met voorlichting. De hulporganisaties 
en hun lokale partners zetten onder andere ruim 3,7 miljoen coronavaccinaties en trainden 
3.589 mensen in het veilig zetten van deze vaccinaties. Daarbij zetten de hulporganisaties 
5.651 vaccinatiecentra op en leverden zij onder meer 988 (mobiele) koelboxen en koelkasten, 
200 handwasfaciliteiten en 5 miljoen naalden voor vaccinatie. Ruim 370.000 mensen ontvingen 
medische hulp bij een coronabesmetting.  

2.2 Medische noodhulp 
Corona zorgde wereldwijd voor een gigantische instroom van grote aantallen patiënten in 
ziekenhuizen. De gezondheidszorg was daar niet op berekend, zeker niet in de lage- en 
middeninkomenslanden. Zo was er een groot gebrek aan medische apparatuur, medicijnen en 
preventiemiddelen. De hulporganisaties achter Giro555 ondersteunden de gezondheidszorg in 
deze landen met beademingsapparatuur en ziekenhuisbedden, maar bijvoorbeeld ook met 
vaccinkoelkasten en beschermende kleding voor zorgverleners. 
 
Medische apparatuur en ziekenhuisvoorzieningen  
De hulporganisaties voorzagen ziekenhuizen en lokale gezondheidscentra met onder meer 
beademingsapparatuur, zuurstofflessen, medicijnkoelkasten, extra ziekenhuisbedden, 
medicijnen voor coronabehandelingen en extra isolatiecentra. Save the Children opende in 
Cox’s Bazar (het grootste vluchtelingenkamp ter wereld) zelfs een speciaal coronaziekenhuis. 
Terwijl UNICEF de medische coronazorg in Nepal ondersteunde met 200 zuurstofapparaten, 3 
zuurstofapparaten en 51 sets van materialen voor deze pediatrische zuurstofapparaten, zoals 
neuscanules en zuurstofmaskers. 
 
Veiligheid en hygiëne  
De besmettelijkheid van het virus vormde een enorme uitdaging. Zo moest onder meer worden 
voorkomen dat patiënten elkaar of het zorgpersoneel besmetten, want dat zou nog meer druk 
op de toch al overbelaste gezondheidszorg betekenen. Daarom zetten de hulporganisaties 
achter Giro555 fors in op preventiemaatregelen. Zij deelden duizenden schoonmaakkits, 
hygiënepakketten en persoonlijke beschermingsmiddelen uit en installeerden tientallen 
watertanks en -pompen, ter ondersteuning van de handwasfaciliteiten.  
 
Ter illustratie: Oxfam Novib installeerde in Syrië 23 watertanks en -pompen. Terre des Hommes 
leverde in India 451.731 gezichtsmaskers, 3.331 gelaatschermen en 29.200 
wegwerphandschoenen aan publiek en zorgpersoneel. En World Vision voorzag in Nepal 
275.471 mensen op 79 vaccinatielocaties van onder andere zeep en ontsmettingsmiddelen. 
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2.3 Ondersteuning vaccinatieprogramma’s 
Mondiaal vaccineren tegen corona bleek de grootste logistieke vaccinatie-operatie ooit. Veel 
vaccins moesten naar afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden, waar ze koel en ongeschonden 
moesten aankomen. Hadden de vaccins deze gebieden bereikt, dan moesten de inwoners vaak 
ook nog ‘overtuigd’ worden van het belang ervan, want door misinformatie stonden veel 
mensen argwanend tegenover het vaccin. Daarom verzorgden de hulporganisaties achter 
Giro555 niet alleen de distributie, opslag en registratie van de vaccins, maar gaven zij ook 
training en voorlichting over (het belang van) vaccineren.  
 
Grootste logistieke vaccinoperatie ooit 
Wereldwijd vaccineren bleek een hele opgave, zeker in landen die kampen met natuurrampen, 
oorlogen, slechte wegen en gebrekkig transport. Daarom boden de hulporganisaties 
ondersteuning in onder meer logistiek, transport naar vaccinatiecentra, vaccinaties aan huis en 
inkoop en levering van onder andere mobiele koelboxen voor op de rug, als oplossing om 
afgelegen gebieden te bereiken. 
 
Zo verzorgde Stichting Vluchteling in Bangladesh het transport van 16.271 kwetsbare 
Rohingya, inclusief 1.227 mensen met een handicap, naar vaccinatielocaties. Terwijl het Rode 
Kruis in Malawi de inkoop en levering van onder andere vaccinkoelkasten op zonne-energie 
verzorgde. 
 
Voorlichtingscampagnes 
Naast lastige logistiek, liepen hulporganisaties tegen nog een uitdaging aan: door allerlei 
misinformatie wilden veel mensen zich niet laten vaccineren. Het bleek broodnodig om het 
vaccineren aan te moedigen en mythes te ontkrachten. Daarom organiseerden de 
hulporganisaties voorlichtingscampagnes over de werking en het belang van vaccins.  
 
In veel landen, waaronder Suriname en Syrië, werd de radio ingezet om de bevolking in te 
lichten. In Zambia, Oeganda en India gingen getrainde zorgmedewerkers de huizen langs. En 
in Nepal werden muurschilderingen en TikTok ingezet om jongeren te bereiken. Verder 
maakten de hulporganisaties veel gebruik van flyers, banners, spandoeken, social media, 
animatiefilms en ‘boda boda talk talk’, waarbij vooraf-opgenomen teksten via een megafoon 
werden verspreid.  
 
Trainen van zorgmedewerkers 
Dan de laatste stap: het daadwerkelijk vaccineren van mensen. Ook daar waren een hoop 
voorbereidingen voor nodig. Zo moesten er duizenden zorgmedewerkers getraind worden in 
het zetten van een vaccinatie en in het nemen van maatregelen, om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.  
 

Facts & Figures  
• In Nepal bood Plan International 138.000 coronapatiënten medische coronazorg; 
• In Afghanistan distribueerde Cordaid 4.461 hygiënepakketten en 1.275 

beschermingskits;  
• In Palestijns bezet gebied (Algerije en Tunesië) voorzag het Rode Kruis in 

zuurstofapparaten voor coronapatiënten; 
• In Jemen bouwde CARE Nederland een isolatiecentrum-unit; 
• In India bood Kerk in Actie 124.646 mensen directe medische ondersteuning. 
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Een paar voorbeelden: Plan International trainde in Nepal 390 gezondheidswerkers in de 
werking van vaccins en het toedienen, bewaren en registreren ervan. Mede daardoor ontvingen 
174.339 Nepalezen op 104 priklocaties een vaccinatie. Tegelijkertijd bood Cordaid de 
medewerkers van gezondheidszorgprojecten in onder andere Afghanistan psychische steun, 
wanneer de crisis hen boven het hoofd uitsteeg.  

2.4 Uitdagingen 
Plotseling kampte de hele wereld met een ongekende crisis. Het coronavirus liet maar weinig 
plekken onberoerd achter. In razendsnel tempo moest de voltallige wereldbevolking 
gevaccineerd worden. Dat bracht veel uitdagingen met zich mee.  
 
Veiligheid voorop 
Zo bleek het contrast tussen landen op het gebied van vaccinbeschikbaarheid schrijnend. Het 
werd vooral heel duidelijk hoe beperkt de vaccinbeschikbaarheid in lage-inkomenslanden was.  
 
Daarbij had de plotselinge piek van coronagevallen een verwoestend effect op een toch al 
overbelast volksgezondheidssysteem. Terwijl de ziekenhuizen volliepen met patiënten, 
moesten veel gezondheidswerkers, wegens ziekte, in isolatie. Om dit zo veel mogelijk te 
voorkomen, werd onder meer voorlichting en training gegeven over hygiëne en het nemen van 
veiligheidsmaatregelen.		
 
Omdenken  
Door de beperkte houdbaarheidsdatum van vaccins, moest er bovendien vlot gehandeld 
worden zodra de vaccins in een land arriveerden. In verschillende landen bleek het, mede door 
overstromingen, aardbevingen, oorlogen en onbegaanbare wegen, een grote uitdaging om 
mensen in afgelegen en geïsoleerde gebieden te bereiken. Er zijn onder meer mobiele 
koelboxen voor op de rug ingezet, als oplossing om dit soort gebieden alsnog te bereiken.  
 
Ook beperkingen door coronamaatregelen en lockdowns vroegen om het aanpassen van 
activiteiten. Zo zetten de hulporganisaties onder meer voorlichtingsbijeenkomsten voor 
groepen om in huis-aan-huisbezoeken, zodat maximale groepsgroottes niet werden 
overschreden.  
 
Goede voorlichting 
Tot slot vormde angst voor het vaccin een grote uitdaging. Door allerlei wijdverspreide 
misinformatie waren veel mensen bezorgd over potentiële bijwerkingen. Daarom zetten de 
hulporganisaties achter Giro555 groots in op goede voorlichting voorafgaand en tijdens een 
vaccinatiecampagne.  
 
 
 
  

Facts & Figures  
• In Oeganda trainde Oxfam Novib 182 gezondheidswerkers in het geven van 

voorlichting over corona; 
• In Pakistan bereikte Save the Children 14 miljoen vrouwen via Facebook over het 

belang van vaccineren; 
• In India zette Terre des Hommes 766 riksja’s (driewielige karretjes) in om mensen 

op te roepen zich te laten vaccineren; 
• In Suriname verstrekte UNICEF 50 vaccindragers en 6 thermometers voor de 

opslag van vaccins op afstand; 
• In Jemen bereikte CARE 417.865 mensen met voorlichtingscampagnes in 

openbare ruimtes. 
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3. Financiële verantwoording  
 
Figuur 1: opbrengsten, kosten en bestedingen Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’
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3.1 Opbrengsten en kosten Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’ 
De Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’ startte op 12 mei en liep tot en met 30 
september 2021. Deze actie bracht in totaal € 9.482.745 op om wereldwijd medische noodhulp 
te bieden aan coronapatiënten en vaccineren te versnellen.  
  
Van de totale opbrengst worden drie typen kosten afgetrokken: 1. de kosten voor het uitvoeren 
van de fondsenwervende campagne; 2. de kosten voor het versturen van een Direct Mailing 
(DM) door de deelnemers en 3. een reservering voor verantwoording over de besteding van de 
actieopbrengst. De kosten voor de fondsenwerving zijn beperkt gebleven dankzij gratis 
bijdragen of stevige kortingen van bedrijven, tv- en radio-omroepen en vrijwillige inzet van 
medewerkers in het actieteam. Kosten die vallen onder fondsenwerving zijn bijvoorbeeld 
kosten voor hosting en opschalen van website en donatiepagina, ontwikkelen van 
communicatiematerialen zoals banners en posters op vaccinatielocaties en bancaire kosten. 
De reserveringen die worden gemaakt voor verantwoording betreffen bureaukosten voor 
bijvoorbeeld het schrijven van rapportages (zoals deze) en het laten ontwikkelen van 
communicatiematerialen. 
 
In totaal komen deze kosten op € 706.229. Na aftrek van alle kosten is € 8.776.516 beschikbaar 
voor de hulporganisaties achter Giro555, zoals ook te zien is in tabel 1 hieronder.  
 
Tabel 1: Baten en lasten van de actie ‘Samen in actie tegen corona'  
Baten     
Opbrengst publieke donaties € 7.880.786   
DM-opbrengsten deelnemers € 1.517.485  
Donatie Bill Melinda Gates Foundation € 84.474  
Totaal baten   € 9.482.745 
Lasten     
Kosten eigen fondsenwerving € 407.340   
Kosten verantwoording en rapportage actie € 90.290   
Kosten DM deelnemers € 208.599   
Totaal lasten   € 706.229 
Resultaat corona-actie en verdeeld   € 8.776.516 

3.2 Verdeling en overmaken Giro555-gelden 
Na aftrek van bovengenoemde kosten zijn de opbrengsten verdeeld onder de elf deelnemende 
hulporganisaties. De verdeling van de opbrengsten gebeurt aan de hand van een jaarlijks 
vastgestelde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de omvang van de 
wereldwijde humanitaire hulpverlening en de opbrengsten van de fondsenwerving in Nederland 
van elke deelnemende hulporganisatie, gemiddeld over de afgelopen drie jaar. Het overzicht 
van de verdeelsleutel is te zien in figuur 2 hieronder. 
 
Figuur 2: Percentage verdeelsleutel per deelnemer   
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Er is een onderlinge afspraak gemaakt dat een hulporganisatie bij een opbrengst boven de € 5 
miljoen minimaal € 250.000 ontvangt, omdat meedoen aan een nationale actie boven dat 
bedrag opweegt tegen de kosten van het nakomen van de gemaakte afspraken. Omdat Terre 
des Hommes een lager bedrag zou ontvangen volgens de reguliere verdeelsleutel, is hier een 
correctie voor opgenomen.  
  
Het overmaken van de opbrengsten aan de hulporganisaties achter Giro555 gaat in delen. De 
eerste verdeling van € 4 miljoen is vlot overgemaakt, zodat de hulpverlening snel gefinancierd 
kon worden en geen vertraging op zou lopen. Nadien zijn nog twee overmakingen geweest. In 
bijlage 1, aan het eind van deze rapportage, is de totale verdeling te zien en in bijlage 2 zijn de 
overmakingen te zien.  

3.3 Bestedingen Giro555-deelnemers 
3.3.1 Bestedingsproces 
Iedere deelnemer beslist zelf op welke wijze en aan wat voor type hulp de bijdrage van Giro555 
in het getroffen gebied wordt besteed, zolang de deelnemer de afspraken van Giro555 volgt. 
Er bestaat een aantal standaard afspraken, die de hulporganisaties achter Giro555 hebben 
vastgelegd in de Giro555-reglementen. Zo is er een standaard bestedingstermijn van twee jaar 
na de start van een actie. Aan het begin van een actie wordt gekeken of de gemaakte standaard 
afspraken ook goed passen bij de specifieke context van een ramp. Bij de corona-actie is 
besloten om de standaard bestedingstermijn in te korten naar 13 maanden, omdat de situatie 
acuut was, er geen sprake was van een wederopbouwfase en er veel hulp nodig was in 
verschillende landen. De bestedingstermijn voor deze Nationale Actie liep daarom tot en met 
30 juni 2022. Bij deze actie zijn ook afspraken gemaakt over welk type hulp gefinancierd mocht 
worden, namelijk medische noodhulp voor coronapatiënten, hulp bij vaccinatieprogramma’s, 
en voorlichting over vaccinatie en het voorkomen van verdere verspreiding van corona.  
  
In tabel 2 is te zien hoeveel geld er door de hulporganisaties is besteed aan hulp en aan 
apparaatskostenvergoeding (AKV, zie 2.3.2) tot en met 30 juni 2022. In totaal is € 8.776.516 
besteed aan hulp en AKV samen. Dit is 100% van de te besteden actieopbrengst. 
 
Tabel 2: Financiën per organisatie  
 

 
  

Totaal te besteden  
per organisatie  
(inclusief eigen 
fondsenwerving) Bestedingen Besteed AKV 

CARE Nederland  € 353.308   € 328.576   € 24.732  
Cordaid   € 1.254.068   € 1.166.283   € 87.785  
Kerk in Actie  € 813.972   € 756.994   € 56.978  
Nederlandse Rode Kruis  € 1.397.114   € 1.299.720   € 97.394  
Oxfam Novib  € 1.455.642   € 1.368.937   € 86.705  
Plan International   € 486.082   € 454.282   € 31.800  
Save the Children  € 481.818   € 448.091   € 33.727  
Stichting Vluchteling  € 886.821   € 843.662   € 43.159  
Terre des Hommes  € 250.000   € 232.500   € 17.500  
UNICEF Nederland  € 1.095.999   € 1.019.279   € 76.720  
World Vision  € 301.692   € 281.955   € 19.737  
Totaal  € 8.776.516   € 8.200.279   € 576.237  

3.3.2 Apparaatskosten-vergoeding (AKV) en programmama-
nagementkosten (PMS)  
Elke deelnemende hulporganisatie mag maximaal 7% van het ontvangen deel van de 
actieopbrengst gebruiken voor organisatiekosten (de zogeheten apparaatskostenvergoeding, 
AKV). AKV zijn kosten die door de hulporganisaties worden gemaakt in Nederland of, indien 
van toepassing, bij de internationale koepelorganisatie ter voorbereiding en coördinatie van de 
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hulpverlening. Hieronder valt het beoordelen van projectvoorstellen, het monitoren van de hulp 
en het rapporteren over de hulpprogramma’s ten behoeve van Giro555-rapportages (zie tabel 
2 hierboven).  
 
Geld van Giro555 mag ook besteed worden aan programmamanagementkosten (PMS). Dit zijn 
kosten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van projecten of programma’s in de landen waar 
de ramp zich afspeelt. Zonder deze kosten zou de hulp niet bij de mensen aankomen. Onder 
PMS vallen bijvoorbeeld kosten als het operationeel maken of houden van een veldkantoor 
(zoals computers, gas, licht en water, internet, etc.), het huren van opslagruimten en transport 
en het inhuren van ondersteunende stafleden, zoals een financieel medewerker. Op de website 
van Giro555 staat een illustratie en verdere uitleg over deze PMS-kosten.  

3.3.3 Bestedingen per sector en land 
Giro555-geld is bij deze ramp alleen ingezet voor noodhulp, namelijk medische noodhulp voor 
coronapatiënten en hulp bij vaccinatieprogramma’s. Daartoe is besloten na overleg met alle 
noodhulpcoördinatoren van de verschillende hulporganisaties, omdat de nood op die vlakken het 
hoogst was en deze typen hulp het meest bijdroegen aan het bestrijden van de coronapandemie. 
In hoofdstuk 2 is te zien welke hulp de organisaties boden en wat de resultaten daarvan zijn.  
 
In tabel 3 hieronder is te zien dat 61% van de gelden is besteed aan hulp bij 
vaccinatieprogramma’s, 27% aan medische noodhulp en 12% aan programmamanagement-
kosten (PMS). 
 
Tabel 3: Bestedingen per sector  
 

 Medische 
noodhulp 

Ondersteunen 
en vaccinatie 
programma’s 

Programma-
management Totaal 

CARE Nederland € 245.500 € 14.722 € 68.354 € 328.576 
Cordaid € 242.358 € 763.386 € 160.539 € 1.166.283 
Kerk in Actie € 102.768 € 654.226 € 0 € 756.994 
Nederlandse Rode Kruis € 606.001 € 564.224 € 129.495 € 1.299.720 
Oxfam Novib € 179.006 € 989.858 € 200.073 € 1.368.937 
Plan International € 166.914 € 223.408 € 63.960 € 454.282 
Save the Children € 92.994 € 300.021 € 55.076 € 448.091 
Stichting Vluchteling € 0 € 726.470 € 117.192 € 843.662 
Terre des Hommes € 68.390 € 147.584 € 16.526 € 232.500 
UNICEF Nederland € 368.719 € 551.870 € 98.690 € 1.019.279 
World Vision € 156.044 € 88.910 € 37.001 € 281.955 
Totaal € 2.228.694 € 5.024.679 € 946.906 € 8.200.279 
Percentages 27,18% 61,27% 11,55% 100,00% 

 
Omdat corona een wereldwijd probleem vormde, is besloten om de hulporganisaties zelf te laten 
bepalen in welke landen hulp het hardst nodig was. Vanwege de acute situatie in India en Nepal 
is daar direct veel hulp ingezet, maar ook andere landen hebben hulp ontvangen. In tabel 4 aan 
het eind van dit rapport is te zien in welke landen en regio’s de hulporganisaties achter Giro555 
geld hebben besteed. 
 
Tenslotte is er ook een bijdrage gedaan via Kerk in Actie aan Covax. Covax is een wereldwijde 
samenwerking om de ontwikkeling, productie en eerlijke toegang tot nieuwe coronatests, 
-behandelingen en -vaccins te versnellen en om ervoor te zorgen dat deze alle landen, inclusief 
de armste landen ter wereld, bereiken. Deze bijdrage heeft ervoor gezorgd dat er vaccins voor 
armere landen betaald werden en deze vaccins vlot beschikbaar kwamen.   
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Tabel 4: Bestedingen per organisatie per land 
 

 Afghanistan Algerije Bangladesh Guatemala India Jemen Malawi Nepal 
CARE Nederland € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.327 € 312.249 € 0 € 0 

Cordaid € 488.310 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 677.973 
Kerk in Actie € 0 € 0 € 0 € 0 € 316.757 € 0 € 0 € 140.237 

Nederlandse Rode Kruis € 0 € 144.571 € 0 € 19.011 € 0 € 0 € 118.279 € 187.140 

Oxfam Novib € 0 € 0 € 0 € 0 € 199.993 € 675.912 € 0 € 0 
Plan International € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 454.282 
Save the Children € 0 € 0 € 0 € 0 € 348.090 € 0 € 0 € 0 

Stichting Vluchteling € 0 € 0 € 306.123 € 0 € 0 € 300.000 € 0 € 0 
Terre des Hommes € 0 € 0 € 0 € 0 € 232.500 € 0 € 0 € 0 
UNICEF Nederland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 783.889 

World Vision € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €281.955 

Totaal € 488.310 € 144.571 € 306.123 € 19.011 € 
1.113.667 € 1.288.161 € 118.279 € 2.525.476 

Percentages 6,0% 1,8% 3,7% 0,2% 13,6% 15,7% 1,4% 30,8% 
 

 Nigeria Nicaragua Oeganda Palestijnse 
gebieden Panama Syrië Suriname Tunesië 

CARE Nederland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Cordaid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kerk in Actie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Nederlandse Rode Kruis € 0 € 28.355 € 0 € 144.917 € 6.585 € 0 € 85.722 € 24.048 

Oxfam Novib € 0 € 0 € 171.601 € 0 € 0 € 275.000 € 0 € 0 
Plan International € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Save the Children € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Stichting Vluchteling € 237.539 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Terre des Hommes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
UNICEF Nederland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 235.390 € 0 

World Vision €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 
Totaal € 237.539 € 28.355 € 171.601 € 144.917 € 6.585 € 275.000 € 321.112 € 24.048 

Percentages 2,9% 0,3% 2,1% 1,8% 0,1% 3,4% 3,9% 0,3% 
 

 Zambia Covax 
(Afrika) 

Asia regional office 
(Bangladesh, Nepal, 

Pakistan, Philippines) 

MENA regio 
(Middle East and 

North Africa) 
Wereldwijd Totaal 

CARE Nederland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 328.576 
Cordaid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.166.283 

Kerk in Actie € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 756.994 
Nederlandse Rode Kruis € 338.280 € 0 € 0 € 202.812 € 0 € 1.299.720 

Oxfam Novib € 0 € 0 € 0 € 0 € 46.431 € 1.368.937 
Plan International € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 454.282 
Save the Children € 0 € 0 € 100.001 € 0 € 0 € 448.091 

Stichting Vluchteling € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 843.662 
Terre des Hommes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 232.500 
UNICEF Nederland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.019.279 

World Vision €0 €0 €0 €0 €0 € 281.955 
Totaal € 338.280 € 300.000 € 100.001 € 202.812 € 46.431 € 8.200.279 

Percentages 4,1% 3,7% 1,2% 2,5% 0,6% € 8.200.279 
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Meer weten? 
Wil je meer weten over de manier waarop Giro555 en de hulporganisaties achter Giro555 
verantwoording afleggen over de besteding van actieopbrengsten? Kijk dan op giro555.nl/over-
sho. Daar lees je onder het kopje ‘Hoe werkt de hulpverlening?’ bijvoorbeeld aan welke 
kwaliteitseisen en drempelvoorwaarden een hulporganisatie moet voldoen om als deelnemer tot 
Giro555 te worden toegelaten. Onder het kopje ‘Hoe legt Giro555 verantwoording af?’ lees je 
over verdere afspraken die zijn gemaakt om de kwaliteit van de hulpverlening en verantwoording 
te garanderen, bijvoorbeeld dat alle hulporganisaties de bestedingen van Giro555-gelden binnen 
hun eigen jaarrekening moeten verantwoorden. De controle van deze jaarrekeningen door 
onafhankelijke accountants is een belangrijke manier om – naast rapportages zoals deze - 
verantwoording over de besteding van Giro555-gelden af te leggen.  
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Bijlage 1: Verdeelsleutel en totale verdeling ‘Samen in actie tegen corona’ 

 
 Verdeelsleutel 

percentage 
Totaal te verdelen 
obv verdeelsleutel 

Opplussen i.v.m. 
minimum €250.000 

Correctie i.v.m. 
opplussen Terre 

des Hommes 
Totaal te verdelen 

CARE Nederland 4,56%  € 340.524     € -2.510   € 338.014  
Cordaid 14,00%  € 1.045.468     € -7.707   € 1.037.761  
Kerk in Actie 5,39%  € 402.505     € -2.967   € 399.538  
Nederlandse Rode Kruis 18,77% € 1.401.674     € -10.333   € 1.391.341  
Oxfam Novib 16,71%  € 1.247.841     € -9.199   € 1.238.642  
Plan International 5,60%  € 418.187     € -3.083   € 415.105  
Save the Children 6,50%  € 485.396     € -3.578   € 481.818  
Stichting Vluchteling 8,90%  € 664.619     € -4.899   € 659.720  
Terre des Hommes 2,63%  €  196.399   € 53.601     € 250.000  
UNICEF  12,87%  € 961.084     € -7.085   € 953.999  
World Vision 4,07%  € 303.933     € -2.240   € 301.692  
Total 100,00%  € 7.467.630   € 53.601   € -53.601   € 7.467.630  
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Bijlage 2: Overmaking van Giro555 naar de deelnemers 
 

*Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) 

Colofon Uitgave Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) © Den Haag, oktober 2022 | Voor meer informatie zie: giro555.nl 
Contact Voor vragen of meer informatie over Giro555 kunt u contact opnemen via info@giro555.nl.  

  
1e 
overmaking 

2e 
overmaking 

Direct 
ontvangen 
voor Giro555-
actie van 
BMGF* 

3e 
overmaking 

Totaal 
ontvangen   

Bruto opbrengst 
eigen 
fondsenwerving  

Kosten eigen 
fondsenwerving 

Netto opbrengst 
eigen 
fondsenwerving   

Totaal te 
besteden per 
organisatie 

CARE Nederland € 182.400 € 86.410   € 69.204 € 338.014   € 34.335 € 19.041 € 15.294   € 353.308 

Cordaid  € 560.000 € 265.295 € 84.474 € 127.992 € 1.037.761   € 254.063 € 37.756 € 216.307   € 1.254.068 

Kerk in Actie € 215.600 € 102.138   € 81.800 € 399.538   € 462.358 € 47.924 € 414.434   € 813.972 

Nederlandse Rode Kruis € 750.800 € 355.684   € 284.857 € 1.391.341   € 6.711 € 938 € 5.773   € 1.397.114 

Oxfam Novib € 668.400 € 316.648   € 253.594 € 1.238.642   € 235.000 € 18.000 € 217.000   € 1.455.642 

Plan International € 224.000 € 106.118   € 84.987 € 415.105   € 87.917 € 16.940 € 70.977   € 486.082 

Save the Children € 260.000 € 123.173   € 98.645 € 481.818   € 0 € 0 € 0   € 481.818 

Stichting Vluchteling € 356.000 € 168.652   € 135.068 € 659.720   € 267.101 € 40.000 € 227.101   € 886.821 

Terre des Hommes € 105.200 € 144.800   € 0 € 250.000   € 0 € 0 € 0   € 250.000 

UNICEF Nederland € 514.800 € 243.882   € 195.317 € 953.999   € 170.000 € 28.000 € 142.000   € 1.095.999 

World Vision € 162.800 € 87.200   € 51.692 € 301.692   € 0 € 0 € 0   € 301.692 

Totaal  € 4.000.000 € 2.000.000 € 84.474 € 1.383.156 € 7.467.630   € 1.517.485 € 208.599 € 1.308.886   € 8.776.516 


