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Ieder mens telt. Wij geloven in mense-

lijke waardigheid en respect voor 

onderlinge verschillen; mensen staan 

bij ons altijd voorop. Wij vertrouwen 

op de kracht van mensen zelf om 

hun lot te verbeteren. Wij geven ze 

daarbij een steuntje in de rug. Zodat 

zij zelf een betere toekomst kunnen 

realiseren.

Cordaid richt zich op het verlenen van 

noodhulp, het bestrijden van armoede, 

maatschappijopbouw en het beïnvloe-

den van beleid. Om dit te bereiken 

hebben we onze krachten gebundeld 

in 10 programma’s: 

Minderheden, Sloppenwijkbewoners, 

Vrouwen en Geweld, Rampenpre-

ventie en Noodhulp, Verzoening en 

Wederopbouw, Toegang tot Gezond-

heidszorg, Zorg voor Kwetsbare 

Groepen, Hiv/Aids, Kleine Producenten 

en Microfinanciering.

“De klemtoon op 
wereldburgerschap”

“Hier-ginds, binnenland-buitenland, wij-zij, noord-

zuid, nationaal-internationaal, allochtoon-autochtoon. 

Die veel gebruikte, grote tegenstellingen verliezen 

steeds meer betekenis. Veel belangrijker is het om de 

klemtoon te leggen op wereldburgerschap, op gedeelde 

agenda’s om de wereld duurzaam overeind te houden. 

Dat besef dringt bitter langzaam door, ondanks al die 

grensoverschrijdende ontwikkelingen op het vlak van 

klimaat, globalisering, communicatie, migratie…

Ontwikkelingssamenwerking is bij uitstek een terrein 

waar je die overbruggingsboodschap kunt waarmaken 

en verkondigen. Cordaid heeft veel kennis en ervaring 

en een gedreven groep mensen met een sterk en warm 

hart. Ik ben trots dat ik daar bij mag horen”.

Directeur Godelieve van Heteren 

Cordaid is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met meer dan 90 jaar 

ervaring en expertise. Wereldwijd werken we samen met gedreven partner

organisaties. Dromen, ideeën en acties voor een betere samenleving inspireren 

ons. Wij zetten ons met hart en ziel in voor de strijd tegen armoede. 

Cordaid
Geloven dat het kan…

Foto: Karen Mol
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Onze aanpak
Bij armoede zijn vaak verschillende 

krachten in de samenleving betrokken. 

De politieke cultuur, het bedrijfsleven 

en de culturele identiteit van een  

samenleving spelen bijvoorbeeld een 

rol. Wanneer we zaken écht blijvend 

willen veranderen, is het nodig dat 

op al deze terreinen veranderingen  

optreden. Vandaar dat we binnen 

onze projecten altijd via meerdere 

sporen werken. 

Cordaid kiest de partners die ze 

f inanciert zorgvuldig uit en zorgt 

vervolgens voor het verspreiden van 

kennis en het delen van ervaring. 

Door te ‘linken en leren’ binnen het 

netwerk van par tnerorganisaties 

hoeven partijen niet opnieuw het 

wiel uit te vinden. In onze strijd 

tegen armoede richten we ons ook 

tot beleidsmakers, zoals regeringen, 

de Verenigde Naties en de Wereld

handel sorganisat ie. Bovendien 

besteedt Cordaid veel aandacht aan 

het organiseren van betrokkenheid 

in de Nederlandse samenleving. 

Ontstaan

Cordaid ontstond eind 1999 door de 

fusie van de drie katholieke ontwikke

lingsorganisaties Memisa, Mensen in 

Nood en Vastenaktie/Bilance. Hiermee 

bundelde ze jarenlange ervaring op 

het gebied van ontwikkelingssamen

werking. Het bezielde gedachtegoed 

van deze grondleggers is nog steeds 

een inspiratiebron voor het werk van 

Cordaid.

“Dicht bij de dagelijkse 
werkelijkheid”

“Wij blijven in ons werk dicht bij de dagelijkse werke

lijkheid van mensen. Onze netwerken zijn wijd vertakt 

en dringen diep door in de samenleving. Samen met 

onze partners weten we wat er speelt in het leven 

van mensen. Tegelijkertijd werken we eraan om hun 

belangen op de agenda te zetten van de grote interna

tionale politiek en economie. Omdat díe zaken directe 

consequenties hebben voor de mensen in een samen

leving. Het is onze drive om op die twee manieren, van 

dichtbij en van veraf, bondgenoot van mensen te zijn 

voor een rechtvaardigere wereld.”

Algemeen directeur René Grotenhuis
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We steken energie in groepen mensen 

die naar de rand van de samenleving 

worden gedrukt, zoals vrouwen, 

jongeren, minderheden en sloppen

wijkbewoners. Wij steunen hen via 

ons breed vertakte netwerk van aller

lei maatschappelijke organisaties, 

buurtverenigingen en (kerkelijke) 

instellingen. Samen met hen lobbyen 

we bij internationale instanties voor 

rechten en bescherming. Door het 

eigen initiatief van mensen te verster

ken, vergroten we de mogelijkheden. 

Zodat deze groepen met eigen geluid 

een plaats krijgen in de pluriforme 

samenleving. 

Programma Minderheden

Veel groeperingen worden in de 

landen waar zij leven niet als volwaar

dige burgers gehoord. Daardoor lopen 

bijvoorbeeld Papoea’s en Indianen 

op tegen discriminatie en armoede 

en worden zij buitengesloten. Zo 

worden oorspronkelijke bewoners 

hun rechten op land en bosgrond 

ontnomen. Cordaid heef t ervaring 

met de dialoog tussen verschillende 

culturen en religies, en ondersteunt 

lokale initiatieven op dit terrein.  

In Den Haag, Brussel en New York 

strijden we samen met onze partners 

voor het naleven van mensenrechten 

in alle delen van de wereld. 

Uitgesloten en onaanraakbaar...

Zo’n 170 miljoen mensen krijgen door 

het kastensysteem in India dagelijks 

te maken met geweld en uitsluiting. 

Cordaid steunt de strijd van de National 

Campaign on Dalit Human Rights in 

India. Deze belangenorganisatie kaart 

schendingen van burgerrechten aan 

en voert processen. Ze traint mannen 

en vrouwen in weerbaarheid om met 

zelfvertrouwen op te treden tegen 

kastendiscriminatie. 

Zeggenschap 

Foto: Karen Mol

Foto: Wilco van Dijen
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Programma 

Sloppenwijkbewoners 

Een veilig bestaan en een betere 

toekomst; daarvan dromen sloppen

wijkbewoners en in het bijzonder 

jongeren. Wij helpen hen om hun 

dromen waar te laten worden. De slop

penwijkbewoners organiseren zich om 

toegang te krijgen tot voorzieningen 

die nodig zijn om een menswaardige 

en gezonde leefomgeving te realise

ren. Om voorzieningen op maat te 

krijgen, laten zij hun stem horen. 

De sloppenwijken staan immers 

niet vaak bovenaan op de priori

teitenlijst van de verantwoordelijke 

overheid. Sterke lokale organisaties 

zijn de sleutel tot een menswaardig 

bestaan in sloppenwijken, ook voor 

jongeren. Wij ondersteunen deze 

partijen en trainen de organisaties 

in het onderhandelen over goede 

basisvoorzieningen. 

Aangezien de stedelijke bevolking 

van ontwikkelingslanden de komende 

dertig jaar verdubbelt is de aandacht 

voor de problematiek in de sloppen

wijken van groot belang.

 

In het afval…

…wonen de slumbewoners in Kame

roen, omdat de overheid het vuilnis 

in de krottenwijken niet ophaalt. 

Onze partner Asseja ondersteunt de 

organisatie van wijkcomités die actie 

onderneemt om deze basisvoorzienin

gen te claimen. Ook helpt Asseja bij 

het verkrijgen van krediet om kleine 

ondernemingen op te zetten en het 

geven van trainingen die jongeren 

helpen om aan het werk te komen. 

Programma Vrouwen en Geweld 

Wereldwijd heeft één op de drie vrou

wen ervaring met geweld, verkrachting 

of andere vormen van misbruik. Cordaid 

werkt samen met vrouwenorganisaties 

die dit bespreekbaar willen maken, door  

religieuze autoriteiten aan te spreken 

op hun morele verantwoordelijkheid 

en het creëren van bewustwording. 

Ook steunen wij organisaties die strij

den tegen vrouwenhandel of die een 

bijdrage leveren aan de positieve en 

constructieve rol van vrouwen bij het 

oplossen van conflictsituaties.

Vrouwen moeten het zelf doen…

Het gewapende conflict in Colombia 

beheerst het leven van vrouwen. 

Vrouwen zijn het meest kwetsbaar 

voor geweld, maar vrouwen zijn ook 

een belangrijke groep die sterker en 

onafhankelijker wordt en haar plaats 

opeist in de samenleving. Ze willen 

geen tweederangsburgers meer 

zijn en willen een einde maken aan 

het onophoudelijke geweld, op hun 

manier. Cordaid steunt vrouwenor

ganisaties die een sleutelrol willen 

spelen in het vredesproces. 

“Aansluiten bij bestaande 
problematiek”

“Met een klein team maken we een verschil bij zo’n grote problematiek als geweld 

tegen vrouwen. Of het nu gaat om zichtbare vormen, zoals het gebruik van verkrachting 

als oorlogsinstrument en ander openlijk geweld, of minder zichtbare, zoals huiselijk 

geweld en vrouwenbesnijdenis, het zijn vormen van geweld met vaak diepe culturele 

wortels. En die maken dat vrouwen als tweederangsburgers leven. Ook onze partners 

zijn enthousiast dat we dit onderwerp oppakken; het sluit duidelijk aan bij de bestaande 

problematiek. En het past bij onze inzet om de mensen die op een of andere manier 

buiten de boot vallen toch weer zeggenschap over hun eigen leven te geven.”

Teamleider Frans Wierema



Programma Rampenpreventie en Noodhulp
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Acute noodhulp, zoals voedsel, medische zorg en onderdak, redt levens. 

Vandaar dat rampen om snelle actie vragen. Wij bieden deze hulp, maar 

helpen ook mensen om voorbereid te zijn op rampen. De armste bevolkings

groepen zijn het kwetsbaarst in zulke situaties. Via lokale organisaties betrekt 

Cordaid hen bij de preventie, waardoor het aantal slachtoffers bij natuur

rampen afneemt. Met onze partners verkleinen we zo de kans op rampen en 

conflicten, en helpen we mensen weerbaar te worden.

Eerst grote droogte…

…dan heftige regenval die leidt tot overstromingen. De klimaat

verandering is zichtbaar in landen als Kenia en Ethiopië, waar 

nomaden soms dagen zoeken naar gras en water. Cordaid werkt 

samen met lokale organisaties om voorbereid te zijn op rampen 

bijvoorbeeld door de opvang van regenwater in bassins, voor 

gebruik tijdens de droge periodes. Verder ondersteunen we  

vrouwen zodat ze bijvoorbeeld met kleine melkfabrieken en door 

het maken van sieraden extra inkomstenbronnen hebben tijdens 

de droogteperiode.

Noodhulp
en Wederopbouw

In acute noodsituaties, veroorzaakt door bijvoorbeeld overstromingen of oorlogsgeweld, biedt Cordaid hulp. Hierin hebben we meer dan negen

tig jaar ervaring en we zijn dan ook in staat bij grote humanitaire rampen snel hulp te verlenen. Maar ook gehavende samenlevingen kunnen  

rekenen op onze steun. Hulp bij rampen vraagt specifieke kennis en een flexibele organisatie. Het eerste doel is uiteraard het redden van mensenlevens. Maar 

de kracht van Cordaid zit erin dat we de snelle reddingsacties verbinden met ontwikkeling in het rampgebied op de langere termijn. Door energie te steken in 

het voorkomen van rampen, het versterken van veerkracht van de mensen en door te helpen de samenleving weer op te bouwen. 

Foto: Benno Neeleman



Programma Verzoening en Wederopbouw
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Sommige landen zijn brandhaarden 

van interne conf licten. Conf licten 

waar mensen onder lijden. Samen

levingen die zwaar zijn gehavend 

door voor tdurende oorlog, waar  

sociale verbanden zijn verdwenen en 

de infrastructuur is verwoest. Weder

opbouw is moeilijk omdat iedereen 

andere belangen heeft. Cordaid helpt 

de fysieke infrastructuur te herstellen, 

zoals het herstel van waterleidingen, 

verstrekken van microkredieten en 

het bouwen van klinieken. Daarnaast 

steunen we organisaties die werken 

aan verzoening, democratisering, 

het bestrijden van straffeloosheid 

en traumaverwerking. Ook zorgen 

we ervoor dat vrouwen die slachtoffer 

van geweld zijn, opgevangen kunnen 

worden. Internationaal werken we 

samen met vredesgroeperingen en 

wetenschappers aan vredesinitiatieven.

Hoop op terugkeer…

In ZuidSoedan is in 2005 een vredes

akkoord getekend dat een einde 

maakte aan een burgeroorlog die 20 

jaar duurde. Dat vredesakkoord biedt 

de ZuidSoedanezen weer hoop. Zeker 

die miljoenen die gevlucht zijn van 

hun geboortegrond en nu leven in 

vluchtelingenkampen. Met steun van 

de Nationale Postcode Loterij helpt 

Cordaid Mensen in Nood deze mensen 

bij hun terugkeer naar een veilig thuis 

in ZuidSoedan. Bijvoorbeeld door 

het aanleggen van waterputten, het 

geven van trainingen in hygiëne en het 

bouwen van gezondheidsklinieken.  

“Sociale structuren herstellen”

“Na een ramp als een aardbeving of tsunami zijn we in staat om in korte tijd een 

grote groep mensen weer onderdak te bieden. We bieden ze een veilig onderkomen, 

voedsel en medische hulp, en zorgen dat ze hun dagelijkse leven weer kunnen 

oppakken. Daarbij brengen we mensen niet onder in kampen. Na een ramp willen 

mensen namelijk vooral terug naar hun eigen sociale omgeving. Dat voelt veilig, zeker 

voor kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen. Vandaar dat we, samen met de 

getroffen gemeenschap, direct starten met het herstellen van sociale structuren.”

Teamleider Albert de Haan

Foto: Sriyantha Walpola, SEED
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Programma  

Toegang tot Gezondheidszorg 

In de meeste ontwikkelingslanden 

functioneert het gezondheidszorg

systeem slecht door gebrek aan 

middelen en personeel. Daarbij is het 

vaak te duur voor de armen. Cordaid 

ondersteunt lokale instellingen om 

kwalitatief goede gezondheidszorg te 

kunnen leveren. Dat doen we door te 

werken aan goed personeelsbeleid, 

opleidingen voor zorgpersoneel, betere 

financieringssystemen en meer invloed 

voor patiënten. Daarbij is veel aan

dacht voor vrouwen, zwangerschap en  

seksuele gezondheidszorg.

Je bent ziek…

…maar er is geen personeel om je de 

nodige medische zorg te verlenen. 

Dit is een veelvoorkomend probleem 

in ontwikkelingslanden. Vooral de 

arbeidsomstandigheden hebben tot 

gevolg dat mensen in de gezond

heidszorg afhaken. Vandaar dat onze 

partnerorganisatie Churches Health 

Association of Zambia werkt aan 

betere arbeidsvoorwaarden. Bijvoor

beeld door goede transportfaciliteiten 

en dienstwoningen, en door extra 

vergoedingen te bieden voor werken 

in afgelegen gebieden. 

Programma  

Zorg voor Kwetsbare Groepen

Wij richten ons vooral op kwetsbare 

groepen in de samenleving zoals 

kinderen, chronisch armen, mensen 

met een handicap en ouderen. 

Deze groepen ontberen toegang tot 

gezondheidszorg en onderwijs, en 

zijn vaak buitengesloten van maat

schappelijke activiteiten. Cordaid 

richt zich daarbij bijvoorbeeld op 

kinderen in risicosituaties, zoals 

straatkinderen. 

Tien jaar oud…

…en al uitgesloten van de maatschap

pij. In Vijayawada in India leiden 

veel straatkinderen een uitzichtloos 

bestaan onder erbarmelijke omstan

digheden. Onze partner Navajeevan 

registreert deze kinderen en biedt ze 

basisvoorzieningen zoals medische 

zorg. Daarbij stuurt de organisatie  

ze (terug) naar school. Ook helpt 

Navajeevan de kinderen bij het terug

gaan naar hun ouders en veel kinderen 

kiezen er uiteindelijk voor om bij hun 

ouders te blijven wonen. 

Gezondheid en WelzijnWij zetten ons in om gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te maken 

voor de allerarmsten. En we steunen gemeenschappen in zelfredzaamheid. 

Verder lobbyen we bij beleidsmakers om het tekort aan medisch personeel 

en zorg voor de meest kwetsbaren onder de aandacht te brengen. 

 

Foto: Hans van Rhoon
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Programma Hiv/Aids

Aids verwoest samenlevingen. Met 

name de snelle verspreiding van de 

ziekte onder armen in ontwikkelings

landen is een groot probleem. Het 

stigma van aids blijft de uitvoering 

van aidsprogramma’s belemmeren. 

Cordaid heeft in veel Afrikaanse 

landen een kerkelijk netwerk dat 

dagelijks zorg verleent aan patiënten. 

Ook stimuleren we de samenwerking 

tussen organisaties die zich inzetten 

voor aidspatiënten en hun families. 

Daarnaast ondersteunen we organisa

ties die werken aan het verstrekken 

van aidsmedicijnen en de preventie 

van aids, vooral bij jonge vrouwen en 

kinderen.

Van alle hiv-besmetten…

…in township Morena in ZuidAfrika, 

krijgt waarschijnlijk nog geen één 

procent aidsmedicijnen. Buiten 

de grote steden is voor de armere 

bevolking van ZuidAfrika namelijk 

nauwelijks medische zorg beschik

baar. Daarbij rust er in veel Afrikaanse 

landen nog steeds een stigma op aids. 

Lokale gemeenschappen en kerken 

zoeken wegen om voldoende zorg te 

kunnen geven. Cordaid werkt hierin 

samen met de bisschoppenconferen

tie in Pretoria. 

 

“Lokale organisaties zijn onze 
voelsprieten”

“We hebben sterke relaties met organisaties in verschillende ontwikkelingslanden. 

Zij steunen de mensen voor wie we het allemaal doen en brengen elk op hun eigen 

manier een veranderingsproces teweeg. Die organisaties zijn onze voelsprieten 

in de samenleving; ze weten waar behoefte aan is en kennen de lokale situatie. 

Daardoor weten ze wat mensen nodig hebben. En soms houden ze ons een spiegel 

voor. Daardoor blijven we kritisch kijken naar ons werk en kunnen we geld en 

energie optimaal inzetten.” 

Teamleider Christine Fenenga

Foto: Benno Neeleman
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Mensen helpen om op eigen kracht 

vooruit te komen. Dat is de kern van 

het werk dat Cordaid verzet om het 

economische perspectief van arme 

mensen te verbeteren. Vandaar dat we 

samen met hen strijden tegen scheve 

economische machtsverhoudingen en 

vóór een betere toegang tot afzetmark

ten en financiële diensten. Samen met 

het lokale bedrijfsleven ontwikkelen 

we duurzame productieketens. Met 

microfinanciering realiseren we dat 

mensen op eigen kracht ondernemen. 

Door internationale lobbytrajecten 

werkt Cordaid aan het wegnemen van 

handelsbelemmeringen.

Programma Kleine Producenten

Kleine producenten in ontwikkelings

landen hebben behoefte aan grond, 

materiaal en goedkope leningen, maar 

ook aan kennis en expertise om hun 

bedrijf te kunnen voeren. Cordaid 

versterkt de kracht van kleine produ

centen, door organisaties te ontwikkelen 

die hen steunen. Daarbij is er extra 

aandacht voor de positie van vrouwe

lijke ondernemers. Ook stimuleren we 

de uitwisseling van expertise met andere 

producentenorganisaties, het bedrijfs

leven en wetenschappers. Kleine 

producenten varen wel bij investerin

gen in lokale en regionale markten. De 

organisaties die zich voor hen inzetten 

pleiten bovendien voor nationale wet 

en regelgeving die rekening houdt met 

hun belangen. 

Inkomen en voedselzekerheid…

…van kleine producenten staan onder 

druk doordat de concurrentie op  

de lokale en regionale markten blijft 

toenemen. Handelsmuren, tariefafspra

ken en kwaliteitseisen belemmeren  

de toegang tot internationale markten. 

Cordaid versterkt de kracht van kleine 

producenten. Hierdoor staan zij sterker 

in hun onderhandelingen met andere 

marktpartijen over bijvoorbeeld 

afzetkanalen.

Ondernemen



“Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt onze volle aandacht. Zo zijn we actief 

binnen de sojaproblematiek. In landen in LatijnsAmerika, zoals Brazilië en Bolivia, 

komen steeds grotere sojaplantages die ervoor zorgen dat gebieden, waaronder het 

Amazonewoud, verder ontbost worden. Ook verdrijven de grote ondernemingen de 

oorspronkelijke bevolking en de kleinschalige boeren, en hebben ze bijzonder slechte 

arbeidsvoorwaarden. Vandaar dat we in Nederland lobbyen bij politiek en bedrijfs

leven om geen veevoer te kopen bij deze bedrijven. Die verandering is een kwestie van 

de lange adem, maar wij geloven dat onze inzet uiteindelijk voor verandering zorgt.”

Teamleider Dicky de Morrée
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Programma Microfinanciering

Reguliere banken zien armen niet 

staan als klanten. Deze mensen, 

die hun brood verdienen als daglo

ner, geitenhoeder of straatventer, 

hebben daardoor geen toegang tot 

kredieten, spaarmogelijkheden en 

verzekeringen. Zij zijn afhankelijk 

van woekeraars. Een kleine lening, 

tegen redelijke voorwaarden, kan 

een groot verschil maken voor een 

arm gezin. Deze microfinanciering 

is als instrument breed erkend in 

de armoedebestrijding. Zeker voor 

vrouwen die voor een gezin moeten 

zorgen kan dit kansen bieden. 

Cordaid ondersteunt de opbouw 

van microfinancieringsinstellingen 

die zich richten op de allerarmsten.  

Ze kijkt daarbij voortdurend naar 

een goede balans tussen financiële  

duurzaamheid en betrokkenheid van 

de doelgroep zelf. 

Een lening van…

…gemiddeld € 85 per jaar biedt een 

ondernemer in Bangladesh de kans 

een bedrijf op te zetten. Met steun 

van Cordaid verstrekt de Association 

of Social Advancement (ASA) jaar

lijks aan zo’n 3,5 miljoen mensen 

een lening. Deze moet in één jaar 

tijd worden terugbetaald. Dit biedt 

de allerarmsten de mogelijkheid een 

toekomst op te bouwen.

“Geloven dat onze inzet voor 
verandering zorgt”

Foto: Benno Neeleman



Strijd tegen 
armoede
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Ons werk wordt ondersteund door 

een grote achterban van donateurs, 

vrijwilligers, ondernemers en anderen. 

Zij geven geld, doen vrijwilligerswerk, 

zetten hun expertise in, dienen eigen 

projecten in en gaan partnerships met 

ons aan. Deze betrokkenheid in Neder

land is voor ons van levensbelang, 

deze solidariteit tussen Noord en Zuid 

vormt het hart van onze identiteit. 

Particuliere fondsenwerving en 

voorlichting

Cordaid presenteert zich in Nederland 

via zes fondsen. Zo’n �00.000 dona

teurs steunen het werk van Cordaid. 

De fondsen vragen ieder aandacht 

vanuit een eigen invalshoek:

Cordaid Memisa richt zich op  

structurele gezondheidszorg 

www.cordaidmemisa.nl

Cordaid Mensen in Nood staat voor 

noodhulp en wederopbouw 

www.cordaidmenseninnood.nl

Cordaid Kinderstem biedt hulp aan 

kinderen in sloppenwijken

www.cordaidkinderstem.nl

Cordaid Bond Zonder Naam richt zich 

op armoedebestrijding in Nederland 

www.cordaidbondzondernaam.nl

Cordaid Microkrediet ondersteunt 

kleine ondernemers 

www.cordaidmicrokrediet.nl

Vastenaktie steunt kleinschalige  

ontwikkelingsprojecten 

www.vastenaktie.nl

Cordaid in Nederland  Cordaid in 
Nederland

Foto: Benno Neeleman



Strijd tegen 
armoede

Rick van der Woud over lobby en beleidsbeïnvloeding: “We slagen er telkens 

weer in om de lokale problematiek in Afghanistan en in andere landen onder de 

aandacht te brengen. We proberen voortdurend duidelijk te maken met welke  

realiteit onze partners in ontwikkelingslanden te maken hebben. Dat gebeurt 

via onze campagnes, maar ook door structureel het contact op te zoeken 

met beleidsmakers. De organisaties die we steunen stimuleren we om in 

eigen land hun belangen naar voren te brengen en mensen uit de politiek 

te interesseren voor hun problematiek. Zodat ze in hun eigen land via het  

beleid de situatie kunnen beïnvloeden. Zo krijgen de uitgeslotenen een stem die 

gehoord wordt op plekken waar het verschil gemaakt kan worden.”

Politiek adviseur Rick van der Woud

 1�

Cordaid Nederland

Sinds 2003 ondersteunt Cordaid 

Nederland initiatieven van mensen in 

Nederland die bijdragen aan armoe

debestrijding in ontwikkelingslanden. 

We waarderen de particuliere initia

tieven van mensen en organisaties. 

Vandaar dat we jaarlijks zo’n 500 

eigen projecten steunen. 

Ook in Nederland komt armoede en 

sociale uitsluiting voor. Cordaid 

Nederland biedt mensen in de groei

ende onderklasse aan de rand van de 

samenleving een helpende hand.   

Daarnaast ondersteunen we migran

tenorganisaties, die op hun beurt 

samenwerken met organisaties in het 

Zuiden. Via ons vrijwilligersprogram

ma Deel je Talent kunnen mensen in 

Nederland aan de slag voor lokale 

organisaties in ontwikkelingslanden.

Samenwerking 

Cordaid werkt op verschil len

de manieren nauw samen met 

bedrijven, vermogensfondsen, over

heden, stichtingen, ziekenhuizen 

en onderwijsinstellingen. Bij iedere 

samenwerking kiezen we voor maat

werk. Zodat we ieders expertise zo 

efficiënt mogelijk kunnen benut

ten. Hierbij staan ondernemerschap, 

complementariteit, innovatie en duur

zaamheid centraal. Zo ondersteunt 

Cordaid in Malawi het Holy Mission 

Hospital bij de uitvoering van een 

strategisch plan dat haar dienst

verlening moet professionaliseren. 

Hiervoor werkt het Albert Schweitzer 

ziekenhuis uit Dordrecht nauw samen 

met dit ziekenhuis in Phalombe. Deze 

vormen van samenwerking worden 

binnen Cordaid georganiseerd door 

de medewerkers van de afdeling 

Relatiemanagement. 

“Voortdurend de realiteit onder  
de aandacht brengen”



Strijd tegen 
armoede

1�

Hulp

Cordaid steunt jaarlijks zo’n 1.000 

lokale maatschappelijke organisaties, 

in veertig ontwikkelingslanden, met  

1�0 miljoen euro. Daarvan is �0 miljoen 

euro beschikbaar voor noodhulp. 

Bijdragen

We kunnen ons werk uitvoeren dank

zij de circa �00.000 donateurs die 

ons jaarlijks steunen met bijna  

�� miljoen euro. De rest van onze 

inkomsten komt uit het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking van de 

Nederlandse overheid en verder van 

bijvoorbeeld de Europese Unie, de 

Verenigde Naties, de Nationale  

Postcode Loterij en de Samenwerkende 

Hulporganisaties.  

Inzet 

Cordaid bekijkt kritisch met welke 

lokale partnerorganisaties ze samen

werkt om een optimaal effect te 

bereiken. In totaal zetten zo’n ��0 

medewerkers zich in voor het werk 

van Cordaid. 

Bereik

Met onze inspanningen bereiken we: 

•  vele miljoenen mensen in 

ontwikkelingslanden

•  een groot deel van de Nederlandse 

bevolking via onze campagnes 

•  Nederlandse politici en beleids

makers via onze lobbyactiviteiten

•  het bedrijfsleven door middel van 

partnerships 

•  ruim �00.000 leerlingen in het 

basis en voortgezet onderwijs met 

ons lesmateriaal

“We houden de 
kosten laag”

“Verantwoording staat hoog in het vaandel bij 

Cordaid. We kijken niet alleen naar de cijfers, 

maar ook naar wat we met het geld bereiken. 

Daarbij kunnen donateurs er zeker van zijn dat hun  

euro’s terechtkomen bij de doelen waar ze het voor 

schenken. We doen er bovendien alles aan om de  

kosten laag te houden, zodat zoveel mogelijk geld bij 

de lokale organisaties belandt. Zij moeten zich op hun 

beurt ook weer verantwoorden over de inzet van het 

geld en het aantal mensen dat ze daarmee helpen. Dat 

we ons goed verantwoorden, blijkt wel uit het feit dat 

we hoog scoren bij de jaarlijkse ‘Transparantieprijs’.”

Controller Henk Tuijn

Cijfers
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Norway

Portugal

Cyprus

Neth.
Ireland

Albania

Iceland

The Bahamas

Cuba

Panama

El Salvador
Guatemala

Belize
Honduras

Nicaragua

Costa
Rica

Jamaica
Haiti

Dom. Rep.

French Guyana
Suriname

Guyana

Chile

Ecuador

Uruguay

Falkland
Islands

South
Georgia

Island

Eritrea

Angola

Madagascar

Mozambique

Tunisia

Morocco

Swaziland

Lesotho

Liberia

Sierra Leone

Gambia

Cape
Verde

Sao Tome & Principe

Equatorial Guinea

Western
Sahara

(Occupied By Morocco)

DjiboutiGuinea Bissau

Canary Islands

Azores

Israel
Lebanon

Kuwait

Bahrain

Vietnam

Sri Lanka

Malaysia Brunei

Singapore

Philippines

Taiwan

I n d o n e s i a

Japan

South Korea

North Korea

Malta

East Timor

Qatar

A t l a n t i c
P a c i f i c

I n d i a n

A r c t i c O c e a n

O c e a n

O c e a n

O c e a n

Concentratielanden Cordaid

1000 Km
Scale At Equator

Pal.terr. 

R u s s i a

Finland

Austria

Italy

Spain

Sweden

Germany

France
Hungary Romania

Bulgaria

Turkey

Denmark

Poland Byelarus

UkraineCzech
Slovakia

Greece

Belgium

Yugoslavia

Moldova

Lithuania
Latvia

Estonia

Lux.

Bosnia
Croatia

SloveniaSwitzerland

Macedonia

Greenland

U. S. A.

C a n a d a

Mexico

Argentina

Bolivia

Colombia

Venezuela

Peru

Brazil

Paraguay

Kenya

Ethiopia

Sudan

Egypt

Niger

Mauritania

Mali

Nigeria

Somalia

Namibia

Libya

Chad

South Africa

Tanzania

Angola

Algeria

Botswana

Zambia

Gabon

Central
African
Republic

Uganda

Malawi

Burundi

Rwanda

Togo

Benin
Ghana

Ivory
Coast

Guinea

Burkina
Faso

Cameroon

Zimbabwe

Congo

Dem. Rep.
Of Congo

Senegal

Jordan

Armenia Azerbaijan

Georgia
Kyrgyzstan

Tajikistan

U. A. E.

Yemen

Syria

Iraq
Iran

Oman

Saudi Arabia

Russia

Afghanistan

Pakistan

India

C h i n a

Kazakhstan

Turkmenistan

Uzbekistan

Myanmar

Thailand

Cambodia

Nepal
Bhutan

Laos

  Bangladesh

Papua
New Guinea

Mongolia

A u s t r a l i a

New Zealand

U. K.

New
Caledonia

Fiji
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