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Street Child Nederland - Projectplan voor Stichting Homico 

Dit noodhulp project ondersteunt gemarginaliseerde Musahar gemeenschappen 
in Nepal tijdens de COVID-19 crisis met voedsel en hygiëne producten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Street Child en COVID-19 

Street Child wil uitdrukkelijk kinderen en gemeenschappen op de meest kwetsbare plekken ter wereld              
helpen: stedelijke sloppenwijken, dorpen zonder onderwijs, vluchtelingenkampen en oorlogs- en          
rampgebieden. Dit zijn per definitie gemeenschappen die het minst voorbereid zijn op COVID-19.             
COVID-19 zal naar verwachting het hardst toeslaan in de meest gemarginaliseerde gemeenschappen:            
in arme, kwetsbare en door conflict getroffen landen. Doelgerichte noodhulp voor deze            
gemeenschappen is dan ook cruciaal.  

Zonder toegang tot basis informatie over gezondheid en hygiëne, medische benodigdheden en            
gezondheidszorg, zal het virus zich snel verspreiden en een grote impact hebben op             
ontwikkelingslanden. Daarom is het ontzettend belangrijk om nu in actie te zijn en verspreiding tegen               
te gaan. Een lockdown zal een enorme klap zijn voor gemarginaliseerde gemeenschappen die geen              
vangnet hebben en afhankelijk zijn van werk buitenshuis. Dit vergroot onder andere de kans op               
uithongering, meer sterfgevallen, uitbuiting en misbruik. Ook is een sterke toename van gedwongen             
arbeid, gedwongen huwelijken en tienerzwangerschappen niet uitgesloten.  
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Street Child is in de positie om een unieke bijdrage te leveren aan de strijd tegen COVID-19 in                  
gemarginaliseerde gemeenschappen in 14 kwetsbare en door conflict getroffen landen. Street Child is             
gespecialiseerd in het leveren van schaalbare, betaalbare en impactvolle oplossingen.  

Onze aanpak 

Sinds de COVID-19 uitbraak zijn de gemeenschappen in de landen waar Street Child werkt              
kwetsbaarder dan ooit. Er is veel onwetendheid over preventiemaatregelen die verspreiding van het             
virus voorkomen en er gaan veel beangstigende complottheorieën rond. 

Street Child mobiliseert daarom lokale leiders, maatschappelijke hulpverleners, leraren en mentoren           
om betrouwbare informatie over COVID-19 te verspreiden in de gemeenschappen. Zij gaan langs de              
deuren om te vertellen over het virus en om hulpmiddelen uit te delen ter preventie. Ook worden                 
flyers uitgedeeld, banners geplaatst en luidsprekers worden gebruikt zodat alle leden van de             
gemeenschap, ook mensen die niet kunnen lezen, zien of horen, op de hoogte worden gebracht van                
noodzakelijke informatie.  

De medewerkers krijgen mondkapjes, handschoenen en desinfecterende handgel om zichzelf en de            
gemeenschappen waarin ze werken te beschermen tegen het virus. Ook dragen de werknemers             
t-shirts, waardoor ze herkenbaar zijn binnen de gemeenschap.  

Daarnaast plaatst Street Child handwas units op plekken die niet genoeg handwas faciliteiten hebben.              
Bij deze handwas units wordt ook zeep beschikbaar gesteld, waardoor de verspreiding van het virus               
wordt tegengehouden. Ook wordt zeep uitgedeeld aan families die momenteel alleen water gebruiken             
bij het handenwassen.  

Omdat overheden mensen vragen binnen te      
blijven, zijn er op dit moment veel families die         
geen toegang hebben tot essentiële     
levensmiddelen en minder of geen inkomen      
hebben. Daarom heeft Street Child een      
noodfonds opgezet om families die getroffen      
worden door de lockdown te voorzien van       
voedsel en zeep.  
 
Op de lange termijn zal Street Child deze        
families ondersteunen in het    
levensonderhoud, zodat ze na de crisis hun       
leven weer kunnen oppakken. Om succes te       
kunnen behalen vraagt deze crisis om een       
gerichte en integrale aanpak, op alle niveaus.  
 
Tot slot werken we in onze projectlanden       
uitsluitend met veelbelovende lokale NGOs. In      
de COVID-19 crisis, waarin reizen bijna niet       
mogelijk is, is deze aanpak enorm waardevol.       
We sturen geen lokale partners aan, maar we        
werken samen en bundelen onze krachten: zo       
verbinden we onze wereldwijde ervaring en      
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kennis met hun lokale kennis, netwerken, betrouwbaarheid en toewijding. Wat Street Child            
onderscheidt is dat we doelbewust meewerken aan het vergroten van het bereik en de impact van                
onze lokale partners. Omdat deze partners voor eigen projecten lokale fondsen benaderen waar zij een               
betere toegang toe hebben, realiseren de fondsen die samenwerkingsprojecten van Street Child            
financieren een multiplier effect op hun investeringen. UNICEF heeft Street Child’s expertise recentelijk             
ingezet om een project in meerdere landen te starten dat tot doel heeft de invloed van lokale NGO’s in                   
de kinderbescherming te vergroten. 
 

Hongersnood in Musahar gemeenschappen tijdens lockdown 

Sinds 24 maart zit Nepal in volledige lockdown, op dit moment is dit een van de langste lockdowns ter                   
wereld. Alhoewel de Nepalese overheid heeft geprobeerd humanitaire hulp te bieden aan de             
bevolking, hebben gemarginaliseerde groepen hier het minst van geprofiteerd. Met name de Musahar             
gemeenschappen, die tot de laagste kaste van Nepal behoren, worden uitgesloten van overheidssteun. 

Zelfs in normale omstandigheden leven Musahar gemeenschappen in extreme armoede - 99% van de              
Musahars is staatloos en velen worden uitgebuit als dwangarbeiders. Street Child werkt sinds 2017              
intensief samen met een aantal lokale partners dat met name focust op de toekomst van Musahar                
meisjes. Deze groep is enorm gemarginaliseerd: in Musahar gemeenschappen kan bijvoorbeeld slechts            
4% van de meisjes lezen en schrijven.  

Het lokale monitoring en evaluatie team van Street Child beoordeelde op 10 april de impact van                
lockdowns op gemeenschappen in Nepal. Hieruit bleek dat van de 211 gemeenschappen verdeeld             
over 5 districten 24% geen hygiëne artikelen en 79% geen vorm van voedselhulp hebben ontvangen.               
Al snel na het ingaan van de lockdown kwamen er verhalen naar buiten over extreme hongersnood in                 
Musahar gemeenschappen. Op 26 maart meldde een nationale krant dat er Musahar kinderen waren              
gezien die gras met zout aten. Slechts twee dagen later bracht een andere krant een bericht naar                 
buiten dat er een 11-jarig Musahar-kind overleden aan hongersnood. Soortgelijk nieuws wordt nu             
constant gerapporteerd.  

De focus van de eerste COVID-19 noodmaatregelen van Street Child in Musahar gemeenschappen lag              
op het verspreiden van noodzakelijke informatie over het virus en belangenbehartiging voor            
gemarginaliseerde gemeenschappen. Voorafgaand aan de lockdown heeft Street Child veiligheid          
sessies gehouden met meer dan 10.000 meisjes in de leeftijd van 10 tot 19 jaar. Ons team is mede                   
door een netwerk van ‘focal points’ in de gemeenschap essentiële ondersteuning blijven bieden door              
middel van advies op afstand. 

Op dit moment is het echter van groter belang om Musahar gemeenschappen te voorzien van voedsel                
om uithongering te voorkomen. Ook is gebleken dat steeds meer Musahars de lockdown negeren om               
buitenshuis voedsel te zoeken, wat mogelijk het virus verder verspreidt. Voedselhulp zal dit tegengaan              
en op deze manier verspreiding van het virus tegenwerken.  
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Hoe Stichting Homico een bijdrage kan leveren 

Street Child Nederland vraagt om een donatie van € 2.500 van stichting Homico om noodhulp               
pakketten te uit te delen aan 600 mensen in Musahar gemeenschappen, die op basis van hun kaste                 
uitgesloten zijn van overheidsondersteuning. Met een donatie van € 2.500 kunnen er noodhulp             
pakketten worden uitgedeeld aan 100 huishoudens: elk huishouden heeft gemiddeld 6 gezinsleden            
waardoor er in totaal 600 mensen wordt bereikt. Elk pakket bevat 35 kilo rijst, 2 kilo linzen, 2 kilo zout,                    
2 liter olie, 2 stukken zeep, 1 desinfecterende handgel en 5 mondkapjes.  

 

Item Kosten per 

item 

Aantal Kosten 

Noodhulp pakketten (1 per huishouden) € 25 100 € 2.500 

Totaal:    € 2.500 

 
 
N.B.: Aangezien dit project een noodsituatie betreft, is het potentiële budget verdeeld over de              

belangrijkste behoeften. Als deze behoeften veranderen en/of de kosten omhoog gaan i.v.m.            

prijsfluctuaties door de COVID-19 crisis, zullen we de budgetverdeling mogelijk moeten aanpassen en             

u informeren over deze wijzigingen. 

 

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.street-child.nl of neem contact op met Sophie 
van der Ploeg via: sophie@street-child.nl. 

 

Bedankt dat u de tijd heeft genomen ons voorstel te lezen. Samen met onze zusterorganisatie 
Street Child of Nepal kijken we uit naar de uitvoering van dit project. 
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