
Herstel van huizen
Stichting Zorgverlening 
Het Wit Gele Kruis Sint Maarten
Reparatie van 45 woningen van 
cliënten uit de wijkzorg en de 
dagopvang waaronder chronisch 
zieken, ouderen en lichamelijk of 
geestelijk gehandicapten.

Herstellen van huizen 
ouderen
Sint Maarten Development Fund 
Reparatie van circa 100 woningen 
van ouderen.  

Herstel van huizen
United Nations Development 
Programme 
Ondersteuning van 500 kwetsbare 
huishoudens bij het herstel van 
hun beschadigde huizen met 
materiaal en expertise o.a. door 
10 teams met lokale mensen 
hiervoor op te leiden.

Wijkherstel
United Nations Development 
Programme 
10 teams met o.a. werkloze 
jongeren krijgen een training 
om belangrijke faciliteiten in 
de wijken te repareren, zoals 
wijkgebouwen en speeltuinen. 

Huizenherstel

Psychosociale hulp aan 
kinderen en jongeren
UNICEF
Training van 120 professionals die 
intensief met kinderen werken op 
scholen en kinderdagverblijven 
en verschaffen van spelmateriaal 
ter verwerking van orkaan Irma 
en toekomstige orkanen voor 
kinderen en jongeren. 

Schoolmaaltijden
Rode Kruis
Verzorging van schoolmaaltijden 
op alle publieke basisscholen 
waardoor 4.000 kinderen 
dagelijks op school kunnen 
ontbijten en lunchen. Verlenging 
van dit project met 3 maanden 
door financiering uit het 
Wederopbouwfonds.

Sport en spel
UNICEF en KNVB 
Organiseren van sportactiviteiten 
en opleiden van 25 lokale 
trainers voor het aanleren van 
maatschappelijke en sociale 
vaardigheden bij jongeren. 

Microfinanciering 
voor (her)startende 
ondernemers
Qredits
Verstrekking van kredieten met 
een lage rentelast aan 90 (her)
startende ondernemers. 

Clean-up Sint Maarten
United Nations Development 
Programme
Opruimen van afval van de 
orkaan in 20 dagen door 500 
mensen die hiervoor een 
dagvergoeding krijgen.  

Werkgelegenheid

Van waste naar werk
Rode Kruis en 
Startup Solutions
Stimulering van innovatief 
ondernemerschap met van kennis 
van Nederlandse startups. O.a. 
door werkgelegenheid te creëren 
door verwerking van sloopafval 
tot nieuwe producten. 

Omscholing werklozen 
naar bouw en zorg
Stichting Zorgverlening 
Het Wit Gele Kruis Sint Maarten
Twee omscholingstrajecten voor 
een baan in de bouw of de zorg 
voor 40 mensen die niet kunnen 
terugkeren naar hun werk in de 
horeca- en toerismesector. 

De Nederlandse regering heeft, na de verwoesting door orkaan Irma, 
€ 550 miljoen gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten. 

In de eerste fase van de wederopbouw, de early recovery, is 7 miljoen euro 
besteed aan projecten die snel starten en direct effect hebben voor 
de bevolking. De projecten worden uitgevoerd door lokale en internationale 
organisaties.

Early recovery projecten 
Wederopbouw Sint Maarten 

Ondersteuning voor 
kinderen en jongeren


