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Het ABC vAn De IDA—BelAnGrIjkste  
verWeZenlIjkInGen Per lAnD
Al meer dan 50 jaar heeft de 
Internationale Ontwikkelingsassociatie 
(International Development 
Association, IDA), het fonds van 
de Wereldbank voor de armsten, 
de moeilijkste en meest complexe 
uitdagingen op zich genomen. De IDA is 
een van de grootste bijstandsverleners 
voor de 77 armste landen ter wereld, 
waarvan er 39 in Afrika liggen. 
Bijstand van de IDA brengt positieve 
veranderingen voor de 1,3 miljard 
mensen die in IDA-landen wonen. 
Al sinds 1960 ondersteunt de IDA 
ontwikkelingswerk in 112 landen. 
De toezeggingen bedroegen in 
de afgelopen drie jaar gemiddeld 
19 miljard dollar per jaar, waarvan 
ongeveer 50 procent naar Afrika 
is gegaan.

De wereld vertrouwt op de IDA om 
grote problemen aan te pakken, van 
hulp aan landen die getroffen zijn door 
ebola, tot wederopbouwprojecten in 
Afghanistan, tot steun aan landen die 
in toenemende mate te maken hebben 
met klimaatgerelateerde rampen. 
Geen enkele andere internationale 
instelling heeft het mandaat, de 
sectoroverschrijdende kennis en de 
bronnen om op complexe, wereldwijde 
uitdagingen te reageren met een 

exclusieve concentratie op de armste 
landen van de wereld.
En de IDA is innovatief. We helpen 
landen de sprong maken van 
traditionele energiebronnen door 
zonne-energie op te vangen en 
huizen en bedrijven te verlichten en 
van energie te voorzien, en helpen 
ze omgaan met de effecten van 
een veranderend milieu door slimme 
klimaatbestendigheid voor de lange 
termijn op te bouwen. We proberen 
nieuwe manieren te vinden om 
vrouwen en andere kwetsbare burgers 
als gelijken in de gemeenschap te 
integreren. En we zijn er voor de 
lange termijn om landen op weg te 
helpen naar stabiliteit en groei na 
oorlogssituaties en andere rampen.

Met de hulp van de IDA zijn 
honderden miljoenen mensen de 
armoede ontsnapt, door banen te 
creëren en toegang te bieden tot 
schoon water, scholen, wegen, betere 
voeding, elektriciteit en meer. In de 
afgelopen vijf jaar zijn met behulp van 
IDA-fondsen 205 miljoen kinderen 
geïmmuniseerd, hebben 50 miljoen 
mensen de beschikking gekregen over 
betere watervoorziening, en hebben 
413 miljoen mensen toegang tot 
gezondheidszorg gekregen. 

De fondsen van de IDA worden elke 
drie jaar aangevuld met bijdragen uit 
ontwikkelde en ontwikkelingslanden, 
evenals uit twee andere organen van 
de Wereldbankgroep: de International 
Bank for Reconstruction and 
Development en de International 
Finance Corporation.

En de IDA werkt. Met de hulp van de 
IDA zijn 301 landen niet langer op  
IDA-hulp aangewezen. Hun 
economische ontwikkeling betekent 
dat ze niet meer afhankelijk zijn van 
IDA-hulp, en veel van deze landen zijn 
nu zelf IDA-donorlanden. Het is een 
van de prioriteiten van de IDA om 
landen te helpen de instellingen en de 
capaciteit op te bouwen om zichzelf 
te helpen en ze op weg te helpen om 
hun eigen ontwikkeling te kunnen 
financieren.

Lees voor meer informatie over wat 
de IDA heeft bereikt, de resultaten 
die op de volgende pagina’s worden 
beschreven, en bekijk vooral onze 
andere ‘ABCs’ (achievements by 
country, verwezenlijkingen per land), 
over Afrika, gelijkheid voor mannen 
en vrouwen, conflicten en onstabiele 
situaties, klimaatverandering en 
institutionele versterking.

enkele cijfers

Belangrijkste 
verwezenlijkingen  
van de IDA van 2011-15

205 mIljoen 
kinderen geïmmuniseerd

50 mIljoen
mensen toegang gegeven tot 
betere watervoorziening

1. India is per eind van het boekjaar 2014 niet langer op IDA-hulp aangewezen, maar zal bij wijze van uitzondering overgangssteun krijgen tot einde 
IDA17 (boekjaar 2015-17)
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A
AfGHAnIstAn

In de periode 2003-2015 hebben het 
Nationaal Solidariteitsprogramma en 
31 partners, waaronder de IDA, sa-

mengewerkt via gemeenschapsraden 
voor ontwikkeling om 86.000 klein-
schalige wederopbouw- en ontwikke-
lingsactiviteiten te identificeren en te 
implementeren, zoals projecten voor 
de verbetering van watervoorziening 
en hygiëne, plattelandswegen, irriga-
tie, energievoorziening, gezondheids-
zorg en onderwijs. Het programma 

leverde 52 miljoen werkdagen voor 
geschoolde en ongeschoolde arbeids-
krachten op en heeft verspreid over 
Afghanistan 33.400 gemeenschaps-
raden voor ontwikkeling helpen op-
richten, verkozen via democratische, 
geheime verkiezingen. 

In de periode 2013-2015 
hebben 25.696 mensen gebruik 
gemaakt van een project om 
werkvaardigheden te ontwikkelen 
en na een technische of 
beroepsopleiding het inkomen  
van de leerlingen te vergroten. 

In de periode 2011-2015 hebben 
434 kleine en middelgrote 
ondernemingen subsidie gekregen 
voor bedrijfsontwikkeling; dit heeft 
geresulteerd in 1385 nieuwe banen.  

In de periode 2011-2015 is het 
aantal patiënten in een ziekenhuis in 
Jalalabad toegenomen van minder 
dan 50 naar meer dan 150 per dag.  

Tussen 2012 en 2015 is, verspreid 
over heel Afghanistan, 732 kilometer 
tertiaire wegen aangelegd en 
825 meter tertiaire bruggen 
gebouwd. In diezelfde periode 
zijn onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan meer dan 
3000 kilometer tertiaire wegen. 

AnGolA

Per 2014 waren 167.809 kinderen 
geïmmuniseerd, toegenomen van 
34.000 in 2012. In diezelfde periode 

is 71 procent van de kinderen van 
0 tot 1 jaar geïmmuniseerd met een 
pentavalent vaccin, toegenomen van 
27 procent.

In de periode 2013-2014 hebben 
2,3 miljoen mensen toegang 
gekregen tot een basispakket voor 
gezondheidszorg, voeding of diensten 
voor reproductieve gezondheidszorg.

B
BAnGlADesH

In de periode 2012-2015 hebben 
3,7 miljoen mensen op het 
platteland van Bangladesh 
toegang gekregen tot elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen via een 
project dat per maand ongeveer 
50.000 huishoudens op een 
zonnesysteem aansluit.  

Per 2015 hadden 6000 boeren 
gebruik gemaakt van de installatie 
van meer dan 300 irrigatiepompen 
op zonne-energie.  

61 procent van de begunstigden van 
een programma voor middelen van 
bestaan voor plattelandsgebieden 
hebben tussen 2011 en 2015 
hun inkomen met 50 procent 
zien groeien. In diezelfde periode 
zijn 48.780 banen voor jongeren 
gecreëerd.  

AfGHAnIstAn

In de periode 2013-2015 hebben 25.696 mensen gebruik 
gemaakt van een project om werkvaardigheden te ontwikkelen 
en na een technische of beroepsopleiding het inkomen van de 
leerlingen te vergroten.  
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Tussen 2012 en 2014 zijn 
1,6 miljoen werkdagen gegenereerd 
en gefinancierd met contante 
salarisbetalingen. 

BenIn 

750.000 mensen hebben in de 
periode 2005-2012 geprofiteerd 
van gemeenschapgestuurde 
projecten; 160.000 extra leerlingen 
hebben onderwijs genoten en 
25.000 mensen hebben toegang  
tot schoon water gekregen. 

Districten die onder een op resulta-
ten gebaseerd financieringsproject 
vielen, verwezenlijkten per 2015 een 
immunisatiepercentage van 86 pro-
cent. Het immunisatiepercentage 
voor het hele land is 40 procent. 

BolIvIA

Van 2008 tot 2014 hebben 
2891 gezinnen (grotendeels 
inheemse bevolkingsgroepen) via 
productieverenigingen beschikking 
gekregen over 151.579 hectare 
land voor landbouw en veeteelt; 
daardoor is het gemiddelde inkomen 
per huishouden toegenomen met 
39 procent. Vrouwen maakten 
38 procent uit van de deelnemers 
aan training voor agrarische en 
administratieve vaardigheden en in 
74 procent van de via het project 
opgerichte verenigingen waren 
vrouwen actieve bestuursleden. 

Meer dan 16.000 gezinnen hebben 
geprofiteerd van een project om 
markten toegankelijker te maken 
voor kleine boeren van het platteland 
in Bolivia via zelfbestuurde lokale 
organisaties. 

Het Rural Alliances Project (samen-
werkingsproject voor het platteland) 
heeft 770 productieorganisaties 
ondersteund in 110 plattelands-
gemeentes, wat ten goede kwam 
aan 29.000 gezinnen (90 procent 
inheems). Huishoudens die aan het 
project deelnamen, zagen hun inko-
men met 33 procent stijgen.

BosnIë en HerZeGovInA

In de periode 2010-2015 hebben 
11.400 mensen gebruik gemaakt 
van arbeidsbemiddelingsdiensten 
en doelgerichte contante 
geldoverdracht. 55 procent 
van de mensen die training en 
werkgelegenheidssubsidie hadden 
gekregen, waren een jaar na de 
training of na beëindiging van de 
subsidie nog steeds in dienst. 

Tussen juni 2014 en december 
2015 hebben meer dan 
160.000 mensen kunnen profiteren 
van de herstelde infrastructuur 
in de overstromingsgebieden van 
Bosnië en Herzegovina, terwijl 
94.000 mensen bouwmaterialen en 
andere hulpgoederen kregen. Met 
steeds meer lopende secundaire 
projecten voor de wederopbouw 

BenIn

750.000 mensen hebben in de periode 2005-2012  
geprofiteerd van gemeenschapgestuurde projecten; 
160.000 extra leerlingen hebben onderwijs genoten en 
25.000 mensen hebben toegang tot schoon water gekregen. 
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van de getroffen regionale en 
lokale infrastructuur, wordt 
verwacht dat het project zijn 
doel zal bereiken om bijstand te 
bieden aan 300.000 mensen in de 
overstromingsgebieden.

BUrkInA fAso

Per midden-2012 waren 9741 nieuwe 
officiële banen gecreëerd en waren 
per eind 2014 70.624 bedrijven 
geregistreerd bij het ‘one-stop shop’-
loket voor bedrijfsregistratie. 

Het vergt nu 3 dagen om een 
onderneming te creëren (het was 
45 dagen in 2004) en 30 dagen om 
een bouwvergunning te krijgen  
(het was 260 in 2006). 

Het ‘one-stop shop’-loket had per 
einde 2014 al 4224 bouwvergunnin-
gen uitgegeven. 

BUrUnDI

Het aantal dagen om een 
bouwvergunning te krijgen bij een 
nieuw ‘one-stop shop’-loket is 
tussen 2012 en 2013 afgenomen van 
137 dagen naar 99 dagen. 

Een project met het doel agrarische 
productiviteit te stimuleren, heeft 
kleine boeren geholpen hun oogst te 
vergroten van 2½ ton rijst per hectare 
in 2010 naar 4 ton rijst per hectare 
in 2015. De bananenoogst nam in 

diezelfde periode toe van 9 ton naar 
22,7 ton per hectare.

C
CAmBoDjA

In de periode 2009-2014 hebben 
91.500 mensen op het platteland 
van Cambodja toegang gekregen 
tot betere watervoorziening, en is 
615 kilometer van de wegen hersteld 
in het kader van de hulp aan het land 
voor herstel na tyfoon Ketsana.  

In 2014 was bij 85 procent van 
de geboorten een opgeleide, 
professionele zorgverlener aanwezig; 
dit was slechts 58 procent in 
2008. In 2014 is 98 procent van de 
kinderen jonger dan één jaar ingeënt 
tegen difterie, kinkhoest, tetanus 
en hepatitis B; in 2008 was dit 
84 procent. 

kAmeroen 

In de periode 2012-2013 is voor 
428.925 mensen de toegang tot 
gezondheidszorg verbeterd, hebben 
44.340 leerlingen betere toegang 
tot onderwijs gekregen en kregen 
427.100 inwoners toegang tot betere 
watervoorziening. 

CAmBoDjA

In de periode 2009-2014 hebben 91.500 mensen op 
het platteland van Cambodja toegang gekregen tot betere 
watervoorziening, en is 615 kilometer van de wegen hersteld 
in het kader van de hulp aan het land voor herstel na  
tyfoon ketsana.
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In de periode 2009-2015 kregen 
3,3 miljoen mensen toegang tot een 
basispakket voor gezondheidszorg, 
voeding of diensten voor reproduc-
tieve gezondheidszorg. In diezelfde 
periode zijn 197.333 kinderen ingeënt 
en was bij 197.333 geboorten een 
deskundige zorgverlener aanwezig.

CentrAAl-AfrIkAAnse 
rePUBlIek 

147.105 mensen hebben in de periode 
van 2014-2015 geprofiteerd van de 
productie van voedingsgewassen in 
het kader van het Emergency Food 
Crisis Response and Agriculture 
Relaunch Project (project voor 
voedselcrisisbestrijding en agrarische 
wederopbouw). Het project heeft ook 
5005 ton voedsel uitgedeeld en de 
zaadproductie vergroot met 371 ton. 

In de periode 2012-2015 kregen 
327.843 mensen toegang tot een 
basispakket voor gezondheidszorg, 
voeding of diensten voor 
reproductieve gezondheidszorg. 

In de periode 2000-2012 
zijn 119.000 mensen getest 
op hiv, waaronder meer dan 
10.000 zwangere vrouwen, 
2000 leerkrachten en bijna 
7000 militairen en hun gezinnen.

Tussen 2007 en 2012 zijn 1023 leer-
krachten en 22 schoolhoofden 
aangenomen en opgeleid; 3000 
nieuwe leerplannen afgedrukt; en 

178.500 schoolboeken, 5596 school-
pakketten en 5130 schoolbanken 
gedistribueerd.

tsjAAD

In de periode 2003-2012 zijn 
2,6 miljoen boeken naar scholen 
gedistribueerd, zijn 400 klaslokalen 
gebouwd en ingericht, hebben 
20.000 mensen leren lezen en 
schrijven en zijn 11.700 lokale 
leerkrachten opgeleid. 

In de periode 2012-2015 profiteerden 
123.500 mensen van de grotere 
oogsten. 

Comoren

Dankzij de noodfinanciering 
van de IDA in respons op de 
wereldwijde crisissituaties en de 
lokale overstromingen van 2012 
hebben meer dan 71.000 mensen 
rechtstreeks kunnen profiteren 
van contante betaling voor werk 
en gemeenschapgebaseerde 
infrastructuurprojecten.

DemoCrAtIsCHe rePUBlIek 
ConGo

In de periode 2014-2015 kregen 
1,2 miljoen mensen in stedelijke 
gebieden toegang tot beter 
drinkwater. 

69.017 mensen genieten 
rechtstreeks van de voordelen 
van de wederopbouw van 
gemeenschapsinfrastructuur, zoals 
scholen, waterdistributiepunten 
en bruggen in Oost-Congo, die 
tussen februari en december 2014 is 
uitgevoerd. 

In de periode 2011-2015 profiteerden 
500 dorpen van de aanleg van de 
plattelandsinfrastructuur, waaronder 
1765 kilometer wegen. 

rePUBlIek ConGo 

In de periode 2010-2015 profiteerden 
875.000 mensen van een 
project voor water, elektriciteit 
en stedelijke ontwikkeling. 
395.000 mensen kregen toegang 
tot betere watervoorziening en 
400.000 mensen genieten van 
betere waterafvoer en toegang 
tot wegen die het hele jaar door 
begaanbaar zijn. 

IvoorkUst 

Per 2015 zijn 61.800 meer mensen in 
stedelijke gebieden beschermd tegen 
periodieke overstromingen dankzij 
het herstel en de opbouw van de 
stedelijke infrastructuur. 

In de periode 2012-2015 
is 634 kilometer van de 
plattelandswegen hersteld. 

18.000 voormalige soldaten, 
gewapende personen en 
risicojongeren hebben in de periode 
2008-2012 deelgenomen aan 
activiteiten voor economische 
herintegratie.

IvoorkUst 

18.000 voormalige 
soldaten, gewapende 
personen en risicojongeren 
hebben in de periode 
2008-2012 deelgenomen 
aan activiteiten voor 
economische herintegratie.
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In de periode 2008-2012 zijn 
74 onderprefectuurkantoren 
gebouwd en is 65 kilometer van 
de plattelandswegen hersteld met 
arbeidsintensieve methoden.

In 2012 kreeg 44 procent van de met 
hiv geïnfecteerde, zwangere vrouwen 
antiretrovirale behandeling om het 
risico van overdracht op het kind te 
verminderen; dit was 0 procent  
in 2007.

D
DjIBoUtI

In de periode 2012-2015 kregen 
6752 zwangere of borstvoedende 
vrouwen, adolescente meisjes 
en kinderen jonger dan 5 jaar 
basisvoeding, inclusief poeder met 
micronutriënten en supplementen, 
en werd van kinderen jonger dan 
twee jaar de groei gecontroleerd. Ook 
namen meer dan 3000 mensen deel 
aan een programma voor publieke 
werken dat 179.600 werkdagen 
heeft gecreëerd. 

In de periode 2013-2015 hebben 
374.272 mensen geprofiteerd van 
een project om de kwaliteit van 
de gezondheidszorg in Djibouti te 
verbeteren. In de periode 2014-2015  
kregen 24.113 zwangere en 

borstvoedende vrouwen, adolescente 
meisjes en kinderen jonger dan 
5 jaar basisvoeding. In diezelfde 
periode is bij 4139 geboorten 
een gekwalificeerde zorgverlener 
aanwezig geweest.

e
etHIoPIë

Het armoedepercentage van 
44 procent in 2000 is afgenomen 
naar 29,6 procent in 2011. Deze 
afname is gestimuleerd met door 
de IDA ondersteunde projecten voor 
agrarische groei, overheidsgelden 
voor basisvoorzieningen en 
doeltreffende vangnetten, op een 
basis van consistente en sterke 
economische groei. 

In de periode 2014-2015 
kregen 1,1 miljoen mensen in 
plattelandsgebieden van Ethiopië 
toegang tot betere watervoorziening. 

58,5 procent van de zwangere 
vrouwen kreeg in 2014 ten minste 
één prenataal onderzoek. Dit was 
43 procent in 2012. En in diezelfde 
periode nam het percentage 
geboorten waarbij een deskundige 
vroedvrouw of andere zorgverlener 
aanwezig was, toe met meer dan 
50 procent. 

Onder het project voor 
kwaliteitsverbetering van het 
algemeen onderwijs zijn in de periode 
2010-2013 78,1 miljoen schoolboeken 
en docentenhandleidingen 
ontwikkeld, gedrukt en verspreid 
naar scholen voor basis- en 
voortgezet onderwijs in Ethiopië, 
en zijn meer dan 148 nieuwe 
uitgaven van schoolboeken en 
docentenhandleidingen ontwikkeld in 
vijf talen. In dezelfde periode hebben 
92.541 basisschoolleerkrachten hun 
kwalificaties aangevuld van een 
éénjarige opleiding tot een driejarige 
opleiding om te voldoen aan de 
nieuwe regelgeving.

G
GHAnA

In de periode 2010-2015 zijn 
5,9 miljoen werkdagen geboden 
aan totaal 123.106 ongeschoolde 
werkkrachten, waarvan 60 procent 
vrouwen. 

In 2015 is 589 kilometer 
aanvoerwegen aangelegd, en zijn 
134 kleine aarden dammen en 
uitgravingen en 80 voorzieningen 
voor klimaatverandering voltooid. 

etHIoPIë
In de periode 2014-2015 

kregen 1,1 miljoen 
mensen in plattelandsgebie-
den van ethiopië toegang tot 
betere watervoorziening.
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De ondersteunde boeren 
verwezenlijkten tussen 2013 en 2015 
een toename van 500 procent in de 
productie van parelhoenders.

GrenADA

Na hervorming van de regelgeving 
namen in de periode 2013-2014 in 
Grenada de inkomsten uit toerisme 
toe met bijna 35 procent.

H
HAïtI

Tussen oktober 2014 en septem-
ber 2015 zijn in 98 gemeenschappen 
9776 patiënten die met cholera in 
het ziekenhuis opgenomen waren, 
getest en behandeld. In het kader 
van bewustwordingscampagnes zijn 
19.320 huisbezoeken afgelegd, en zijn 
in diezelfde periode 19.800 huizen en 
3515 latrines ontsmet.  

In de periode 2012-2015 kregen 
in het stedelijke gebied van 
Port-au-Prince 18.000 mensen 
straatverlichting op zonne-energie.  

In 2015 zijn 372.516 vrijstellingen 
van schoolgeld gefinancierd voor 
achtergestelde leerlingen om naar 
een privéschool te kunnen gaan. In 
2014 waren dit 264.434 vrijstellingen. 

In de periode 2011-2015 nam 
door de activiteiten van het 
project het aantal gekwalificeerde 
basisschoolleerkrachten toe met 
2669 leerkrachten.

HonDUrAs

In de periode 2013-2015 hebben 
120 personeelsleden van 
gemeentes training gekregen in 
rampenbeheer en aanpassing 
voor klimaatverandering; zijn 
20 werksessies georganiseerd 
om genderkwesties in de 
rampenplannen te integreren; zijn 
drie simulatie-oefeningen voor 
overstromingen uitgevoerd; en 
zijn 13 projecten uitgevoerd om 
de schade van overstromingen en 
aardverschuivingen te beperken. 

In de periode 2013-2015 hebben 
14.388 mensen in de focusbuurten, 
waaronder meer dan 8000 vrouwen, 
deelgenomen aan programma’s  
om geweld te voorkomen in het 
kader van de inspanningen om 
veiliger gemeenschappen te  
creëren in Honduras. Het project 
ondersteunt negen initiatieven 
die psychosociale steun, 
geweldspreventie en interventies  
op lokale basis verzorgen. 

De overheid van Honduras heeft 
zijn score op de open-budgetindex 
(OBI) van Transparency International 
omhoog gebracht van 11 (van de 
100 mogelijke punten) in 2011 naar 

42 in 2015. De verbetering toont de 
inspanningen van de overheid om 
meer informatie over het budget 
openbaar beschikbaar te maken.

HAïtI
In de periode 2012-2015 kregen in het stedelijke gebied van 

Port-au-Prince 18.000 mensen straatverlichting op 
zonne-energie.  
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I
InDIA

In 2013 moesten meer dan 1 miljoen 
mensen naar schuilplaatsen of 
veiliger gebouwen verhuizen voordat 
de kust van Odisha, India, door 
cycloon Phailin werd getroffen. De 
evacuatie werd in een recordtijd 
uitgevoerd. De cycloon eiste minder 
dan 40 dodelijke slachtoffers, een 
dramatische afname vergeleken 
met een vergelijkbaar sterke cycloon 
in 1999 met 10.000 dodelijke 
slachtoffers. 

Er zijn tussen 2011 en 2015 
172 cycloonschuilplaatsen, 
12 bruggen en totaal 665,6 kilometer 
evacuatiewegen voltooid.

Tussen 2001 en 2009 hebben 
ongeveer 2 miljoen mensen in 
Karnataka hun landbouwoogsten 
en inkomsten zien toenemen 
als resultaat van door de IDA 
ondersteunde projecten voor 
waterhuishouding. Tussen 2004 en 
2014 hebben eveneens meer dan 
2,5 miljoen plattelandsbewoners 
van de staat Uttarakhand en 
vanaf 2005 ook bijna 6,5 miljoen 
boeren in Himachal Pradesh kunnen 
profiteren van IDA-projecten die 
waterhuishouding regelden, voor 
betere irrigatie zorgden en leidden 
tot een grotere agrisector en meer 
kansen om in hun levensonderhoud 
te voorzien.

k
kenYA

In 2015 werden 150.000 huishoudens 
in een sloppenwijk van Nairobi 
aangesloten op veilige, betrouwbare 
en betaalbare energie, toegenomen 
van slechts 5000 in 2014, dankzij 
een samenwerkingsverband tussen 
de Wereldbank, het wereldwijde 
partnerschap voor op output 
gebaseerde steun en Kenya Power.  

Meer dan 2 miljoen Kenianen op het 
platteland zagen hun inkomsten 
stijgen tussen 2007 en 2015, door 
een project voor de activering van 
plattelandsgemeenschappen. 

Per 2015 krijgen 2,6 miljoen mensen 
bijstand in de vorm van overdracht 
van contant geld via het nationale 
vangnetprogramma; dit waren er in 
2013 ongeveer 1,7 miljoen.

kosovo

Tussen 2008 en 2015 is het aantal 
dagen om de koop of verkoop 
van onroerend goed te registreren 
afgenomen van 30 dagen naar 
10 dagen, met de hulp van een 
project om de veiligstelling van 
onroerendgoedbezit te verbeteren 
en de onroerendgoedmarkt in het 
naoorlogse Kosovo te verbeteren.

kIrGIZIsCHe rePUBlIek

In de periode van 2012-2015 zijn 
212.537 kinderen ingeënt en zijn 
8959 gezondheidszorgverleners 
opgeleid. 

Tussen 2009 en 2014 hebben 
83.000 mensen in 3902 huishoudens 
aansluiting gekregen op 

waterdistributiepunten in de 
gemeenschap, zijn 1000 bestaande 
waterleidingaansluitingen verbeterd 
en zijn 226 openbare drinkfonteinen 
gebouwd of gerenoveerd. Bovendien 
hebben 44 scholen watervoorziening 
gekregen. 

kenYA

meer dan 2 miljoen kenianen op het platteland zagen 
hun inkomsten stijgen tussen 2007 en 2015, door een project 
voor de activering van plattelandsgemeenschappen. 
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l
DemoCrAtIsCHe 
volksrePUBlIek lAos

In de periode 2010-2015 hebben 
de verbeteringen aan 171 kilometer 
van twee nationale wegen in 
Laos de reistijd met 60 procent 
en 40 procent doen afnemen. In 
diezelfde periode is 731 kilometer 
plattelandswegen en 456 km niet-
plattelandswegen gerenoveerd. 

lesotHo 

In de periode 2014-2015 profiteerden 
28.616 mensen van een project 
om het zakelijk milieu in Lesotho 
te verbeteren, de toegang tot 
financiering te verbreden en 
de economie van het land te 
diversifiëren door de ontwikkeling 
van bepaalde andere sectoren  
dan textiel. 

100 niet-gouvernementele 
organisaties werden tussen 2013 
en 2015 getraind op twee tot vijf 
prioriteitsgebieden die te maken 
hadden met de bestrijding van de 
hiv-epidemie in Lesotho. 

lIBerIA

20.000 agrarische huishoudens 
kregen rijstzaad van hoge kwaliteit 
om honger te bestrijden en de 

agrisector na de ebolacrisis weer 
nieuw leven in te blazen. 

Tussen 2011 en 2015 is 10.800 uur 
on-the-job training beschikbaar 
gemaakt via een project voor de 
verbetering en het onderhoud  
van wegen.

m
mADAGAskAr

In 2015 hebben meer dan 2,9 miljoen 
studenten in Madagaskar 
geprofiteerd van door de IDA en de 
Global Partnership for Education 
gefinancierde projecten. 

In de periode 2012-2014 kregen 
762.882 mensen toegang tot een 
basispakket voor gezondheidszorg, 
voeding of diensten voor 
reproductieve gezondheidszorg. 

Tussen 2012 en 2015 zijn 
149.376 kinderen ingeënt en 
tussen 2012 en 2014 was bij 
74.593 geboorten een deskundige 
zorgverlener aanwezig.

mAlI

Per eind september 2015 profiteren 
43.613 huishoudens met totaal 
349.031 mensen van de overdracht 

van contant geld en bijbehorende 
maatregelen. Meer dan de helft van 
de begunstigden zijn vrouwen en 
kinderen. 

1,6 huishoudens in stedelijke 
gebieden, met totaal 3,7 miljoen 
mensen, werden tussen 2009 en 
2015 aangesloten op elektriciteit. 

45 procent van de 
plattelandsbevolking had in 2015 
toegang tot een weg die het hele jaar 
door begaanbaar is; toegenomen van 
32 procent in 2007.

mAUrItAnIë

Binnen iets meer dan een jaar, 
gerekend vanaf mei 2014 heeft 
Mauritanië contracten getekend voor 
13 geplande scholen voor voortgezet 
onderwijs om meisjes aan te trekken 
voor het lager voortgezet onderwijs; 
heeft training gegeven aan bijna 
8800 basisschoolleerkrachten; zijn 
322.000 schoolpakketten gedrukt 
en verspreid over leerlingen van 
groep 6 en 7; en is begonnen met 
de ontwikkeling en het drukken van 
meer dan 1 miljoen schoolboeken 
voor het basisonderwijs. 

In de periode 2012-2014 is het 
bedrag dat Mauritanië aan belasting 
heeft geïnd, toegenomen met bijna 
50 procent, door hervormingen om 
het beheer van algemene middelen te 
verbeteren.

molDAvIë

De doorlooptijd voor aanvragen 
van sociale bijstand in Moldavië 
nam af van 30 dagen in 2010 naar 
8,4 dagen in 2015, dankzij een online 
managementinformatiesysteem. 

Tussen 2014 en 2015 zijn de 
gemiddelde jaarlijkse leningen aan 
op export gerichte ondernemingen 
toegenomen met bijna 57 procent. 

Scholing en overdracht van contant 
geld voor boeren in Moldavië die 
in 2012 door een ernstige droogte 
waren getroffen, hadden per einde 
2013 de nationale graanproductie 
met 33 product en de maïsproductie 
met 4 procent helpen toenemen. 

Tussen 2011 en 2015 heeft een 
modernisatieproject van de 
overheidsvoorzieningen van Moldavië 
‘M-Cloud’ in gebruik helpen nemen; 
dit is een cloudgebaseerde, gedeelde 
computerinfrastructuur waarmee 
35 openbare instellingen van het 
land 112 informatiesystemen 
naar de cloud konden migreren. 
Hetzelfde project hielp een open 
overheidsportal voor gegevens 
in gebruik nemen, met meer dan 
800 overheidsgegevenssets en een 
portal voor overheidsvoorzieningen. 
Meer dan 2200 ambtenaren en 
ander overheidsmedewerkers 
hebben in het kader van dit project 
e-overheidstraining gekregen.
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monGolIë

Tussen 2007 en 2013 hebben 
gemeenschappen op het platteland 
van Mongolië ondersteuning 
gekregen met behulp van 
6000 secundaire projecten voor 
onderwijs, gezondheidsdiensten, 
beheer van weidegronden en 
microfinanciering. 

In de periode 2011-2015 heeft een 
programma voor technische bijstand 
Mongolië wetten helpen aannemen 
op het gebied van boekhouding en 
financiële controle om te kunnen 
voldoen aan internationale normen; 
het programma heeft eveneens 
geholpen met gegevensverzameling 
en de opzet van een database 
om overheidsvoorzieningen 
en subsidies naar de armste 
huishoudens te brengen. Het project 
heeft ook geholpen procedures 
voor openbare aanbesteding 
transparanter te maken, zodat 
nu alle aanbestedingsplannen, 
verzoeken om offertes en 
toegekende contracten op de 
aanbestedingswebsite van de 
overheid worden gepubliceerd. 

moZAmBIqUe

In de periode 2007-2015 kregen 
795.508 mensen in stedelijke 
gebieden toegang tot beter 
drinkwater. 

In 2015 was 81,5 procent van de 
6-jarigen ingeschreven bij het basis-

onderwijs; dit was slechts 70 procent 
in 2011. In de periode 2011-2015 
werden door de projectactiviteiten 
14.722 gekwalificeerde basisschool-
leerkrachten toegevoegd. 

In de periode 2010-2014 zijn in 
Mozambique 1,9 miljoen met een 
insecticide behandelde malarianetten 
aangekocht en uitgedeeld.

mYAnmAr

Tussen 2013 en 2015 hebben 
850.000 mensen in 1729 dorpen 
geprofiteerd van 1800 projecten voor 
basisinfrastructuur en basisvoor-
zieningen, waaronder projecten om 
schoolgebouwen en toegangswegen 
naar de dorpen te verbeteren. 

In het schooljaar 2014-2015 
ontvingen 37.000 leerlingen contante 
betalingen om te voorkomen dat 
risicoleerlingen de scholen zouden 
verlaten. 

n
nePAl

Per augustus 2015 had 73 procent 
van de afgestudeerden van 
beroepsopleidingen na de opleiding 
gedurende ten minste zes maanden 
een betaalde baan, ten opzichte van 
68 procent in maart 2014. 

In de periode 2011-2015 hebben 
54.821 mensen geprofiteerd van 
verbetering van de stedelijke 
diensten en infrastructuur in Nepal. 
45 procent van de begunstigden 
waren vrouwen en 53 procent kwam 
uit achtergestelde groepen. 

In 2015 kregen 6 miljoen vrouwen 
prenatale zorg bij een bezoek aan 
een zorgverlener; toegenomen van 
2,6 miljoen in 2010. Per 2015 waren 
1,3 miljoen kinderen geïmmuniseerd, 
toegenomen van 580.000 in 2010.

In 2015 was bij 55,6 procent 
van de geboorten een opgeleide, 
professionele zorgverlener aanwezig; 
dit was slechts 28,8 procent in 2009. 

77,6 procent van de leerlingen 
in Nepal voltooide in 2014 
het basisonderwijs (klas 1-5), 
toegenomen van 58 procent in 2009. 

In de periode 2008-2014 kregen 
14.300 gezinnen van mensen die in 
conflictsituaties waren omgekomen 
en 4500 weduwen contante 
betalingen en 14.770 mensen die 
door conflictsituaties getroffen 
waren, kregen arbeidstraining en 
-bemiddeling. 

In de periode 2008-2014 heeft 
een door de IDA gesubsidieerd 
project voor de aanleg en 
verbetering van irrigatiesystemen 
de watervoorziening verbeterd 
voor meer dan 415.200 boeren in 
Nepal. De nieuwe en verbeterde 

monGolIë
tussen 2007 en 2013 
hebben gemeenschappen 
op het platteland van 
mongolië ondersteuning 
gekregen met behulp van 

6000 secundaire 
projecten voor onderwijs, 
gezondheidsdiensten, 
beheer van weidegronden 
en microfinanciering.
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systemen bestrijken 26.859 hectare 
land, voornamelijk in heuvelachtige 
gebieden. 

nICArAGUA

In de periode 2012-2015 profiteerden 
458.557 mensen, waarvan meer dan 
de helft vrouwen, van een project dat 
de eigendomsrechten versterkt door 
verbeterde toekennings- en registra-
tiediensten voor landeigendom. Meer 
dan 42.000 gezinnen hebben hun 
juridische eigendomsdocumentatie 
gekregen. 

Een door de IDA ondersteund 
onderwijsproject in Nicaragua 
heeft het retentiepercentage van 
basisschoolleerlingen binnen een 
schooljaar verhoogd van 87 procent 
in 2012 naar 89 procent in 2013.  
In het kader van het project zijn  
ook 1,3 miljoen schoolboeken 
geleverd, waarvan 92.600 
gepubliceerd waren in de inheemse 
talen van de Caribische kuststreek, 
en zijn tussen 2012 en 2015 
1541 leerkrachten opgeleid.

nIGer

Tussen 2011 en 2015 zijn 1,8 miljoen 
dagen tijdelijk werk gecreëerd, 
waarvan 477.630 dagen voor 
vrouwen waren. 

In de periode 2011-2015 hebben 
44.888 huishoudens overdrachten 
ontvangen van contant geld. 

126.341 mensen profiteerden 
van een project dat het 
concurrentievermogen en de waarde 
van de exporten van agrarische 
producten verbeterde. 

nIGerIA 

In 2015 zijn in Nigeria 55,5 miljoen 
kinderen ingeënt tegen polio. Dit is 
een toename van 98 procent ten 
opzichte van het aantal polio-
inentingen in 2014. 

Tussen juli 2014 en juli 2015 zijn 
geen poliogevallen geconstateerd; 
dit is een belangrijke mijlpaal in het 
streven van het land om polio uit  
te bannen. 

Het aantal openbare contracten 
die via vrije mededinging werden 
toegekend, nam in 2015 met 
85 procent toe; in 2009 was de 
toename 20 procent. 

63.350 zwangere vrouwen met 
hiv kregen in 2015 een volledige 
profylactische antiretrovirale kuur 
om het risico te verkleinen van 
overdracht van moeder op kind, dit 
betekent een toename van meer dan 
140 procent sinds 2010. 

P
PAkIstAn

25,7 miljoen mensen in Pakistan 
waren tussen 2009 en 2015 
beschermd door een sociaal vangnet. 
In de periode 2009-2014 werd meer 
dan 2,9 miljard dollar verstrekt in 
overdrachten van contant geld via 
debetkaarten, mobiele telefoons 
en smartphones. Het programma 
heeft ook een database opgezet van 
meer dan 27 miljoen huishoudens 

om te verzekeren dat de overheid de 
allerarmsten bereikt. 

Tussen 2013 en 2015 zijn 
16.800 nieuwe leerkrachten aange-
trokken en zijn 664 privéscholen met 
een laag schoolgeld gebouwd om  
ongeveer 100.000 leerlingen onder-
wijs te bieden. 

De geïnde belasting in de 
Pakistaanse provincie Sindh nam toe 
van 34 miljard Pakistaanse roepie in 
boekjaar 2012-2013 naar 42 miljard 
Pakistaanse roepie in boekjaar  
2013-2014. 

PAkIstAn

tussen 2013 en 2015 zijn 16.800 nieuwe leerkrachten 
aangetrokken en zijn 664 privéscholen met een laag schoolgeld 
gebouwd om ongeveer 100.000 leerlingen onderwijs te bieden. 
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1,2 miljoen huishoudens ontvingen 
overdrachten van contant geld nadat 
in 2010 overstromingen in Pakistan 
100.000 vierkante kilometer land 
onder water hadden gezet en 
1,6 miljoen huizen hadden verwoest.

PAPoeA-nIeUW-GUIneA

Tussen 2011 en 2015 kregen 
500.000 mensen op het platteland 

van Papoea-Nieuw-Guinea toegang 
tot mobiele telefoonvoorzieningen.  

In de periode 2010-2015 hebben 
34.000 kleine koffie- en cacaoboeren 
geprofiteerd van een project 
voor productiviteitsverbetering, 
gewasziektebestrijding en betere 
marktinformatie, zodat de boeren 
een betere prijs krijgen voor hun 
oogst. Met de hulp van het project 

zijn tussen 2011 en 2014 de cacao- 
en koffieopbrengsten meer  
dan verdubbeld. 

r
rWAnDA

Tussen 2009 en 2015 zijn 
412.000 huishoudens in Rwanda 
aangesloten op het elektriciteitsnet 
en is 3000 kilometer transmissie- en 
distributielijnen aangelegd, wat de 
inwoners betrouwbare en betaalbare 
elektriciteit biedt. 

19.828 mensen profiteerden 
tussen 2008 en 2012 van 
landverbeteringsactiviteiten, wat  
ook 7000 mensen werk gaf.

s
sAmoA

Tussen 2012 en 2015 zijn de fruit- en 
groenteoogsten met 25 procent 
toegenomen en is de waarde van 
de fruit- en groenteverkoop met 
13 procent toegenomen.  

sAlomonseIlAnDen

Toegang tot een telefoon is op de 
Salomonseilanden toegenomen 
van 8 procent in 2010 naar 
60 procent in 2014. De kosten van 
drie minuten mobiel bellen naar 
een lokaal nummer zijn afgenomen 
van 120 cent in 2010 naar 13 cent 
in 2014.  

seneGAl

423.000 agrarische producenten en 
verwerkers in Senegal profiteerden 
in de periode 2012-2015 van de 
ontwikkeling, verspreiding en 
adoptie van verbeterde agrarische 
technologieën. 

Het WAAPP (West-Afrika agrarisch 
productiviteitsprogramma) 
ondersteunde onderzoek om 
klimaatvriendelijke landbouw 
te ontwikkelen met 14 nieuwe, 
vroeg-rijpende, droogtebestendige 
variëteiten gierst, sorghum en 
ogenbonen met hoge opbrengst.

Het WAAPP heeft ook steun 
gegeven aan 99 promovendi 
en 71 masterstudenten om een 
wetenschappelijke carrière op 
te bouwen en de hiaten te vullen 
die op bepaalde agrarische 
onderzoeksgebieden aan het licht 
komen.

In 2014 was 86,8 procent van 
de kinderen ingeschreven bij het 
basisonderwijs, ten opzichte van 

rWAnDA

19.828 mensen profiteerden tussen 2008 en 2012 
van landverbeteringsactiviteiten, wat ook 7000 mensen 
werk gaf.
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81,9 procent in 2005; 73,4 procent 
van de leerlingen voltooide het 
basisonderwijs in 2014, ten opzichte 
van 53 procent in 2005; en was het 
aantal universiteitsinschrijvingen 
toegenomen met 52 procent. 

In de periode 2010-2015 kregen 
206.160 mensen in stedelijke 
gebieden toegang tot leidingwater, 
en kregen 82.260 mensen toegang 
tot betere sanitaire voorzieningen. 
In diezelfde periode hebben 
172.370 mensen toegang gekregen 
tot veilig drinkwater, terwijl nog eens 
193.730 mensen toegang kregen tot 
betere sanitaire voorzieningen.

sIerrA leone

De overheidsinkomsten uit de visser-
ijsector zijn in de periode 2008-2013 
toegenomen van 0,9 miljoen dollar 
naar 3,8 miljoen dollar. Dit betekent 
een toename van 322 procent in 
5 jaar, dankzij een programma dat 
illegale visserij heeft ingeperkt en, 
speciaal voor lokale, kleinschalige 
visserij, instandhoudingszones  
heeft ingesteld.  

ZUID-soeDAn

1,2 miljoen langwerkende, met 
insecticide behandelde malarianetten 
zijn in 2014 aangekocht en/of  
uitgedeeld in Zuid-Soedan, 
toegenomen van 126.451 in 2012. 

In 2013 hebben 374.206 kinderen 
van 6-59 maanden een dosis 
vitamine A gekregen, dit is een 
toename van 2000 procent  
sinds 2011.

In 2013 hebben 47.287 kinderen 
jonger dan 12 maanden in  
Zuid-Soedan de DPT3-vaccinatie 
gekregen om ze te beschermen 
tegen difterie, kinkhoest en tetanus, 
toegenomen van 16.986 in 2011. 

sAInt lUCIA

In de periode 2011-2014 profiteerden 
35.141 mensen van de herbouw 
van twee bruggen, 11 scholen en 
vier gezondheidscentra die in 2010 
beschadigd werden door de  
orkaan Tomas. 

sAInt vInCent en  
De GrenADInes

In de periode 2010-2013 heeft 
de IDA drie scholen en drie 
gemeenschapscentra helpen 
herinrichten voor gebruik als 
noodschuilplaatsen bij extreme 
weersomstandigheden. 2175 mensen 
maken gebruik van de scholen en 
gemeenschapscentra. 

srI lAnkA

In de periode 2011-2015 hebben 
3,2 miljoen leerlingen en 
186.500 leerkrachten geprofiteerd 
van een project dat de toegang tot 

en de kwaliteit van het basis- en 
voortgezet onderwijs in Sri Lanka 
heeft verbeterd. 

In de periode 2008-2014 heeft het 
Road Sector Assistance Project 
620 kilometer wegdek hersteld, 
waarvan bijna 160 kilometer op het 
platteland. In 2005 was 52 procent 
van de nationale snelwegen in  
Sri Lanka in slechte staat; in 2013 
was dat afgenomen tot 35 procent. 

In het kader van een lokaal 
project voor verbetering van de 
voorzieningen in de noordelijke en 
oostelijke provincies van Sri Lanka is 
tussen 2010 en 2015 645 kilometer 
wegen aangelegd of hersteld, 
kregen 600 huishoudens een nieuwe 
aansluiting op waterleiding, en 
werden 400 waterdistributiepunten 
aangelegd of hersteld. 

Tussen 1999 en 2014 hebben 
283.000 mensen geprofiteerd van 
een project om de middelen van 
bestaan te verbeteren in gemeen-
schappen die waren getroffen door 
conflictsituaties. Het project heeft 
meer dan 2000 kilometer platte-
landswegen helpen herstellen en 
heeft het geïrrigeerde landopper-
vlak met meer dan 54.000 hec-
tare helpen toenemen. Meer dan 
100.000 gezinnen hebben leningen 
met lage rente gekregen om hun 
agrarische of kleine onderneming  
te helpen. 

srI lAnkA
In het kader van een lokaal 
project voor verbetering 
van de voorzieningen in de 
noordelijke en oostelijke 
provincies van sri lanka 
is tussen 2010 en 2015 

645 kilometer 
wegen aangelegd 
of hersteld, kregen 
600 huishoudens een 
nieuwe aansluiting op 
waterleiding, en werden 
400 waterdistributiepunten 
aangelegd of hersteld.
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t
tAnZAnIA

8 miljoen Tanzanianen op het 
platteland hebben in 2015 toegang 
gekregen tot schoon en veilig water, 
een toename van 75 procent ten 
opzichte van 2007. In stedelijke 
gebieden hebben nog eens 
230.000 huizen en 2,3 miljoen 
inwoners tussen 2007 en 2015 
toegang gekregen tot schoon en 
veilig water. 

In 2015 zijn 16,9 miljoen werkdagen 
gegenereerd via publieke werken, 
een toename van 213 procent van 
5,4 miljoen werkdagen in 2005.

tADZjIkIstAn

In 2015 was 37 procent van de 
hogeronderwijsstudenten in 
Tajikistan vrouwen, ten opzichte 
van 28 procent in 2013. Het land 
zag tussen 2013 en 2014 ook een 
toename van 24 procent in het 
aantal vrouwen dat zich opgaf 
voor het nationale universitaire 
toelatingsexamen. 

In de periode 2013-2015 profiteerden 
305.687 mensen van verbeterde 
irrigatie- en afvoervoorzieningen. 

Tussen 2013 en 2015 zijn 
395.988 werkdagen gegenereerd, 
waarvan 91864 dagen voor vrouwen 
waren.

toGo

Tussen 2012 en 2015 hebben 
3275 mensen geprofiteerd van de 
bouw van 90 scholen met 248 klas-
lokalen, 13 gezondheidscentra, 
44 waterputten, vier openbare 
latrines, twee plattelandswegen met 
kruisingen en twee marktstallen. 

Tussen 2013 en 2015 kregen 
14.016 mensen financiële 
bijstand in het kader van een 
sociaal vangnetprogramma om 
ondervoeding van kinderen te 
bestrijden in Togo.  

tonGA

In 2015 had 50 procent van de be-
volking van Tonga internettoegang, 
toegenomen van 1 procent in 2011. 
Toegang tot een telefoon is toege-
nomen van 59 procent in 2011 naar 
96 procent in 2015. 

12 miljoen dollar van het 
crisisresponsfonds van de IDA helpt 
ongeveer 5500 mensen die zijn 
getroffen door de cycloon Ian, de 
zwaarste storm die ooit in Tonga 
is gemeten. De fondsen helpen 
beschadigde huizen herbouwen of 
herstellen en helpen zorgen dat 

bestaande huizen worden versterkt 
om cyclonen in de toekomst te 
kunnen weerstaan. 

U
oeGAnDA

Het aantal dagen dat nodig was 
om onroerend goed te registreren is 
afgenomen van 225 dagen in 2006 
naar 52 dagen in 2013, en het aantal 
dagen om een bedrijf te registreren 
nam in diezelfde periode af van 
135 naar 2 dagen. 

Tussen 2003 en 2012 hebben meer 
dan 3 miljoen mensen, 47 procent 
van de bevolking van Noord-
Oeganda, toegang gekregen tot 
betere voorzieningen, zoals veilig 
drinkwater en betere sanitaire 
voorzieningen. 

In de periode 2009-2014 kregen 
170.900 mensen in Oeganda 
toegang tot een basispakket voor 
gezondheidszorg, voeding of diensten 
voor reproductieve gezondheidszorg. 
In diezelfde periode zijn 961 gezond-
heidszorgwerkers getraind en werden 
230 gezondheidscentra gebouwd, 
gerenoveerd of uitgerust. 

tonGA

In 2015 had 50 procent 
van de bevolking van 
tonga internettoegang, 
toegenomen van 1 procent 
in 2011. toegang tot een 
telefoon is toegenomen van 
59 procent in 2011 naar 
96 procent in 2015. 
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In het kader van het East Africa 
Public Health Laboratory Networking 
Project heeft het nationale 
tb-referentielaboratorium van 
Oeganda de gouden standaard 
ISO-accreditatie gekregen en 
kwalificeerde als supranationaal 
referentielaboratorium (SRL) voor 
de WHO. Het was het tweede 
laboratorium van dit type in  
heel Afrika. 

oeZBekIstAn

In het kader van een project 
voor de verbetering van 
gezondheidszorgsystemen 
in Oezbekistan zijn tussen 
2011 en 2015 7406 artsen 
en 22.086 verpleegkundigen 
bijgeschoold.

v
vIetnAm

Toegang tot elektriciteit is in 
Vietnam toegenomen van 
60 procent in 2011 naar 98 procent 
in 2014. In diezelfde periode hebben 
325.000 huishoudens in afgelegen 
plattelandsgebieden aansluiting op 
elektriciteit gekregen. 

In 2015 had 95,4 procent 
van de iets minder armen 
ziektekostenverzekering, 
toegenomen van 3,5 procent  
in 2013. 

In de periode 2013-2015 kregen 
570.000 mensen in Vietnam 
99.380 nieuwe aansluitingen op 
watervoorziening, 42.950 verbeterde 
latrines en andere verbeteringen van 
de water- en sanitaire voorzieningen. 

Per september 2015 zijn alle 63 pro-
vincies van Vietnam bezig met de 
implementatie (begonnen in 2012) 
van rampenbeheer- en risicobe-
perkende plannen. In de periode 
2012-2015 zijn meer dan 200 ener-
gie-efficiëntiecontroleurs getraind, 
zijn 2000 energiemanagers gecerti-
ficeerd in efficiëntiemaatregelen en 
zijn 1720 energie-efficiëntieplannen 
door grote energiegebruikers in 
Vietnam bij de overheid ingediend. 

342.052 mensen hebben 
bescherming tegen overstromingen 
gekregen door de verbeterde 
infrastructuur die in de periode  
2012-2015 in Vietnam is aangelegd. 

tADZjIkIstAn

tussen 2013 en 2015 zijn 395.988 werkdagen 
gegenereerd, waarvan 91864 dagen voor vrouwen waren.
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Y
jemen2 

In de periode 2013-2014 hebben 
2,35 miljoen mensen overdrachten 
ontvangen van contant geld 
om de sterke toename van het 
armoedepercentage (van 43 procent 
in 2009 naar 55 procent in 2012) 
te verlichten na een crisissituatie in 
Jemen in 2011. Meer dan de helft van 
de ontvangers waren vrouwen. 

Tussen 2012 en 2015 hebben 
101.042 mensen gebruik 
gemaakt van verbeterde primaire 
gezondheidszorg, kregen 
121.193 mensen toegang tot 
betere watervoorziening en kregen 
41.039 mensen betere sanitaire 
voorzieningen. 

In de periode 2012-2016 zijn in 
21 provincies in Jemen bij twee 
door de IDA gesubsidieerde 
polio-immunisatiecampagnes 
4,3 miljoen kinderen van 5 jaar 
en jonger gevaccineerd. De Bank 
ondersteunde ook regelmatige, 
geïntegreerde welzijnsklinieken 
voor immunisatie, gezondheidszorg 

voor moeder en kind, voedings- 
en ziektecontrolediensten, en 
gezondheidsvoorlichting aan 
gemeenschappen zonder toegang tot 
vaste medische voorzieningen.

Z
ZAmBIA 

Tussen 2010 en 2013 zijn 
404 gezondheidszorgcentra 
gebouwd, gerenoveerd of ingericht 
en zijn 345 gezondheidswerkers 
bijgeschoold in de screening en 
behandeling van malaria. 

2,5 miljoen langwerkende, met 
insecticide behandelde malarianetten 
zijn tussen 2010 en 2013 aangekocht 
en/of uitgedeeld. 

De bananenoogst is verdubbeld 
van 14 ton per hectare in 2011 naar 
28 ton per hectare in 2014 voor 
kleine boeren die profiteerden van 
een irrigatieontwikkelingsproject  
in Zambia. 

jemen

In de periode 2013-2014 hebben 2,35 miljoen 
mensen overdrachten ontvangen van contant geld om de 
sterke toename van het armoedepercentage (van 43 procent 
in 2009 naar 55 procent in 2012) te verlichten na een 
crisissituatie in jemen in 2011.

2. Per 11 maart 2015 was de beveiligingssituatie in Jemen dermate slecht geworden dat de 
Wereldbank geen fiduciair of managementtoezicht meer kon uitoefenen en zijn de uitkeringen 
voor alle door de Bank gesubsidieerde projecten opgeschort. Hoewel de opschorting 
van kracht blijft, zijn waar mogelijk en onder noodprocedures regelingen getroffen met 
ontwikkelingspartners om de subsidies aan kernprojecten te hervatten.



mYAnmAr

tussen 2013 en 2015 hebben 850.000 mensen 
in 1729 dorpen geprofiteerd van 1800 projecten voor 
basisinfrastructuur en basisvoorzieningen, waaronder 
projecten om schoolgebouwen en toegangswegen naar 
de dorpen te verbeteren. 
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