
Facebook: Gezamenlijk ebola
bestrijden
In tijden van crisis gaan mensen op Facebook zoeken om meer te weten te komen over de
situatie, om hun eigen ervaringen te delen en om steun te bieden

In de afgelopen maanden heeft ebola directe impact gehad op de bevolking van meerdere
West-Afrikaanse landen. Volgens de World Health Organization zijn er over de hele wereld al
meer dan 13,000 gevallen van deze ziekte bekend.

Vandaag kondigt Facebook drie initiatieven aan die bijdragen aan het gevecht tegen de ziekte:

Een gemakkelijke manier om geld te doneren – Facebook introduceert een donatie-functie
om bewustwording te creëren en om geld in te zamelen voorde volgende
organisaties: Internationaal Comité van het Rode Kruis, Medical Corps en Save the Children.
In Nederland en België kan via deze functie aan de laatste twee gedoneerd worden. 

Gezondheidsvoorlichting – Facebook werkt samen met Unicef om informatie over
symptomen en behandelmethoden van ebola in hun Nieuwsoverzicht op Facebook te laten
zien aan mensen in bepaalde gebieden.

Spraak- en datadiensten voor noodsituaties  - Facebook werkt met NetHope samen om
communicatiecapaciteit vrij te maken voor medisch personeel en andere hulpverleners in
Guinea, Liberia en Sierra-Leone.

Hieronder meer informatie over de drie initiatieven. 

Een gemakkelijke manier om geld te doneren :

Verschillende organisaties betrokken bij de strijd tegen ebola gebruiken Facebook om fondsen
te werven voor hun activiteiten. Facebook wil deze acties steunen en organisaties helpen
bewustzijn te creëren en in contact te komen met mensen over de hele wereld. In de komende
weken zullen mensen op Facebook een bericht aan de bovenkant van hun Nieuwsoverzicht
zien met een optie tot donaties aan organisaties die belangrijk werk in West-Afrika doen: het
Rode Kruis, Medical Corps en Save the Children. In Nederland en België kan via deze functie
aan de laatste twee gedoneerd worden.



 

http://facebook.7n60communicatie.nl/images/147742


Facebook zet hiervoor de Donatiefunctie in, waarmee mensen direct geld kunnen doneren aan
een van de organisaties. Als mensen dat willen kunnen ze ook direct op Facebook delen dat
ze geld hebben gedoneerd.
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Al het gedoneerde geld zal direct naar de goede doelen gaan. Voor meer informatie verwijzen
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we je graag door naar Facebook.com/fightebola.

Gezondheidsvoorlichting:

Juiste publieksvoorlichting is cruciaal bij het indammen van de verspreiding van ebola.

Facebook werkt met UNICEF samen om belangrijke informatie over de symptomen van ebola
en behandelmethodes te delen met mensen in getroffen gebieden en aangrenzende regio’s.
Deze UNICEF-berichten, die in het Nieuwsoverzicht worden getoond in de lokale taal, richten
zich op detectie, preventie en behandeling.
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Spraak- en datadiensten voor noodsituaties

Communicatie en toegang tot informatie is zeer belangrijk voor mensen die ter plekke ebola
bestrijden. Echter, veel van de gebieden die het meest getroffen zijn missen de infrastructuur,
zoals telefoonlijnen en mobiel bereik, daarvoor.

Samen met met NetHope, een consortium van 41 leidende internationale NGO’s, doneert
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OVER FACEBOOK

7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 

Facebook 100 mobiele satelliet communicatieterminals om in te zetten in afgelegen gebieden
in Guinea, Liberia en Sierra Leone. Ook wordt voorzien in de belangrijkste behoeftes onder
medische en andere hulpverleners door stem- en datadiensten te bieden. Deze terminals, die
Broadband Global Area Network devices worden genoemd, communiceren via satelliet en
bieden mobiel internet en telefonische verbinding.

De focus bij de verspreiding van communicatiemiddelen ligt op de gebieden waar weinig tot
geen bestaande communicatiecapaciteit is. NetHope zal de terminals inzetten zodat
hulpverleners contactonderzoek, communicatie, case management en de gemeenschap
kunnen mobiliseren indien nodig . Hulporganisaties schatten dat voor iedere patiënt er
minstens tien andere personen diensten verlenen, zoals gezondheidszorg, contactonderzoek
en nadere diensten. Al deze diensten behoeven (tele)communicatiemiddelen. Verbetering van
de communicatie- infrastructuur is vooral belangrijk in de afgelegen gebieden met zwakke
infrastructuur en waar de meeste zieken zich bevinden.
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