DERDE FARO GEVOLGEN ENQUETE {2009}

Algehele en Jïnanciële situstie
Respondenlengroep.

Voor het onderzoek zrjn zowel overlevenden van de ramp aangeschreven als nabestaanden.
Voor een aantal slachtoffers geld dat zij zowel overlevende zijn als nabestaande, dit geldt
voor 4 van de respondenten. Daarnaast zijn er twee respondenten die geen overlevende of
nabestaande zijn van de vliegtuigramp in Faro. Een van hen is lid van de Anthony Ruys
Stichting omdat zij slachtoffer is geworden van een andere vliegtuigramp de ander is een
naaste van een overlevende van de vliegtuigramp, dus geen nabestaande. Van de andere 44
respondenten was 36 overlevende van de ramp (dus inzittende) en 8 respondenten ziin
nabestaanden van slachtoffers van de ramp.
Tabe I : slachtofferstatus

Overlevenden Nabestaanden Overlevende en

Anders

nabestaande

Respondenten

36

Aloehele en fïnanciele situatie

We hebben naar de algehele situatie van de respondent gevraagd zoals deze
beïnvloed is door de Faro-ramp. Twee respondenten geven aan dat het ongeluk een
grote verbetering voor hem/haar heeft ingehoud en. Zes respondenten geven aan dat
de ramp enigszins een verbetering is geweest voor hun algehele situatie. Voor 9
respondenten heeft de ramp geen invloed gehad op de algehele situatie. Veertien
respondenten hebben enigszins een verslechtering in de algehele situatie
doorgemaakt en tT respondenten hebben een grote verslechtering ervaren.

Wat betreft de financiële situatie van de respondenten geven slechts 3 respondenten
aan dat het ongeval voor een verbetering heeft gezorgd. Voor l7 respondenten is er
niets veranderd in de financiële situatie na de ramp. Meer dan de helft van de
respondenten (zl) geeft aan een verslechtering te hebben doorgemaakt waarvan l7
respondenten een grote verslechtering.

Tabel 9: Invloed van de ramp op algehele en financiële situatie van respondenten.
Algehele situatie

(n)

Financiële situatie (n)

Grote verbetering

2

Enige verbetering

6

3

Geen verandering

9

r7

Enige verslechtering

t4

10

Grote verslechtering

t7

t7

n=aantal respondenten in deze groep.
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