Haïti, november 2020
Nieuwsbrief

Nou ap kontinye !
Haïti COVID-19
Het aantal besmettingen met COVID-19 in Haïti bedraagt volgens de
statistieken van 30 oktober :
 9057 Haïtianen werden positief getest
 7429 personen zijn hersteld
 aantal overleden 232
Ziekenhuizen hadden het al moeilijk voor de pandemie. Er is een tekort
aan medisch personeel, medicatie, bedden, toegang tot zuiver water,
verzorgingsmateriaal, enz. …
Arme families hebben niet de middelen om de medische zorgen te
bekostigen. De meeste mensen blijven thuis. Maar het is moeilijk om in
isolatie uit te zieken in een huisvesting met één of twee kamertjes.

Onlusten wegens hoge voedselprijzen
Ook zonder Corona dreigt er een voedselcrisis in het land. Mensen zijn
genoodzaakt hun etenswaren op de drukke markten te gaan kopen. De
aankoopprijzen fluctueren aanhoudend. De bevolking protesteert tegen
corruptie en de hoge voedsel- en brandstofprijzen. Deze onrust brengt
de veiligheid in het land in gevaar. De prijs van rijst, bonen, fruit zou in
het afgelopen jaar met 50 procent gestegen zijn.
In Haïti leeft 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens, Met
minder dan twee dollar per dag moet een gezin rondkomen.

Negatieve gevolgen van de klimaatopwarming
Haïti behoort tot de meest kwetsbare landen van de klimaatwijziging.
Door de opwarming van de aarde neemt de woestheid van tropische
stormen toe en dat heeft duidelijke gevolgen.
Het aantal overstromingen door de hevige regenval, modderstromen,
droogtes, grondverschuivingen, natuurrampen slaan genadeloos toe.
Hierdoor mislukken de oogsten vaak.
Voor de gezinnen op het platteland is landbouw de belangrijkste
bestaansgrond. Maar door de uitputting van de bodem brengt de
landbouw steeds minder op. Hierdoor wordt de voedselzekerheid
aangetast.

Heeft COVID-19 invloed op onze projecten ?
Ja zeker! Door de Coronacrisis moesten alle activiteiten, scholenacties,
benefieten, het EZPERANDO-festival én ons jaarlijks Creools buffet
t.v.v. onze projecten geannuleerd worden.

FINADO en de zuiderse partners organiseren voedingsprojecten die
verbonden zijn aan de schoolprojecten. Die schoolkantines zijn broodnodig! Het is momenteel moeilijk om de maandelijkse steun voor deze
voedingsprojecten over te maken.
FINADO richt zich met haar projecten vooral tot extreem arme gezinnen
op het platteland, ongeacht hun religieuze tradities. Deze gezinnen zijn
dakloos of leven in verkrotte, onhygiënische woningen gebouwd met
verroeste golfplaten, of in een hutje dat vaak geen bescherming biedt
tegen regen en ongedierte, zoals insecten, ratten en slangen.
Hun kinderen lijden aan chronische ondervoeding.

Nou ap kontinye
Maar dankzij onze sponsors én een optimale samenwerking met onze
zuiderse partners van FONVIE, waarmee we bijna dagelijks contact
hebben, kunnen we actief verder werken aan onze projecten.
In Déronceray werd verder gewerkt aan de bouw van de school. Het
dak van beton werd geplaatst. In de omgeving werd een sanitair
gebouw opgetrokken.

Hoe ver staat het project ‘Heropbouw van watervoorziening en verbeterde toegang tot sanitair in
Petit-Goâve’ vandaag?
FINADO en de zuiderse partners zullen op drie sites in Ravine Pâques
– Delatte (deelgemeenten van Petit-Goâve), een waterput en een
sanitair gebouw optrekken. Via de metalen dakpanelen van de scholen,
die gebouwd werden met steun van FINADO, zal het regenwater
opgevangen worden in een reservoir, voor het toiletgebouw en irrigatie
van de akkers.
Twee waterputboringen werden gerealiseerd! De bouw van een derde
waterput is voorzien in november-december 2020.
Begin 2021 zal een eerste sanitair gebouw en regenwateropvang
verwezenlijkt worden.

Wenst u meer info over dit project, aarzel niet om ons te contacteren via
info@finado.be of bezoek www.finado.be
11.11.11 Campagne
Changemakers gaan in 2020 onvermoeid door.
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie
ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor beter.
Voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft
draaien.
Zorg jij mee voor verandering? www.11.be

