Haïti, oktober 2019
Nieuwsbrief

FINADO vzw draagt bij aan de ‘duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen’
Wat zijn ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ of SDG’s
(Sustainable Development Goals)?
Op 27 september 2015 legden de Verenigde Naties 17 nieuwe
doelstellingen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld. De
17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het
belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende
jaren (tot 2030). Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn
universeel en gelden voor alle landen in de wereld, Noord en Zuid. Ze
werden erkend door 193 landen en zijn de opvolgers van de
Millenniumdoelstellingen die erop gericht waren tussen 2000 en 2015
de armoede uit de wereld te bannen.
Door het bereiken van de doelstellingen maken we een einde aan
armoede, beschermen we de planeet en verzekeren we dat alle
mensen vrede en welzijn ervaren.

Hoe FINADO-projecten bijdragen aan de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).
SDG 1: het uitroeien van armoede
Wereldwijd leven er 1,2 miljard mensen onder de armoedegrens, dit wil
zeggen dat ze met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen.
Het organiseren van ‘peterschappen’ is een ideale manier om arme
gezinnen een betere toekomst te bieden in hun eigen omgeving.
Wilt u een kind en zijn/haar familie een kans geven, aarzel niet en
contacteer info@finado.be
SDG 2: beëindig honger, bereik voedselzekerheid, betere voeding en
promoot duurzame landbouw.
Deze doelstelling richt zich voornamelijk op gezinnen in kwetsbare
situaties. Hun kinderen lijden vaak aan chronische ondervoeding en
groeistoornissen.
FINADO tracht deze problematiek te voorkomen door het organiseren
van voedingsprojecten. We ondersteunen tegelijk de lokale
landbouwers door de voedingsproducten zoals fruit, rijst, bonen en
andere groenten bij hen aan te kopen.

SDG 3: verzeker een goede gezondheid en welzijn.
De meeste baby’s komen op het platte land in Haïti ter wereld in het
hutje van de moeder of grootmoeder, vaak met de hulp van een
traditionele vroedvrouw. De bevolking staat bloot aan vele ziektes,
zoals aids, malaria, dengue, tyfus, cholera, e.a. . Een ‘peterschap’
verzekert de toegang tot medische zorg.
In de voeding- en vormingscentra worden opleidingen over hygiëne,
gezinsplanning en ziektepreventie op touw gezet.
SDG 4: gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs.
FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. In scholen
opgetrokken via FINADO en haar zuiderse partners zijn alle kinderen
welkom. Jaarlijks worden de scholen voorzien van het nodige
schoolmateriaal. Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, zuiver
drinkbaar water en sanitair.
In 2019 :
 de school ‘Bel Avenir Bacefop’ in Croix Hilaire werd voorzien
van nieuwe schoolbanken.
 De ‘école Mixte Communautaire’ in Déronceray werd
wederopgebouwd (schade orkaan Matthew). De ruwbouw dient
nog verder afgewerkt te worden.
SDG 6: toegang tot schoon water en sanitair voor iedereen
De plattelandsbevolking in Haïti moet vaak uren stappen om water te
vinden, wat dan meestal nog te vuil is voor het huishoudelijk gebruik.
De meeste dorpelingen hebben geen latrine en doen hun behoefte in
de buurt van hun verblijfplaats, met als gevolg de verspreiding van
bacteriën en andere besmettelijke ziekteverwekkers.
Schoon water is een vereiste wanneer we de verspreiding van water
gerelateerde ziekten willen verminderen.
FINADO en haar partners verbeteren de toegang tot water- en
sanitaire voorzieningen in de regio’s waar we actief zijn.
In 2019 :
 Op het grondgebied van de school in Déronceray en de school
‘Etzer Vilaire’ in Torbeck-Minet werd een waterput geboord en
een duurzame handpomp werd geïnstalleerd door de
onderneming ‘Le Rocher’.
 Momenteel wordt er een toiletgebouw opgetrokken (6 toiletten, 2
urinoirs en 2 lavabo’s).
 Via de daken van de scholen wordt het regenwater opgevangen
in een reservoir voor het onderhoud, het toiletgebouw en voor
irrigatie tijdens het droogseizoen.
SDG 17: het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

In 2019 stelt de koepel van de Noord-Zuidbeweging haar
campagne “Changemakers” voor.
Changemakers streven naar een duurzame toekomst waarin iedereen
een plaats krijgt. Elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen
ongelijkheid, klimaatverandering, armoede ... .
Waarom verdienen ze steun? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan
en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen.
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