Haïti, september 2017
Nieuwsbrief - reisverslag – wederopbouw na Matthew
Tijdens een ‘inleefreis’ leren de deelnemers ‘cultuur als een andere
denkwereld’ kennen: de levensstijl, gewoonten en gedragingen, het
leven in krottenwijken en in afgelegen gebieden, … . Men maakt kennis
met de werking en de projecten van Finado en haar zuiderse partners.
Een groep van 15 personen vertrok met Finado vanuit Zaventem, via
Altanta en Miami naar Haïti.
Zaterdag 22 juli 2017
Aan de luchthaven ‘Toussaint Louverture’ in Port-au-Prince worden we
verwelkomd door vier medewerkers van onze zuiderse partnerorganisatie. We rijden naar onze verblijfplaats in Pétion Ville. Langs de
weg hebben beeldhouwers en schilders hun stalletjes opgetrokken, een
kleurrijke kunstwereld! Hier en daar lees je ‘pa jete fatra!’ (geen vuilnis
storten). Toch worden die plaatsen bedekt met afval en dan wordt zo’n
stortplaats een ideale kweekplek voor insecten, ratten en ander
ongedierte. Helaas voorziet de overheid niet in het ophalen van
huisvuil. We horen muziek in de straten en de kleurrijke ‘taptaps’
(openbaar vervoer) die door luid getoeter hun plaats in het verkeer
opeisen. Verkeersregels zijn er niet!
We worden warm onthaald in het ‘Le Doux Séjour’ hotel. Finado
vermijdt de internationale hotelketens en legt zo de nadruk op
’duurzaam reizen’. Het geld dat in Haïti wordt uitgegeven moet zoveel
mogelijk naar de lokale bevolking gaan. We wisselen USD dollars in de
lokale munt ‘gourden’ (HTG) en bezoeken de fruitmarkt in de buurt.
Zondag 23 juli 2017
Na een tocht van ongeveer vier uur, naderen we de Artibonite, de
langste rivier in Haïti. Aan de oever van de rivier verbouwen
landbouwers rijst. Door gebrek aan sanitaire voorzieningen wordt de
rivier gebruikt als wasplaats voor kleding, mensen en dieren. Vele
gezinnen leven in verkrotte, ongezonde woningen. We verblijven vier
nachten in ‘Ti Kay Ayiti’ in het dorp Deschappelle. Vooral s’ avonds en
s’ nachts genieten we van een koorzang van krekels, kikkers en
gekko’s. In Verrettes kopen we rijst, bonen, piments, groenten, ed. op
de markt. De medereizigers maken kennis met onze plaatselijke
partners en families die dankzij een ‘Peterschap’ aan hun
gezinsbehoeften kunnen voldoen. Enkele medereizigers organiseren
leuke activiteiten in de school CAEDSV: knutselwerkjes maken,
balspelen doen en dansen. De kinderen genieten van een heerlijke
warme maaltijd.
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De bouw van deze school werd gefinancierd door Finado. Met de
opbrengst van een optreden van de muziekgroep ‘Jeu de Boules’ werd
een klas voor het 5de leerjaar afgewerkt.
Dinsdag 25 juli 2017
We brengen een geweldige dag door in ‘Moulin Sur Mer’, een
strandresort in Montrouis dat is ingericht in een koloniale stijl.
Op de terugweg hebben we ‘pan kawotchou’ (lekke band). Het wegdek
in Haïti is op veel plaatsen in erbarmelijke staat.
Donderdag 27 juli 2017
We trekken naar de regio Petit-Goâve. Ter hoogte van Carrefour
(deelgemeente van Port-au-Prince) maken we al een halte voor een
tweede ‘pan kawotchou’! Onderweg bekijken we de prachtige
panorama’s van de Caraïbische zee. In Léogane passeren we de
suikerrietvelden. Petit-Goâve ligt op ongeveer 70 km van de hoofdstad.
We bezoeken de schoolprojecten en de ‘Peterschappen’. Het dak van
de school ‘Mixte Capois la Mort’ in de bergachtige deelgemeente
Delatte werd vernieuwd (wederopbouwproject na orkaan Matthew). We
overnachten in hotel l’Impératrice in de stad Petit-Goâve.
Vrijdag 28 juli 2017
Na een snikhete nacht verheugen we ons op een frisse douche. Maar
helaas ‘pan jeneratè’ (de generator is kapot), dus geen water!
Dan maar smullen van een verzorgd ontbijt: koffie of thee, jus granadia
(fruitsap van een soort zoete passievruchten), brood, omelet en mamba
(pindakaas).
Na de middag komen we aan in ‘Les Cayes’, een stad aan de zuidkust.
We wandelen van het ‘Guy hotel’ naar de ‘Gelee beach’ en zoeken wat
afkoeling in de blauwe zee. De temperatuur van het water is
aangenaam. We bezoeken enkele stalletjes met souvenirs en drinken
wat lekkers op een gezellig terrasje terwijl enkele muzikanten ons
komen vergezellen.
Zaterdag 29 juli 2017
Een lekkere ‘Soup joumou’ (soupe au giraumon) wordt geserveerd als
ontbijt. Giraumon is een Caraïbische pompoensoort. Op 1 januari 1804,
werd Haïti de eerste, onafhankelijke zwarte republiek ter wereld. Deze
maaltijdsoep wordt vooral op de feestdag van de onafhankelijkheid
gegeten.
In Torbeck is de schade, aangericht op 4 oktober 2016 tijdens de
doortocht van orkaan Matthew nog duidelijk op te merken. Het puin
werd geruimd door de dorpelingen. Gezinnen trokken een
geïmproviseerde huisvesting van de weggevlogen golfplaten op. We
bezoeken onze verwoeste school- en voedingsprojecten en de
ingestorte Finado-bakkerij. De wederopbouw van onze schoolgebouwen staat gepland voor 2018-2019. De kinderen in het
voedingscentrum in Torbeck-Deronceray verwelkomen ons met een
vrolijk lied. Voorlopig worden de kinderen verzameld in een gedeeltelijk
ingestort lokaal waarop een zeil werd bevestigd. Deze ruimte is echter
veel te klein om alle kinderen van deze extreem arme gezinnen eten te
geven. Maar, de heropbouw van dit voeding- en vormingscentrum werd
opgestart. Een welgemeende dank aan al onze sponsors!
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Zondag 30 juli 2017
Langs indrukwekkende berggebieden en valleien, via gedeeltelijk
onverharde rotsachtige, hobbelige wegen, rijden we naar BainetChaumeil. Een jeep raakt vast door de grote kiezels tijdens het
oversteken van de rivierbedding. Maar geen nood, met onze ervaren
chauffeur komen we eruit! We verblijven bij de lokale verantwoordelijke
van Finado.
Een uitgebreid buffet wordt opgediend.
Een twoubadou (muziekgroepje) biedt ons met hun handgemaakte
muziekinstrumenten een leuke dansavond.
Maandag 31 juli 2017
Finado en haar zuiderse partners hebben in samenwerking met
'Ingenieurs zonder Grenzen' en de doelgroep, op vier sites in BainetChaumeil een waterput en een sanitair gebouw opgetrokken.
Dit project werd succesvol afgerond in april 2017. Het is een drukke
bezoekplaats voor de dorpelingen.
Dit project levert een duurzame bijdrage aan de verbetering van de
levensomstandigheden en de maatschappelijke positie van de
dorpelingen ( 11.519 inwoners).
Het risico op ziektes veroorzaakt door het drinken van vervuild of
besmet water zal waarneembaar verminderen.
Gezinnen die in de omgeving van een sanitair gebouw wonen, maken
hiervan gebruik.
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MERCHTEM

Na het bezichtigen van de projecten vertrekken we terug naar Pétion
Ville. Een absolute mooie rit met prachtige uitzichten. Helaas ter hoogte
van ‘La Vallée de Jacmel’ hebben we panne. Laat, maar behouden
komen we aan in het ‘Le Doux Séjour’ hotel.
Dinsdag 1 augustus 2017 – laatste dag van een onvergetelijke reis!
Een leuke uitstap naar ‘Fermath’, een klein dorpje in de bergen. Een
bezoek aan het museum, de markt, een souvenirwinkel en een hapje
en drankje in het restaurant met een prachtig uitzicht.

Werkgroep Haïti

Dagboek van een medereiziger – oktober 2016
Begin oktober had ik de kans om met een medewerker van Finado mee
te gaan op werkbezoek in Haïti. We arriveerden daar een kleine week
na de doortocht van de verwoestende orkaan Matthew.
Ik gun jullie een blik in mijn dagboekje van deze reis, die een diepe
indruk op mij heeft nagelaten.
Donderdag 13/10
Vandaag bezoeken we Torbeck. Langs de hoofdweg wordt de schade
van de orkaan al snel duidelijk. Huizen zijn ingestort, daken
weggewaaid, elektriciteitsdraden liggen tegen de grond (soms hangt er
al wasgoed op te drogen), hele plantages met bomen zijn
omgewaaid,….. vaak een onwezenlijk beeld. Op plaatsen waar de weg
geblokkeerd was door een modderstroom wordt die met de hand weer
vrijgemaakt. De watermassa is gelukkig al goed weggetrokken.
Onze eerste stopplaats is een school, gebouwd door Finado, het dak
ligt ernaast, de achterste muur is volledig weg. De medewerkers zijn er
het hart van in. Hier zal lange tijd geen les gegeven kunnen worden.
We bezoeken families die vanuit België gesponsord worden
(peterschappen), vaak hetzelfde trieste verhaal: ons huis is volledig
verwoest ( Kay krasé net ). Als hun huis nog recht staat vangen ze
dakloze buren op, de solidariteit is groot. Sommigen wonen in de kerk,
daar hadden velen beschutting gezocht tijdens de orkaan maar ook
daar is het dak beschadigd. Een vader met 3 prachtige kinderen komt
zich opgeven voor peterschap. De wanhopige blik op de man zijn
gezicht spreekt boekdelen. Niet simpel voor een trotse vader.
De dames die in het voedingscentrum werken zijn op post. Zij willen
graag zo vlug mogelijk weer aan de slag. Er worden plannen gemaakt
om de keuken zo snel mogelijk terug op te starten. De nood aan
maaltijden voor de kinderen is zeer groot.
Bij al deze harde beelden wil toch ook zeker alle hartelijke, mooie
Haïtianen onthouden die we onderweg ontmoet hebben.
Ik ben er van overtuigd dat in een land met deze leefomstandigheden,
waar bovendien de natuur niet mee zit, Finado schitterend werk levert.
Groeten, Rit

In 2017 stelt 11.11.11 migratie en vluchtelingen centraal in zijn
campagne.
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Ze vluchten niet
zomaar. Conflict, ongelijkheid, armoede, klimaatverandering... zijn de
oorzaken van deze gedwongen migratie.
Daarom vraagt 11.11.11 een humaan migratiebeleid dat grondoorzaken
aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid
waarbij de rechten van migranten gerespecteerd worden.
www.11.be
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