Haïti, april 2020
Nieuwsbrief

RETE LAKAY NOU
Het Coronavirus heeft ook Haïti bereikt. Haïti neemt maatregelen om
de verspreiding van het virus te remmen. Helaas heeft de medische
sector slechts beperkte toegang tot water en er is een tekort aan
medisch personeel, bedden, beademingstoestellen, medicatie, … .
De basismaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan,
zoals regelmatig de handen wassen, zijn niet evident in Haïti.
Via radio, luidsprekers, …. werden de gezinnen in afgelegen gebieden
geïnformeerd over hoe ze zichzelf en hun families kunnen beschermen
tegen Corona.
De zee- en luchthavens en de grens met de Dominicaanse Republiek
werden direct gesloten na het vaststellen van de eerste besmettingen.
Het zal uiteraard een lange tijd duren voor we terug naar Haïti kunnen
reizen.
Onze zuiderse partners nemen beschermende maatregelen voor het
organiseren van de ‘projecten’ en het bereiken van de ‘peterschappen’.
De scholen zijn gesloten, maar de voedingscentra die verbonden zijn
aan de schoolprojecten worden georganiseerd. Uiteraard worden de
bijeenkomsten in grote groepen vermeden.
Wij horen, lezen onze zuiderse partners (bijna) dagelijks via mail,
Skype, Messenger en WhatsApp voor overleg.
De toegang tot drinkbaar water en sanitaire is een prioriteit tijdens
de pandemie.

Project 2020 - 2023
Heropbouw van watervoorziening en verbeterde toegang tot
sanitair in Petit-Goâve
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met ‘Join for Water’ en
‘Ingenieurs zonder grenzen’ - met steun van de Vlaamse Overheid in
het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

Algemene probleemsituatie in Haïti
De toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen blijft
alarmerend in Haïti. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
gezondheidsstatistieken van Haïti er niet goed uitzien. Naar schatting
zou de helft van de overledenen het slachtoffer zijn van watergebonden
ziektes, zoals tyfus, salmonella, cholera, enz. … .
Door de uitputting van de bodem brengt de landbouw steeds minder op.
Hierdoor wordt de voedselzekerheid aangetast.
Men raamt het aantal families die toegang hebben tot sanitaire
voorzieningen op ongeveer 26% (34% stedelijk en 17% landelijk), dit
volgens de Wereldbank. Toegang tot sanitaire voorzieningen is een
sleutel tot het reduceren van de enorme ziektelast.

Project in Petit-Goâve en de deelgemeenten
Ravine Paques en Delatte (2020 – 2023)
Samen met de plaatselijke partnerorganisatie wil FINADO, met hulp van
de Vlaamse Partners, Ingenieurs zonder Grenzen en Join for Water
(Protos) de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen
structureel helpen te verbeteren door:
 hen te bevoorraden van zuiver drinkbaar water via waterputten
 hen van sanitair te voorzien
 zorgen dat de landbouwers hun velden kunnen irrigeren om
voedselschaarste te voorkomen
Op drie grondgebieden van scholen die na de doortocht van orkaan
Matthew wederopgebouwd werden via FINADO, zullen we een
waterput en een sanitair gebouw optrekken. Via de metalen dakpanelen
van de schoolgebouwen, zal het regenwater opgevangen worden in
een reservoir, voor het toiletgebouw, het onderhoud en irrigatie van de
akkers tijdens het droge seizoen.
In Delatte dat gelegen is in het gebergte werd in 2018 één
waterputboring uitgevoerd. Deze pomp levert water van een goede
kwaliteit aan ongeveer 2600 dorpelingen. Drie waterputten zouden
7800 mensen kunnen bevoorraden.
In landen waar het water schaars is, zoals in Haïti, gebruiken de
mensen minder dan 10 liter water per dag (een Belg gebruikt ongeveer
100 liter kraantjeswater per dag).
De hygiënische toestand van de gezinnen zal verbeteren door het
gebruik van de sanitaire voorzieningen. De schoolterreinen zullen dan
ook onbezoedeld blijven.
Wenst u meer info over dit project, aarzel niet om ons te contacteren via
info@finado.be of bezoek www.finado.be

Omwille van de Coronacrisis werden alle activiteiten, scholenacties,
benefieten, EZPERANDO festival, … t.v.v. onze projecten geannuleerd.
Een steentje bijdragen aan onze projecten kan via:
IBAN: BE31 7895 8680 5255
Hartelijk DANK!

