FINADO – Nieuwsbrief
Haïti, december 2015
Hopelijk kunt u, net zoals wij terugblikken op een succesvol jaar 2015.
FINADO wenst u een bijzonder goed en vreugdevol Nieuwjaar.
Wij danken u van harte voor uw steun in de voorbije 365 dagen.
Feesten voor een goed doel !
Op zaterdag 14 november 2015 organiseerde FINADO haar '16de
Nacht van de Caraïben'.
260 personen schoven aan het heerlijk en uitgebreid, creools buffet
aan. Daarna volgde een gezellige, stijlvolle dansavond met een DJ uit
de Caraïben. De aanwezigen waren uiterst tevreden en hopen er
volgend jaar weer bij te zijn. Noteer alvast zaterdag 12 november 2016
in jullie agenda.
De opbrengst van dit geslaagd feest wordt geïnvesteerd in het project
'Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in het
dorp Bainet-Chaumeil'.
Momenteel is 'honger' het grootste gezondheidsrisico in BainetChaumeil,
De rivierbedding zag er erg droog uit. Alle dorpelingen moesten zich
aan de enige waterpomp van het nodige water voorzien.
"Depi sèt mwa li pa fè lapli" vertelden de dorpelingen tijdens het
werkbezoek in augustus. (er is in zeven maanden geen druppel regen
gevallen)
Op de berghellingen verbouwen de arme boeren voornamelijk bonen,
maïs en cassave, om te kunnen overleven.
Door de aanhoudende droogte zijn de oogsten helaas vernield,
waardoor het levensonderhoud van de gezinnen verdwenen is en ze
kwetsbaar zijn geworden voor voedselschaarste.
Daarenboven heeft de mislukte oogst, de voedselprijzen doen stijgen
en dit leidt tot meer voedselonzekerheid.
Evaluatie van het project:
Op vier sites in dit dorp boren we een waterput en bouwen we een
sanitair blok. Aan de golfplaten daken van de vier schoolgebouwen,
wordt een afloop voorzien om het regenwater op te vangen in een
reservoir. De scholen Divine Miséricorde en Sinaï werden opgetrokken
via Finado en haar zuiderse partners. De plaatselijke ingenieurs stelden
vast dat de golfplaten daken van het Centre Classique en Chrétienne la
Cour Bainet moeten vervangen worden vooraleer de afloop kan
bevestigd worden.
De begunstigden zijn alle inwoners van het dorp, allemaal gezinnen die
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afhankelijk zijn van de familiale landbouw. Bainet-Chaumeil telt 11.519
inwoners.
Reeds uitgevoerde activiteiten:
Op het grondgebied van de school Divine Miséricorde werd het
sanitaire gebouw afgewerkt:
 Er werden 6 toiletten geplaatst, waarvan slechts 1 met spoeling,
om het waterverbruik te beperken.
 Voor de watertoevoer van het toilet en de lavabo werd een
citerne (een grote ton van stevig plastic van 125 Gallon =+/- 472
liter) op een balkbetonnen watertorenconstructie van ongeveer
2,45 meter hoog geplaatst. Deze zal periodiek manueel gevuld
worden met regenwater uit het reservoir.
 Er werden 2 urinoirs geplaatst.
 Er werd een lavabo geïnstalleerd.
De werken voor het opvangen van het regenwater werden uitgevoerd:
 Dit water wordt gebruikt voor de schoonmaak van de klassen en
het sanitaire blok, voor eventueel irrigatie, enz. ...
Mei 2015: de eerste putboring werd handmatig en met zware
inspanningen verricht, maar helaas zonder succes. De 6 technici
bereikten slechts een diepte van 130 pieds (+/- 40 meter).
De volgende putboringen worden uitgevoerd door de firma 'Le Rocher'.
Deze onderneming heeft kennis en middelen om tot 400 pieds
(133 meter) diep te boren.
December 2015: op een diepte van 89 meter bereikten de technici het
grondwaterniveau. De leiding en waterpomp werd geïnstalleerd!
In de vier scholen worden infosessies rond hygiëne, de preventie van
de veel voorkomende ziektes en het gebruik en het belang van zuiver
drinkwater georganiseerd. Ook de bewoners van de buurgemeenten
worden gemotiveerd om deel te nemen aan deze lessen.
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de vzw Ingenieurs
zonder Grenzen en financieel gesteund door de Vlaamse Overheid in
het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, de
provincie Antwerpen, Hidroplus (Pidpa), activiteiten van de groep
Welzijnszorg Merchtem, gemeenten en scholenacties.

Onze leerlingen van 30 scholen werden tegen de eerste schooldag
voorzien van het nodige schoolmateriaal.
FINADO zal ook in 2016 een inleefreis organiseren.
Wie graag wil aansluiten tot deze begeleide reis, geef
dan vlug een seintje op info@finado.be.
Werkgroep Haïti
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