Noodkreet voor Haïti!

De schade is enorm, de vraag naar hulp is groot.
De vernielende kracht van orkaan Matthew was schrikwekkend. Vooral het zuidwesten van het land is
ernstig getroffen. De ravage is enorm! De meeste slachtoffers kwamen om door vallende bomen en
rondvliegend puin, en door overstromingen.
In sommige streken zijn 50 tot zelfs 99% van onze sponsorgezinnen dakloos geworden. Voedsel en
drinkbaar water zijn er nog amper te vinden. Velen zijn gewond geraakt. Kinderen zijn getraumatiseerd.
Ziektes zoals cholera dreigen terug massaal uit te breken.
Samen met onze zuiderse partners focust Finado zich nu in de eerste plaats op het verzorgen van de
gewonden en het heropstarten van onze voedingsprojecten. In een tweede fase zullen we onze
beschadigde waterpompen herstellen en de heropbouw van onze schoolgebouwen starten. Maar omdat de
schade door orkaan Matthew aangericht, verspreid is over een relatief groot gebied, zal de wederopbouw
een dure zaak worden. Een meer gedetailleerd overzicht vindt u op achterzijde.
U kan ons hierbij helpen door een schenking te doen of een peterschap op te nemen.
Storten kan op rekeningnummer BE31 7895 8680 5255 met de melding "orkaan Matthew". Vanaf een
bedrag van 40€ op jaarbasis (éénmalige gift of maandelijkse doorlopende opdracht) bezorgen wij u een
fiscaal attest.
U kan ons ook helpen door zelf een activiteit te organiseren t.v.v. FINADO. Laat het ons weten op
info@finado.be !
We hopen op vele reacties en steun van iedereen die met Haïti begaan is, net zoals na de aardbeving in
2010. Want zonder uw hulp zal het echt niet lukken. Haïti heeft u meer dan ooit nodig!
Alvast bedankt voor uw steun,

Werkgroep Haïti

12 november: Nacht van de Caraïben vanaf 18u in zaal Wateringe te Hingene.
Meer info op http://www.finado.be/ , inschrijvingen voor 6 november op info@finado.be

Oktober 2016, FINADO was enkele dagen na Matthew in Haïti.
We geven u hieronder een overzicht van de stormschade aan onze projecten per getroffen regio waar we
actief zijn.
In de hoofdstad Port-au-Prince en de regio Artibonite is weinig schade op te merken.
In de stad Petit-Goâve bleven de schoolprojecten 'Roger Casaniol', 'Toussaint Louverture' en 'Jean
Jacques Legrand' gespaard. Maar in de deelgemeenten Croix Hilaire, Trou Chouchou en Delatte heeft
Matthew sporen van vernieling achtergelaten:
 50% van de huisjes van peterschappen zijn beschadigd of
verwoest.


de golfplaten daken van de kleuterklas van de school
'l'Espoir pour demain' en van de school 'Mixte Capois la
mort' zijn weggeblazen door de wervelstorm.



het schoolgebouw 'Bel Avenir Bacefop' dient
gerestaureerd te worden.



ontwortelde bomen vernielden onze waterputten in Croix
Hilaire en Trou Chouchou.

In Les Cayes en Torbeck is de situatie rampzalig! Er is complete verwoesting. Vele gezinnen schuilen in de
half vernielde kerk of school. Ze zoeken samen naar eten, ruimen het puin en maken de wegen vrij. Vrijwel
al het vee (koeien, geiten, varkens, kippen, ...) is dood.












99% van onze sponsorfamilies zijn dakloos geworden.
het schoolgebouw 'Etzer Vilaire' in Torbeck-Minet,
opgetrokken na de aardbeving in 2010, werd vernield. Ook
het sanitaire gebouw op dit terrein is beschadigd.
het 'Centre Locale Sociocommunautaire' in TorbeckGuillème: het gedeelte in beton liep geen schade op - de
achterbouw met het dak van golfplaten is beschadigd. De
golfplaten zijn weggevlogen.
onze school in aanbouw in Torbeck-Deronceray is
ingestort.
het voedingscentrum in Deronceray is ook niet gespaard
gebleven. We trokken een tent op, zodat we kort na de
ramp weer maaltijden konden geven want de zoektocht
naar drinkbaar water en eten zijn nog erger dan voordien.
De oogst is weggespoeld.
Onze bakkerij is gedeeltelijk ingestort. Alle machines en
materialen zijn kapot!
de bananen- en papajaplantage waarvan we de oogst
gebruiken voor de Finado-voedingscentra zijn vernietigd.
we kochten een jaar geleden drie koeien (melk voor de
voedingscentra). Onze dieren overleefden Matthew niet!

Het departement Grand Anse is het zwaarst getroffen gebied. 80% van de gebouwen werd vernield. Alle
peterschappen van Finado in Dame-Marie hebben het overleefd, maar zoeken naar onderdak.
De weg naar Bainet-Chaumeil was ontoegankelijk tijdens het werkbezoek. Momenteel wordt de schade
opgemeten door onze zuiderse partners.




veel huisjes werden verwoest
de daken van de schoolgebouwen 'Divine Miséricorde' en 'Chrétienne La Cour Bainet' zijn beschadigd
aan het project 'Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen' valt de schade mee. Enkel de
watertoren op het domein van Divine Miséricorde dient terug opgebouwd en aangesloten te worden
voor de opvang van het regenwater.

Werkgroep Haïti
Meer informatie en foto’s vindt u op onze website: http://www.finado.be/

