
 

 

 

 

 

 

 

Haïti, augustus 2021 

Nieuwsbrief  
 

                             Vyolans an Ayiti 

 
Haïti was al zwaar getroffen door geweld, een gebrek aan schoon water 
en voedsel, de covid-19-pandemie en extreem noodweer. 
Op 7 juli 2021 werd  President Jovenel Moïse vermoord in zijn woning.  

Zijn vrouw raakte zwaargewond. Ze werd verzorgd in het ziekenhuis te 

Miami. 

Duizenden betogers gingen de afgelopen maanden de straat op om zijn 

aftreden te eisen. Er werd opgeroepen om een overgangsregering te 

benoemen. Moïse wilde de macht van de president in de grondwet 

vergroten. Volgens hem was dat nodig om een einde te maken aan de 

toenemende politieke spanning in het land. Ondanks de politieke onrust 

weigerde de president op te stappen. 

Door de moordaanslag op president Moise zijn er op verschillende 
plaatsen in het land onlusten ontstaan,  waarbij geweld gebruikt wordt.  
Ook zijn er manifestaties en wegblokkades. 
 

COVID-19 
 
De noodtoestand op gezondheidsgebied werd afgekondigd na stijging 
van Covid-19-besmettingen. De aanwezigheid van de Engelse en 
Braziliaanse varianten werd vastgesteld. 
Op vrijdag 16 juli werden 500.000 doses COVID-19-vaccins geleverd, 

een donatie  via het COVAX-programma van de Verenigde Naties voor 

lage-inkomstlanden. Een eerste vaccinatiesessie werd georganiseerd 

door het ministerie van Openbare Gezondheid en Bevolking (MSPP) in 

het Universitair Ziekenhuis van Port-au-Prince.  Gezondheidswerkers 

en ouderen kregen een eerste dosis Moderna-vaccin. Geleidelijk aan 

zullen meer vaccinatiecentra worden opgericht in Port-au-Prince en 

vervolgens ook in de 10 departementen van het land. 

Vaccinatieoverzicht op 28 juli 2021: 

 Toegediende doses : 4526 

 Volledig gevaccineerd : 341 
 

           FINADO ak FONVIE ap kontinye travay! 
 
Wegens deze onrustige situatie en COVID-19, kan FINADO niet naar 

Haïti op werkbezoek vertrekken. Onze zuiderse partners van FONVIE 

nemen beschermende maatregelen voor de opvolging van de projecten 

en het bereiken van onze ‘peterschappen’. We horen / lezen onze 

partners bijna dagelijks en ontvangen de feedback via E-mail en 

WhatsApp. Briefjes van de peterschappen worden bezorgd via DHL. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heropbouw van watervoorziening en verbeterde 
toegang tot sanitair in Petit-Goâve  
 

Door gebrek aan zuiver drinkwater en sanitair stijgt het aantal WASH-

gerelateerde ziektes. 

Waterschaarste bedreigt voedselzekerheid. Tijdens het droge seizoen 
worden de oogsten vernield, waardoor de gezinnen kwetsbaar worden 
voor voedselschaarste.  
 
FINADO en haar zuiderse partnerorganisatie FONVIE voorzien op drie 
grondgebieden van scholen die na orkaan Matthew werden 
wederopgebouwd, zuiver drinkwater en sanitair. Via daken van scholen 
leggen we een systeem aan voor regenwateropvang voor het sanitair 
en irrigatie van de akkers. 
Dit project verbetert de toegang tot watervoorziening en sanitair in de 
regio Petit-Goâve. 
 
2020 - Drie putboringen en het installeren van de waterpompen werd 
succesvol gerealiseerd. 
Het water is schaars in het gebergte. We hadden voorspeld dat we  

+7700 mensen zouden bereiken met verbeterde toegang tot zuiver 

drinkwater. Helaas bereiken we maar 3200 à 3500 personen. 

FINADO en haar zuiderse partners hebben beslist om nog drie 

waterputten toe te voegen in deze regio. 

2021 - op de site ‘Bel Avenir Bacefop’ werd een sanitair gebouw 
opgetrokken ( 6 toiletten, urinoirs en lavabo’s) 
 
Nog uit te voeren in 2021 – 2022 : 

 Sanitaire voorzieningen op de tweede en derde site 

 Het systeem voor regenwateropvang via de metalen dakpanelen 

van de scholen op de drie sites. (De graafwerken op de eerste 

site werden uitgevoerd)  

 Bouw van drie waterputten 
 

 
Activiteiten t.v.v.  FINADO – projecten in Haïti 
 
Vrijdag 27 augustus 2021:  benefiet in samenwerking met werkgroep 
“Broederlijk Delen / Welzijnszorg Merchtem”  
In zaal ’t Vijverdal – Kerkstraat 2 – Merchtem (vanaf 18u) 

Volw. 18 euro  /  kinderen -10 jaar 12 euro 

Inschrijven kan tot 22 augustus via bdwzzmerchtem@gmail.com 

Reservatie is pas geldig na betaling  op IBAN: BE08 8334 8358 8413  
op naam van Welzijnszorg Merchtem. 
 
Zondag 29 augustus 2021: aanwezig op de ‘Dag van de Bornemnaar’ 
We bieden een heerlijke creoolse maaltijd aan. 
 
Zaterdag 27 november 2021: benefiet te Bornem – Hingene 
Creools buffet 

 

 

Met vriendelijke groeten 

FINADO werkgroep-Haïti 
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