Haïti, augustus 2022
Nieuwsbrief
FINADO ak òganizasyon patnè FONVIE kontinye ap
travay pandan sitiyasyon an boulvèse an Ayiti.
FINADO en haar partnerorganisatie FONVIE werken verder tijdens de
onrustige situatie in Haïti.
De politieke onrust in Haïti blijft nog altijd een groot probleem.
Ondanks de gevaarlijke toestand verlopen de projecten behoorlijk goed.
Wegversperringen, manifestaties en hinderlagen door gewapende
groepen zorgen voor vertraging voor het aanleveren van de
bouwmaterialen. Onze lokale partners moeten een hele omweg
afleggen om de peterschappen en de projecten te bereiken. Ze dienen
alle verplaatsingen in de wijken Martissant, Carrefour, Bel Air, Cité
Soleil en La Saline in Port-Au-Prince te vermijden, omdat de
veiligheidsomstandigheden daar bijzonder gevaarlijk zijn.
Aangezien de onstabiele situatie in Haïti, wordt er aanbevolen het
werkbezoek uit te stellen.
Dankzij de partners van FONVIE blijven de projecten en de
peterschappen opgevolgd. We horen / lezen onze collega’s dagelijks.
Via E-mail en WhatsApp bezorgen ze ons de feedback en
beeldmateriaal. Briefjes van de peterschappen ontvangen we via DHL.

“Heropbouw van watervoorziening en verbeterde toegang tot
sanitair in Petit-Goâve (Haïti)” (project 2020 – 2023)
Vervuild drinkwater, het ontbreken van goede sanitaire
voorzieningen en slechte hygiëne leiden tot ziektes zoals diarree,
cholera, hepatitis B, difterie, tyfus, …. .
Waterschaarste bedreigt voedselzekerheid. Tijdens het droge
seizoen worden de oogsten vernield, waardoor de gezinnen
kwetsbaar worden voor voedselschaarste.
FINADO en haar zuiderse partners voorzien zuiver drinkwater en
sanitair op drie grondgebieden van scholen in Ravine Pâques en
Delatte (deelgemeenten van Petit-Goâve). Via de daken van de
schoolgebouwen
leggen
we
een
systeem
aan
voor
regenwateropvang voor het sanitair en irrigatie van de akkers.

Hoe ver staat het project vandaag?
Op drie sites werd de waterput succesvol gerealiseerd door de
onderneming ATR.
Het water is schaars in het gebergte. Helaas bereiken we dagelijks
maar 3200 à 3500 personen. FINADO en haar zuiderse partners

hebben beslist om nog drie waterputten toe te voegen in deze regio.
De 4de waterput werd ondertussen geboord. De omheining zal deze
maand geplaatst worden.
Op de eerste twee sites werd het sanitair gebouw afgewerkt en het
systeem voor regenwateropvang via de metalen dakpanelen van de
scholen werd geïnstalleerd.

Nog uit te voeren activiteiten in 2022 – 2023
Op site 3 het grondgebied van de school ‘Capois la Mort’ in Delatte:
- het optrekken van het sanitair (bouw, toiletten, lavabo’s, urinoirs,
11.875 €)
- de installatie voor regenwateropvang (reservoir, dakgoten,
afvoerbuizen 19.429 €)
- de extra putboringen (1 waterput = 14.004 €)

Complexe Educatif Déronceray Bois Aout in Torbeck
Er wordt hard gewerkt aan de wederopbouw van deze school. Drie
gebouwen van twee ruime klassen van 42 m² - een ruimte voor de
directie en een opslagplaats. Enkele klaslokalen moeten nog bezet
worden en van elektriciteit voorzien. De klassen zullen ingericht
worden voor + 300 kinderen vanaf 5 jaar tot het 6 de leerjaar.
De school ligt in de nabije omgeving van het voedingscentrum in
Torbeck.

Voedingsprojecten verbonden aan de schoolprojecten
Een op de vier Haïtianen kampt momenteel met acute voedselonzekerheid. Het orkaanseizoen dat eraan komt, zal de toegang tot
voeding de komende maanden waarschijnlijk nog meer
bemoeilijken.
Het aantal kinderen dat aan ernstige acute
ondervoeding lijdt, kan hierdoor sterk toenemen.
Door het organiseren van voedingsprojecten, schoolcantines
proberen we ondervoeding te voorkomen.
Dankzij de opbrengst van de vastenactie van de St. Jozefschool te
Reet worden tijdens de vakantieperiode in de school ‘John Wesley’
voedselpakketten bedeeld aan de dorpelingen van Trou ChouchouCocoyer.
Ook de scholen ‘De Droomgaard’ te Katrina Lombeek, SJABI te
Puurs en het katholiek secundair onderwijs te Maaseik steunden
een project in Haïti. Hartelijk dank!

FINADO organiseert sensibiliserende activiteiten vooral in
kleuter, lagere en secundaire scholen. We willen de leerlingen
bewust maken over ‘Internationale solidariteit en de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Tijdens deze infosessies brengen we hen een stapje dichter bij
Haïti,
de
levensomstandigheden,
de
cultuurverschillen,
kinderrechten, de negatieve gevolgen van klimaatopwarming, hoe
organiseren we een project, enz. …..
We
beschikken
over
voldoende
beeldmateriaal
en
gezelschapsspelen zoals domino, memory, … met beelden van de
Haïtiaanse cultuur en over de SDG’s.

Oprichten van ‘peterschappen’ in Haïti is noodzakelijk.
FINADO richt zich voor het opzetten van ‘peterschappen’ en
‘projecten’ tot extreem arme gezinnen op het platte land. Extreem
arme gezinnen zijn dakloos of leven in verkrotte, onhygiënische
woningen uit verroeste golfplaten, of een hutje dat vaak geen
bescherming biedt tegen regen en ongedierte, zoals insecten, ratten
en slangen. Hun kinderen lijden aan chronische ondervoeding.
Deze gezinnen trachten in onmenselijke omstandigheden te
overleven. Het oprichten van een ‘peterschap’ is voor hen de weg
naar de ‘zelfredzaamheid’.
Momenteel heeft FINADO 210 peterschappen in Haïti.

Jaaroverzicht 2021 in vogelvlucht
Voor 2021 bedragen de inkomsten van FINADO € 318.404,19.
Deze inkomsten komen voor 2/3 van giften door sponsors. Het
overige komt van overheden, bedrijven, scholen, verenigingen en
eigen initiatieven.
Jammer genoeg vielen de activiteiten t.v.v. de projecten in Haïti
tijdens periodes waarin ze niet mochten georganiseerd worden.
Er werd in 2021 voor € 274.918,08 aan peterschappen en
projectondersteuning besteed in onze partnerlanden.
Voor de werking van FINADO werd € 6.219,00 aan beheerskosten
en € 5.097,35 aan kosten voor publiciteit en sensibilisering gemaakt.
Dat betekent dat er van elke euro aan inkomsten 96 eurocent naar
de peterschappen en projecten gaat in Ethiopië en Haïti!
De jaarverslagen van FINADO zijn te vinden op
https://www.finado.org/jaarverslag

Eerstvolgende activiteiten:
Benefiet voor Haïti op vrijdag 26 augustus 2022
Creools buffet vanaf 18u
In zaal Vijverdal – Kerkstraat 2 – Merchtem
Volwassenen 20 euro / kinderen van 3 tot 12 jaar 12 euro
Graag inschrijven voor vrijdag 19 augustus via info@finado.be of
wzzbd@pastoralezonedebron.be
Reservatie is pas geldig na betaling via
IBAN: BE08 8334 8358 8413 op naam van Welzijnszorg Merchtem.
Met samenwerking:
Broederlijk Delen / Welzijnszorg schenkt de opbrengst aan het
project “Heropbouw van watervoorziening en verbeterde toegang tot
sanitair in Petit-Goâve (Haïti)”
Zondag 28 augustus 2022 zullen we een standplaats bemannen op
de ‘Dag van de Bornemnaar’ in Breeven te Bornem
We serveren cocktails, wijntjes en zuiderse hapjes.
Oktober 2022: aanwezig bij de opstart van de ‘Wereldweek’ in
OLVP lagere school te Bornem
Zaterdag 26 november 2022
Benefiet voor Haïti – “Nacht van de Caraïben” zie keerzijde!
Werkgroep FINADO-Haïti

