FINADO – Nieuwsbrief
Haïti, april 2014
Op 2 maart 2014 vertrok een Finado-verantwoordelijke naar Haïti.
Tijdens dit evaluatiebezoek werden de peterschappen en de projecten
bezocht in de regio’s Port-au-Prince, Petit-Goâve en Dame Marie.
‘Dam Mari’ of ‘Dame Marie’ telt ruim 27.000 inwoners. De gemeente
maakt deel uit van het arrondissement Anse-d’Hainault en ligt in het
departement Grand’Anse. Je kunt dit uiterste zuidwestelijk puntje van
Haïti bereiken met een 4X4 en een chauffeur die de wegen langs de
ravijnen goed kent. Het is een traject van ongeveer 12 uur via prachtige
berglandschappen.
Of je kunt een binnenlandse vlucht van Port-au-Prince naar Jérémie
nemen met Tortugue Air. Vanuit Jérémie is het dan nog twee uur rijden
langs niet geasfalteerde wegen tot in Dame Marie.
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Grand'Anse heeft op dit ogenblik nog de meeste bebossing van het
land. Er vertrekken echter dagelijks schepen en vrachtwagens gevuld
met houtskool naar andere departementen.
Tot de negentiende eeuw was Haïti begroeid met tropisch regenwoud.
De jarenlange ontbossing is één van de belangrijkste oorzaken van
armoede. Grote delen van het land worden bedreigd door erosie en
woestijnvorming met verminderde landbouwopbrengsten en water–
schaarste als gevolg.
Bovendien veroorzaakt het gebrek aan
bebossing niet alleen armoede, maar vergroot het de kans op
natuurrampen.
Momenteel kan Haïti slechts voor 55% in zijn eigen voeding voorzien.
Op 4 maart namen alle bewoners van Dame Marie deel aan Madigras.
Carnaval is voor de Haïtianen het uitbundigste feest van het jaar. Er
wordt muziek gemaakt, gezongen en men danst in optochten door de
straten.
Tijdens de Vastenperiode zijn de ‘RaRa’ groepen populair. Met hun zelf
geknutselde metalen instrumenten brengen ze voortdurend hetzelfde
melodietje in een meeslepend ritme.
In Dame Marie worden momenteel enkel 'peterschappen'
georganiseerd. In 2015 zal Finado en haar zuiderse partners een
project in deze gemeenschap trachten op te starten.

Evaluatie van de projecten in Port-au-Prince en Petit-Goâve:
De door FINADO gefinancierde scholen in deze regio's werden
voorzien van het nodige schoolmateriaal. Dit werd aangekocht in de
groothandel 'Henri Deschamps' te Port-au-Prince.
Het schoolgebouw van 'Le Bon Samaritain' in Petite Place Cazeau,
een deelgemeente van Port-au-Prince, werd volledig afgewerkt. De
school is voorzien van water en sanitair. Er werd een speelruimte en
een keuken gebouwd. De kinderen genieten drie dagen per week van
een goede, warme maaltijd.
In 'Roger Casaniol', ‘Jean-Jacques Legrand’ en 'l'Espoir pour
demain' werden de werken afgerond. Deze scholen worden
ondersteund met een voedingsproject waarvoor de aankopen bij de
plaatselijke landbouwers gebeuren.
'Bel Avenir Bacefop' in Croix Hilaire: de meeste leerlingen lijden aan
chronische ondervoeding. De schoolmaaltijden geven de kinderen een
bijkomende stimulans om naar school te blijven gaan.
In 2014-2015 willen we de school uitbreiden met 4 klassen. Deze
lokalen zullen opgetrokken worden in een ‘open’ bouwstructuur omwille
van de hitte.
In het Collège Toussaint Louverture werden drie klassen van het
nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. In 2014 worden de
volgende activiteiten voorzien:
• het bevestigen van het golfplaten dak op de drie klassen
• het bezetten van de muren
• het gieten van de betonnen vloerplaat
• het inrichten van de klassen
Het aantal leerlingen in 'John Wesley' is toegenomen. Er werd een
tijdelijke stalen constructie opgetrokken waarin voorlopig twee klasjes
een onderkomen vinden. Dit jaar zouden we graag de muren van het
schoolgebouw laten bezetten. Er werd een naaimachine gekocht om de
schooluniformen te maken en te herstellen.
Gezinnen die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door armoede of
sociaaleconomische problemen, geeft Finado extra ondersteuning door
het organiseren van een peterschap.
In Trou Chouchou werden tijdens dit werkbezoek twintig gezinnen
voorgesteld door onze lokale partners. Tijdens dit huisbezoek werd de
beginsituatie vastgesteld. Als hulpverlener in Haïti kom je voor de

meest dramatische situaties te staan. De sfeer van ellende en
machteloosheid is tastbaar.
Tot slot …
… willen we iedereen danken die het voor FINADO op de één of
andere manier mogelijk maakt om de onmisbare hulp te bieden.

Marina Van huffel
Werkgroep Haïti
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