FINADO – Nieuwsbrief
Haïti, januari 2014
FINADO swete ou bon ane 2014
FINADO wenst u een bijzonder goed en succesvol Nieuwjaar.
Wij danken u nogmaals van harte voor uw steun in het voorbije jaar.
Hopelijk kunt u, net zoals wij terugblikken op een succesvol jaar 2013.
In deze brief bieden wij u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen jaar.
Ter inleiding:
"Ieder kind heeft het recht op onderwijs". In millenniumdoel twee is
vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs
moeten volgen. Onderwijs, geeft ‘een kind’ de kans een menswaardig
leven op te bouwen. Het recht op onderwijs is een middel om uit de
armoedecirkel te geraken.
Toch heeft de onderwijssector het laatste jaar geen vooruitgang
geboekt in Haïti. De kwaliteit van het onderwijs is ondermaats. De
scholen beschikken maar over weinig didactisch materiaal. De klassen
zijn overbevolkt en het aantal leerkrachten is sterk uitgedund.
Wat is hiervan de oorzaak?
Tijdens een vorig werkbezoek verhelderden de schoolhoofden van
meerdere bezochte scholen het PSUGO programma (Programme de
scolarisation universelle gratuite et obligatoire) van President Joseph
Michel Martelly. Dit programma belooft niet alleen 'lekol gratis pou tout
timoun' (gratis onderwijs voor alle kinderen) maar ook schoolmateriaal,
schoolmaaltijden, uitkering voor leerkrachten, enz. ... . Door het feit dat
de overheid het beloofde bedrag te laat of zelfs niet uitreikte, konden de
schooldirecteurs het salaris van hun leerkrachten niet meer betalen.
 25 scholen werden uitgerust met het nodige schoolmateriaal
Finado draagt haar steentje bij aan de kwalitatieve verbetering van de
onderwijsinstellingen in Haïti.
In de schoolprojecten van FINADO zijn alle kinderen welkom. Het
onderwijs is gratis. De kinderen krijgen er enkele keren per week een
goede maaltijd aangeboden.
Het nodige schoolmateriaal, zoals schriften,
schrijfgerief, enz. ... werd aangekocht in het
magazijn 'Henri Deschamps' te Port-au-Prince
en via onze zuiderse partners aan de
betreffende scholen afgeleverd.
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 Nieuwe schoolbanken voor Divine Miséricorde
Het nieuwe schoolgebouw 'Divine Miséricorde' te Bainet-Chaumeil
werd in gebruik genomen. Het bezetten van de muurdelen en het
betonneren van de vloerplaat van enkele klassen moet nog afgerond
worden. De school zal uitgerust worden met water- en sanitaire
voorzieningen.
Ruime schoolbanken werden gemaakt door de lokale bevolking. De
materialen werden met de ter beschikking gestelde middelen in Haïti
aangekocht.
 In 2013 opende Sinaï de deuren voor ruim 100 kinderen
Het huidige schoolgebouw was in erbarmelijke toestand. De houten
muren waren onstabiel. Tijdens het regenseizoen lekte het oude dak
als een zeef. Er werd een nieuw schoolgebouw opgetrokken.
In 2012 werden de ruwbouwwerkzaamheden opgestart. In april 2013
werd het golfplatendak bevestigd. Enkele klassen werden ingericht voor
gebruik. In 2014 zal dit project verder afgewerkt worden, het bezetten
van de muurdelen, het betonneren van de vloerplaat, het voorzien van
water en sanitatie.
 De bouw van het Collége Jean Jacques Legrand is afgerond
Dit college in Petit-Goâve telt 750 leerlingen (kleuter- lager- en
secundair onderwijs). Het aantal leerlingen nam sterk toe na het
opstarten van de 'cantine' - dagelijks wordt er een goede maaltijd
aangeboden.
 Het uitbouwen van het 'Centre Locale Sociocommunautaire'
In ontwikkelingslanden is naar school gaan niet zo evident als bij ons.
In heel wat afgelegen gebieden in Haïti, is geen toegang tot het
onderwijs. Torbeck-Guillème is hiervan een voorbeeld. De dorpelingen
zijn extreem arm. In het 'Centre Local Sociocommunautaire' zijn alle
kleuters welkom. Dit centrum wordt sinds 2005 financieel gesteund via
FINADO.
De kinderen van de lagere school moeten ruim 4 km te voet afleggen
om een school te bereiken. Het openbaar vervoer kunnen arme
gezinnen niet betalen. Tijdens het regenseizoen worden wegen als
rivieren en kunnen de kinderen zich niet verplaatsen naar een andere
gemeente.
Via FINADO en haar zuiderse partners wordt er een schoolgebouw
opgetrokken. Dit project zal basisvoorzieningen bieden zoals onderwijs,
voeding, bescherming en gezondheidszorg voor de kinderen van de
volledige gemeenschap. Het project zal ook dienst doen als
gemeenschapslokaal. De realisatie van dit project gebeurt in nauwe
samenwerking met de bewoners.
 De funderingen werden uitgevoerd (januari 2013).
 De muren van de klassen en de directie werden opgetrokken.
 Het golfplaten dak werd bevestigd op 4 klassen en de directie
(maart 2013)
 Er werd sanitatie voorzien, zodat de reeds aanwezige kleuters
hun behoeften niet meer in de nabijheid van het kleuterklasje
hoeven te doen (april-mei 2013)
Dit bouwproject werd in 2013 gefinancierd met de
opbrengst van EZPERANDO, meerdere scholenacties, de
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'Nacht van de Caraïben', subsidie van de provincie Antwerpen en de
provincie West-Vlaanderen.
In 2014 zal het 'Centre Locale Sociocommunautaire' verder afgewerkt worden met steun
van de provincie West-Vlaanderen.


De school 'Roger Casaniol' in Petit-Goâve werd voorzien van
sanitatie
Het ontbreken van zuiver drinkbaar water en de nodige sanitaire
voorzieningen en hygiëne verhoogt het risico op besmettelijke ziekten
enorm, zoals de cholera-epidemie.
FINADO wil met hulp van haar partnerorganisatie in de scholen
drinkbaar water en latrines voorzien. Dit zal de risico’s op ziekten
kunnen inperken.
In onze scholen worden opleidingen georganiseerd over hygiëne en
sanitatie. We willen de gebruikers informeren over de preventie van
ziektes gerelateerd aan het gebruik van onzuiver water.


Ook de school CAEDSV in Verrettes werd voorzien van latrines



Via FINADO worden er meer dan 300 gezinnen gesteund in hun
eigen gemeenschap (Peterschappen)
In dit kleine Caraïbische land leeft tachtig procent van de bevolking
onder de armoedegrens.
Gezinnen die in armoede leven worden vaak gekwalificeerd als
gezinnen zonder hoop en dus zonder toekomst.
De extreem arme families missen niet alleen maaltijden. De kinderen
lijden aan chronische ondervoeding. Ze leven meestal in verkrotte,
ongezonde, onhygiënische en onveilige woningen uit golfplaten en
afval of een hutje waarvan de dakbekleding van stro lekt als een zeef.
Deze mensen zitten vastgeroest in een negatief perspectief.
Gezinnen en families die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door armoede of
sociaaleconomische problemen, verdienen extra ondersteuning.
FINADO organiseert ‘peterschappen’, een financieel engagement naar
een kind en zijn of haar familie. Een bijdrage leveren aan het
verbeteren van de levensomstandigheden - arme gezinnen een betere
toekomst bieden in hun eigen milieu is het doel van deze
betrokkenheid. Dit initiatief voorkomt dat kinderen in alternatieve
omgevingen moeten opgroeien, zoals in een weeshuis, op straat, ... .
Een peterschap geeft de kinderen toegang tot het onderwijs.
De kinderen of families worden tijdens een werkbezoek voorgesteld
door de lokale partnerorganisatie in Haïti. Als hulpverlener kom je voor
de meest dramatische situaties te staan. De sfeer van ellende en
machteloosheid is tastbaar.
Vaak zorgt FINADO en haar partners voor dagopvang voor de
kinderen, bijvoorbeeld in een school in de buurt. Dit geeft de ouders de
kans om bijvoorbeeld een klein inkomen te vergaren door op het veld te
gaan werken. Andere gezinnen beginnen dankzij de financiële bijdrage
een klein handeltje, verkopen fruit, groenten, rijst, suikerriet,
enzovoorts.
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 FINADO steunt 17 voedingsprojecten
Volgens het FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is
Haïti een land waar een hoog percentage van de bevolking lijdt onder
een chronisch voedseltekort.
De voedselproductie is sterk achteruitgegaan door de opeenvolgende
natuurrampen. De klimaatrampen verwoesten de oogst en tasten de
bodemkwaliteit aan. Verder is het landbouwareaal aangetast door
ontbossing.
Meer dan 50% van het voedsel wordt geïmporteerd. Arme gezinnen
kunnen de nodige voedingsmiddelen niet aanschaffen.
Talrijke kinderen zijn ondervoed. Ondervoeding bij kinderen remt de
groei en kan leiden tot permanente hersenbeschadiging.
Voedingsprojecten zijn 'broodnodig' in Haïti. FINADO steunt zeventien
'cantines'. Deze voedingsprojecten zijn verbonden aan de schoolprojecten. De schoolmaaltijden geven kinderen een bijkomende
stimulans om naar school te blijven gaan.
Tijdens het vorig werkbezoek merkte ik op dat er gebruik werd gemaakt
van wegwerpborden en bestek.
De schoolcantines werden voorzien van het nodige eetgerei (borden,
bestek, kookpotten, ....).
De voedingsprojecten worden vaak gekoppeld aan winstgevende
activiteiten. De dorpelingen bewerken het veld. In onze bakkerij te
Torbeck wordt vier dagen per week brood gebakken.
Omdat honger een onrecht is, zal de koepel van de
Noord-Zuidbeweging 11.11.11 twee jaar campagne
voeren over 'het recht op voedsel'.
In het weekend van 19-20 oktober werden er meer
dan 700 'Ik kook van woede-acties' georganiseerd in
Vlaanderen en Brussel.
Ook FINADO heeft gekookt van WOEDE!!!
 Financieel overzicht 2013
Het jaar 2013 werd afgesloten met een mooi financieel resultaat.
Ziehier een kort financieel overzicht van wat er in het voorbije jaar is
gebeurd. Het jaarverslag kan u later inkijken op www.finado.be
In totaal werd er naar Haïti 232.538 USD overgemaakt in 2013
Waarvan:
 Schoolprojecten, water en sanitaire voorzieningen: 98.754 USD
 Voedingsprojecten (cantines): 64.534 USD
 Peterschappen: 69.250 USD
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 – voorzitster van vzw FINADO
Werkgroep Haïti
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