Haïti, oktober 2018
Nieuwsbrief
“Nou ap travay pou bay tout moun yon chans”
‘Wij werken om iedereen een kans te geven’, deze slogan kregen we
onderweg vaak te lezen tijdens het vorige werkbezoek.
De peterschappen en projecten in de regio’s Petit-Goâve, Torbeck,
Bainet en Verrettes werden bezocht voor evaluatie.

Hoe ver staat het project
‘Wederopbouw na orkaan Matthew’?
Het voeding- en vormingscentrum in Torbeck werd heropgebouwd.
Op deze site werd een waterput geboord en de duurzame waterpomp
werd geïnstalleerd.
Ook het dorp Delatte werd voorzien van zuiver drinkbaar water.
Een welgemeende dank aan de donatrice!
Voor de putboringen en de afwerking van beide waterputten deden we
beroep op de onderneming ‘Le Rocher’.
In Delatte dat gelegen is in de bergen, levert de waterput 36 liter water
per minuut. De watervoorziening in Torbeck geeft 80 liter per minuut.
De kwaliteit en kwantiteit van het water wordt regelmatig getest in het
labo te Port-au-Prince.
Beide projecten leveren een duurzame bijdrage aan de verbetering van
de levensomstandigheden van de dorpelingen. Het risico op ziektes
veroorzaakt door het drinken van vervuild of besmet water zal
waarneembaar verminderen.

Het schoolproject ‘Bel Avenir Bacefop’ in Croix Hilaire
Kort na de uitgevoerde restauraties van dit schoolgebouw, woedde in
augustus 2017 een hevige brand bij de buren. De brand sloeg over
naar de school en deze werd opnieuw vernield. Er werd een nieuw
schoolgebouw opgetrokken. Sinds 1 oktober 2018 hebben de leerlingen
terug toegang tot kwaliteitsvol onderwijs.
De meeste leerlingen zijn chronisch ondervoed. Dankzij de peters en
meters van deze school kunnen we de kinderen een lekkere, warme
maaltijd aanbieden. Voor de meeste van hen is dit de enige maaltijd per
dag. Zo worden de families extra gestimuleerd om hun kinderen naar
school te sturen.

Voldoende schoolmateriaal in Haïti? Niet vanzelfsprekend!
In de groothandel ‘Henry Deschamps’ te Port-au-Prince werd voor 16
scholen het nodige schoolmateriaal zoals schriften, potloden,
balpennen, …. aangeschaft.

Vervolg ‘Wederopbouw na orkaan Matthew’ in 2018 – 2019
De school ‘Mixte Communautaire’ in Torbeck-Deronceray wordt
heropgebouwd. We voorzien 8 klassen en een ruimte voor de directie.
De leerlingen van ‘Etzer Vilaire’ in Torbeck-Minet zitten sinds
september terug op de schoolbanken. Het golfplaten dak werd
bevestigd. Nu moet de ruwbouw nog verder worden afgewerkt.
In beide dorpsscholen zullen we sanitair en d.m.v. putboring drinkbaar
water voorzien. Via de golfplaten daken zal het regenwater opgevangen
worden in een reservoir, voor het toiletgebouw, het onderhoud en
irrigatie van de velden tijdens het droogseizoen. Met steun van o.a.:

Peterschappen
Indien u een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de
levensomstandigheden van arme gezinnen en hen een betere toekomst
bieden in hun eigen omgeving; dan is een peterschap een ideale
manier. Deze financiële steun voorkomt dat kinderen in alternatieve
omgevingen moeten opgroeien en het geeft hen toegang tot onderwijs.
Wilt u een kind en zijn/haar familie een kans geven, aarzel niet en
contacteer info@finado.be

Huisvesting voor daklozen
Dankzij een ‘sponsor’ kunnen we voor meerdere extreem arme, dakloze
gezinnen een stenen huisje met golfplaten dak laten optrekken.

In 2018 stelt de koepel van de Noord-Zuidbeweging haar
campagne “Allemaal Mensen - onderweg naar beter” voor.
11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame
verandering.
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Ze
vluchten niet zomaar. Conflict, ongelijkheid, armoede,
klimaatverandering... zijn de oorzaken van deze
gedwongen migratie. Te midden van dat harde
discours brengt 11.11.11. met deze campagne een
warme boodschap.
www.11.be

