FINADO – Nieuwsbrief
Nou pa gen yon peyi san peyizan
Haïti, september 2014
"Nou pa gen yon peyi san peyzan" een Haïtiaanse zegswijze die we
zowat dagelijks te lezen of te horen kregen tijdens het laatste werkbezoek.
Meer dan de helft van de populatie woont op het platteland. 85 procent
van de plattelandsbewoners is actief in de landbouwsector. De meeste
landbouwers bewerken de grond van een landeigenaar en delen de
opbrengst volgens het 'demwatye' systeem. Dit betekent dat de
peyzans de grond op eigen kosten verbouwen en de helft van de
opbrengst afstaan aan de grondeigenaar.
De peyzans cultiveren vooral rijst, bananen, mango’s, suikerriet, koffie,
cacao, maniok en bonen. De oogst is echter schaars als gevolg van
bodemuitputting en erosie. Haïti produceert onvoldoende om de eigen
bevolking te voeden. Meer dan de helft van de Haïtianen hebben te
maken met voedselonzekerheid. Het merendeel van hen woont op het
platteland.
FINADO-voedingsprojecten zijn meestal verbonden aan de schoolprojecten. 17 scholen ontvangen financiële steun voor het organiseren
van schoolmaaltijden. De voedingsproducten worden aangeschaft bij
de lokale paysans.
In mei 2014 werd het project ASPADDEB in Bainet Trou-Mahot
opgezet. De dorpelingen bewerken het veld, waarvan de opbrengst
wordt gebruikt voor dit 'Centre de Nutrition'. Twee keer per week
worden er goede maaltijden bereid voor 265 ondervoede kinderen,
zieke moeders en zwangere vrouwen. Er worden ook lessen
georganiseerd rond hygiëne en gezinsplanning. In dit gebied is geen
toegang tot gezondheidszorg.
Projectvoorstel 2014-2015:
"Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in het
dorp Bainet-Chaumeil"
Het ontbreken van drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in
Bainet-Chaumeil verhoogt het risico op besmettelijke ziekten enorm.
FINADO zal samen met haar zuiderse partnerorganisatie en in
samenwerking met de dorpelingen, op vier terreinen in BainetChaumeil water en latrines voorzien die de risico’s op ziekten kunnen
inperken. We willen de mensen op weg helpen hun hygiënische
toestand te verbeteren. Dit project zal als pilootproject dienen voor
andere regio’s. Zowel de dorpelingen van Chaumeil als de bewoners
van de omliggende gemeenten zullen via sensibiliserende activiteiten
de kennis krijgen over het belang van zuiver water en sanitatie. De
gebruikers zullen voldoende opgeleid worden om het drinkwater
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rationeel te gebruiken. Dit project ontving reeds steun van meerdere
gemeenten en de provincie Antwerpen
Het optrekken van schoolgebouwen in Torbeck:
Ecole Communautaire Fondamentale de Torbeck-Chalet:
Deze gemeente beschikt niet over onderwijs. De kinderen moeten ruim
5 km te voet afleggen om een school te bereiken. Het optrekken van
een schoolgebouw is noodzakelijk! 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 funderingswerken werden
uitgevoerd.
- De muren van de zes klassen
worden opgetrokken.
- In oktober zal het golfplaten dak
bevestigd worden.
- De school wordt uitgerust met water- en sanitaire voorziening. Voor dit
dossier viel Finado in de prijzen bij HidroPlus.
Ecole Centre Locale Sociocommunautaire de Torbeck-Guillème:
Het bouwen van een locatie voor gemeenschapsvorming en onderwijs
is voor deze gemeenschap dan ook een centraal ontwikkelingspunt.
Het feit dat het onderwijs in deze school gratis is en dat door Finado
ook maaltijden aangeboden worden, werkt voor de bevolking
drempelverlagend.
• Drie klassen werden volledig afgewerkt en ingericht.
• Water en sanitatie werd voorzien.
• Er werd een speelplaats aangelegd.
• De muren van de drie volgende klassen
werden opgetrokken.
Dit project wordt gesteund door de provincie WestVlaanderen.
Het optrekken van schoolgebouwen in Bainet-Chaumeil:
De school Divine Miséricorde werd volledig afgewerkt tijdens de
schoolvakantie. De muren van de laatste twee klassen werden bezet.
De betonnen vloerplaat werd gegoten.
Ook in drie klassen van de school Sinaï werden de muurdelen
bepleisterd en de betonnering werd uitgevoerd. De volgende klassen
zullen ook dit jaar afgewerkt worden.
De school Chrétienne la Cour Bainet zal voorzien worden van een
nieuwe kookruimte.
De scholen, gesteund via Finado, begonnen het nieuwe schooljaar met
voldoende schoolmateriaal. Schriften, schrijfgerief, leerboeken, krijt,
enz. werden aangekocht tijdens het vorig werkbezoek bij groothandel
'Henri Deschamps' te Port-au-Prince.
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Peterschappen:
Mwen rele Sherlie. Mwen pat kapab ale lekol.
Touswit yon oganizasyon ki rele Finado te
paret nan zon. Gras a Finado m te rive ale
lekol e komanse aprann li ak ekri. Finado
edem anpil e m ap priye pou bondye konseye
donate yo ki edem ale lekol.
Mèsi anpil
Sherlie
Verhaal van Sherlie:
Sherlie is zeventien jaar. Sinds 2006 wordt Sherlie en haar familie
gesponsord. Haar alleenstaande moeder had niet de middelen om de
vier kinderen dagelijks te voeden. Het zusje, Islande is overleden door
ernstige ondervoeding. Sherlie droomde om naar school te kunnen
gaan. Dankzij het 'Peterschap' zijn de levensomstandigheden van dit
gezin heel wat verbeterd. Momenteel gaan alle kinderen naar school.
Sherlie gaat al naar het 1ste jaar van het secundair onderwijs.
Wilt u of kent u iemand die graag meter/of peter zou worden?
Contacteer vzw FINADO via info@finado.be

Verslag van Dany, lid van Finado werkgroep-Haïti:
16 juli 2014, 4 uur in de ochtend, in Brussels Airport; het grote moment
is aangebroken. Voor de eerste maal vertrek ik met Finado naar Haïti
om me zo meer in te zetten voor de vzw.
17 juli: aankomst in Pétionville, onze uitvalsbasis tijdens ons verblijf in
Haïti.
Vanaf 18 juli zullen we families in verschillende streken bezoeken:
Port-au-Prince, Verrettes, Gonaïves, Corailles, Trou Chouchou,
Delatte, Les Cayes en Torbeck.
We eindigen met de regio Bainet waar we de gesponsorde families
ontmoeten en de bouw van scholen en woningen zullen opvolgen. We
brengen daar ook een bezoekje aan het voedingscentrum. Hier worden
we met applaus onthaald en dat doet wat met je: 265 kinderen, 100
moeders die borstvoeding geven en 90 zwangere vrouwen krijgen hier
twee maal per week hun enige maaltijd van die dag!
Bainet is de armste en meest miserabele streek die we tijdens onze
reis bezoeken.
Sommige wegen zijn nagenoeg onbruikbaar, sommige dorpen zijn
enkel bereikbaar met een 4X4 en tijdens het regenseizoen zijn deze
dorpen volledig geïsoleerd want de wegen veranderen dan in rivieren.
Het heeft nu al meerdere maanden niet meer geregend en terwijl onze
4X4 langzaam over de weg rijdt, sijpelt het water toch de auto binnen.
Toen we Verrettes en Gonaïves bezochten, dacht ik te weten in welke
extreme armoede de mensen in Haïti leven.
In mijn professionele carrière als politiecommissaris was ik trouwens
gewend om met miserie en moeilijke situaties om te gaan, maar hier in
Trou Chouchou was ik zwaar onder de indruk. Ik ben daar
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geconfronteerd geweest met levensomstandigheden waarvan ik dacht
dat die in de 21ste eeuw niet meer zouden bestaan. De miserie, de
armoede, de nood is alomtegenwoordig: mensen en kinderen leven of
beter gezegd ‘overleven’ in mensonwaardige omstandigheden, tussen
de huisdieren, ratten, slangen en vogelspinnen …. en dan hebben ze
nog de kracht om naar je te glimlachen!
Het is op zo’n momenten dat je de noodzaak of het belang van een
organisatie als Finado beseft.
Met onze beperkte middelen en de goedhartigheid van enkele
personen, slaagt Finado er in mirakels te doen.
Ondanks de moeilijke emotionele en psychologisch zwaar-om-dragen
momenten, voel ik me na deze reis veel ‘rijker’ dan voorheen en ik ben
dan ook erg trots dat ik deel mag uitmaken van Finado!
Wat Finado in Haïti realiseert, is heel exceptioneel. Ik wil dan ook graag
hulde brengen aan de werkgroep in België maar ook aan onze zuiderse
partners, voor hun toewijding en het vele werk dat ze ter plaatse doen.
Heel erg bedankt dat ik deze buitengewone reis heb mogen beleven!!

Activiteitenkalender:
zaterdag 15 november: "Nacht van de Caraïben"
(Creools buffet + dansavond)
Vanaf 18 u in Zaal Wateringe te Bornem-Hingene
Reservaties via info@finado.be
zondag 23 november: "Ontbijtbuffet"
Heuvelhal, Kapelstraat 7 in Essen (tijdens Bazaar Mundial)
Reservaties via ann.francken@euphonynet.be

Tot slot …
… willen we iedereen danken die het voor FINADO op de één of
andere manier mogelijk maakt om de onmisbare hulp te bieden.
Werkgroep Haïti

11.11.11. Campagne 2014

En dat terwijl 1 op 8 mensen honger lijdt.
Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting
van schaarse grondstoffen.
Dat is onaanvaardbaar.
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