FINADO – Nieuwsbrief
Haïti, september 2016
Reeds 20 jaar is Finado actief in Haïti. We hebben gevoelens van
tevredenheid en voldoening, maar ook gevoelens van teleurstelling en
frustratie.
De politieke instabiliteit en het structureel slechte bestuur zijn blijvende
problemen. De kloof tussen arm en rijk is onvoorstelbaar groot en
zorgen voor ziekten en ondervoeding bij de arme bevolking.
Droogtes en overstromingen maken de bevolking kwetsbaar. Door de
jarenlange ongecontroleerde ontbossing heeft de ontstane naakte
bodem geen verweer tegen de hevige regenbuien die zich van de
berghellingen storten tijdens het regen- en orkaanseizoen

Dlo se lavi (water is leven)!
Watertekort is een regelmatig terugkerend probleem in Haïti.
De meerderheid van de bevolking moet dagelijks kilometers lopen om
met emmers en jerrycans water te halen. Water halen is meestal een
taak voor vrouwen en kinderen.
Vele ‘paysans’ kunnen buiten het regenseizoen niet aan landbouw
doen. FINADO en haar zuiderse partners streven naar een betere
beschikbaarheid en een meer duurzame toegang van watervoorziening.

Evaluatie van het project 'Toegang tot drinkbaar water en
sanitaire voorzieningen in het dorp Bainet-Chaumeil'
Op vier sites in dit dorp boren we een waterput en bouwen we een
sanitair blok. Aan de golfplaten daken van vier schoolgebouwen, wordt
een afloop voorzien om het regenwater op te vangen in een reservoir.

De vier waterputten doen wonderwerk!
•

•
•

De putboringen op de vier sites werden uitgevoerd door de
onderneming 'Le Rocher'. Op een diepte van ongeveer 90 meter
bereikten de technici het grondwaterniveau na verschillende
boringen in de rotsachtige ondergrond.
De leidingen en handpomp werden geïnstalleerd.
De kwaliteit van het water is belangrijk! Het water wordt
gecontroleerd door middel van verschillende wateranalyses
zowel gedurende het regenseizoen als het droogseizoen.

Twee sanitaire gebouwen werden afgewerkt!
•

Omdat het water in Haïti schaars is, trekken we sanitaire
gebouwen op met vijf droge latrines en slechts één met
regenwaterspoeling.

1

•

De watertoevoer van het toilet, de lavabo en urinoirs gebeurt via
een watertorenconstructie die periodiek manueel gevuld wordt
met regenwater.

Opvang van regenwater - oplossing van watertekorten!
Aan de golfplaten daken van de vier schoolgebouwen wordt een afloop
voorzien om het regenwater op te vangen in een reservoir.
De werken werden uitgevoerd op de eerste site, nl. aan de school
Divine Miséricorde!
Er worden vormingssessies georganiseerd in de vier scholen. Zowel
technische bijstand over duurzaam onderhoud van de watertanks als
algemenere informatie over duurzaam watergebruik kwamen aan bod.
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de
vzw Ingenieurs zonder Grenzen en financieel gesteund
door diverse lokale overheden en:
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2015 financieel:
Het financiële jaarverslag werd gepubliceerd op www.finado.org. In de
loop van 2015 kon de vzw FINADO mede dankzij uw bijdrage
€ 225.803,94 (cfr. Pag. 13 van het jaarverslag) investeren in de uitbouw
en ondersteuning van projecten en peterschappen in Haïti.
De bedragen werden als volgt besteed (in USD):
Bouw-, water- en sanitairprojecten
USD 133.035,00
Peterschappen
USD 065.330,00
Voedingsprojecten
USD 037.000,00
Vorming en medische ondersteuning
USD 014.861,55
Totaal van de activiteiten in Haïti

USD 250.226,55

Uitnodiging
Met veel plezier nodigen we jullie op zaterdag 12 november 2016 uit op
de 17de Nacht van de Caraïben in Zaal Wateringe – Beekje 25 – 2880
Hingene. Vanaf 18.00 uur is er Creools buffet en aansluitend een
sfeervolle dansavond.
Graag reserveren voor het Creools buffet (€ 20 p/p – kinderen -12 jaar
€ 12) via info@finado.be en overschrijven op BE31 7895 8680 5255
vóór 6/11/2016.
Werkgroep Haïti

