Nieuwsbulletin vanuit Haïti
Hier ben ik weer met kersverse informatie vanuit Haïti. Ik zal proberen om elke maand voor een
dergelijk bulletin te zorgen zodat u de actualiteit hier en de vooruitgang van het door u
gesponsorde project op de voet kunt volgen.
De algemene situatie in Haïti
Er zijn drie dingen uit de recente actualiteit die de laatste weken het onderwerp zijn van de meeste
gesprekken hier in Haïti : 1. De verkiezingscrisis. 2. De cholera epidemie en 3. De onverwachte
terugkeer van Jean Claude Duvalier.
De verkiezingscrisis is nog verre van opgelost. Het is meer en meer duidelijk dat het eigenlijk onmogelijk
is een juiste verkiezingsuitslag te geven, daar de fraude zo algemeen was dat geen enkele telling de
feitelijke stand van zaken kan weergeven. De O.E.A. probeert met alle middelen er een puntje aan te
slijpen, met weinig succes. Op 7 februari zou er een nieuwe democratisch gekozen president moeten
worden aangesteld en dat is al niet meer mogelijk. Heel de dag door hoort men politiekers die over de
radio alle mogelijke tegenstrijdige oplossingen voorstellen om uit de crisis te komen, van het annuleren
van de verkiezingen van 28 november tot het verlengen van mandaat van Preval met enkele maanden
tot het aanstellen van de zoveelste overgangsregering. Gisteren kondigt de regeringspartij dan ineens af
dat hun kandidaat, Jude Celestin, zich uit de koers terugtrekt ….. Donderslag bij klare hemel en nog eens
voer voor alle mogelijk commentaar op alle zenders van Haïti. Volgens de kiesraad kan hij zich niet meer
terugtrekken. Ze zullen het definitief resultaat de 2 de februari publiceren en de tweede ronde gaat
door op 20 maart … Ondanks deze gespannen situatie blijft het vrij kalm en gaat het sociaal leven
gewoon verder. Afwachten wat het wordt na 2 februari ….
De cholera epidemie maakt nog steeds slachtoffers. Het dodenaantal zou nu al over de 4000 zijn. Toch is
er blijkbaar een zekere indijking te merken en zijn de sterfgevallen nu beperkt tot afgelegen risico zones,
waar mensen verstoken zijn van goed drinkwater, en medische zorg.
En dan plots als een poppetje uit een doosje verschijnt hier Jean Claude
Duvalier op het toneel, na 25 jaar in ballingschap te hebben vertoefd. Dit
gebeuren is dan weer voer voor alle mogelijk, ondenkbaar en tegenstrijdig
commentaar. Men zegt dat het een politieke zet zou zijn van president
Preval, die hiermee de aandacht van de verkiezingscrisis wou aftrekken
en daar voor een stuk nog in lukt ook.
Hier en daar komen projecten in het kader van de heropbouw van Port-au-Prince op gang. Heel wat puin
is er echter nog te ruimen. En er is nog niet veel toekomstvooruitzicht voor de mensen in de
tentenkampen. Vorige vrijdag ging ik enkele jongeren bezoeken in één van de grootste tentenkampen
van de stad, gelegen in de wijk Delmas. Ik bewonder de levensmoed van deze mensen die in ondankbare
omstandigheden moeten blijven overleven. De families van deze jongeren waren opgezet met het
bezoek.

De stand van zaken in verband met het project Mamosa Banzaï
Ik kwam terug aan in Haïti op 14 januari en ging ’s anderendaags al kijken naar een stuk grond dat ons
was aangeboden via een immobiliakantoor. Een mooi perceel van 80 op 40 meter, schitterend gelegen
op een paar stappen van mijn huidige woonst. Te mooi om waar te zijn. De ontgoocheling was groot
toen 2 dagen later hetzelfde immobiliakantoor de aankoop afraadde toen bleek dat er helemaal geen
duidelijkheid was over de eigendomstitels. Twee dagen later liet een vertegenwoordigster van hetzelfde
immobiliakantoor me een ander perceel zien in dezelfde wijk. Een terrein van 65 m op 35 m. Daar
zouden geen problemen zijn met de papieren van de grond. Vorige donderdag ging ik er terug naartoe
samen met mevrouw Bretous, een haitiaanse architect die voor het definitieve bouwplan van het
sportcomplex zal zorgen. Ik wou de zekerheid hebben dat het terrein echt het project kon herbergen,
vooraleer de verkoop vast te leggen. Volgens de architect kan het best. Dadelijk begon ik de nodige
contacten te nemen om de aankoop rond te maken. Toch was er weer een addertje onder het gras. De
eigenaar stelde dat het perceel 4000 vierkante meter groot was en gaf navenant zijn prijs op. Bij
nameten kwamen we zelf tot een goede2300 vierkante meter. Nu eiste het immobiliakantoor, door de
eigenaar met de verkoop aangesteld, dat er opnieuw een omtrekbeschrijving zou plaatsvinden om dan
de uiteindelijke prijs vast te stellen. Ik hoop dat dit nu zo vlug mogelijk zal gebeuren zodat we de
aankoop kunnen vastleggen en we aan de bouw van het sport en jeugdcentrum kunnen beginnen.
Wat het deel Mamosa betreft zitten we ineens ook op een heel goed spoor. Ik had al eerder een optie
op een huis in de wijk van Delmas 19 (zie vorig nieuwsbulletin). Daarvan was de eigenaar vorig weekend
in het land. Ik wierp ondertussen ook een visje uit naar de eigenaar van het huis dat ik nu huur. Die liet
me eergisteren weten dat hij misschien wel zou verkopen, maar dan pas binnen 2 jaar. Die wil eerst nog
een paar jaar huishuur trekken … Gisteravond werd ik dan opeens
uitgenodigd om naar
een huis te gaan
kijken dat op een
paar honderd meter
van mijn huidige
woonst
te
koop
stond. Een droomhuis
op een ruime binnenkoer, smaakvol en kundig gebouwd.
Het prijskaartje is 180.000 US $. Daar zijn verder geen
verbouwingskosten aan nodig. Ik denk dat dit de beste
keus is van de drie openstaande opties. Vandaag sloten we de overeenkomst voor de aankoop van het
huis. Ik zal verhuizen voor de 1º mei. Daarmee zijn de vorige opties ook van de baan. Hopelijk kan ik in
een volgend bulletin ook goed nieuws brengen over de aanvang van de bouwwerken voor het
sportcentrum.
Met een warme groet uit Haiti.
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