Donderdag 7 april 2011

Dag Allemaal,
Ik ben enkele dagen in vertraging met mijn beloofde maandelijkse nieuwsbulletin. Deze vertraging is
te wijten aan het feit dat ik volop aan het verhuizen ben en daarmee enkele dagen nodig had om
alles weer functioneel te krijgen. Sinds gisteravond wonen we definitief in “ons” huis.

De toestand in Haïti nu
De actualiteit hier in Haiti wordt gedomineerd door de afloop van de verkiezingen. Op 20 maart ll.
had de tweede ronde plaats. Deze verliep eerder onverwacht heel kalm. Hier in Port-au-Prince was
het alles bijeen een rustige zondag en de opkomst was vrij hoog. Buiten de hoofdstad werden hier en
daar van kleine tot grotere rellen gemeld bij pogingen van sommige te fanatieke aanhangers van
zowel Michel Martelly als van Madame Manigat om het laken op een wat te opvallende manier naar
zich toe te trekken. Tot nu toe bleef het kalm en verliep het sociale leven eerder normaal. De eerste
officiële uitslagen moesten op 31 maart bekend gemaakt worden, maar dit werd dan uitgesteld tot
maandag 4 april. Er zou met minstens 18 percent van de binnengekomen
kiesrapporten gesjoemeld zijn. Men vreesde wel voor onlusten na het
publiceren van de officiele uitslag. En alle mogelijke geruchten deden hier
de ronde over mogelijke vervalsing van de uitslag. Vooral de aanhang van
Michel Martelly stelt zich heel arrogant op en dreigen voor ophef te zorgen
in geval van verlies. Velen vreesden hier een Ivoorkust-toestand te krijgen.
Er werd zelfs gehamsterd in het vooruitzicht van enkele onrustige dagen. En
dan kwam maandagavond om 5 uur de uitslag over de radio. De nieuwe president van Haïti is Michel
Martelly, populaire zanger die zich nu dus mag klaarmaken om op 14 mei aan een ambtstermijn van
5 jaar te beginnen. Hij won de tweede ronde met meer dan 67 % van de ingebrachte stemmen. De
uitslag is blijkbaar naar de goesting van het volk want de verwachte onrust na de publicatie ervan
bleef uit.
De verkiezingen hebben zelfs de cholera epidemie naar de achtergrond van de actualiteit
verschoven. Er worden nog gevallen gemeld, maar blijkbaar heeft men de ziekte onder controle. En
toch wordt er nu en dan een opflakkering van de epidemie vermeld, zoals vorige
week het geval was in Mombin Crochu waar drie sterfgevallen werden gemeld
op enkele dagen tijd.
Na de onverwachte terugkeer van Jean-Claude Duvalier in januari ll, kregen we
op 17 maart een tweede verrassing, toen Aristide op zijn beurt terug aankwam in
Haiti. Zijn terugkomst bracht een ware volkstoeloop te been en daarmee werd
het nog maar eens duidelijk hoe populair hij hier is en blijft.

De stand van zaken in verband met het project Mamosa - Cunina - Banzaï
Alle formaliteiten rond de aankoop van de nieuwe woonst voor Mamosa, zijn nu zogoed als rond. Ik
ontving op 28 maart de notariële acte van de aankoop. De dag daarop begonnen we met de verhuis.
Ik kreeg de gewaardeerde hulp van tweejonge kongolese confraters, op stage hier in Haiti en een

zestal spelers uit de eerste ploeg van Banzai. Dank zij hun hulp konden we de grote verhuis
rondmaken. Vorige vrijdag kwam er een vakman om de zonnepanelen, omvormer en batterijen te
vervoeren en opnieuw te installeren en dezelfde namiddag kwam een technicus van “’Telecom”, die
de internet installatie overbracht naar het nieuwe huis. Gisteren en eergisteren brachten we dan de
bedden en het keukengerief over zodat we sinds gisteravond in “ons” nieuwe huis wonen.
Op 7 mei aanstaande heeft dan de officiele inhuldiging plaats in bijzijn van een vertegenwoordiging
van Cunina – Belgie. Mevrouw Sophie Op de Beeck, Nathalie Meskens en Mevr Elke Vandamme en
de heer Dirk Jacxsens, een fotograaf, zullen voor enkele dagen de gast zijn in de nieuwe woonst.
Ondertussen liggen de plannen al klaar om nog 5 kamers en een werkkamer voor Cunina bij te
bouwen aan de tweede kleinere woning die achter het grote woonhuis staat. We zullen met de
werken beginnen onmiddellijk na het bezoek van de Cunina delegatie.
Wat de bouw van het sportcomplex betreft gaan de
nodige stappen langzaam maar zeker verder. Mijn
geduld wordt hier wel heel hard op de proef gesteld.
Vorige week kreeg ik dan toch bericht dat de nodige
handtekeningen binnen waren en ik de officiële
toelating had om de landmeting te verrichten. Nu
moet de landmeter daarvoor alle aangrenzende
grondeigenaars verwittigen en dan kan de
“arpentage” plaatsvinden, waarin ik 3000 m2 zal
toegewezen krijgen. Langzaam maar zeker komen we
tot de uitvoering van dit deel van het project.

Tot een volgende keer.

Jan Hoet

