Port-au-Prince, 1 juni 2011

Goede Vrienden,

Haïti eindelijk op weg naar duurzame ontwikkeling ?
Michel Martelly is sinds 14 mei
officieel aangesteld tot 56º president
van Haïti. Dit gebeuren is hopelijk een
doorslaggevend keerpunt op de
moeilijke weg van Haïti naar
duurzame ontwikkeling. Ondertussen
duidde de nieuwbakken president
Daniel Rouzier aan als zijn eerste
minister. Deze keuze moet nu de
goedkeuring meekrijgen van beide
kamers. Deze goedkeuring laat op zich
wachten door eindeloze politieke
debatten waar eigenbelang dikwijls
domineert boven de zorg voor het algemeen welzijn.

De stand van zaken in verband met de heropbouw van het onthaalhuis voor studenten
Op 7 mei hadden we dus de officiële inhuldiging van het
nieuw aangekochte huis. Wat ons tot deze aankoop
aantrok was de degelijkheid van deze woning en de
mogelijkheid om het gebrek aan kamers op te vangen
door bij te bouwen op de ruime binnenplaats die deel
uitmaakt van de aankoop. Sinds 18 mei begonnen we
effectief met de
aanbouw van zes
kamers,
een
buitenkeuken en
een werkkamer
voor de administratie van de peterschappen. De werken
schieten goed op en het ziet er naar uit dat de ruwbouw binnen
een tweetal maanden zal klaar zijn. Hiermee zal onze nieuwe
woonst volledig kunnen voldoen aan de eisen van een
volwaardig onthaalhuis voor studenten.

De bouw van het sportcomplex
Wat de bouw van het jeugd en sportcentrum betreft, lopen de zaken nog steeds niet zo goed rond. Het
blijkt dat er een vormgebrek werd vastgesteld in enkele papieren betreffende de grond, o.a. in een
proces-verbaal van uitspraak door het gerecht, waarbij na discussie, de grond aan de wettige eigenaar
werd toegewezen. De vertegenwoordiger van het immobiliakantoor dat met deze zaak bezig is verzekert
me weer dat alles in orde komt maar dat het wel 2 maanden zal duren voor het zover is …. Een echte
processie van Echternach. Geduld en nog eens geduld. Hopelijk zijn we in augustus dan toch zover dat
we de bouwwerf daar kunnen opstarten.
De vertraging opgelopen voor het in gang zetten van de
bouwwerf heeft gelukkig geen rem kunnen zetten op de
jeugd en sportactiviteiten. Het was een drukke tijd van
trainingen in verband met het regionaal volleybal
kampioenschap, dat op 23 januari laatsleden begon en
waaraan Banzaï deelneemt met een meisjes en
jongensploeg. De meisjes, op de tweede plaats na de
voorronde, gingen naar de Play-offs waar ze hun 2 halve
finales verloren. De jongens deden het beter en stoten
door naar de finales die volgende week zullen plaats
hebben. De sport en spel activiteiten die elke zaterdagvoormiddag plaatsvonden kenden een
indrukwekkende toeloop. We hadden wekelijks tussen de 100 tot 140 deelnemers en deelneemsters.
Op 2 april van dit jaar
trokken we met deze
groep beloften naar een
domein
van
het
ministerie van de sport
in Croix des Bouquets,
waar onze meisjesploeg
het opnam tegen de
nationale school der
volleybaltalenten, geleid
door een Cubaanse instructeur. Het werd een spannende volleybal match die Banzaï in 5 sets nipt
verloor.
Tot zover dit keer.
Met een hartelijke groet uit Haïti.

Jan Hoet

