Port-au-Prince, 20 augustus 2011
Goede Vrienden,

We zijn weer enkele weken verder
En ook in Haïti is er nog steeds geen regering. De tweede door president Martelly voorgestelde
kandidaat voor de post van de eerste minister, De heer Bernard Gousse, werd door beide kamers nog
maar eens verworpen. Deze laatste liet verstaan dat dit was omdat hij niet wou ingaan op de eisen van
velen onder de volksvertegenwoordigers en senatoren, om in ruil voor hun stem een politiek postje te
geven aan één of andere vriendje …. Daarmee staan we hier weer op nul en blijven heel wat hete
dossiers, o.a. in verband met de heropbouw van Haïti, in de schuif liggen. Een derde kandidaat voor
deze post werd nog niet aangeduid. Ondertussen werd bekend gemaakt dat het komende schooljaar pas
zou beginnen op de tweede maandag van oktober. Geen nieuwe regering, dus geen minister van
onderwijs, dus geen nieuw schooljaar. Haitiaanse logika ...
Het land raakte enkele dagen in paniek bij het aankondigen van de doortocht van de wervelstom
“Emily”, de eerste dagen van Augustus. Het bleef gelukkig bij deze enkele dagen van ongerustheid want
Emily trok zonder veel schade aan te richten voorbij.
Van 19 juli tot 9 augustus was ik gelukkig familie op bezoek
te hebben en daarmee drie weken samen met hen van een
aangename vakantie te kunnen genieten. Mijn zussen Ann
en Hilde, mijn neef Dries Coenen (zoon van Hilde) en zijn
haitiaanse echtgenote, Emilia, waren te gast in Mamosa. Ze
konden aldus van dichtbij kennis maken met de huidige
toestand hier, de naslag nog van de aardbeving van 12
januari 2010, de werking van het project Mamosa-CuninaBanzaï, en de vooruitgang van de bouwwerf. We reden heel
wat rond en mijn bezoekers konden aldus mee vaststellen
dat Haïti behalve een land van problemen ook een prachtig land is. De parel van de Antillen !

De stand van zaken in verband met de heropbouw van het onthaalhuis voor studenten

De bouwwerken werden vandaag zo goed als beëindigd. De laatste hand wordt nu gelegd aan het
plaatsen van enkele ingemaakte kasten, zodat de nieuwe kamers vanaf volgende week zullen
bewoonbaar zijn. Mamosa zal dan in het totaal 2 volwassenen en 27 jongeren herbergen : Wilnise,
Ifaunise, Watchline, Anne-Michelle, Nirvah, Natacha, Yasmina, Darline, Edna (Bibine), Kimtherly,
Sherline, Jinette, Judette, Enide, Diana, Olène, Prevena, Derniela, Guerda, Phaizard, Betnyflore, Edna,
Brigitte, Thesnie, Jasmin, Junior en Frantz. Yolta vertrok reeds naar de Dominkaanse Republiek waar ze
aan de lanbouwhogeschool begint. Melanie zorgt met veel inzet en liefde voor het huishouden en laat
zich daarvoor halftijds helpen door Jadilia.
Ondertussen wachten de jongeren van Mamosa met spanning op de uitslagen van de staatsexamens
(BACC 1 en BACC 2). Die zouden eergisteren worden vrijgegeven, maar tot nu toe kwam er nog niets uit
de bus.

Het sportcomplex voor Banzaï
Het immobilia kantoor verzekerde me eind juli dat alle papieren nu in orde waren, maar dat er nog
alleen een recht op uitvoering moest afgeleverd worden door het tribunaal. Aangezien het rechtswezen
hier heel de maand augustus op non actief staat wegens hun jaarlijkse vakantie, moeten we daarop dan
nog maar eens wachten tot begin september….. Nog even geduld dus. Hopelijk mag ik in een volgende
brief dan wel zeggen dat we effectief kunnen beginnen ….

Finale op stadsplein van Port-Margot

We hadden desondanks een vrij druk vakantieprogramma in
verband met de jeugd en sportactiviteiten. Ter vervanging van
ons jaarlijks sportkamp, hielden we vanaf maandag 11 juli (en dit
nog tot 24 augustus) dagelijkse trainingsessies voor volleybal.
Door plaatsgebrek en een tekort aan ballen opteerden we
ervoor de kandidaten op te delen in 3 groepen die elk dan 2
voormiddagen in de week voor zich hadden. Banzai nam deel
aan een tornooi in Port Margot (16-17 juli), waar de jongens de
finale haalden maar ... verloren en aan het nationaal

kampioenschap in Les Cayes (6 –
7 augustus), waar onze beide
ploegen de finale speelden en …
verloren. Ondertussen bereiden
onze jongens zich voor om mee
doen aan een tornooi in Boston
(USA), in september a.s. We zijn
echter nog niet zeker daarvoor de
nodige visa te krijgen. Informatie en foto’s in verband al
deze activiteiten zijn te vinden op www.iwebbanzai.org.

Uitreiking van trofee in Les Cayes

Tot zover dit keer. Met een hartelijke groet uit Haïti.
Jan Hoet

