Port-au-Prince, 20 Februari 2012
Beste Vrienden,

Het is hier nu Karnaval verlof. Vele haitianen gaan drie dagen lang
uit de bol bewegend op aanstekelijk karnavalmuziek. De regering
beslistte om het grote vertoon te verplaatsen naar Les Cayes. Dit
gebeuren domineert volledig de actualiteit hier. Het is een
volksfeest dat de haitianen voor geen geld van de wereld willen
missen. Ze leven drie dagen (en nachten) in een droomwereld
waarbij ze hun reele situatie zolang vergeten. Daarmee heb ik een
paar rustige dagen en tijd om u een kersverse nieuwsbrief klaar te
stomen

Haiti nu :
Président Martelly, in voortdurend conflict met volksvertegenwooordigers en senatoren, omringt door
zijn eerste minister Gary Conille en de regering, probeert het land op goede banen te krijgen en te
houden. Het is wel opvallend dat heel wat bouwprojecten de laatste tijd serieus op dreef kwamen, zodat
enkele tentenkampen konden vrijgemaakt worden, zoals het kamp aan de vlieghaven, het kamp op het
Boyerplein in Petion-Ville en enkele andere, wat niet nalaat dat meer dan driehonderdduizend mensen
nog steeds in tenten wonen, zonder veel vooruitzicht op verandering in de nabije toekomst.
Op 16 januari gebeurde hier een verschrikkelijk verkeersongeluk op een paar kilomter van onze woonst.
Een zware vrachtwagen geladen met zand verloor zijn remmen en de chauffeur vondt niet beter dan uit
de voortrijdende wagen te springen. De vrachtwagen donderde met toenemende snelheid de lichte
helling van de Delmas steenweg af, meesleurend al wat voor zijn bumpers kwam : Marktkramers en
voetgangers, motos en enkele autos om dan met groot gedonder tot stilstand te komen op de koer van
de Nationale Televisie. Er waren ter plaatse 29 doden en een massa zwaar gewonden, waarvan enkelen
later nog bezweken in de kliniek.

Mamosa
Het leven gaat zijn gewone gang in het onthaalhuis Mamosa. Alles draait rond het schoolgaan van de
jongeren. Karnaval bracht voor hen wel een volle week vakantie mee.
Van 8 tot 18 januari hadden
we het gewaardeerde bezoek
van Mevr. Sophie Op de
Beeck, voorzitster van Cunina
en Mevr. Lut Verheyen,
boekhoudster van Cunina. Ze
kwamen om Wilnise, voltijds
geengageerd door Cunina als
verantwoordelijke voor het
beheer van de peterschappen
in Port-au-Prince, wegwijs te
maken
in
haar
administratieve verantwoordelijkheden en tevens om enkele nieuwgebouwde klassen in te huldigen in
twee scholen van Mombin Crochu, waar Cunina in verband met de daar werkende peterschappen, deze
klassen hielp bouwen.

Op 7 februari verliet één van de kostgangers Mamosa. Natacha Phareau vertrok naar
Montreal in Canada. Dank zij de stappen door haar familie aldaar ondernomen,
bekwam ze onverwacht vlug een migranten visa, zodat ze zich in Montreal kan
vestigen bij haar familie. Ze hoopt daar haar studies verder te kunnen zetten en
tevens volley-ball te kunnen blijven spelen. Ze was hier in Portau-Prince in het 2º jaar aan de hogeschool voor economische
wetenschappen en ze was tevens een gewaardeerde
volleybalspeelster uit onze eerste ploeg. Ze vertrok en maakte
aldus plaats voor Hulda Mompremier, meisje uit Ouanaminthe,
medestudente van Phareau en speelster uit dezelfde ploeg. Hulda, ver van haar
familie hier in de hoofdstad, zag zwarte sneeuw wat logement en voeding betreft.
Zij vond in mamosa een betere leefwereld zodat ze met meer moed haar studies
kan voortzetten.
We zijn nu al meer dan een jaar bezig met stappen te ondernemen om van Mamosa – Cunina een wettig
erkende stichting te maken. We dachten goed te doen met een helaas niet goedkope notaris voor de kar
te spannen en nu zitten we volledig vast in de rompslomp, traagheid en corruptie van het
administratieve systeem hier. We worden van Pontius naar Pilatus gestuurd om de nodige documenten
vast te krijgen en regelmatig wordt een afspraak op de laatste minuut naar “morgen” verschoven. Traag
maar zeker zullen we ons vooropgezette doel toch bereiken.

Jeugd en sportactiviteiten
De bouw van het jeugd en sportcentrum : We zijn blijkbaar op goede weg om de laatste
hindernissen die ons beletten de bouwwerf op te starten, uit de weg te ruimen. Vorige
woensdag stond eindelijk de verordering van het gerecht in verband met de grond waarop we
al een jaar een optie hebben in de officiele krant. Dat was de vereiste om een volgende stap te
kunnen ondernemen. De eigenaar liet me wel verstaan dat het karnavalverlof vertraging zal
meebrengen op deze volgende te nemen (hopelijk laatste) stap. Hij moet nu naar de
regeringscommisaris (dat zou hij pas volgende week vrijdag kunnen) die een opdracht tot
uitvoering moet geven, waarbij de grond door justitie & politie officieel aan hem wordt
toegewezen. Dan kan hij deze pas wettig verkopen.
De jeugd en sportactiviteiten : Op 7 en 8 januari
organiseerde onze club een welgelukt beach-volleyball tornooi.
We hadden daarvoor een sponsor gevonden en dit tornooi
kende een onverwacht succes. De minister van jeugd en sport
vereerde ons met een bezoek en getuigde van zijn voldoening
over de aanpak en de organisatie van dit sportief gebeuren.
Het volley-ball seizoen is volop aan de gang. Het regionaal
kampioenschap voor de eerste afdeling trok van start op 17
december van vorig jaar. We nemen eraan deel met een
jongens en meisjesploeg. Onze meisjes speelden reeds 12
wedstrijden die ze allemaal wonnen. De jongens wonnen er
9 op 12. De jongens en meisjes uit de 2º de afdeling
beginnen het volgende weekend aan hun kampioenschap.
Onze beloften zijn ook zeer actief. Elke zaterdagvoormiddag
zijn ze in grote getale aanwezig op de trainingssessies. Ze
speelden
vorige maand twee vriendschappelijke
wedstrijden, waarvan ze er één wonnen en één verloren.
Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen

Jan Hoet

