Port-au-Prince, 3 april 2012
Beste Vrienden,

Eerst en vooral mijn beste wensen voor een vreugdevol Paasfeest !
Zondag a.s. vieren we Pasen. De Goede Week en Pasen wordt door de gelovige haitianen zeer sterk
meegevierd. Ze herkennen zich meer in de lijdende Christus dan in de verrezen Heer. Pasen is dan toch
weer voor hen het feest van het leven, in een maatschappij waar Pietje de dood zijn opwachting maakt
op alle kruispunten van hun moeilijke levensweg.

Haiti nu
We zijn weer enkele stappen terug achteruit. Gewetenloze volksvertegenwoordigers en senatoren
weren zich als duivels in een wijwatervat om het president Martelly moeilijk te maken. Hij wordt er nu
van beschuldigd een dubbele nationaliteit (haïtiaanse en amerikaanse) te beschikken. De eerste minister
Gary Conille werd gedwongen zijn ontslag te geven. Hij ook zou een dubbele nationaliteit bezitten, wat
de grondwet niet toelaat voor een hogere regeringsfunctionnaris. De
ware reden zou wel eens kunnen zijn dat hij een audit had geeist over de
geldsommen besteed, onder de regering van eerste minister Bellerive,
voor de heropbouw van Haiti, na de ramp van 12 januari 2010. President
Martelly stelde nu Laurent Lamothe, huidig minister van buitenlandse
zaken, voor als kandidaat ter vervanging van Gary Conille. De ratificatie
van Laurent Lamothe door beide kamers, blijft (welbewust) aanslepen.
Gevolg van deze nieuwe politieke crisis is dat de onveiligheid weer terug
is toegenomen en dat het land sociaal en economisch voor een stuk
wordt lamgelegd. Komt daar nog bij dat de zware regenval van de laatste
twee weken nefaste gevolgen heeft voor de mensen in de tentenkampen. De ontevredenheid stijgt bij
de bevolking, en er is niet veel meer nodig om de sociale onrust weer drastisch te doen toennemen.

Mamosa
Op 25 februari hadden we in Mamosa een geslaagd huwelijksfeest.
Jean Renel en Ifaunise gaven elkaar hun ja-woord in een stemmige
viering in de noodkerk van de H. Hart parochie, gevolgd door een
receptie en feestmaal in Mamosa. Domper op hun prille geluk was het
feit dat Jean Renel, vijf dagen na zijn trouwdag werd ontslagen op zijn
werk. Pasgetrouwd was hij maandagmorgen plichtsgetrouw toch gaan
werken. Reden voor dit ontslag werd niet opgegeven. Een zware slag
voor dit jonge koppel. De studenten van Mamosa hebben nu
paasvakantie en enkelen onder hen profiteren ervan om enkele dagen
bij familie door te brengen. Twee jongeren uit de mamosafamilie doen
tijdens de paasnacht hun eerste communie. Enide janvier en Merline Zephyr zullen met Pasen dus extra
in de bloemen worden gezet ter gelegenheid van de feestmaaltijd die door Melanie met veel liefde zal
worden klaargemaakt.

De bouw van het jeugd en sportcentrum
We wachten nog altijd op de uitvoering van het “exequatur” zoals dat hier in een technische
term wordt genoemd. Het gaat over de voltrekking van de gerechtelijke uitspraak die de
eigenaar toelaat over zijn grond te beschikken en dus te verkopen. Elke dag opnieuw wordt
deze uitvoering naar “morgen” verschoven. Er zit niets anders op dan “geduld” te blijven
hebben. Geduld dat voor mij heel hard op de proef wordt gesteld.
De jeugd en sportactiviteiten
Het volley-ball seizoen draait nu op volle toeren. Banzai heeft nu 4 ploegen die deelnemen aan het
regionaal kampioenschap. Onze meisjes uit de eerste afdeling speelden reeds 25 wedstrijden die ze
allemaal wonnen. De jongens wonnen er 20 op 23. De jongens en meisjes uit de 2º de afdeling doen het
ook goed. De meisjes wonnen al hun wedstrijden (7 op 7) en de jongens wonnen er 4 en verloren er 3.
Banzai nam op 10 en 11 mart ll. deel
aan een internationaal tornooi,
georganiseerd hier in Port-au-Prince,
door een andere volley-ball club. Deze
sportbond “L’Association Sportive
Tigresses-Tigers” was er in gelukt een
club uit Trinidad naar hier te halen,
met een jongensploeg en een
meisjesploeg. Banzaï won van deze beide formaties en bereikte met
zijn 2 ploegen de finales die ze helaas verloren. Alle uitslagen in verband met dit tornooi en het
regionaal kampioenschap en bijhorende photos zijn te zien op de site van Banzaï : www.iwebbanzai.org.
Twee van onze beloften vertrokken op 30 maart ll. met de nationale
jeugdploeg naar St. Croix (Iles Vierges) voor een internationaal Volleyball tornooi. Bethny-Flore Pierre (lid van de mamosa familie / links op
de photo) en Judith Pierre (Cunina petekind) werden beiden
opgeroepen om de haïtiaanse kleuren te verdedigen op dit tornooi en
trainden wekenlang samen met de andere uitverkorenen. Ze
vertrokken vorige vrijdag via Miami naar hun bestemming. Een hele
ervaring voor deze tieners om met een vliegtuig te reizen naar een
totaal onbekende bestemming. Ze worden volgende vrijdag terug
thuis verwacht.
Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen en nogmaals mijn beste
wensen voor een vreugdevol paasfeest.

Jan Hoet

