Port-au-Prince, 3 0 mai 2012

Beste Vrienden,
Haiti nu
We hebben in Haïՙti een nieuwe regering. Het politieke theater opgevoerd
door shaamteloze politiekers werd tenslotte afgerond met het
aanvaarden van de nieuwe eerste minister, na heel wat gesjoemel en het
uitdelen van heel wat smeergeld. Laurent Salvador Lamothe en zijn
regering werd officieel aangesteld op 14 mei ll. President Martelly is
blijkbaar een beetje sterker uit deze politieke klucht-crisis gekomen. De
kamerleden verloren er wel heel wat krediet en lieten zich kennen als een
bende profiteurs. De volgende mop gaat de ronde : Martelly rijdt met tube-less banden. Hij
heeft geen “chambres (à air)” nodig. Chambre is binnenband en verwijst tevens naar de kamers
van volksvertegenwoordigers en senatoren.
Het valt wel op dat er nu heel wat serieuze bouwprojecten aan de gang zijn. Verschillende
kleinere tentenkampen werden geruimd. Ook het grote stadsplein (Champ de Mars) in het
centrum van Port-au-prince, wordt stillaan terug leeggemaakt.
Het regenseizoen begon ondertussen en de laatste weken was er heel wat wateroverlast.
Daarmee stak de choleraplaag hier en daar weer de kop op.
Mamosa
De stappen om de officiele erkenning van de Stichting Mamosa-Cunina te verkrijgen kennen
een zenuwslopende traagheid. Steeds weer een excuus, een andere te vervullen voorwaarde,
een andere reden om te zeggen : nog een beetje geduld. Ik bel elke week enkele keren met de
notaris die alles binnen de schoonste keren in orde ging maken. Gisteren vertelde hij mij dat
alle documenten nu waren afgeleverd aan het gemeentebestuur van Delmas en dat de officiele
erkenning heel binnenkort zal worden verkregen ... Hoop doet leven... Hij ook voegde er wel
aan toe : Pater vergeet niet dat je in Haiti bent en Haiti is op dat vlak heel speciaal ... Bedankt,
mijnheer de notaris, jij wordt anders wel goed betaald om “niets” te doen. Ik vernam vorige
week van een vertegenwoordiger van een NGO dat ze na 4 jaar stappen nog steeds die
erkenning niet hadden.
Het leven in mamosa gaat zijn gewone gang. De schoolgaande jongeren bereiden zich stilaan
voor op de komende proefwerken. Van 28 april tot 2 mei hadden we in mamosa het
gewaardeerde bezoek van dokter Eric Desmet uit Geel, vriend van mamosa en tevens Cunina
peetouder van enkele jongeren in Haiti zoals Nadège Louisma en Guerda Desrosiers, leden van
de mamosa familie.
De bouw van het jeugd en sportcentrum
Elke dag opnieuw wordt me verteld dat de laatste handtekening die we nodig hebben
neergepend is, zodat de eigenaar het document dat hij nodig heeft om zijn grond te kunnen
verkopen kan ophalen. Elke keer is er weer een nieuw excuus. Elke dag opnieuw wordt deze
uitvoering naar “morgen” verschoven. En dan wordt er lakoniek bij gezegd, dat ik niet mag
vergeten dat ik in haiti ben .... Dezelfde zenuwslopende traagheid als bij de stappen voor de

erkenning van de stichting “Mamosda – Cunina”. We geraken eraan gewend en proberen dus
nog maar eens nog meer “geduld” te blijven hebben.
De jeugd en sportactiviteiten
De laatste wedstrijd van het regionaal kampioenschap werd
op zondag 20 mei gespeeld. Banzaï lukte een dubbelslag. Op
19 mei, de 16º verjaardag van de sportbond, wonnen de
jongens hun tweede
finale van de play
offs en werden
daarmee kampioen.
De meisjes verloren
die dag hun tweede
finale, maar zetten
de zondag de puntjes terug op de i. Ze wonnen de derde
finale met overtuigende cijfers : 3 – 0. Daarmee konden ook
zij de beker als kampioen in ontvangst nemen.
De meisjes uit de 2º afdeling verloren hun halve finale en de jongens verloren hun finale in een
adembenemende match met 5 sets. Ook de meisjesploeg U-18 haalde de halve finale. Alles bijeen een
opmerkelijk goed palmarès voor de 4 ploegen die aan de officiele competities deelnamen.
De kampioennploegen bereiden zich nu voor op het nationaal kampioenschap dat dit jaar in Hinche
wordt gespeeld het eerste week end van augustus.
We kregen een uitnodiging voor het “Labor Day tournament” in New york op 1 september. Als we
daarvoor sponsors vinden zullen we deelnemen. Dank zij de deelname van het merendeel van onze
spelers en speelsters aan de voorronde van de wereldbeker zullen zij een geldig visa hebben voor de
USA.
De uitslagen in verband met het regionaal kampioenschap en bijhorende photos zijn te zien op de site
van Banzaï : www.iwebbanzai.org.
Ondertussen hadden we 6 van onze speelsters, waarvan
drie kostgangers van huize Mamosa, Guerda, Nirvah en
Hulda, die met de haitiaanse nationale seniorenploeg vorig
weekend deelnamen aan de eerste ronde van de
wereldbeker van 2014. Ze waren daarvoor in Saint Croix
(Amerikaanse Iles Vierges). Met 2 overwinningen (op 4
matchen gespeeld) verzekerden ze zich een plaats voor de
volgende ronde. Van onze jongensploeg werden er 9 spelers
opgeroepen voor de nationale ploeg die in juli de voorronde
van de wereldbeker zullen spelen, eveneens in Saint Croix.
Dit jaar gaan we terug een sportkamp orgainseren. We
doen het in samenwerking mat de broeders FIC. Het kamp
zal doorgaan vanaf 9 juli tot 1 augustus. De Broeders FIC stellen hun terrain en lokalen ter beschikking.
Van 7 tot 23 juli zal ik gastheer mogen zijn van Manou Schoenmakers en Ruth Smits, twee
volleybalspeelsters van de club Smash uit Oud-Turnhout. Ze zullen een handje toesteken in de
begeleiding van de jonge deelneemsters van het kamp.
Tot zover met deze enkele regeltjes nieuws. Met een dankbare groet aan u allen.

Jan Hoet

