Port-au-prince, 10 décember 2012
Voornaamste gebeurtenissen sinds mijn vorige nieuwsbrief.....
Op 22 oktober werd Clifford Brandt, gekend zakenman en lid van één van de rijkste families van Haïti,
aangehouden. Hij blieek het hoofd te zijn van een gang van kidnappers. Hij werd er o.a. van beschuldigd
2 jongeren uit een andere rijke familie te hebben ontvoerd, waarna een losgeld van 2,5 miljoen dollar
werd geeist. De politie kwam er op uit en de zaak kreeg hier een enorme weerklank, temeer nadat bleek
dat er een 40 politiemensen lid van deze gang waren ......
Van 23 tot 25 oktober trok de tropische
storm Sandy over Haïti en zorgde er voor
veel ellende. Vooral het zuiden en de de
westkust van het land werden zwaar
getroffen. Haïti telde ongeveer 60
dodelijke slachtoffers. Drie dagen regen
zorgde
voor
overstromingen
en
wateroverlast. Huizen en bruggen werden
vernield of zwaar beschadigd. Heel wat
schade ook aan velden en zwaar verlies in
de veestapel. Er werd ook een heropflakkering van de Cholera gemeld. De haitiaanse regering riep de
noodtoestand uit en dit tot eind november. Van hieruit trok Sandy dan naar de oostkust van de
verenigde Staten, waar hij ook een spoor van vernieling achterliet, zoals we het op TV konden zien.
Op 26 oktober vierde ik mijn 70 ste verjaardag. De Mamosa
kinderen in samenwerking met mijn zussen en broers hebben
me bij die gelegenheid een onvergetelijke feestelijke week
bezorgd. Vanaf vrijdag 26 oktober viel me de ene verassing na
de andere ten deel, met als hoogtepunten het plotse
verschijnen van zes familieleden bij mijn aankomst, vrijdag
namiddag, op Kaliko beach hotel, de viering en het heerlijke
avondfeest aldaar temidden van mijn haitiaanse en belgische
familie, en daarna de
eucharistieviering van zondag, waaraan de mamosa jongeren
en de mensen uit de parochie helemaal onverwacht weer een
speciale kleur hadden gegeven. De vele mensen, hier in Haïti
en elders, die van deze verrassingen op de hoogte waren zijn
erin gelukt dit volledig geheim te houden, zodat ik telkens van
de ene“OH” ervaring naar de andere werd geleid. En dit drie
dagen aan een stuk ! Fantastisch ! De rest van de week was ik
gelukkig met de aanwezigheid van drie zussen, een
schoonbroer, mijn neef en zijn haitiaanse echtgenote. Ze vertrokken terug naar Belgie op 3 november.

Van 5 tot 10 november waren
alle scheutisten die in Haiti
werkzaam zijn, samen in
Papaye in het diocesaan
vormingscentrum
van
het
bisdom Hinche, voor onze
jaarlijkse bijeenkomst. Drie
dagen retraite, geanimeerd
door
een
haitiaanse
huismoeder en dan nog 2 dagen
onder elkaar van gedachten
wisselen
over
onze
aanwezigheid als missionarissen in Haiti nu. Dit alles verliep in een scheutse ambiance van
broederlijkheid .
Op zaterdag 10 november werd tijdens een studentenfuif in de faculteit van rechten in Port-au-Prince
een student doodgeschoten door een politieman. Deze gebeurtenis werd door de oppositie tegen
Martelly benut om grootscheepse protestacties op te zetten tegen de president. Dagen aan een stuk
kwamen studenten en herrieschoppers op straat en zaaiden heel wat onrust. Na een goede week van
schermutselingen tussen betogers en politie werd het dan toch terug kalm.
Op 28 november vierden de scheutisten over heel de wereld het 150 jarig bestaan van de congregatie.
Hier in haiti deden we het
met een fijnverzorgde
dankmis,
voorgegaan
door Mgr Chiblly, bischop
van Les Cayes, in de
parochie van St. Jude, waar alle scheutisten van Haiti op aanwezig waren, gevolgd door een feestmaal
op de binnenkoer van de pastorij.
Op 7 décember, werd ik, net als alle andere belgen
in Haïti, uitgenodigd voor een receptie in het
belgisch consulaat, ter gelegenheid van het bezoek
van Prinses Mathilde. Zij was in Haiti als erevoorzitster van Unicef Belgie. We gingen er met 4
vlaamse scheutisten naar toe. Het was een
gelegenheid om landgenoten die in Haiti zijn te
ontmoeten. Er was ook tijd om even een gezellig
babbeltje te slaan met deze geeerde bezoekster. Ik
vernam daar ook dat de hudige ambassadeur van
Haiti, Mevrouw GodelieveVan Den bergh, van Lier afkomstig is. De ambassade van Haiti is in Jamaica
gevestigd, maar ze was voor deze gelegenheid toch naar Haïti gekomen

De jeugd en sportactiviteiten
Sinds begin oktober werden de trainingen hervat
voor de 4 ploegen die zullen deelnemen aan de
regionale compétities. Het begin van dit
kampioenschap wordt steeds maar weer uitgesteld
door onenigheid binnen de Liga. Het bestuur van
deze Liga (Ligue de Volley-ball de la Région Ouest LVBRO) wil reglementen voor deze competitie
opdringen die door de meerderheid van de deelnemende clubs worden verworpen. De
onderhandelingen kwamen in een doodlopende straat terecht. Afwachten dus tot er een “modus
vivendi” wordt gevonden. Op 1 en 2 december, ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd
tegen Aids, organiseerden we ons traditioneel intern volleybal tornooi. Er namen 3 jongensploegen en 2
meisjesploegen aan deel, uitsluitend gevorm met spelers en speelsters die lid zijn van de club “Banzaï”.
Tijdens dit sportgebeuren werd aan het adres van de deelnemende jongeren animatie gedaan rond het
aidsprobleem.

De bouw van het jeugd en sportcentrum
Zaterdag 6 december kreeg ik eindelijk de genotarieerde papieren van de grond in handen, zodat ik nu
legaal eigenaar ben van een terrain van 3225 m2, zoals beschreven door de acte van de landmeting. Dit
betekent het einde van een lange administratieve kruisweg en het begin van een volgende etape.
Vanmorgen ging ik samen
met de architect, Mme
Bretous, en de ingenieur , M.
Rigaud Bonhomme, de grond
bekijken. We vonden de
grond overwoekerd met
onkruid en struikgewas. Ook
de grenspalen van het terrein
waren verdwenen. Het terrein
zal vandaag en morgen
worden vrijgemaakt en dan
moet de landmeter terug de
grenspalen van het terrein
komen plaatsen. Dan moet
een topograpfie van het
terrein worden uitgevoerd zodat de architect aan de hand van die gegevens een definitief plan en een
raming van de onkosten kan opmaken, waarna de bouwwerf kan worden opgezet. Het verder verloop
van de uitvoering van het project kan gevolgd worden op de bladzijde “activités du club – activitées
programmées pour 2012 – 2013”” op de website van Banzaï : www.iwebbanzai.org.

Beste wensen :
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2012. Ik wil daarmee aan u allen mijn beste wensen sturen voor een
gezegend Kerstmis en een vreugdevol nieuwe jaar. Moge 2013 voor u betekenen :

1 jaar van goede gezondheid
52 liefdevolle weken
365 dagen vol vreugdevolle momenten
8760 voldoening schenkende uren
525.600 minuten van voorspoed
31.560.000 seconden van gEluk

