Port-au-prince, 10 februari 2013

Carnaval 2013 en verkiezingen
Deze dagen gaat het in de nieuwsberichten vooral over deze twee hoofdpunten : De verkiezingen voor
kamerleden en senatoren die zouden moeten plaats hebben dit jaar en carnaval. Die verkiezingen waren
eigenlijk al gepland voor 2012, maar struikelen voortdurend over het gesjoemel van de politiekers die
ondanks de druk van de internationale wereld er telkens weer in lukken om nieuwe problemen te
scheppen zodat ze noodgedwongen worden
uitgesteld. Deze week verdwijnen alle politieke
zorgen echter in de vergeethoek en gaat alle
aandacht weer naar het populairste volksfeest in
Haïti : Carnaval. Brood en spelen doen de haitianen
al hun zorgen enkele dagen vergeten, tot ze met een
kater carnaval afsluiten. Jacmel had vorige zondag al
zijn carnaval die heel wat toeristen aantrok. Sinds
enkele jaren wordt hier geprobeerd om het
Carnaval in Jacmel (4 februari 2013)
carnavalgebeuren te decentraliseren. Decennialang
was het grote carnavalfeest geconcentreerd in de hoofdstad. De regering Martelly-Lamothe beslistte om
de hoofdzetel elk jaar naar een andere stad te brengen. Vorig jaar was het in Les Cayes. Dit jaar gaat het
grote feest door in Cap Haïtien. Dat brengt wel mee dat er een kleine volksverhuizing heeft plaats
gevonden van mensen die naar Cap Haïtien trokken om met volle teugen aan dit volksvermaak te
kunnen deelnemen. Dat maakt dat de carnavalviering hier in Port-au-Prince eerder flets is, met weinig
opkomst. Voor mij betekent dit een eerder rustig weekend, dus tijd om me aan het schrijven te zetten.

Bezoek van Cunina
Van 4 tot 15 januari hadden we het gewaardeerde bezoek van Sophie Vangheel en haar dochter
Kathleen voor een evaluatiebezoek van de
Cunina werking in Haïti. Deze missie begon op
zaterdag 5 januari 2013 met een bezoek aan
een paar tentenkampen in en rond Port-auPrince, waar we enkele petekinderen konden
ontmoeten en een bezoek aan de vier scholen
in de hoofdstad die bij het Cunina programma
worden betrokken. Op zondag 6 januari
hielden we een Cunina dag in Port-au-Prince.
Bijna alle door Cunina gesponsorde
petekinderen waren op post in het huis van de
Cunina dag in “Mamosa” / 6/1/2013
Stichting Mamosa – Cunina voor een feestelijk
samenzijn en om aldus hulde te brengen aan Cunina en haar stichster, voor de kans die aan 120

kinderen wordt geboden om naar school te gaan. De kinderen brachten een programma met
dansnummers, zang en sketches, waar we konden ervaren dat er kunstenaarstalent aanwezig is bij hen.
Het feest, want dat was het voor de kinderen en hun ouders, werd afgerond met een lekkere maaltijd
klaargemaakt door Melanie, de onvermoeibare kookmoeder van het onthaalhuis. Op dinsdag 8 januari
trokken we dan naar het binnenland met een eerste stop in Hinche bij Dirk Vermeyen die de werking
van Cunina in de centrale plateau (La Victoire en MombinCrochu) coordineert. Woensdagmorgen gingen
we dan naar La Victoire, waar Cunina een partenariaat heeft ingesteld met de parochieschool. We
werden hartelijk ontvangen door pater André Augustin, de haïtiaanse pastoor aldaar. We bezochten de
school en namen deel aan een klein feestje aangeboden door de petekinderen aan Sophie en Kathleen.
De hartelijkheid van de kinderen toonde nogmaals aan hoe sterk de tussenkomst van Cunina wordt
gewaardeerd.
S’avonds reden we dan nog door naar Mombin
Crochu, waar we verbleven tot zondagmorgen 12
januari. We kregen er haitiaanse gastvrijheid
aangeboden bij pater Eyma Leclerc, scheutist. Hier in
Mombin Crochu is Cunina aanwezig in drie scholen,
met peterschappen en onderwijsondersteunende
bouwprojecten. In de twee protestantse scholen, Dieu
Seul Maître en La Sagesse, en in de parochiesschool
(Notre Dame) werden telkens twee nieuwe
Inhuldiging van 2 nieuwe klaslokalen voor de school
klaslokalen ingehuldigd. Deze inhuldiging ging gepaard
“La Sagesse” in Mombin Crochu
met een feestje waarin de kinderen door dans, zang en
sketches hun dank wilden betuigen aan het adres van Cunina. Er werd ook tijd genomen om te
vergaderen met de betrokken schooloversten om de verdere samenwerking met Cunina te bespreken.
Voor de komende jaren zal de bouw van drie scholen in MombinCrochu (telkens 8 klaslokalen) worden
verdergezet. Cunina zal ook voorzien in de inrichting van deze
klaslokalen (ook in La Victoire). Ondertussen werden
schikkingen getroffen om in Mombin Crochu, vanaf
September een bureau te openen voor de administratie van
Cunina. Deze zal waargenomen worden door Suze Louis, die
zich al enkele jaren inzet voorCunina in de centrale plateau. Zij
Twee nieuwe klaslokalen van de
werd daarvoor
parochieschool van Mombin Crochu
door Sophie
officieel aangesteld tijdens hun bezoek. Sophie liet aan
Wilnise en Suze ook weten dat ze een officiele
uitnodiging zullen krijgen om deel te nemen aan een
vormingssessie in de hoofdzetel van Cunina in Belgie, in
september 2013. Op zaterdag 12 januari vatten we de
terugreis naar de hoofdstad aan. We zijn 5 uur
Een nieuw klaslokaal in de school “Dieu Seul
onderweg om de welgelukte missie af te sluiten met een
Maître” van Mombin Crochu
dag rust. Over Cunina : www.cunina.org

De jeugd en sportactiviteiten
Het bestuur van Banzaï in solidariteit met drie andere clubs
beslistte om niet deel te nemen aan het regionaal kampioenschap
dat door de regionale liga (LVBRO) wordt georganiseerd. De vraag
van 5 clubs op 7 om een kleine verandering aan te brengen in het
wedstrijdreglement werd autoritair verworpen. Na onze weigering
om deel te nemen kregen we dan het deksel op de neus en werd
de club samen met twee
anderen geschorst voor 2
seizoenen. Daarmee beslist De meisjesploeg van banzaï (D 1)
de liga, die volleyball zou moeten promoten om een kleine 200
athleten te beletten om volleybal te spelen. We gingen in beroep
tegen deze beslissing. Ondertussen organiseren we zelf onze eigen
competities zodat onze jongeren kunnen spelen. We houden
tornooien met 6 meisjes en 6 jongensploegen. Vorig weekend
hadden we een eerste aflevering met enkele geslaagde matchen
De jongensploeg van banzaï (D 2)
met onverwachte uitslagen. Zoals onze meisjes uit de tweede
afdeling die nipt verloren van de meisjes uit de eerste afdeling van een andere gestrafte club, Volley
2000. Meer informatie daarover op www.iwebbanzai.org. Op 2 en 3 maart zullen we in Pignon zijn met
onze meisjesploeg, voor een vriendschappelijk tornooi.

De bouw van het jeugd en sportcentrum
Op donderdag 13 december ging de ingenieur met twee werkers naar het terrein om het te reinigen van
al het gewas dat er ondertussen op manshoogte was gegroeid. Ze waren amper een uurtje aan de gang
toen ze werden bedreigd met aanhouding door een kerel die zich voordeed als de eigenaar. Ze moesten
noodgedwongen het werk stilleggen. We ontdekten ook dat de grenspalen aangebracht bij de vorige
landmeting waren weggenomen. Achteraf bleek dat de kerel die stokken in de wielen was komen steken
één van de personnen was die het proces hadden verloren. De stappen sindsdien ondernomen om die
zaak weer eens in orde te krijgen stoten op de nalatigheid van de vorige eigenaar die zijn
verantwoordelijkheid niet opneemt en niet beter vindt als het lastig wordt, zijn schup af te kuisen en
naar de Dominikaanse Republiek te trekken voor enkele weken. Hij heeft daar een maitresse en
eigendommen en daarmee blijven we hier op onze honger zitten. Hij is sinds vorige zondag terug in Haïti
en verzekert er ons nu van dat de komende dagen tot actie wordt overgegaan, om een nieuwe
definitieve landmeting te doen en de in bezitneming van het terrein waar te maken. Hij moet daarvoor
wel heel wat volk optrommelen, iets wat hem tijdens de carnavalweek niet gaat lukken. Het wordt dus
weer half februari voor we aan een volgende, hopelijke definitieve stap toe zijn.
Tot een volgende keer ! Met een warme groet uit Haïti.
P.S. De website van Mamosa werd bijgewerkt : www.webmamosa.org

Jan Hoet

