Port-au-Prince, 21 juli 2013

Dag Allemaal,

Vandaag is het nationale feestdag in Belgie met een nieuwe koning en koningin ! Blijkbaar is dit een
gebeurtenis die even nationaal voelend werkt als wanneer het belgisch voetbalelftal goed presteert in
de voorronde van de wereldbeker !
Dagenlang werd er in juni, in Haiti over niets anders gepraat en geschreven dan over de prestatie van de
nationale voetbalploeg hier in 2 vriendschappelijke wedstrijden met 2 toppers uit de voetbalwereld :
Spanje en Italie. Deze twee nationale ploegen met al hun grote vedetten, waren op weg voor hun
deelname aan de “Confederations Cup” in Brazilie. Dit kampioenschap werd hier op de voet gevolgd.
Haiti verloor op zaterdag 8 juni, in Miami, nipt van Spanje (1 – 2) en speelde op dinsdag 11 juni, in
Brazilié, gelijk met Italie (2 – 2). De haïtianen vergaten zowaar gedurende enkele dagen de vele
problemen waarmee ze dagelijks zitten opgeschept. Hun nationale fierheid werd nog maar eens
gestreeld dank zij koning voetbal.
In Haïti zelf blijven de politiekers kat en muis spelen met de internationale wereld in verband met de
aangekondigde verkiezingen voor kamer en senaat, waarvoor tot nu toe nog altijd geen datum werd
vooropgezet. Deze verkiezingen hadden al op eind 2011 moeten plaatshebben.
Sinds begin juni zitten we hier weer volop in de periode van de wervelstormen. De vooruitzichten voor
dit seizoen van mogelijk tropisch natuurgeweld zijn niet heel aanmoedigend. We kregen op 9 en 10 juli
al bezoek van de wervelstorm “Chantal” waarvoor rood alarm werd afgekondigd. Maar buiten
wateroverlast in enkele streken van Haïti ging de storm vrij vlug voorbij zonder veel onrust te zaaien.
Hopelijk blijft Haiti voor de rest van het seizoen gespaard van nog meer ellende.
Juni was ook de maand van de staatsexamens, elke week voor een andere categorie : Staatsexamen na
het lager onderwijs (CEP-klas), na het 9º jaar (=derde middelbaar), na de retorica en na de Philoklas
(einde van middelbaar). Er waren dit jaar voor heel Haïti een 745.000 kandidaten voor deze
proefwerken. Daarvan werden er uiteindelijk 14.000 geweerd nadat werd vastgesteld dat er
gefraudeerd werd
door schooldirecties, met hun schooluitslagen van vorige klassen en
staatsexamens....

De Stichting Mamosa – Cunina
Op 25 juni kreeg ik eindelijk de laatste documenten waarvoor de notaris moest zorgen in de hand, nodig
om de officiele erkenning van de stichting te bekomen. Het dossier bevind zich nu volledig in het
ministrie van binnenlandse zaken. Ze zullen nu de stichting komen bezoeken (wanneer weet Joost) en
dan gaat het dossier naar de Primature waar de president van Haiti dan zijn goedkeuring zal
ondertekenen waarna deze erkenning in het staatsblad zal verschijnen en we een bankrekening op
naam van de stichting kunnen openen. Dus nog altijd wat geduld !

In het onthaalhuis Mamosa is de vacantiestemming ingetreden, uitgezonderd voor de universitairen die
nog steeds schoolgaand zijn. We wachten nu nog op de uitslagen van 12 mamosa jongeren die
deelnamen aan de staatsexamens. Voor Enide was dit na het lager onderwijs (CEP klas), voor BethnyFlore en Kimtherly na het 9º jaar (= derde middelbaar), voor Irenise, Jinette, judette, Jasmine en Merline
na de retorica en voor Yasmina, Guerda, Phaizard en Bibine na de Philoklas. We duimen voor goede
resultaten, die hen moeten toestaan een volgende stap te zetten in hun leerprogramma. In het beste
geval heeft Mamosa dus volgend jaar 4 universitairen bij. De schooluitslagen van de anderen waren
goed. Ze mogen allemaal een klas hoger.
Alle Cunina petekinderen van Port-au-Prince (121) werden door Wilnise, coordonatrice van de
cuninapeterschappen voor Port-au-Prince, uitgenodigd om zich aan te melden met hun schoolrapporten
en om tegelijkertijd een brief te schrijven voor hun peetouders. Hun schooluitslagen waren in grote
lijnen bevredigend. Alleen van degenen die deelnamen aan de staatsexamens en de enkele
universitairen zijn de uitslagen nog niet gekend.
De jeugd en sportactiviteiten lopen door aan een regelmatig ritme. Ons tornooi werd afgesloten op 23
juni met de laatste finales die zowel bij de meisjes als bij de jongens door Banzaï werden gewonnen.
Daarmee sloten we de compétitie af die we noodgedwongen organiseerden, om onze spelers en
speelsters de kans te geven te volley-ballen, nadat de Haitïaanse federatie ons voor twee seizoenen had
uitgesloten van alle officiele wedstrijden. Ondertussen werd een commissie aangesteld die moet
bemiddelen nadat werd aangetoond dat hun sancties onwettig waren. Deze maand nog zouden die
worden opgeheven.

Het jaarlijkse sportkamp door Banzai georganizeerd, begon op maandag 8 juli en loopt nog tot 1
augustus. 169 jongeren tussen de 8 en 18 jaar (134 meisjes en 35 jongens) nemen deel aan het kamp dat
plaatsheeft in het college Saint Louis de Gonzague, in de gemeente Delmas. Ze zijn daar van maandag
tot vrijdag, telkens vanaf 8 uur ’s morgens tot 4 uur in de nammidag. Onder leiding van de technische
directeur van de club bijgestaan door 8 monitoren, spelers uit de ploeg die in de eerste divisie uitkomt,
worden de kinderen ingewijd in de geheimen van de volleybalsport. Verder is er tijd voor vorming rond
onderwerpen die van belang zijn voor de jeugd, zang en danswedstrijd, enz. Ze betaalden daarvor een
bijdrage van 10 Euro. Elke dag krijgen ze een copieus middagmaal. Na twee weken kunnen we al zeggen
dat het kamp een succes wordt.

Wat de bouw van het jeugd en sportcentrum betreft zijn we eindelijk een goede stap vooruit ! Op 31
mei kregen we officieel de aangekochte grond toegewezen en op 5 juni werd de topographie van het
terrein gedaan. Op dinsdag 11 juni kregen we de officiele bouwvergunning en begonnen dezelfde dag
nog met de werken. De uitvoering van het project zit nu wel in
een stroomversnelling, met nu en dan toch nog een kleine
hindernis. Op donderdag 20 juni kregen we plots weer
moeilijkheden. Om 3 uur in de nammidag verscheen er een
rechter en enkele politiemannen op de bouwwerf die de
werken kwamen stopzetten en de bouwwerf verzegelen. Deze
rechter was omgekocht door dezelfde kerel die eerder al had
geprobeerd stokken in de wielen te steken. Gelukkig konden
we rekenen op de snelle tussenkomst van onze advocaat die
erin lukte de puntjes weer op de i te krijgen en zaterdag middag
kwam dezelde rechter, met de glimlach alsof er niets aan de hand was, op bevel van de
regeringscommisaris de bouwwerf weer open maken. Sindsdien gaan de werken verder zonder
weerstand. De bouw van de omheiningsmuur werd beeindigd. Deze was uiteindelijk niet voorzien in het
budget, maar bleek een dringende noodzaak om ons terrein te beveiligen tegen “grond jagers”.
Aangezien we nu ook verplicht worden te bouwen volgens de opgelegde normen die bouwwerken
bestand moeten maken tegen aardbevingen, zal die muur alleen (120 meter) al een 30.000 Euro kosten.
Verder waren er de zware
onkosten bij de aankoop van de
grond en de stappen om na 2 jaar
en drie maanden over ons terrein
te kunnen beschikken. Deze eerder
onvoorziene uitgaven maken het
ondertussen duidelijk dat de
beschikbare fondsen onvoldoende
zullen zijn om het project tot een
goed einde te brengen. Ik zal dus
wel weer op de bedeltoer moeten.
Hiernaast ziet u de volumetrie van het bouwproject, getekend door een bevriende architecte, Mme Luc
Bretous. Het geeft een mooi beeld van wat het zou moeten worden. Hieraan zullen nog enkele
veranderingen moeten worden aangebracht om het definitief bouwplan binnenkort in handen te
hebben. Ik zal er mee naar verschillende instellingen trekken die misschien kunnen helpen. Er is een
kleine kans dat de haitiaanse diaspora van Canada dit project wil steunen. Wilt u meer informatie over
de vooruitgang van de werken en de gedane onkosten ga dan naar de website van Banzaï :
www.iwebbanzai.org/

Normaal gesproken zal ik op 27 augustus a.s. naar Belgie vertrekken voor een zestal weken
verlof. Ik hoop te kunnen reizen samen met Wilnise, Ketheline (coordonatrices van de
Cuninaprojecten in Haiti, uitgenodigd door Cunina voor een vormingssessie in Geel) en Darline
(gevraagd om meter te zijn van het zoontje van Emilia, lid van de mamosa-familie en mijn neef
Dries Coenen). Bij een eerste poging tot aanvraag voor een Schengen visum op de franse
ambassade werd hun dit geweigerd. De komende week gaan we opnieuw proberen, hopelijk
met succes. Ik hoop terug in Haiti te zijn in het begin van october.
Tot een volgende keer, en misschien tot ziens in Belgie. Met een warme groet vanuit Haïti.
Jan Hoet

