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Hoogtepunten en Acties in Haiti in de voorbije 12 maanden
Michèle et Nicolas
Haïti werd het voorbije jaar gekenmerkt door een grote politieke en sociale instabiliteit wat vooral merkbaar was in de hoofdstad, met aanvallen van
steeds meer geweld tegen de meest kwetsbare mensen (tot 18 doden in één weekend!). De gevolgen zijn het stilvallen van het dagelijkse leven en de
economie in de stad (waar meer dan een derde van de Haïtiaanse bevolking leeft) en een vlucht van de weinige toeristen die heel schuchter in het land
terugkwamen. Een deel van de steeds groeiende ontevredenheid vindt zijn oorsprong in verschillende zaken: stagnatie of verslechtering van de koopkracht, gebrek aan verbetering van de levensomstandigheden, corruptieschandalen (zie ons artikel over de verdwijning van de financiering door het Petro
Caribbean Fund), ten koste van de Haïtiaanse bevolking. Sommige demonstranten worden ook betaald door politici die bij de jongste verkiezingen niet
herkozen zijn en die mensen geld geven om chaos te creëren, autobanden in brand te steken en straten te blokkeren! Het binnenland van Haïti is nog
steeds erg arm en is blootgesteld aan natuurlijke bedreigingen: orkaan Matthews in het zuidoosten, overstromingen, aardbevingen in het noorden, ... de
Haïtiaanse kalebas (munteenheid) is in 1 jaar met 20% gedaald, schommelt enorm, de economische groei is zwak en de staatsschuld explodeert.
Desalniettemin heeft de nieuwe president een grote campagne voor openbare werken in de provincies opgestart en dat begint zijn effecten af te werpen: minder files, en we kunnen af en toe al eens doorrijden ......
Het directe gevolg van dit alles is dat onze sponsoring altijd zo nuttig is - zelfs nuttiger dan vroeger - maar ook steeds moeilijker te coördineren; de ouders die in ‘bidonvilles’ (sloppenwijken) wonen aan de rand van Port-au-Prince zijn immers bang om te reizen naar de stad om hun sponsorgelden op te
halen.
Het beheer van onze sponsorgelden heeft dit jaar een grote reorganisatie ondergaan:
- Zr. Rose Irdene Armand verving Sister Maryse als verantwoordelijke in Port-au-Prince
- Zuster Rose Marie Placide zal onze “onvervangbare” zuster Pauline ondersteunen voor de petekinderen in de provincie Les Cayes
- Het geld voor de petekinderen wordt steeds om de twee maanden verdeeld, maar het geld wordt elke vier maanden naar Haïti verzonden om zo de
kosten te beperken; de banktransacties worden – op vraag van onze partners - meestal op Amerikaanse dollar rekeningen geplaatst, waardoor vaak 2
keer dient gewisseld en daardoor wordt de wisselkoersberekening echt heel ingewikkeld!
- We konden vaststellen dat al het verzonden geld wordt gedistribueerd en dit met een minimum aan bankkosten!
- Het mailingverkeer met onze petekinderen werkt (eindelijk!) beter: de mails worden regelmatig uitgewisseld door diegenen die kunnen en de mail
komt veel sneller aan omdat iedereen zich houdt aan het systeem dat we hebben ingevoerd
- Ons persoonlijk bezoek aan meer dan 65 kinderen in november hielp ook om de contacten te bestendigen.
Omdat de nood zo groot was, konden we niet anders dan 22 nieuwe sponsorschapsdossiers aanvaarden: twee kinderen op de basisschool en 10 jongeren
in een beroepsopleiding bij Pater Lephene in Kaapstad; vier kinderen bij het missiehuis van zuster Denise in Cap Haitien; 6 sponsorschappen bij zuster
Carmelle in Béraud. Gezien de urgentie van de situatie hebben we de eerste zes maanden van al deze sponsorschappen zelf opgenomen; we lanceren
een sterke oproep aan potentiële peetouders om een peterschap op te nemen, zodat deze kinderen in staat zijn hun opleiding verder te zetten.
De situatie van extreme armoede die we in het zuidwesten tegenkwamen, nog verergerd door de orkaan Matthews, bracht ons ertoe om in te gaan op
het verzoek van zuster Margarethe om een klein schoolproject (2200€) in haar basisschool voor een 20-tal kinderen te steunen; een project dat het voorwerp uitmaakte van een oproep tot donaties in een vorige ‘Ons Krantje’.
In mei zal ook een bedrag (1800€) bezorgt worden voor een ander microproject: de wederopbouw van het dak van een huis dat gehandicapte en gesponsorde kinderen herbergt, en dit in een buurt waar er extreme armoede is.
In het noorden wil pater Lephene een project opstarten met bananenplantages in het allerarmste plattelandsgebied; we hebben hiervoor de nodige middel (€ 4100) gevonden.
Meer dan 460 kinderen volgen les aan de Canaan School (die een nieuwe naam gekregen heeft: ‘Kindergarten, Elementary en Junior High’). De school,
gebouwd door AMIE, ziet er geweldig uit! Het is een genot voor ons om al deze geconcentreerde en ijverige kinderen op de schoolbanken te zien! Om de
ongeveer twintig leraren te zien (sommigen hebben echt niks) en technici die dankzij deze school kunnen werken. Thérèse Marie bleef zeer actief in dit
project: met haar comité van donoren kon ze de muur van de omheining financieren ( essentieel voor de bescherming van de school), en het sponsorgeld
verzamelen dat het mogelijk maakt om een groot deel van het schoolgeld te betalen van de armste kinderen. A.M.I.E. houdt contact met deze school, die
nog kan genieten van steun voor petekinderen, maar het hoofdproject (bouwen van de school) is nu afgelopen.
We waren erg ontroerd door de getuigenissen van voormalige petekinderen (zie de laatste nummers van ‘Ons Krantje’). Hoewel we bij onze bezoeken
aan Haïti, steeds meer het gevoel hebben dat wat we doen slechts druppels op een hete plaat zijn. Toch moedigen deze verhalen ons aan om verder te
gaan!. Jongeren die nu volwassen zijn geworden, vertellen ons dat deze sponsoring hun leven heeft veranderd, hun zelfvertrouwen heeft gegeven en –
omdat ze een job hebben gevonden – een plek in de samenleving hebben gegeven. Hopelijk zet dat A.M.I.E-weldoeners aan om ook andere mensen te
overtuigen een peterschap op te nemen. Al is het niet makkelijk om mensen te overtuigen om 6, 8 of 10 jaar een engagement aan te gaan, waarbij we
niet altijd zeker kunnen zijn dat de correspondentie met de peetouders wel optimaal verloopt. We proberen wel onze plaatselijke verantwoordelijken
hierop te wijzen. Daarom verkiezen we in sommige gevallen de steun aan micro-projecten (zoals bvb. in Les Cayes), omdat die makkelijker zijn op te volgen.
Stoppen of verder doen ... Dat is een vraag die bij ons, en misschien ook bij jullie, soms opwakkert. Samen van gedachten wisselen, op de Algemene Vergadering bijvoorbeeld, en informatie delen, door onze nieuwe website bijvoorbeeld, kunnen hierop een positief antwoord geven.
Op enkele uitzonderingen na echter, tonen de microprojecten die we dit jaar in Haïti hebben uitgevoerd, en de vele contacten met onze petekinderen,
dat het de moeite loont! Haïti heeft nog steeds onze steun nodig. Temeer ook omwille van zovele corruptie en natuurkundige plagen. Besef dat er nog
steeds meer dan een half miljoen kinderen zijn die niet de kans krijgen om naar ’t school te gaan.
Scholing is een verplichte schakel om Haïti om zich te ontwikkelen. Al is het niet de enige. Aan die ene schakel kan A.M.I.E. meehelpen … Helaas de andere voorwaarden liggen niet in onze mogelijkheden.

Petekinderen zoeken Uw steun.
Wanneer wij uitkijken naar de vakantie,
start het schooljaar in de Filipijnen. Ook
in Navotas, ons grootste project in en
rond Manila, zitten de kinderen weer op
de schoolbanken. Niet zo evident, voor
de kinderen die in de krottenwijken wonen. Wij hebben ons weer geëngageerd
om 9 kindjes financieel te steunen, en
zoeken daarvoor peetouders. Voor 12€
per maand geef jij een kind een kans.
Wil je meter of peter worden, neem dan
contact op met Mark Bolsens (contactgegevens: zie achteraan ons krantje).
Hier alvast 2 kandidaten. Dankjewel!!!

De jaarcijfers ogen mooi en tonen de fantastische gezondheid van onze AMIE-vereniging. Jaarlijks meer dan 400.000 euro aan recht-streekse steun aan onze projecten en petekinderen kunnen
geven dankzij jullie! En dit met een zeer beperkt bedrag aan algemene onkosten. Elke weldoener mag fier zijn om hier bij te horen!

Jasmine C. Hilliado (°22/9/2013)

Earl Salmon Bebangco (°14/5/2014)

Frans Parren, comité-verantwoordelijke
voor de projecten en peterschappen in
Latijns-Amerika, was onlangs weer in Peru.
Leuk was het om regelmatig zijn verslagjes
te lezen op zijn facebook-pagina ‘Solidair
met El Carmen’. Met zijn toestemming
mogen we er ook uit putten voor ‘Ons
Krantje’. Maar wat beter is … Surf zelf naar
de facebook-pagina.

Algemene Vergadering
Wie er niet bij was heeft weer wat gemist. De algemene vergadering van AMIE is steeds een hartelijk weerzien met zovele mensen-van-goede-wil,
en dit reeds voor de 3-de maal in het gastvrije centrum van Don Bosco in Oud-Heverlee. Naast het
officiële gedeelte—in goede banen geleid door
onze voorzitter Xavier en secretaresse Françoise—
en met toelichting over de cijfers door onze schatbewaarder Stefaan, was deze maal dhr. Frank De
Coninck de gastspreker. Hiernaast leest U alvast
een summiere samenvatting van zijn betoog.
Na het officiële gedeelte werd er nog lekker nagepraat bij een tasje koffie en gebak.
Dank aan de Salesianen van Don Bosco!

g AMIE—28 april 2019
Enkele notities in de vlucht genomen tijdens de conferentie op onze Algemene Vergadering, door de heer Frank
De Coninck, ambassadeur, Groot Hofmaarschalk, voorzitter van Caritas en lid van de Koning Boudewijnstichting
Wanneer we spreken over de NoorZuid relaties betekent dat dat men
vooreerst stilstaat bij de terminologie
die sinds de jaren 50 werd gebruikt.
Aanvankelijk sprak men over onderontwikkelde landen, vervolgens van
landen op weg naar ontwikkeling en
vandaag de dag over minder ontwikkelde landen of tè arme landen. De
landen in het Zuiden verschillen ook
onderling enorm: Afrika verschilt van
Oost-Azië, en Latijns-Amerika. De
meest arme zone is zonder twijfel SubSahara-Afrika.
Kenmerkend voor Afrika is de snelle
demografische groei. Aan het huidig
ritme zal in 2100 een vierde van de wereldbevolking in Afrika leven. Dit is een
kans wanneer men rekening houdt
met het feit dat deze aangroei een
verjonging van de actieve beroepsbevolking betekent voor zover natuurlijk de middelen ter plaatse aanwezig zijn. Het betekent een gevaar wanneer niets wordt gedaan inzake onderwijs en werkgelegenheid. Het zal bijgevolg een tijdbom zijn in termen van migratie als
gevolg van demografische conflicten en klimaatverandering.
Er zijn veel landen in Afrika die zich bevinden in het sub-Sahara gebied: 1. Ghana, Senegal, Ivoorkust, Botswana, Rwanda evolueren in
een gunstige richting; 2. Er bestaat een gebied waar verschillende conflicten heersen: Somalië, Ethiopië, Erytrea, Soedan, de landen
rond het Tsjaadmeer in het centrum van het Sahel gebied (Niger, Nigeria, Kameroen, Tsjaad, Libië); 3. De landen waar de gemeenschap
implodeerde: Democratische Republiek Congo, de Centraal Afrikaanse Republiek en Oeganda.
Europa en Afrika hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis, waarvan
een koloniaal verle-den met negatieve en vooral positieve elementen. De negatieve weerklank die de media verspreiden is deze van een honderdduizendtal
mensen die naar Europa trokken en compensaties vragen, maar de meerderheid
van de zeer jonge locale bevolking heeft de kolonisatie niet gekend.
Vandaag heeft China de plaats van Europa verdrongen zonder zich te interesseren
voor ethiek, mensenrechten, rechtspraak enz. Ze komen zoeken wat ze nodig
hebben: natuurlijke bronnen en doen aan ruilhandel. De Westerse landen schelden de schulden van Afrika kwijt, maar Afrika zelf steek zich in de schulden in China. Deze twee logica’s botsen met elkaar en…..Rusland wordt ook wakker.
In de Democratische Republiek Congo is er een precair evenwicht; de situatie is er
zeer onstabiel als gevolg van de oorlog in het Oosten van het land, de corruptie
en de economie die in de wurgreep zit van een politieke klasse. De groei komt
niet ten goede aan de werkgelegenheid en het behoud van de macht via manipulatie van de verkiezingen is duidelijk. De taak van een Belgische Ambassadeur is
verre van gemakkelijk.
Enkele woorden over de Koning Boudewijnstichting. Opgericht in 1976 telt ze
vandaag 600 verschillende pluralistische fondsen en werkt ze via strijd tegen armoede, gezondheidszorg, zorg voor kunst voor het welzijn in een betere samenleving. Ze werkt in alle transparantie en objectiviteit en laat zich niet in met typische Belgische discussies. Het is een koninklijk initiatief waarop het land fier
mag zijn.

Free Clinic in Filipijnen uitgebreid met oogtesten ...
Mark Bolsens

Het eerste half uur is het steeds weer serieus aanpassen en op adem
komen wanner je in Navotas aankomt. Het begint reeds wanneer je
de jeepney afstapt de pede-cap (taxi-fiets) inkruipt. Hij loodst je door
de smalle straatjes. De geur is onze wegwijzer. Kapotte rioleringen,
vis– en vleesmarkt met gratis insecten en hoe meer je de krottenwijk
inrijdt, hoe meer mensen in de meest schamelige krotten. De laatste
200 meter leggen we te voet af omdat daar de fiets zelfs niet meer
kan rijden. Opletten dat je met je hoofd niet in de elektriciteitsdragen
of waslijnen blijft hangen, je hoofd niet tegen een verroeste golfplaats
slaat, beleefd blijven tegen de tientalle mensen die je op zo’n korte
afstand begroeten, de plassen van afvalwater van de zondagse was of
het dagelijkse bad vermijden, zien dat je niet in een verzakte riool
terechtkomt …
Maar je bereikt uiteindelijk ons schooltje, ons lokaaltje, ons centrum.
En je bent blij. Waar het vorige jaren steeds meer vervallen was, is
het nu prima in orde. Het nieuwe onderhoudssysteem werkt. Maandelijks geven we 4000 Peso (75€) voor het onderhoud, en in
groep wordt er dan beslist welke onderhoudswerkjes er worden uitgevoerd: ramen hersteld, aankoop nieuwe tafels en stoelen, plafond gerepareerd, alles in een mooi kleurtje gestoken. Prima zo.
Deze keer had ik gevraagd om er geen show van te maken, maar meer iets praktischer: een free-clinic. Toen we aankwamen was
dokter Bernadette reeds volop bezig met haar consultaties. Een vlugge check-up van onze kinderen en de nodige medicaties en
vitamines voorschrijven. Er stonden 2 bakken vol van die dingen, gesponsord door 1 van onze trouwste sponsors: het genootschap Anneke Mossel, een reuezenvereniging op de Antwerpse Linkeroever.
Ikzelf had beloofd de free-clinic een extra dimensie te geven met de uitbreiding met een oogtest, mee mogelijk gemaakt door de steun van wereldmissiehulp. Een klein jaar was ik met
de voorbereiding bezig. Een beetje studeren, op zoek naar materiaal, brillen verzamelen en
ter plaatste brengen (met dank aan Elga en Gerard).
We hadden beslist 4 oogtesten uit te voeren: op lange afstand, op lees-afstand, kleurentest
en imaculatie-test. Alles was zorgvuldig voorbereid, de nodige materialen waren aanwezig en
de gezonde stress ook. We hadden op voorhand afgesproken: ik ben geen dokter, dit is een
loutere test en bij problemen sturen we de kinderen door naar een gespecialiseerde oogarts
of opticien.Gelukkig kon ik rekenen op steun van onze kulay-directrice Elsa, die naast het
adminsstratieve ook de rol van tolk op zich nam .
De eerste test. Best wel spannend. Onze oudste K-kids werden als eerste aangeduid. John
Earl .. Alles perfect. De 2-de studente dan maar. Ook alles perfect in orde. Nog enkele studenten volgden, en ook deze scoorden allen meer dan voldoende. We begonnen ons aft e
vragen of heel deze ogentesten wel nodig waren. Het idee had ik ‘gestolen’ van onze AMIEcollega’s uit Ghana die dit ook al hebben georganiseerd binnen hun projecten.
Plots is er een student die op lange afstand bijna niks kon zien. Noch links, noch
rechts. “Kun jij het schoolboard nog lezen?” “Nee, daarom zijn mijn schoolresultaten ook steeds minder …” “Hebben de leerkrachten daar nog niks over
gezegd?” “Nee” … “Oef, daar gaan we dringend iets aan doen.”
En dan volgde nog een student. Ook zij kloeg dat ze het schoolbord nog nauwelijks konlezen. Ook haar moeder kwam op consultatie en zij had last van verziendheid. Daarna nog een meisje uit de lagere school. Ze had van de jaar
school reeds een bril gekregen, maar met total verkeerde glazen … Ze scoorde
nauwelijks beter met dan zonder bril.
Ook volwassenen kwamen langs. Een man van 78 jaar. “Ik voel me zo zenuwachtigd, dokter” “Geen probleem, rustig blijven”. In zijn rechteroog was hij
volledig blind, maar met zijn linker oog scoorde hij nog meer dan voldoende.
“Perfect sir!”, en die man sprong op van vreugde en gaf Elsa nog een dikke kus
van contentement.
Daarna de beurt aan een vrouw van iets boven de 50 jaar. Ook zij was nerveus.
Bovendien bleek dat ze analfabeet was. Kon dus de letters op onze kaarten niet

lezen. Gelukkig waren we hierop voorbereid en hadden we ook leeskaarten met tekeningen op meegebracht. Al was het ook niet
eenvoudig om dat allemaal uit te leggen. Mevrouw bleek bovendien ook zeer slechtziend en werd doorgestuurd naar onze optician.
Meer dan 4 uur, zonder pauze, hebben we testen afgenomen. Uiteindelijk werd de wachtrij kleiner en konden we afklokken op bijna 100 patienten. 8 kinderen en 13 volwassenen hebben we doorgestuurd naar
een optician waarmee we afspraken hadden gemaakt. We hadden een
100-tal brillen bij, en in de loop van de dagen na het onderzoek mochten
diegenen die een bril nodig hadden bij de optician langskomen. Ze
konden dan een montuur kiezen en de optician zette er dan de juiste
glazen in. Dankzij wereldmissiehulp konden we dit
allemaal betalen. Dank!
Een week later eenzelfde
verhaal … Toen waren we
te gast in de free-clinic van Kaibigan, onze Filipijnse zuster-organisatie. We reden
naar Dasmarinas in Cavite, waar we reeds voor het 4-de jaar op rij trimestrieel de
AMIE-free clinic organiseren. Meer dan 100 kinderen stonden te wachten voor
een consultatie bij de dokter, bij de tandarts en … nu ook voor het oog-onderzoek.
Babes, de Kaibigan-verantwoordelijke, had voor assistentie gezorgd: een dokter-inspe, die dankzij AMIE een peterschap heeft lopen, en zo haar
droom kan waarmaken … Heel
snel was ze met de theorie van de testen weg, en de praktijk ging nog vlotter …. Zo
hebben we op korte tijd ook al voldoende mensen en middelen ter plaatse om
onze oog-testen een vast stramien te geven in de werking van onze free-clinic. De
continuiteit is verzekerd … En ook hier proberen we tussen te komen in de kosten
van de bril-glazen. Bril-monturen hebben we voorlopig voldoende vanuit België
verzameld en opgestuurd. Met dank aan Elga en Gerard.
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tel. 0475/466.985
erevoorzitster: Thérès-Marie de Fays-Flipot

Rekening: BE56 0003 2569 6088 - BIC : BPOTBEB1
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Naasstaand overschrijvingsformulie is geschikt
voor eender welke gift.
Als U een voorkeur hebt
wat de bestemming betreft vermeldt U dat best
als mededeling.

Dankjewel!

