
 

 

Kollum, september 2013 

Beste Haïtivrienden en –vriendinnen, 

Na een fantastische zomer in Nederland is hier alweer de najaarsbrief 2013 van Haiti Project. Afgelopen periode is er veel werk 

verzet om de bestuurswisselingen officieel te organiseren en alles goed over te dragen. Johan Hoogsteen staat ons goed bij om 

dit alles goed te laten verlopen.  

Afgelopen periode is ook de tijd gewest van het verder toerusten van de Haïtianen docenten op de Waterschool aan Route 

Lilavois in Bon Repos, in het noordoostelijk deel van Port au Prince. Er is een begin gemaakt met het organiseren van een cursus 

voor een groep mensen vanuit noord Haiti, die in hun eigen woonomgeving ook aandacht gaan besteden aan waterproblemen. 

Zo wil de school meer activiteiten ontplooien om de kennis die nu is opgedaan te verspreiden tot ver buiten Port au Prince. Er 

zijn tevens contacten gelegd met andere NGO’s om het concept Waterschool elders te gaan kopiëren. Volgens ons is het 

verspreiden van kennis en bewustwording één van de pijlers van verdere verbetering van het leefmilieu van de Haïtianen. Met 

name op het platteland is nog heel veel winst te behalen op dit vlak. 

Zoals u in de vorige rondzendbrieven hebt kunnen lezen, hebben we reeds twee groepen  van respectievelijk 12  en 20 trotse  

waterspecialisten kunnen feliciteren met het behalen van hun diploma. De derde groep van 20 staat in de startblokken. Op het 

moment van schrijven is de inschrijving en introductie van de cursus al in volle gang en Sander Buisman zal de start van de 

cursus verzorgen.  Ze willen zo graag aan het werk! 

De Haïtiaanse docenten Frémond Constant en Pierre Samson hebben nu ook de hulp gekregen van twee nieuwe krachten, 

Kerdyne en Sam. Het team van 4 stafleden zal worden geformeerd tot een hecht team dat vierkant achter de doelstelling van de 

school staat en gemotiveerd verder wil.  Er is hard gewerkt aan het 

schrijven van Franstalig onderwijsmateriaal en het verder optimaliseren 

van de praktijkruimte. Tevens zijn er al aanvragen binnengekomen van 

bedrijven die hun water willen laten testen op het laboratorium van onze 

school!! Dienstverlening en onderwijs versterkt elkaar! 

De opdracht voor de komende periode is dat we leerlingen kunnen gaan 

helpen met het verstrekken van een renteloze lening om een 

waterverkooppunt te gaan opzetten in de slums van de stad. Zoals in de 

laatste nieuwsbrief ook al is gemeld is buiten de stad een complete 

nieuwe illegale “stad” ontstaan door mensen die uit het centrum zijn 

weggejaagd of gevlucht. Een uitstekende plaats voor nieuwe waterkiosken 

gerund door de leerlingen van onze school. Onze financiële positie dient daarom versterkt te worden om eenvoudigweg de 

kortdurende leningen te kunnen verstrekken. Dit vraagt naast het nodige geld ook organisatorisch nogal het een en ander van 

de lokale staf. Het geldverkeer is er een kwestie van cash en boter bij de vis want de  mensen kunnen niet zomaar een 

bankrekening openen voor het aflossen van de lening etc. Uw gift hiervoor wordt zeer op prijs gesteld! 

Gezond drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en het scheppen van banen blijven hoog in ons vaandel staan. En daarbij is 

kennis de sleutel. Het overbrengen van kennis leidt tot zelfstandigheid en het vergroten van de eigen waarde. Een prachtig mooi 

gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem een 

hengel gereed te maken en te vissen en je voedt hem zijn leven lang." “Er zijn in Haïti geen problemen, alleen maar 

oplossingen!” (citaat pater Bohnen)  Wij laten ze daar niet stikken.  Doorgaan is leven, niet doorgaan is dood.  U hulp is hierbij 

onontbeerlijk. Stoppen is geen optie.       

KITE AYITI VIV !!!  Laat Haïti leven! 

Hartelijk dank voor al uw steun van de afgelopen periode! 

Leo Groendijk, Sander Buisman en Jan Joling 

Stichting Haïti Project, Cantecleer 51  9291 AR Kollum  Bankrek.:  IBAN RABO 1622.40.066  www.haitiproject.info                                                       

e mail: stichtinghaitiproject@gmail.com  of  info@waterforeveryone.nl    tel:  0511 - 45 27 66  /  058-2846215 
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