
Samen bouwen  

aan de toekomst 

 
 

De Situatie in Haïti,    december 2019. 

 

Het gaat niet goed in Haïti, maar wat gebeurd er nu eigenlijk en waarom? 

 

In 2017 is er een rapport uitgekomen die een grote corruptie heeft blootgelegd van achtereenvolgende 

regeringen sinds 2008 (Preval, Martelly en ook de huidige zittende president Jovenel Moise). Met het 

Venezolaans steunprogramma “Petrocarib” konden veel landen in het Caribische gebied brandstof tegen 

kostprijs inkopen en kregen ze een zeer goede terugbetalingsregeling op leningen.  

 

Toen bleek dat de regeringen in Haïti niet terugbetaalden, maar het geld hadden weggesluist stopte 

Venezuela in 2018 met de levering van brandstof naar Haïti. Daardoor ging voor de gewone Haïtiaan de 

brandstofprijs met 50% omhoog.  Na enorme demonstaties werd de verhoging teruggedraaid en de 

verantwoordelijke minister ontslagen. Daarna zijn de brandstofprijzen geleidelijk alsnog gestegen. 

 

Begin 2019 komt er meer nieuws over de “Petrocarib” corruptie. Ondertussen zijn de brandstofprijzen 

meer dan verdubbeld en ook de kosten van het levensonderhoud zijn explosief gestegen. De leidt tot 

nieuwe demonstraties. Duizenden mensen gaan vreedzaam de straat op . Ze verdenken de huidige 

president ook van corruptie en willen dat hij vertrekt en dat de enorme gelden die Haïti gekregen heeft 

ten goede van het volk komt.  

 

Helaas demonstreren er ook grote groepen onder leiding van bendes die (financieel) ‘gevoed’ worden 

door oppositiepartijen. Wegen worden geblokkeerd, autobanden in brand gestoken, vernielingen, 

overvallen en berovingen; niemand is veilig ook de Haïtianen zelf niet.  

 

Veel Haïtianen zijn bang de straat op te gaan en door brandstof tekort rijdt er geen openbaar vervoer en 

kunnen mensen niet op hun werk komen. De economie komt hierdoor stil te liggen, mensen verliezen 

hun baan. Op de zwarte markt voor voedsel en brandstof schieten de prijzen omhoog.  

 

In september 2019 gaat het land “op slot”, “Peyi lok”, scholen, gerechtsgebouwen, bedrijven, publieke 

service zijn bijna overal dicht en de economische productie ligt zo goed als stil.  

 

Eind november is het weer iets rustiger. Kleine bedrijfjes openen weer, mensen durven wat meer de 

straat op en kunnen weer naar hun werk. Mensen bedenken nieuwe manieren om te reizen en verblijven 

bij vrienden of familie in de buurt van hun werk. Ook zijn de meeste scholen weer open en de publieke 

service. 

 

Helaas wordt er al wel weer gesproken over nieuwe onlusten en demonstraties in januari 2020. Het volk 

geeft aan door te zullen gaan tot de huidige president vertrekt. Daarnaast is het 12 Januari 2020 ook 10 

jaar geleden dat de vreselijke aardbeving heeft plaatsgevonden. Dit zal zeker een nieuwe ‘trigger’ zijn 

want wat is er voor de mensen van Haïti nu eigenlijk veranderd? 



 
 

Het volgende stukje komt uit de nieuwsbrief van een vriendin die al 30 jaar in Haïti woont en werkt;  

Het land is iets rustiger, we kunnen weer wat vrijer de straat op. Scholen zijn weer begonnen en we zijn 

zo blij veel kinderen weer te zien. Meer protesten worden gepland voor januari 2020, dus wie weet wat 

er dan weer gebeurd. Sommige wijken hebben nog steeds dagelijks demonstraties en brandende banden. 

Het resultaat van 3 maand ‘lockdown’ is; meer armoede.  

Mensen hebben niks en honger hebben is voor velen een dagelijks gebeuren.   

Helaas is er veel misdaad gaande, we proberen er zo weinig mogelijk aan te denken en door te gaan met 

ons werk voor de armen. We hebben veel te doen dus vertrouwen we in God en doen ons best en gaan 

door.  

 

Geen vrolijk verhaal, maar dat is geen reden om de mensen in Haïti in de steek te laten. Ook Vrienden 

van Haïti Nederland blijft doorgaan met helpen waar dat kan. Kleinschalig en met succes. Het 

kippenproject heeft dit najaar laten zien dat na de eerste investering het zelfstandig verder kan. Met 

jullie steun is de eerste waterput geslagen en na enige vertraging is die nu bijna klaar. Ook het 

tuinbouwproject verloopt succesvol. Het is nu zaak om een omheining te maken om alles te beschermen 

tegen loslopend vee. Verder zijn we bezig om een landbouwschooltje op te zetten om ook de mensen in 

de omgeving van het project te scholen en verder te helpen zelf in hun levensonderhoud te voorzien. En 

natuurlijk onze andere projecten. 
 

Alle steun is daarbij welkom. Met een klein bedrag kan er al veel bereikt worden. Voor €5 kopen we 

bijvoorbeeld al een spa, schrepel, riek, hark, afvalmand of een kratje om de kippen in te vervoeren naar 

de markt. Een lief klein kuikentje kun je sponsoren voor €2,50 en een zakje zaad voor de volgende oogst 

is ook €2,50. Leuk om hier een familieprojectje van te maken. Laten wij met elkaar deze Haïtianen die 

mooie kans geven. Ze zijn gemotiveerd en met onze steun komen zij er beslist. 

 

Namens de bewoners van ons project in Haïti, willen wij u allemaal bedanken voor uw financiële 

bijdragen in 2019. Wij hebben in Haïti nog veel te doen dus vertrouwen wij op GOD, doen ons best en 

gaan door. Bent u aan het voorbereiden voor de kerst, oud en nieuw, verlies uzelf niet in de drukte van 

het voorbereiden. Er is geen stress nodig om “klaar” te zijn , het enige waar u klaar voor hoeft te zijn is 

het delen van een fijne tijd met de mensen waar u van houdt. Denk eens aan iemand die verdriet heeft 

deze feestdagen, ga eens bij iemand langs die mogelijk eenzaam is. Laat geen kans voorbij gaan om 

gewoon vriendelijk te zijn.  
 

Wij wensen u namens het bestuur en de bewoners van ons project, 

hele mooie feestdagen toe. 

 

 
Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl. 
Reknr: NL 89 RABO 0105 1897 15 
 

http://www.vriendenvanhaitinederland.nl/

