Samen bouwen aan
de toekomst
==========================

10 jarig jubileum
februari 2020
Op 16 Februari mag de Stichting Vrienden van Haïti (voorheen Stichting van Haïti
Westvoorne), dankzij jullie die ons al die jaren financieel en emotioneel hebben
ondersteund, haar 10-jarig jubileum vieren. Daar zijn we blij mee en trots op.
De verjaardagen van onze stichting gaan altijd ook gepaard met een verdriet.
Ontstaan uit een enorme aardbeving waarbij zoveel Haïtianen zwaar getroffen
zijn. Een land dat nog steeds het armste land van het westelijk halfrond is. Zo
ook dit 10 jarig Jubileum. Als Haïti in het nieuws komt is dit helaas nog steeds
met berichten over armoede, geweld, corruptie en weinig verandering. Ten
aanzien van dat laatste weten wij gelukkig beter.
Stichting Vrienden van Haïti Nederland heeft de afgelopen 10 jaar heel veel
verandering gezien en geholpen om grote verschillen voor kleine- en grote
mensen te realiseren. Wat voor ons misschien klein lijkt, is voor hen een wereld
van verschil. Het verschil tussen ellende en ontmoediging en hoop voor de
toekomst. En dat vieren we op deze mooie Jubileum dag.
We hebben best veel bereikt, dankzij jullie en dankzij het harde werken en de
samenwerking tussen Stichting Vrienden van Haïti Nederland en de verschillende
projecten in Haïti met de Haïtiaanse bevolking.

Het Codrington college:
•

•

We hebben een basisschool gebouwd met 9
lokalen waar kinderen weer naar school
konden nadat de oude school verwoest was
door de aardbeving.
Leerkrachten en hoofd van de school nieuwe
werkmogelijkheden geboden.

• Er zijn drie toiletten aangelegd.
• De school heeft banken, tafels en boeken gekregen.
• Er is voor drinkwater gezorgd op het schoolterrein.
Dit project is inmiddels zelfvoorzienend.

Petit Goâve: Vialet en Maho
•

We hebben 25 huisjes geplaatst voor
moeders en kinderen, die nog in tenten of
golfplaten hutjes woonden.
• Er zijn vijf toiletten gebouwd.
• Tuintjes aangelegd voor eigen voorziening
en verkoop van groente en fruit.
• Een waterpomp geplaatst.
• 100 kuikens gekocht en aan gezinnen
gegeven voor opgroei en verkoop.
• 60 legkippen voor eieren aangeschaft voor gezinnen voor eigen gebruik en
verkoop.
• Een klein trainingscentrum geplaatst voor training over tuinbouw en
ondersteuning voor tuinbouw door middel van vier jaarlijkse trainingen,
maar ook het aanbieden van zaden en jonge planten voor een opstart.
We zijn een eind op weg, maar we zijn nog niet klaar met dit project. Zo is er om
de tuin te beschermen tegen loslopend vee is een omheining nodig, zijn er nog
veel kinderen die niet naar school gaan, willen we met microkredieten een
aantal inwoners op weg helpen een eigen bedrijfje te starten en moeten we de
goeie opleiders aantrekken voor de trainingen.
Alles bij elkaar hebben we veel bereikt voor een kleine stichting.

Met dank aan alle donateurs. Ook jullie gefeliciteerd !
Vergeet ons niet! Wij gaan graag nog een tijdje door om samen met jullie een
klein en toch heel groot verschil te maken.
Ria van der Linde, namens het bestuur; Stichting Vrienden van Haïti Nederland

Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl
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