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Haïti is een vergeten crisis ...
Nog voordat Haïti in 2010 werd getroffen
door een aardbeving (300.000 doden en 1,5
miljoen ontheemden) was het land al afhankelijk van internationale hulp. De aardbeving
heeft de situatie verergerd.
Na de aardbeving is de technische school
Sint-Jozef de Arbeider opgericht in Port-auPrince. Sinds 2012 kunnen hier jonge Haïtianen terecht voor technisch onderwijs. Momenteel volgen 75 jongeren tussen de 17 en
25 jaar les in elektrotechniek, installatie van
sanitair en computeronderwijs. Ze krijgen
ook lessen in ethiek en training in het vinden
van een baan (presentatie, cv, etc.).
Fidesco financiert deze school ieder jaar met
$ 30.000,-. Helpt u mee om dit bedrag bijeen
te sparen?
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Een onderdeel van het lesprogramma is het
volgen van computeronderwijs

het ontwerp en de reparatie van elektrische
installaties en computeronderwijs. Daarbij maken de studenten kennis met de
programma’s van MS office, de installatie van computernetwerken en leren
Educatie vergroot overlevingskans
zij oplossingen aan te dragen bij computerIn Haïti leeft 76% van de Haïtianen onder de problemen. Dit deel van het lesprogramma
armoedegrens en moet het doen met minder duurt tien maanden.
dan 2 dollar per dag. Het analfabetisme is
48% alwat het vinden van een baan bemoei- Voorbereiden op de arbeidsmarkt
lijkt. Een baan vinden gaat vaak via mond- Naast de technische opleiding bereidt de
op-mond reclame, via netwerken van allerlei school haar studenten ook voor op de arsoort. Per definitie hebben de armen geen beidsmarkt. De leerlingen krijgen een inleinetwerk. Als je jongeren gedegen onderwijs dende cursus in technisch Engels, het schrijaanbiedt, vergroot dat hun kansen op een ven van een cv en een motivatiebrief. Ook
betere toekomst.
staan diverse seminars in ethiek op het lesprogramma en leren de jongeren hoe zij met
Socio-culturele context
klanten moeten communiceren. De school
In Haïti kampt het beroepsonderwijs met een biedt iedere leerling een korte werkervagebrek aan wettelijk kader. Er is een gebrek ringsplaats aan voor een periode van twee
aan bestuurlijke coördinatie en toezicht op tot acht weken. Gedurende deze periode kode sector. Daarnaast investeert de staat niet men zij in contact met potentiële Haïtiaanse
meer in het beroepsonderwijs. De lerarenop- - en internationale werkgevers.
leiding functioneert benedenmaats en eventuele geldfondsen zijn vaak aangetast door De school besteedt bijzondere aandacht aan
corruptie. Ook ontbreekt het aan dialoog tus- het alledaagse gedrag van de studenten.
sen bedrijven en scholen. Zowel lokale - als Zij wil het bewustzijn van de fundamentele
buitenlandse bedrijven zijn terughoudend waarden verhogen. Zo staan stiptheid en
om geschoolde Haïtianen in te huren of sta- discipline hoog in het vaandel van de opges aan te bieden.
leiding. De school is voornemens om een
alumni (oud-studenten) vereniging op te zetTechnisch onderwijs
ten. De leerlingen kunnen dan profiteren van
In deze moeilijke socio-culturele context is de ervaringen en het stimuleert de opbouw
de Sint-Jozef de Arbeider school opgericht. van een professioneel netwerk.
De oprichting van de school was een reactie
op de aardbeving van 2010 en het gebrek Materialen
aan goed opgeleide vakkrachten, die voor de Het onderwijsinstituut kreeg veel oude comwederopbouw dringend noodzakelijk zijn. De puters die door de leerlingen zelf zijn opgeschool heeft de mogelijkheid om 150 studen- knapt. De leerlingen hebben onder toezicht
ten op te leiden. Sinds de oprichting in 2012 van de docenten zelf de lesruimte (elektrovolgen 75 leerlingen lessen in de installatie nisch) in elkaar gezet.
en onderhoud van sanitaire installaties,
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Vooruitzichten
De school wil een nieuwe cursus aan haar
lesprogramma toevoegen: zonnepanelen installeren. Het betreft een volledige opleiding
van vier tot acht weken waarin de student
leert om een zonnepaneel aan te leggen en
het fotovoltaïsche systeem te onderhouden.
Het is noodzakelijk dat er voor de nieuwe studierichting nieuwe gebouwen komen waarin
de studenten kunnen worden ondergebracht.
Dit brengt hoge kosten met zich mee.
Bijdrage Fidesco
Fidesco levert vier vrijwilligers voor directie,
administratie en boekhouding. Daarnaast
zamelt Fidesco geld in.
Kosten van het project
De begroting van de Sint-Jozef de Arbeider
school is US $ 296.050,- waarvan Fidesco
$ 30.000,- bijdraagt voor de studietoelage
van de studenten (1,36 US $ = 1€).
Afzonderlijke bedragen zijn(*):
Nieuwbouw en onderhoud
gebouw
Personeelskosten
Lesprogramma’s		
Onderhoud gebouw
Auto-onderhoud en benzine
Electriciteit, internet, telefoon
Overige kosten 		
(*) = Cijfers 2015

Draagt u uw steentje bij?
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81.020,56.180,36.670,12.260,2.720,32.200,-
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Aanbouw van de school

Metselen van een klaslokaal

Zicht op de verschillende klaslokalen		

		

Inzegening klaslokaal door Mgr. Glandas

Docent aan het werk				

Leerlingen

Onderwijs voor iedereen

Wat is FIDESCO ?
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is
een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwilligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale
kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten
te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 20 Nederlanders. Na een voorbereidingstraject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. In 2014 waren
232 vrijwilligers in 25 landen actief. Daarnaast sponsort zij negen eigen projecten. Fidesco is als internationale vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms.
In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.
www.fidesco.nl

FIDESCO NEDERLAND
Voor informatie of sponsoring:
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

tel.: 0852-731732
info@fidesco.nl
www.fidesco.nl

Hoe kunt u bijdragen?
Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om
het project in Haïti financieel te ondersteunen.
U kunt daarbij rekenen op onze discretie
en verantwoording over de besteding.
Steun ons via:
1) Internet
Op de website www.fidesco.nl vindt u de
mogelijkheid om via IDeal op veilige wijze online
te doneren.
2) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op
IBAN nummer NL53 ABNA 0566 0142 97
t.n.v. Stichting Fidesco Nederland in Venlo o.v.v.
“Onderwijs in Haïti”.
Bij voorbaat dank,
Johannes Witt,
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

