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Beste familie, vrienden en kennissen,

We vinden het fijn om jullie weer eens op de 
hoogte te brengen van ons dagelijks reilen en 
zeilen in Haïti. Er is in de afgelopen maanden 
veel gebeurd waarover we jullie graag vertel-
len in deze nieuwsbrief.

Doop Elise

Op 27 december 2014 werd ons dochtertje 
Elise gedoopt. De doopviering vond plaats 
in de kapel van onze school en werd voorge-
gaan door de Franse missionaris Jean-Claude 
die we hier hebben leren kennen. Onze vriend 
en collega Hervé was de fiere dooppeter en 
onze buurvrouw Brigitte was vereerd om 
doopmeter te mogen zijn en bezorgde ons 
het mooie doopkleedje. Enkele leden van 
de gemeenschap Emmanuel – Haïti zorgden 
voor de muzikale opluistering. Deze mooie 
dag werd gevierd in aanwezigheid van veel 
van onze Haïtiaanse vrienden, kennissen, 
leerlingen en oud-leerlingen. Tijdens het 
doopsel lachte Elise zeer mooi en ze straalde, 
zodat al wie haar zag er gelukkig van werd. 
Na de plechtigheid kon iedereen aanschuiven 
voor een hapje, een drankje en een stukje 
taart. Lisa, de zus van Sarah, was tijdens de 
kerstperiode bij ons op bezoek en kon deze 
gebeurtenis samen met ons meemaken. 

Schooljaar 2015
Het nieuwe schooljaar begon zoals gewoon-
lijk begin januari. Het aantal leerlingen 
is bescheiden, met 22 leerlingen voor de 
studierichting elektriciteit/loodgieterij en 12 
leerlingen voor informatica. 

We hebben dit jaar een nieuw systeem 
ingevoerd voor het onderhoud van de loka-
len. De leerlingen werden bij het begin van 
het schooljaar in vaste groepen ingedeeld. 
Elke groep is op vrijdagnamiddag verant-
woordelijk voor het schoonmaken van het 
toegewezen lokaal. Dit systeem stimuleert de 
samenwerking en leert hen zin voor verant-
woordelijkheid en het opbrengen van respect  
voor hun omgeving. 

In de loop van de maand februari waren er 
veel politieke manifestaties in de hoofdstad 
omwille van een grote onvrede met het 
beleid van de huidige regering. Door die 
politieke manifestaties werden de lessen 
op onze school uit voorzorg enkele dagen 
gestaakt. We hoorden dat er banden in brand 
werden gestoken en er veel vandalisme was. 
Wijzelf waren er gelukkig geen getuige van, 
gezien wij de raad om thuis te blijven opge-
volgd hebben.

Begin april zijn er op onze school nieuwe 
Fidesco-vrijwilligers aangekomen, namelijk 
een gezin met 3 kinderen. Pierre-Antoine en 
zijn vrouw Tiaré met Mahaut (3 jaar), Léopold 
(2 jaar) en Clotilde (1 jaar). Pierre-Antoine 
vervangt Patrick als directeur en Tiaré geeft 
ethische vorming en wiskunde.

Tijdens de schooluren kunnen we Elise met 
een gerust hart thuis achterlaten bij de 
kinderoppas Marie-Laurence. Zij is de moeder 
van Stefania, een oud-leerlinge informatica. 
Marie-Laurence verzorgt Elise zeer goed 
en we leren dankzij haar veel Haïtiaanse 
gewoonten.

Installatie zonnepanelen
Onze school heeft een mooie gift ontvangen 
van EDF (Electricité de France – de Franse 
elektriciteitsmaatschappij), namelijk zon-
nepanelen, omvormers en gereedschap. 
Hierdoor hebben we een zonne-energie-
installatie van 7kW kunnen bouwen. De 
zon schijnt hier nagenoeg non-stop en zeer 
intens, de zonnepanelen hebben dus een 
mooie opbrengst. Zoals reeds vermeld in de 
vorige nieuwsbrieven is er in Haïti niet altijd 
netstroom beschikbaar en moet men beroep 
doen op batterijen en generatoren om aan 



de energiebehoefte te voldoen. Dankzij deze 
nieuwe zonne-energie-installatie hebben 
we tijdens de lesuren steeds elektriciteit. 
Daarenboven zijn we niet langer afhankelijk 
van de dure en instabiele elektriciteitscon-
nectie en hebben we sinds de ingebruikname 
geen druppel benzine meer moeten kopen 
voor de generator. Een enorme besparing dus 
voor de school.

Dit project was ook een mooie stagegelegen-
heid voor enkele oud-leerlingen die meehiel-
pen de installatie te verwezenlijken. Dankzij 
deze gift is het nu mogelijk om een opleiding 
‘zonnepanelen’ te organiseren en de lessen 
elektriciteit uit te breiden.

Furcy
We brachten onlangs met alle Fidesco-
vrijwiligers in Haïti een weekend door in 
Furcy, een klein en afgelegen dorpje in de 
bergen op anderhalf uur rijden van de hoofd-
stad. Er was een duidelijk verschil tussen 
deze rustige, frisse plaats en de drukke, 
warme stad. Het was er aangenaam koel in 
vergelijking met waar wij wonen waar het 
altijd tussen de 26 en 34°C is. We waanden 
ons bijna in een ander land: mooie bloemen, 
dennenbomen, perzikbomen, velden met 
sla en andere groenten. De mensen die hier 
wonen verdienen hun brood door een stukje 
land in de bergen te bewerken en er groen-
ten te kweken die daarna in de stad verkocht 
worden door de vele verkopers die met 

manden op hun hoofd naar de stad trekken 
om de waren te verkopen.  

De dorpskern van Furcy is zeer klein, een 
straat van ongeveer vijftig meter met een 
kerk en enkele kleine winkeltjes van 3m² 
groot. Tot onze verbazing was er een zeer 
mooie school, gesponsord door Digicel, het 
grootste telecombedrijf van Haïti. Het was 
een leuke ervaring om eens een andere kant 
van Haïti te zien en om even wat frisse lucht 
te kunnen inademen.

Dominicaanse Republiek 
Aangezien we reeds bijna drie jaar naast de 
Dominicaanse Republiek wonen, dachten we 
uiteindelijk eens een bezoekje te brengen 
aan ons buurland. We hadden er al veel over 
horen spreken en tijdens de trimestriële 
schoolvakantie van juni trokken we erop uit. 

Bij aankomst bemerkten we al onmiddellijk 
enkele gelijkenissen met Haïti, maar nog veel 
meer verschillen. Op de luchthaven werden 
we al geconfronteerd met de Spaanse taal en 
het bleek al snel dat de meeste mensen geen 
andere talen beheersen of toch niet zeer 
goed, alvast geen Frans en Creools. Als we 
geluk hadden, sprak de andere persoon een 
beetje Engels. Een ander opvallend verschil 
is het uiterlijk van de mensen. Hun lichtere 
huidskleur verraadt duidelijk de Spaanse in-
vloed en die van de oorspronkelijke Indiaanse 
Taino-bevolking, er is geen verwarring mo-
gelijk met de Haïtianen die hoofdzakelijk van 
Afrikaanse afkomst zijn. 

Uitzicht op de velden in Furcy

Zonnepanelen op het groene dak van onze school



De straten van de hoofdstad waren zeer 
modern, er was zelfs een autostrade met 
twee rijvakken tussen de hoofdstad Santo 
Domingo en de vele toeristische resorts.  
De hoofdstad heeft ook twee metrolijnen.  
In Haïti vinden we enkel kronkelende wegen 
in een berglandschap, er is ook maar één weg 
met enkel rijvak die de verschillende steden 
met elkaar verbindt. Dus je hoopt dan maar 
dat er geen manifestaties of wegenwerken 
zijn als je daar moet passeren.

De Dominicaanse Republiek heeft meer 
vlaktes dan Haïti, welke dan ook gemakkelij-
ker te bewerken zijn voor voedselwinning. Dit 
is een van de redenen waarom Haïti voedsel 
importeert uit de Dominicaanse Republiek.

We bezochten de hoofdstad Santo Domingo 
en bemerkten veel groepen toeristen die het 
aantrekkelijke oude stadsdeel bezochten met 
een gids. In Haïti is er niet veel toerisme van-
wege de negatieve berichten over het land in 
de media. Veel landen raden af om naar Haïti 
te reizen omwille van de onveiligheid. 

Haïti heeft echter veel mooie plekjes en soms 
ben je er zelfs bijna alleen. Wel rustig voor 
ons, maar zo loopt het land en de bevolking 
ook wel wat inkomsten mis natuurlijk. Bij 
de toeristische plekjes zijn er ook hotels en 
kamers te huur, maar alles op zijn Haïtiaans. 
Zo moet je geen warm water verwachten 
of zelfs geen goed functionerende douche. 
Het algemeen comfort is niet naar Europese 
normen en toch betaal je er een redelijke 

som voor. Voor hetzelfde bedrag krijg je in 
de Dominicaanse Republiek een aantrekkelijk 
hotel. 

Ondernemers 
In Haïti verwerven veel mensen een klein 
inkomen door in het groot iets aan te kopen 
om dan op straat de goederen per stuk door 
te verkopen. Dit kan werkelijk over alles gaan, 
men ziet mensen op straat met bijvoorbeeld 
enkel tandpasta of enkel toiletpapier of 
enkel water enz. Niet enkel kleine artikelen 
worden op straat verkocht, je vindt er ook 
meubelen, matrassen, schilderijen of andere 
kunstwerken. Ook zijn er veel kleine win-
keltjes volgestouwd met allerhande spullen 
nodig voor het dagelijks leven. Veelal zijn die 
‘winkeltjes’ halve barakjes of containers of 
gewoon de inkom van een huisje. Verkopen 
lijkt dan ook de hoofdactiviteit van de bevol-
king te zijn. Spijtig genoeg zijn het meestal 
geïmporteerde goederen aangezien er lokaal 
niet zoveel geproduceerd wordt. 

Langs de straat kan men ook alles laten 
herstellen wat maar stuk kan gaan: schoenen, 
meubilair, laswerk, computers, auto’s, ... Alles 
speelt zich hier op straat af van zonsopgang 
tot een paar uur na zonsondergang. Daardoor 
lopen de straten hier bomvol met mensen die 
‘s morgens zwaar geladen met manden op 
hun hoofd vanuit de naburige hoger gelegen 
delen van de stad afzakken naar de wijken 
van de hoofdstad om toch maar iets te ver-
kopen. Het gaat hier dan vooral om groenten 
en fruit dat in zeer grote verscheidenheid te 
koop is. ‘s Avonds is er dan de omgekeerde 
beweging van de stad terug naar de bergen.

Het zou goed zijn moest er meer gesti-
muleerd worden om lokaal de benodigde 
levensmiddelen te produceren. Momenteel 
zijn de geïmporteerde producten goedkoper 
dan de Haïtiaanse, zo kost Amerikaanse 
rijst bijvoorbeeld een stuk minder dan de 
Haïtiaanse. De Haïtianen vinden hun rijst wel 
lekkerder, maar kiezen vanwege de prijs toch 
voor de goedkopere rijst.

Het Columbuspark in Santo Domingo



Onderwijs is het sterkste wapen 
waarmee je de wereld kunt  
veranderen (Nelson Mandela)
Ook wij zijn we er van overtuigd dat on-
derwijs een van de beste manieren naar 
ontwikkeling is. Momenteel doen de grote 
bedrijven in Haïti voor de beter betaalde 
jobs nog steeds beroep op mensen uit het 
buitenland, omdat de Haïtianen niet hoog 
genoeg opgeleid zijn. Uiteraard is dit een zeer 
moeilijke zaak en zal dit niet onmiddellijk kun-
nen opgelost worden. Een groot probleem 
in de opleiding van de jonge Haïtianen is dat 
ze aangeleerd worden om alles uit het hoofd 
te kunnen opzeggen, maar niet gestimuleerd 
worden om zelf verder na te denken. Ze kun-
nen wel een volledig boek citeren, maar als je 
iets over de betekenis van de inhoud vraagt, 
kunnen ze er niet op antwoorden. In onze 
school proberen we dit te doorbreken door 
hen denkvragen te stellen en hen duidelijk 
te maken dat een letterlijke weergave van de 
leerstof uit de cursus niet voldoende is. Zo 
hopen we het redeneer- en denkvermogen 
van onze leerlingen te stimuleren.

Terugkeer
Aan elk verhaal komt een einde en zo moeten 
ook wij stilaan aan onze terugkeer beginnen 
denken. Na drie jaar in Haïti gewoond en 
gewerkt te hebben, loopt onze missie op haar 
einde. We zijn zeer tevreden deze uitzonder-
lijke kans gekregen te hebben en kunnen blij 
terugkijken naar het project dat we hebben 
kunnen realiseren.

Onze terugkeer naar België is gepland voor 
eind oktober. Deels zal dit met een bedroefd 
hart zijn om onze vrienden en het project 
hier te moeten achterlaten, maar anderzijds 
zijn we ook wel blij om onze families eindelijk 
terug te zien! Er rest ons in de laatste maand 
nog veel te doen en we zullen ons nog blijven 
inzetten tot de laatste dag.

Tot slot willen we jullie allemaal van harte 
bedanken voor de vele woorden van attentie 
en bemoediging die we tijdens onze missie 
hebben ontvangen, alsook voor de financiële 
steun waardoor dit project mogelijk werd 
gemaakt.

Sarah, Jonathan & Elise

De vrijwilligers en projecten van Fidesco steunen kan door een gift over te maken op rekening  
IBAN: BE76310065020095 - BIC : BBRUBEBB van Fidesco België  

met vermelding “Sarah en Jonathan”. 

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar. Meer informatie over Fidesco en zijn projecten 
kan u vinden op: www.fidesco-international.org/nl .

Lokale economie


