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Informaticaklas in Croix-de-Bouquets. 
In volgorde op de foto: Jonathan, Père Joseph, Sarah, Italiaanse vrijwilliger, Zr. Gloria, Patrick Andrier (directeur EPSJA)



Beste familie, vrienden en kennissen,

Een zalig Pasen voor jullie allemaal! Voor ons 
was het alvast een hele belevenis om Pasen 
te mogen vieren in Haïti. Haïti kent veel ar-
moede, maar één van de verborgen rijkdom-
men van het land is wel het geloof, dat bij 
heel veel Haïtianen sterk aanwezig is. Voor 
hen is iedere misviering een bron van vreug-
de waar ze kracht uit putten. Het is telkens 
een speciale gebeurtenis: ze gaan er prachtig 
uitgedost heen, de hele kerk zingt enthousi-
ast mee en de offergaven worden al dansend 
naar voor gebracht. Kortom, van de ellende 
in het dagelijks leven merk je op dat ogenblik 
niets. 

De misvieringen in onze parochie Sacré-Coeur 
gaan door in grote tenten geschikt voor 
minstens 500 personen. De oorspronkelijke 
kerk Sacré-Coeur is ingestort tijdens de aard-
beving van januari 2010. Reeds sinds onze 
aankomst in Haïti wordt er gesproken over 
de heropbouw, maar tot nu toe werd de start 
van de bouwwerken steeds uitgesteld we-
gens gebrek aan nodige fondsen. Na iedere 
misviering worden de aanwezigen dan ook 
uitgenodigd om zakken cement van $8 te 
schenken of stoelen van $10 ... Alle hulp is 
welkom en de vele kleine beetjes zullen er 
voor zorgen dat ze binnenkort aan de werken 
beginnen.

Op het werk
Onze school Ecole Professionnelle  
Saint-Joseph-Artisan in Port-au-Prince is sinds 
januari aan haar tweede jaar begonnen. Dit 
jaar zijn er iets minder leerlingen, maar we 
beginnen stilaan naambekendheid te krijgen 
in de omgeving. Voor veel Haïtiaanse jonge-
ren is het niet zo gemakkelijk om een oplei-
ding te bekostigen en de meeste blijven dan 
ook gewoon thuis. Indien ze geluk hebben dat 
er hen iemand sponsort (in veel gevallen een 
familielid uit Amerika), kunnen ze de eerste 
stap zetten om een opleiding te volgen en zo 
later aan een job te geraken. Voor veel jon-
geren is naar school gaan een echt geschenk 
van God. In Europa daarentegen wordt het 
als normaal aanzien dat je middelbare school 
loopt en daarna eventueel nog een verdere 
opleiding volgt. 

Onze school helpt heel wat jongeren door 
hen een halve of volledige beurs toe te ken-
nen, maar jammer genoeg kan de school niet 
alles doen. Het is aan de leerlingen om ook 
een deel van het inschrijvingsgeld te betalen. 
Indien ze zelf een financiële bijdrage moeten 
leveren om een opleiding te volgen, zullen ze 
die ook ernstiger en meer gemotiveerd aan-
pakken.

Je suis Yves Ysidore, de formation gestion-
naire mais non diplômé, marié et père d’un 
garçon de 7 ans. Je sentais que j’avais besoin 
d’une profession pour prendre soin de ma 
famille parce que je n’avais pas de boulot 
et brusquement, j’ai entendu la publicité de 
l’école : une formation en 10 mois et j’aurai 
un diplôme double (plomberie/ électricité). 
Les moyens me manquaient et on m’a accor-
dé une demi-bourse pour avancer avec mes 
études. Durant l’année j’ai été parmi les 3 
meilleurs étudiants et pour l’examen d’état le 
premier en électricité. Maintenant je travaille 
comme Agent de maintenance à une Fonda-
tion. Je suis entièrement content et espère 
bénéficier d’une bourse pour une formation 
continue en électricité ou en plomberie.

Merci, merci, merci !!!

 Yves Ysidore



Studeren is voor veel jongeren hier heel 
moeilijk. Hun redeneervermogen is over het 
algemeen tamelijk laag omdat ze al van jongs-
af aangeleerd zijn om uit het hoofd te leren: 
de leerkracht zegt iets voor en de leerlingen 
zeggen het in koor na. Nadenken wordt hier-
door helemaal niet gestimuleerd. Veel leer-
lingen falen dan ook als we een denkvraag 
stellen. Bovendien hebben ze ‘s avonds thuis 
geen elektriciteit (dus geen licht) om te stu-
deren. Dit alles maakt dat de schoolresulta-
ten altijd veel lager liggen dan we hadden ge-
hoopt. Toch proberen we de moed niet op te 
geven, we passen onze manier van lesgeven 
aan: we tonen veel voor, we herhalen dikwijls, 
we leggen het in eenvoudige woorden uit, 
enz... Kortom, we leren zelf ook veel bij over 
de beste manier om kennis over te brengen!

Zoals we al eerder vermeldden in onze 
nieuwsbrieven, is aan een job geraken in Haïti 
– waar meer dan 70% werkloos is – ontzet-
tend moeilijk. Iedere oud-leerling die ons 
komt melden dat hij of zij een job gevonden 
heeft, is voor ons een echte vreugde! 

We kunnen het voorbeeld nemen van Yves 
Ysidore, een oud-leerling elektriciteit. Hij 
heeft  werk gevonden dankzij de stage in 
Croix-de-Bouquets. Zijn getuigenis, waarin hij 
zijn dankbaarheid voor de opleiding uit, is te 
lezen op de tweede bladzijde.

Installatie informaticaklas
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we 
reeds over dit stageproject in Croix-de-Bou-
quets. In december installeerden we met 5 
leerlingen informatica en 2 leerlingen elek-
triciteit een informaticaklas in de school van 
de Colombiaanse zuster Gloria. Eind januari 
keerden we terug voor de afwerking: het 
installeren van de computers en het configu-
reren van het netwerk. De stage verliep niet 
zonder problemen, maar alles werd opgelost 
binnen de gewenste termijn en ons project 
werd een waar succes. Het lokaal werd in fe-
bruari ingewijd en draagt de naam ‘Salle Pape 
François’, genoemd naar paus Franciscus. 
Zuster Gloria is heel tevreden en ze droomt al 
van een tweede lokaal, in haar andere school. 
De foto op de voorpagina toont ons in het 
lokaal, samen met Père Joseph, zuster Gloria 
en helemaal rechts de huidige directeur van 
onze school, Patrick Andrier. Achteraan zien 
we een Italiaanse vrijwilliger die meegewerkt 
heeft aan de realisatie van de klas.

Elsie Guervil, een oud-leerlinge, verzorgt er 
nu de lessen informatica: ze geeft les aan de 
leerlingen en na de schooluren geeft ze even-
eens les aan de leerkrachten van de school, 
die ook heel graag gevormd willen worden. 
In de grote vakantie zal ze lessen informatica 
verzorgen voor mensen uit de buurt. Voor 
onze school was dit project een groot  

Inwijdsceremonie informaticalokaal

Elsie aan het werk in de nieuwe informaticaklas



succes: het was een leerrijke stage voor zowel 
de informatica- als de elektriciteitsstudenten 
en we creëerden een job voor een van onze 
leerlingen. In de toekomst is het onze droom 
om een dergelijk project in meerdere scholen 
te realiseren. Natuurlijk vergt dit veel voorbe-
reiding en fondsenwerving, maar dit project 
krijgt zeker nog een vervolg! 

Verjaardag Jonathan
Op zaterdag 29 maart was Jonathan jarig. De 
groep Fidesco-vrijwilligers was op het idee 
gekomen om voor deze gelegenheid samen 
naar Kokoye Beach te gaan, een zeer mooi 
strand op 3 uur rijden van Port-au-Prince. 
Zoals steeds in Haïti betekent dit altijd een 
beetje avontuur. We vertrokken rond 8 uur 
in de ochtend met onze collega Hervé als 
chauffeur. De wegen in Haïti liggen er be-
denkelijk bij en de staat van de auto’s is ook 
op zijn Haïtiaans. Rijden in Haïti betekent 
zigzaggend de putten en obstakels op de 
baan trachten te vermijden, en het is dan ook 

niet verwonderlijk dat we na anderhalf uur 
rijden een verzakking in de weg te laat had-
den opgemerkt. Deze schok veroorzaakte 
een defect aan de rubberen isolatie van de 
batterij waardoor een kortsluiting optrad. De 
auto kon niet meer starten, maar gelukkig 
stopte er een Duits koppel dat bereid was om 
ons hun batterij te lenen om zo onze auto te 
herstarten. Daarna kon onze batterij terug 
bijgeladen worden en konden we verder. We 
hebben vervolgens nog kunnen genieten van 
een mooie dag.

Bovendien werd Jonathan later ook nog ver-
rast door enkele oud-leerlingen: ze kwamen 
op school een praatje met hem maken en 
zongen dan onverwacht een verjaardags-
liedje. Ze overhandigden hem enkele cadeaus 
waaronder een houten gedenkplaat met de 
inscriptie: “Que ce jour soit une symphonie 
de bonheur et un arc-en-ciel de voeux realisé 
pour vous. Bon anniversaire Mr Willems – 
A.P.E.S.J.A. 2014 ”, een zeer mooi aandenken 
aan deze verjaardag!

Jonathan verrast door zijn oud-leerlingen voor zijn verjaardag



Toekomstige projecten
De school heeft al enige tijd het idee om 
een opleiding zonnepanelen op te starten. 
Hiervoor werd contact opgenomen met EDF 
(Électricité de France). De besprekingen om 
tot een volwaardige opleiding te komen zijn 
nog lopende. Het niveau moet worden aan-
gepast aan de doelgroep, maar moet nog 
steeds kwaliteitsvol zijn. De bedoeling is dat 
in eerste instantie een opleiding zou gegeven 
worden aan leerkrachten elektriciteit van 
verschillende scholen. Daarna geeft elk van 
deze leerkrachten de verworven kennis door 
aan een grotere doelgroep, bijvoorbeeld de 
leerlingen van onze school of studenten elek-
triciteit van andere scholen die hun opleiding 
willen vervolledigen.

Een dergelijke opleiding is zeer interessant 
voor een land als Haïti: er is veel zon en té 
weinig stroom. Er is amper de helft van de 
tijd netstroom. Voor onze school betekent dit 
concreet dat de rest van de tijd stroom moet 
voorzien worden op een andere manier. Mo-
menteel rekent de school hiervoor op batte-
rijen die opladen wanneer er netstroom is en 
die stroom geven wanneer er geen is. Daar-
naast is er ook nog een generator op benzine 
om stroom te voorzien wanneer er langere 
periodes geen netstroom is of om de meer 
krachtige apparaten te laten functioneren 
zoals de pomp, die de school van water moet 
voorzien. Door de installatie van zonnepane-
len zou over het hele land kunnen bespaard 
worden op de hoge elektriciteits- en benzine-
kosten. 

Kippen
We hebben ons onlangs op straat twee Haïti-
aanse kippen aangeschaft. Volgens Haïtianen 
leggen kippen geen eieren zonder haan en dit 
blijkt ‘raar maar waar’ ook uit onze ervaring 
hier. We hebben ondertussen ook 5 kuiken-

tjes en een oud-leerling heeft ons ook nog 
een kip cadeau gegeven. Om al deze kippen 
een schuil- en broedplaats te geven, heeft 
Jonathan samen met onze buurjongen Pablo 
een kippenhok ineen getimmerd.

Slot
Zoals jullie kunnen merken, is het met veel 
vreugde dat we in Haïti kunnen werken en 
wonen. Ons project begint zijn vruchten af te 
werpen en levert een belangrijke bijdrage aan 
opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden. 
We zouden nog graag ons steentje bijdragen 
aan de realisatie van toekomstige plannen 
voor onze school. Het zal jullie dan ook niet 
verbazen dat we besloten hebben om een 
jaartje langer in Haïti te blijven. 

 Sarah & Jonathan
De foto’s van onze verslagen en extra foto’s kunnen online 
bekeken worden op het volgend webadres:

http://www.epsja-haiti.com/missieverslag

Jonathan en Pablo aan het werk aan het kippenhok

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 .


