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De boerenfamilies in het zuiden van Haïti zijn het
slachtoffer van politiek wanbeleid en een veranderend
klimaat. Zij slagen er momenteel met moeite in voldoende
te eten. Caritas werkt met hen aan noodoplossingen én
duurzame acties. U kunt ons daarbij helpen.
JOHANNA VANRAES

Info magazine:
Tel: 02 229 36 23
johanna.vanraes@caritasint.be
Om u te kunnen informeren over onze
projecten, over wat we met uw steun
doen, en om een fiscaal attest te kunnen opstellen, bewaren wij uw gegevens
in ons schenkersbestand. We respecteren uw privacy en geven uw gegevens
niet door. U hebt altijd het recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en het recht om uw toestemming in te trekken. Schrijf in die
gevallen naar Caritas International, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel t.a.v.
onze Data Protection Officer Hubert
Thienpont of mail hem via privacy@
caritasint.be.

Guerrier Vertil
“Ik ben 63 jaar oud en woon samen met mijn vrouw en mijn zes kinderen in
Calumette. Ik heb alles samen een terrein van 40/100 meter. Mijn werk op het
land zorgt voor eten op tafel. Maar voor dit jaar ziet het er niet goed uit want ik
heb het geld niet om zaaigoed te kopen. Maniok, zoete aardappelen, aardnoten, yam: de prijzen voor dit plantgoed zijn sterk gestegen dit jaar. Er zal een
mirakel moeten gebeuren anders zal ik verplicht zijn mijn dieren te verkopen en
met houtskool te leuren.”
Germaine Midy

Voor meer details:
Lees onze volledige privacyverklaring op
www.caritasinternational.be/nl/privacy.

Volg ons op de voet
caritasintbe
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“Ik ben al 13 jaar weduwe en moeder van vier kinderen. Ik heb een terrein van
52/100 geërfd van mijn man. Op mijn leeftijd, 57 jaar, is het niet altijd gemakkelijk om het land te bewerken maar het is mijn enige inkomen. Gelukkig krijg ik
hulp van de boeren uit onze groepering Rayon Lumière de Bois-Pin (Calumette).” Het zaaiseizoen komt eraan en dat baart haar grote zorgen. “Ik heb nog
geen plantgoed en zal wellicht moeten lenen om dat aan te kopen.” Wat haar
grond opbrengt aan maniok, zoete aardappel en pindanoten is wat haar
familie zal eten. Ze hoopt dat er ook nog wat overblijft om op de markt te
verkopen.
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Noisina is haar veldje aan het klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Ze hoopt maniok en zoete patatten te kunnen kweken.

Wat is er aan de hand?
Politiek wanbeleid
Sinds de verkiezingen in 2016,
waarbij Jovenel Moïse als president “verkozen” werd, heerst er
socio-politieke onrust in Haïti.
De contestatie van de verkiezingen, de foute beslissingen van de
regering (bv het bijna verdubbelen
van de olieprijs), het PetroCaribe-schandaal waarbij de naam
Jovenel Moïse verschillende
malen als schuldige geciteerd
wordt, … zoveel aanleidingen voor
meestal gewelddadige manifestaties en voor de bekende “peyi-lok”
(vergrendeld land) waarbij de
meeste economische activiteiten
bijna lam lagen.
Via het programma PetroCaribe
kreeg Haïti brandstof van Venezuela onder gunstige voorwaarden. Zo konden er middelen
vrijkomen voor de verbetering
van de leefomstandigheden van
de Haïtianen, maar het geld bleek
vooral in de zakken van de regeringsleiders te belanden.
Ondertussen is er al een jaar lang
geen wettige regering en sinds

januari is er ook geen functioneel
parlement meer. Half februari
komt ook een deel van de politie
in opstand om een syndicaat en
betere condities te eisen.
Er is een enorme schaarste, waardoor brandstof verkocht wordt
op de zwarte markt aan dubbele
of vierdubbele prijs. Zo wordt het
transport duurder, en de prijs van
levensmiddelen ook. Corruptie en
een zwak economisch en sociaal
beleid maken dat bijna de helft
van de bevolking hulp nodig
heeft.
Klimaatverandering
Haïti is ook erg kwetsbaar door
de klimaatverandering. Stormen,
droogteperiodes en overvloedige regenval wisselen elkaar
in versneld tempo af. “Door die
grillige weersomstandigheden is het
meer nog dan vroeger een uitdaging
om goede resultaten te boeken”,
vertelt Martine Haentjens, onze
vertegenwoordigster in Haïti.
“In het departement Grand’Anse
bijvoorbeeld, dachten we verleden
jaar een goede oogst te hebben, maar

die werd vernield door een onverwachte hevige, wind. Door dergelijke
tegenslagen trekken ook steeds meer
mensen naar de steden, waar er in
tegenstelling tot hun verwachtingen,
voor hen echter geen toekomst is.”

Een recente studie van
Germanwatch uit december
2019 rangschikt Haïti als
één van de drie landen die
de zwaarste verliezen geleden hebben ten gevolge van
extreme weersomstandigheden
tussen 1999 en 2018.
Volgens OCHA zullen 4,6
miljoen Haïtianen, dat is zowat
40% van de bevolking, in 2020
humanitaire hulp van doen
hebben.
65.530 kinderen onder de vijf
jaar zullen in 2020 lijden aan
acute ondervoeding (OCHA).
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Caritas International werkt met lokale partners en boerengroeperingen aan duurzame landbouw in
het zuiden van Haïti. Deze vrouwen leggen terrassen aan om erosie tegen te gaan.

Met de steun van het Belgisch Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
zijn we, via de plaatselijke diocesane Caritassen, in 2017 van start
gegaan in Zuid-Haïti (Bonbon,
Calumette, Dumont en Cornillon)
met een vijfjarenprogramma om
duurzame akkerbouw, veeteelt en
visvangst te verbeteren.
Dit programma streeft ernaar
voedselzekerheid en gezonde,
evenwichtige voeding te garanderen. Het verwerken en commercialiseren van landbouw- en
visvangstproducten om extra-inkomsten te creëren, wordt aangemoedigd en begeleid. De mensen
organiseren zich in spaar- en leen
groepen zodat ze niet meer hoeven te lenen tegen woekerprijzen.
Er wordt bekeken met de boeren
hoe ze water kunnen opslaan en
om de klimaatverandering op
te vangen worden ze begeleid bij
erosiebestrijding, het telen van
resistente gewassen en milieubescherming. We streven ernaar dat
de boeren hun eigen ontwikkeling
in handen kunnen nemen.
Er zijn al heel wat successen
geboekt maar dat neemt niet
weg dat Guerrier en Germaine in
Calumette, en Erold en Gramose
waarover u leest in de brief, samen met vele anderen nu wel nog
dringend hulp nodig hebben.
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We laten de boeren
niet los

allemaal overlevingsstrategieën die
hun toekomst hypothekeren. En dat
willen we niet laten gebeuren”, verzekert Martine ons.

Nu de omstandigheden meer dan
ooit tegenzitten is het belangrijk
dat we de mensen in het zuiden helpen om deze periode te
overbruggen. “Gewoonlijk zorgen
ze zelf voor zaai- en plantgoed. Ze
gebruiken hiervoor een deel van hun
oogst. De tegenvallende opbrengst
van de voorbije jaren heeft de boeren
ertoe verplicht alles te verkopen of
op te eten. Hun koopkracht is sterk
gedaald omwille van de socio-economische crisis en de prijzen zijn
sterk gestegen. Willen ze aan geld
voor zaaigoed geraken, willen ze deze
zomer te eten hebben, dan moeten
ze hun vee of grond verkopen, hout
gaan kappen voor de verkoop van
houtskool of eventueel geld lenen,

Ons voorstel
We zorgen samen voor zaai- en
plantgoed maar dan in de vorm
van een lening. Met andere
woorden, bij de eerstvolgende
oogst staan de betrokken boeren
eenzelfde hoeveelheid zaai-en
plantgoed af aan hun landbouworganisatie die hiermee het
volgende seizoen nieuwe mensen
op dezelfde manier kan helpen.
Bovendien mogen de mensen
rekenen op de nodige begeleiding
en technische ondersteuning om
de slaagkans op een goede oogst
zo groot mogelijk te maken. n

Uw bijdrage voor een zadenpakket of plantgoed graag op

BE88 0000 0000 4141.
In naam van de boerengezinnen waarmee we samenwerken,
heel erg bedankt!
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Langetermijn aanpak
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Onze projecten en campagnes zijn
slechts uitvoerbaar dankzij de steun
van heel veel mensen, onder heel
verschillende vormen. Deze rubriek wil
hierover getuigen.

Bedankt voor
jullie inzet
Meedoen? Mail naar d.dewitte@caritasint.be

‘Migratie maakt samenlevingen sterker’, daar is Caritas van overtuigd. Hoe zou jij die uitspraak interpreteren, dat
was de uitdaging van onze fotowedstrijd. Ruim dertig mensen hebben gereageerd met een fotoreeks. Daarin tonen
ze hoe migranten en migratie kunnen bijdragen tot ontwikkeling, niet alleen op economisch maar ook op sociaal en
cultureel vlak. De fotowedstrijd maakt deel uit van het project MIND dat gefinancierd wordt door de Europese Unie.

R My gift to you
Kathie Danneels wint de juryprijs
met haar project ‘My gift to you’.
Zij mag met Caritas International
mee op persreis.

© Kathie Danneels

“Zeventien vrouwen repeteren sinds
oktober 2018 in Oostende. Hun
leeftijd varieert van 25 tot 64 jaar. Ze
hebben verschillende achtergronden
en spreken verschillende talen maar
toch lukt het om te communiceren.
Hun succesvolle voorstelling ging
in première op Theater aan Zee in
2019.” Kathie.

© Michiel Crijns

R Clowns without borders
De publieksprijs gaat naar Michiel
Crijns met foto’s over een optreden
van de Clowns without Borders
in maart 2019, Sedra, Bosnië en
Herzegovina.

“Gedwongen migratie laat veel littekens na, niet in het minst bij jonge
kinderen. ‘Clowns without borders’
reizen vrijwillig de wereld rond om
kinderen in vluchtelingenkampen
weer een beetje kind te laten zijn.”
Michiel.
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Oost-Congo

Bedankt!
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DR Congo telt al meer dan 2.264
doden en 3.444 besmettingen
sinds de uitbraak van ebola
op 1 augustus 2018 (ministerie
van gezondheid DR Congo – 23
februari 2020). Deze epidemie is
momenteel de op één na grootste
in Congo sinds de registratie van
de ziekte.
In de strijd tegen het ebolavirus
bereikt onze lokale Caritaspartner 1,3 miljoen mensen. Daarbij
komen nog eens 5,8 miljoen
mensen die indirect baat hebben
bij haar interventie. Caritas steunt
mobiele klinieken, zorgt voor
extra-voedsel voor mensen die
niet kunnen werken omwille van
de ziekte en geeft psychosociale
begeleiding aan zieken en hun
families.

Kerkbezoekers wassen hun handen aan een waterton die Caritas heeft geïnstalleerd.

Noodpakketten
Eind december trokken we aan
de alarmbel voor de overlevenden van het vreselijke geweld in
Zuid-Kivu. Vele gezinnen slaan
op de vlucht en moeten hun hele
hebben en houden achterlaten.
Ze hebben geen eten, geen dekens, geen hygiëneproducten of
kookgerief. Dankzij jullie solidaire
bijdrage kan onze lokale Caritaspartner noodkits inslaan voor
1.400 gevluchte gezinnen. Dankzij
jullie steun kunnen we hen het

nodige bezorgen om te slapen, te
koken, zichzelf en hun kinderen te
verzorgen. Hartelijk dank daarvoor!
Caritas Congo krijgt voor haar
interventie steun van het Caritasnetwerk, waaronder Caritas International. Met andere
woorden, ook mede dankzij jullie
bijdragen van het afgelopen jaar
worden ook hier vele levens gered.
Bedankt! n

Anidja Anlira, 25 jaar krijgt het
ebolavaccin in het ziekenhuis van
Mambasa

Er heerst grote onwetendheid en
angst rond ebola. Daarom zijn
naast vaccinatie en verzorging,
informatie en sensibilisatie van
groot belang om de ziekte in te
dijken. Caritas speelt hierin een
belangrijke rol. De katholieke Kerk
heeft immers performante communicatiekanalen via parochies,
scholen, ziekenhuizen en radiostations waarmee ze 70 % van de
Congolese bevolking bereikt.
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Ebolabestrijding

20 km door Brussel

Loopt of sponsort u mee?

© Caritas International – archieffoto 2018

Op 31 mei loopt er voor
de derde keer een team
van Caritas International
de 20 km door Brussel.
Deze keer kopen we
met de opbrengst
overlevingspakketten
voor families op de vlucht
in Oost-Congo. Loopt of
sponsort u mee?

Nicolas en Mathieu
doen mee

© Caritas International

“Het is een uitdaging, iedereen moedigt je aan, dus er komt ook wel wat
druk bij kijken. Maar het is vooral
belangrijk om ervan te genieten”,
zo beschrijft Nicolas Lieutenant
de 20 km door Brussel. Al sinds
het ontstaan van het Caritasteam
maakt hij er deel van uit, en ook
Mathieu Gombault is niet aan
zijn proefstuk toe. Hij beaamt dat
meelopen met de 20 km vooral
heel leuk moet zijn. “Al ben ik toch
ook wel een beetje competitief”,
glimlacht hij.

s

Mathieu en Nicolas, twee lopers
van Caritas International

“Het is leuk om te lopen door de straten van Brussel, die anders volledig
door auto’s worden ingenomen”,

zegt Nicolas. “Het is wel belangrijk om er rekening mee te houden
dat lopen op straat anders is dan
bijvoorbeeld in een bos. De schokken
zijn harder.”
Mathieu heeft vooral ervaring
met lopen in de natuur. In september liep hij nog meer dan 40
kilometer aan de Opaalkust van
Noord-Frankrijk en hij droomt
van de marathon van de Mont
Blanc. “Ik zou nooit marathons
lopen in andere steden, maar voor
Brussel, mijn geboortestad, maak ik
een uitzondering. De 20 kilometer
door Brussel is voor mij toch iets
speciaals”, zegt hij.

Teamspirit en sfeer
Mathieu en Nicolas zetten zich
in voor Caritas tijdens de 20 km,
maar ook de rest van het jaar.
Mathieu begeleidt jonge vluchtelingen in hun eerste stappen naar
een zelfstandig leven, Nicolas is
verantwoordelijk voor de projecten van Caritas International in
Niger. Op professioneel vlak kruisen ze elkaar niet zo vaak, maar
op sportief vlak des te meer.
“Het is tof om voor een project van
Caritas te lopen en voor en na de
wedstrijd tijd door te brengen met
collega’s,” zegt Mathieu, die ook
trainingen wil organiseren voor
collega’s in het team van Caritas.

Aansluiten bij het team?
Of je nu ervaring hebt of niet, deze sportieve en solidaire uitdaging is er
voor iedereen! Inschrijven kan via onze website: https://action.caritasinternational.be/events/20-km-door-brussel-2020
U kunt ook meedoen door onze lopers te sponsoren en zo ons humanitair
project voor ontheemde gezinnen in Oost-Congo te steunen. Maak kennis
met hen op ons sponsorplatform en kies aan wie u uw financiële bijdrage
wil geven. Wij supporteren alvast!
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Tijd om te zaaien… maar
geen plantgoed
de wind. Daarna hield de droogte er vreselijk huis,
waardoor 70% van de oogst vernield werd.
Tot het laatste graantje hebben ze nodig om
zichzelf en hun familie te voeden. De granen die
ze anders opsparen om te zaaien, gaan noodgedwongen naar de hongerige monden.

© Caritas Haïti

De lente is in het land. Ook in Haïti denken de
mensen aan het klaarmaken van hun akkers.
Maar waar halen kwetsbare gezinnen plantgoed
en zaden? Met de doortocht van een zware storm
in Bonbon werd de hoop van de landbouwers op
een goede oogst weggeblazen. Velden met maniok, yams en bananenbomen vielen ten prooi aan

s

Gramose, een 48-jarige landbouwster uit Bonbon, op haar kurkdroog veld. De
laatste oogst volstond zelfs niet om haar gezin eten te geven. Plantgoed kopen,
kan ze niet, want ze kon niets verkopen van haar schamele oogst.

De landbouwers schreeuwen hun wanhoop uit.
Die noodkreten kunnen wij niet naast ons neerleggen. Wij willen hen het nodige materiaal, plantgoed en zaden geven, want als ook de volgende

oogst tegenvalt, zet de neerwaartse spiraal van
honger zich genadeloos verder. De toestand is
werkelijk kritiek.

Schenk een oogstpakket met zaden en plantgoed waarmee de boeren onmiddellijk aan de slag kunnen om opnieuw hun eigen voedsel te telen.

D Oogstpakket 1 — € 48 Pakket voor maniok, zoete aardappel, bananen, bonen en
andere voedzame, energierijke gewassen.
D Oogstpakket 2 — € 67 Pakket voor pinda’s, pepers, kool, aubergine en andere
groenten rijk aan vitaminen en mineralen. U geeft wat u wilt: elke euro telt.
Wilt u iets speciaals doen? Schenk dan de twee Oogstpakketten met een set werktuigen erbij
(machete, schop, hark enzovoort) voor 173 euro.

Uw gift voor oogstpakketten is meer dan welkom
op: BE88 0000 0000 4141

