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1 Jaarverslag 2016 Stichting Passie voor Haïti
Voor u ligt het jaarverslag 2016 waarin wij als Stichting verantwoording afleggen over de activiteiten
die in 2016 zijn gedaan.

1.1 Visie, missie
Wij hebben Passie voor Haïti. Passie voor het land, de mensen en de cultuur, maar vooral ook passie
om het land en de mensen nog verder te laten ontwikkelen.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten onder artikel 2:






De stichting heeft als doel: het in sociaal, cultureel, economisch en maatschappelijk opzicht
ontwikkelen en helpen ontwikkelen van de inwoners van Haïti waaronder begrepen de
bestrijding van analfabetisme, het bevorderen en ondersteunen van onderwijs en
economische en sociale zelfstandigheid, het verstrekken van microkredieten, het
ondersteunen van agriculturele ontwikkeling op het platteland en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen
van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogd het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het werven van fondsen, subsidies, donaties en het ontvangen van schenkingen en
legaten;
- het uitvoeren van projecten op eigen titel en verantwoordelijkheid in Haïti evenals het
ondersteunen van bestaande lokale organisaties en projecten.

Belangrijk hierbij is dat we de zelfredzaamheid van de Haïtiaanse bevolking voorop zetten. De
Haïtianen weten over het algemeen heel goed wat ze willen, het ontbreekt vaak aan de middelen om
dat mogelijk te maken. Hier willen wij als stichting juist aan bijdragen. Te beginnen bij de scholing voor
de kinderen. Zodat er geen verloren generatie opgroeit, maar dat de jonge generatie juist de
ontwikkeling van het land kan dragen.
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2 Algemeen
2.1 Activiteiten
In 2015 was de beslissing genomen om te stoppen met l’Ecole Maranatha de Polduc. Vanwege
teruglopende inkomsten werd het steeds moeilijker om de salarissen te betalen. In overleg met de
lokale staf is besloten om deze activiteit stop te zetten en de kinderen zijn overgegaan naar een
openbare overheidsschool die nieuw gestart werd in een dorp in de buurt. De focus van de stichting
kwam daarmee meer op microkredieten en andere vormen van directe hulp te liggen.
Eind 2015 was een grote gift ontvangen voor de microkredieten en die is in 2015 en begin 2016
helemaal besteedt. Voor een groep van ongeveer 10 vrouwen was dit een start of duwtje in de rug van
hun onderneming. We hebben gezien dat de meeste vrouwen zich zijn gaan bezig houden met de
handel in lokale landbouwproducten, olie en rijst. Dankzij de microkredieten en de sociale cohesie van
de groep ontwikkelde zich dit goed.
In de eerste helft van 2016 heeft de stichting voor een jongen uit Polduc (Wilnes Lysius) een opleiding
tot houtbewerker in Port-au-Prince betaald. Hij volgde deze cursus bij Maxitech dat vanuit Fondacion
Maxima georganiseerd werd. We hebben het schoolgeld en de reis- en verblijfskosten voor hem
betaald. Helaas stopte de opleiding na een half jaar al weer omdat de organisatie erachter niet verder
ging met Maxitech. Wilnes had toen al wel de basisvaardigheden onder de knie.

2.2 Orkaan Matthew
Op 3 oktober 2016 werd Haïti getroffen door de zeer zware orkaan Matthew. Juist het gebied waarin
de stichting werkzaam is in het zuiden van Haïti werd zwaar getroffen. Gelukkig hebben we geen
mensen verloren, maar de materiele schade was enorm. Hierop hebben we gelijk een actie gestart om
fondsen te werven en noodhulp te geven. In eerste instantie hebben we het geld overgemaakt zodat
de mensen lokaal eten en spullen konden aanschaffen. Ook hebben we onze bankrekening
opengesteld voor giften ten behoeve van de Haïtiaanse organisatie ORE, die werkzaam is vanuit Camp
Perrin. Hiervoor is in totaal ongeveer € 3.700 binnen gekomen wat wij in zijn geheel hebben
overgemaakt naar ORE.
We hebben veel directe giften gekregen en ook zijn er diverse acties gedaan door bijvoorbeeld door
de Basisschool ONS Parijsch of de Evangelische gemeente Ichthus die loempia’s hebben verkocht voor
totaal € 1.710. Met dit geld hebben we levensmiddelen aangeschaft die in november met een
container zijn verstuurd naar Haïti. In deze container hebben we ook veel kleding, gereedschap en
toiletartikelen gestuurd. Bijzonder was dat we van de beide voetbalverenigingen uit Culemborg,
Focus’07 en Vriendenschaar, voetbaltenues en trainingskleding hebben gekregen. Dit waren wel 40
sporttassen vol met goede voetbalkleding. De verscheping van de container is vanuit Nederland
geregeld door de Stichting Weeskinderen in Haïti. Het transport op Haïti van de haven in Port-au-Prince
naar Chantal en Polduc is lokaal geregeld samen met ORE. De container is in december aangekomen
in de haven en in januari 2017 gelost en gedistribueerd.
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3 Organisatiestructuur
3.1 Bestuur
Het bestuur is gewijzigd door het aftreden van Pierre Sully Jourdain als penningmeester, de taken van
penningmeester zijn door de voorzitter waargenomen. Ultimo 2016 bestond het bestuur uit:





Jaap (J.A.P.) Nieuwelink;
Nelleke (C.J.) van Rij;
Vacant
Amaka (A.G.) Ani;

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

4 Financiële gegevens
4.1 Jaarrekening
Voor het financiële verslag verwijzen we kortheidshalve naar de jaarrekening 2016.

Namens Stichting Passie voor Haïti
Jaap Nieuwelink
Voorzitter
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