Activiteitenverslag Stichting Toekomst voor Haïti 2021
Inleiding
De Stichting Toekomst voor Haïti heeft in 2021 slechts beperkt activiteiten kunnen ontplooien.
Doordat de pandemie ook Haïti hard raakte, bleek het smeden van plannen voor nieuwe projecten
erg lastig. Deze omstandigheid werd in ernstige mate versterkt door de politieke destabilisering in
het toch al kwetsbare Haïti.
Het vermogen van de stichting is bovendien de afgelopen jaren vrijwel volledig besteed aan
duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarme jongeren en hun gezinnen. De
corona-crisis beperkte de mogelijkheden om nieuwe fondsen te werven aanzienlijk. Er waren dus
binnen de stichting onvoldoende middelen om projecten te initiëren.
Door de opeenvolgende lockdowns waren er bovendien geen mogelijkheden om jongeren en andere
doelgroepen te informeren over de omstandigheden in Haïti en hen te stimuleren bij te dragen aan
verbetering.
Lopende projecten
De stichting heeft in 2021 wel contacten onderhouden met Haïtiaanse partnerorganisaties om de
werking van de gezamenlijke inspanningen te monitoren en waar nodig te adviseren over bijstelling.
Daaruit bleek dat de meeste projecten structureel een verschil opleveren in de perspectieven en
leefomstandigheden van de deelnemers. Vooral in Darbouze, waar de stichting samen met
jongerenbeweging OJED verschillende kleinschalige projecten uitvoerde, zijn duurzame resultaten
zichtbaar.
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Zo is het aantal jonge boeren dat kon profiteren van de inspanningen om de landbouwsector
te reanimeren (na de verwoestingen door orkaan Matthew) gestaag gegroeid.
De herintroductie van geitenhoederij in de regio verliep eveneens succesvol. Het aantal
geiten groeide dankzij een uitgekiend fokprogramma volgens plan. Dankzij een
orkaanbestendig onderkomen voor de dieren (gebouwd met een millennium-subsidie van de
gemeente ’s-Hertogenbosch), daalde de schade aan de veestapel door natuurgeweld
drastisch.
In het micro-kredietprogramma werd de kwetsbaarheid van de lokale economie zichtbaar.
Waar het aantal deelnemers in de eerste jaren gestaag toenam, bracht de corona-crisis een
kentering in deze trend. Veel inwoners van de regio verloren door de corona-crisis hun toch
al schamele inkomen en konden minder goederen afnemen in de ambulante handel die met

-

het programma een boost had gekregen. Hoewel de groei stagneerde, heeft een behoorlijk
aantal deelnemers toch structureel kunnen profiteren van deze impuls.
De watervoorziening die als vertrekpunt van de gezamenlijke activiteiten in Darbouze
fungeerde, raakte beschadigd door natuurgeweld. Waar de inwoners van de regio de kosten
voor onderhoud gezamenlijk opbrachten, waren zij door de economische crisis niet bij
machte ook de kosten voor reparatie te dekken. Toekomst voor Haïti heeft uiteindelijk
middelen voor de aanschaf van benodigde materialen en reparatie door een specialist
beschikbaar gesteld. Desondanks duurde het lang voordat de voorziening hersteld kon
worden. De instabiliteit in Haïti leverde zware belemmeringen op voor transport van
materiaal en de reis van de deskundige.

Verduurzaming landbouw
Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, bleven de leden van OJED zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om hun leven voor een langere termijn een zet in de goede richting te geven.
In de tweede helft van 2021 werd een plan opgesteld om de landbouw verder te verduurzamen en
de opbrengsten te verbeteren. Door een uitgekiende combinatie van verscheidenheid in gewassen,
bemesting, beïnvloeding van licht en schaduw verwachten de deelnemers het hele jaar door
gevarieerde, gezonde en gewilde producten te kunnen leveren, maar ook erosie tegen te gaan.
Het plan is inmiddels omarmd door Wilde Ganzen en zal naar verwachting in 2022 worden
gerealiseerd.
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