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solidariteit ervaren’
Wie realiseert die verbeteringen?
“De huidige regering onder leiding
van president Martelly en premier
Conille werkt hard en serieus.
Evenals de internationale organisaties heeft ze veel huizen gebouwd.
Je ziet de mensen dankzij deze twee
partijen in beweging komen.”
Hoe gaat het met de Haïtianen?
Zijn ze voorzichtig optimistisch?
“Iedereen heeft inmiddels twee
jaar de tijd gehad om zich aan te
passen aan de nieuwe realiteit. De
Haïtianen hebben een hele hoopvolle levensstijl ontwikkeld en er is
vertrouwen in de nieuwe regering.
Ze zien iets gebeuren en dat geeft
veel mensen hoop.”
Hebt u het idee dat de internationaal ingezamelde gelden goed terecht komen?
“Veel landen hebben geld beloofd
op voorwaarde dat er een nieuwe
regering zou komen in Haïti. Die is
er nu, dus dit is het moment waarop we gaan zien of het geld ook
daadwerkelijk komt. Daarnaast
zijn er geluiden dat de ontvangen
gelden door de verkeerde mensen
gebruikt zijn voor politieke campagnes. De huidige veranderingen
geven hoop dat het geld nu beter
terechtkomt. Veel hulporganisaties
hebben het ingezamelde geld nog
altijd in hun bezit. Ze hebben te
maken met een enorme bureaucratie die hun voorschrijft hoe het geld
gebruikt moet worden, waardoor

Feiten en cijfers

Op 12 januari 2010 vond in Haïti
een aardbeving plaats van 7,0 op
de schaal van Richter. Het gevolg: 230.000 doden, 310.000 gewonden, 1,5 miljoen daklozen en
660.000 vluchtelingen. In Nederland werd 111 miljoen euro ingezameld. Daarvan is nu 67,8

veel vertraging optreedt. Er is
dus geld dat vanuit overheden is
toegezegd maar nooit is gekomen,
er is geld beloofd, gekomen
en goed gebruikt en sommige organisaties houden bijna noodgedwongen hun geld vast. De gelddiscussie is zeer complex en het is
goed om er genuanceerd tegenaan
te kijken.”
Putten de Haïtianen kracht uit
hun geloof?
“Heel nadrukkelijk zelfs. In de
nacht na de aardbeving waren alle
mensen op straat. Ik verdeelde
water, voedsel en dekens. Overal
waar ik die nacht kwam, hoorde
ik mensen zingen. Ze dankten
God omdat ze nog steeds in leven
waren. Ze vroegen God te waken
over hun families. Ik was die nacht
op alles voorbereid, maar had
nooit kunnen bedenken dat de
mensen rechtstreeks tot God aan
het zingen zouden zijn.”

Hoe gaat het met u?
“Mijn dagen zijn erg lang. We
hebben een speciale post opgezet
vanwege de choleratragedie, waar
we het afgelopen jaar twintigduizend mensen hebben geholpen. We
proberen kinderen onderwijs te geven en bouwen huizen voor de daklozen. Er is ontzettend veel extra
werk bijgekomen na de aardbeving.
We zijn allemaal moe, maar ‘het is
goed dat we moe kunnen zijn’, zeggen we hier. Er is veel gevoel voor
humor en we vinden het fijn om samen alle uitdagingen aan te gaan.
We halen grote voldoening uit kleine verbeteringen. Geloof, humor en
vriendschap zorgen ervoor dat ik
dit werk vol kan houden. Dit geldt
ook voor de Haïtianen zelf. Wanneer je erg arm bent, zijn vriendschappen je enige bezit en die worden hier dan ook echt gekoesterd.”

Staan er nog kerken overeind in
Port-au-Prince?
“Voor de aardbeving waren er ongeveer tweehonderd in Port-auPrince en omgeving. Daarvan zijn
er zo’n zeventig verwoest en nog
eens zeventig zwaar beschadigd.
De heropbouw verloopt langzaam, maar het geloof van de
mensen zelf hoeft niet opnieuw
opgebouwd te worden, dat heeft
een stevig fundament.”

Hoe kun je als buitenstaander het beste
tegen de situatie in Haïti aankijken?
“Het is belangrijk te beseffen dat de
mensen ondanks de pijn, het lijden
en het afzien een enorme gedrevenheid en verlangen hebben naar
een beter leven. Het is essentieel
dat ze hierin compassie en wereldwijde solidariteit ervaren. Cynisme
heeft geen zin. Blijf vastbesloten
om te helpen en kies daarbij voor
degelijke, betrouwbare organisaties. Onderschrijf hoe gerechtvaardigd het verlangen van de Haïtianen naar een beter leven is.” +

miljoen euro besteed door de Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO’s), vooral aan onderdak en
aan water- en sanitaire voorzieningen. De rest wordt nog tot eind 2014
gebruikt voor projecten. Zie www.
samenwerkendehulporganisaties.nl.
Verschillende onafhankelijke orga-

nisaties zoals Stichting WereldOuders zetten zich in voor Haïti.
Zij draaien op donaties en sponsorgeld. WereldOuders zamelde
sinds de aardbeving 700.000 euro
in en heeft dit bedrag volledig
besteed aan projecten in Haïti.
Zie www.wereldouders.nl.

‘Kindergebed weegt zwaar’
Aanvankelijk waren de artsen erg
sceptisch. Zelfs wanneer het kind
jaren therapie en behandelingen
zou ondergaan zou het grote kans
hebben op epilepsie en andere gevolgaandoeningen. Maar sinds
haar genezing heeft Maria Isabel 27
verschillende medische tests ondergaan. Er is niet één langetermijngevolg vastgesteld, aldus de
postulator. Ook de verminkingen
zijn verdwenen. De nu vijftienjari-

ge is inmiddels zo’n schoonheid
dat haar al verschillende aanbiedingen zijn gedaan voor modellenwerk.
Bovendien doet zij het op school
buitengewoon goed. “Er is geen
twijfel dat hier sprake is van een
wonder.” Maar evenmin bestaat
er twijfel of het meisje ooit werkelijk een ernstig herseninfarct heeft
gehad. Op een recente CATscan is duidelijk het achterge-

bleven littekenweefsel te zien.
De zalige Carmen Salles werd
in 1848 in Catalonië geboren.
Zij stichtte een zustercongregatie
die vrouwen door onderwijs
en vorming wilde helpen. De zuster geldt als een pionier op het
gebied van gelijkwaardigheid van
man en vrouw en kwam op voor
de waardigheid van vrouwen
in gezin en samenleving.
(KN/CNA)
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‘Erken Shahbaz
Bhatti als martelaar’

Namens de Pakistaanse christenen is paus
Benedictus XVI opgeroepen de vorig jaar
vermoorde minister Shahbaz Bhatti te erkennen als martelaar.
Dat gebeurde tijdens een van de vele herdenkingsbijeenkomsten vorige week vrijdag op verschillende plaatsen in Pakistan. Het was toen
precies een jaar geleden dat de katholieke minister voor Minderheden door moslimextremisten
werd vermoord.
De oproep heeft instemming gevonden bij moslims, hindoes en andere minderheden die erkennen dat Bhatti is omgebracht vanwege zijn geloof en de daaruit voortvloeiende inzet voor de
minderheden.
Op verschillende plaatsen werden herdenkingsmissen en gebedswakes gehouden. In de hoofdstad Islamabad, waar Bhatti op klaarlichte dag
met dertig kogels werd doorzeefd, vond een
afsluitende lichtprocessie plaats.
Bhatti’s broer Paul, die door premier Gilani is
benoemd tot diens minderhedenadviseur, kreeg
een vlag aangeboden van APMA, de door Shahbaz opgerichte belangenorganisatie voor minderheden.
Het gebaar was bedoeld als aansporing zich in
te blijven zetten voor gelijke rechten voor alle Pakistaanse burgers.
“Shahbaz Bhatti’s missie en offer leven voort in
onze herinnering. Hij was de ambassadeur van
vrede, liefde, goedheid en broederschap en wij
zullen onze strijd in zijn voetsporen voortzetten”,
zei aartsbisschop Joseph Coutts van Karachi tijdens een preek.
Een priester prees Bhatti’s rotsvaste geloof. “Hij
droeg altijd een rozenkrans bij zich die zijn band
met het geloof liet zien.”
Priester Pervez Emmanuel verwoordde de diep
gekoesterde wens van de Pakistaanse geloofsgemeenschap dat paus Benedictus XVI Bhatti erkent als martelaar. Hij wees erop dat bij de naderende Senaatsverkiezingen voor het eerst vier
zetels bestemd zijn voor afgevaardigden van
minderheden. “Dat is dankzij het werk van Shahbaz”, aldus de priester die werkt in het overwegend katholieke Khushpur. (KN/AsiaNews)
Vanwege de vastenretraite van de paus en de Romeinse curie is er deze week geen Woord van de Paus.
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