Haïti
Het armste land van het westelijk halfrond

Hoofdstad: Port-au-Prince
9.719.932 inwoners (2011)
80% leeft onder de armoedegrens
50% van de volwassenen zijn analfabeet
Munteenheid: Gourde (HTG)

Nationale feestdag: 1 januari
Taal: Frans en Creools
Ruim 80% van de bevolking is katholiek en
16% protestant

Partnerorganisatie P&A

Cultuur

Met de klok mee: man op ezel, mangoverkoopster, medicijnverkoper,
taptap, koffiestampen en vrouwen rond waterput.

Straatbeeld

P&A
In Haïti werken we samen met de
protestants-christelijke organisatie
Parole et Action (P&A) (vertaling:
Woord en Daad), die sinds 1986 in
Haïti werkzaam is.
Doelstelling van P&A is de armste
groepen in de Haïtiaanse samenleving,
– met name die op het platteland – in
staat te stellen hun leefomgeving te
verbeteren.
Onderwijs, duurzame landbouw en
gezondheidszorg zijn belangrijke
trefwoorden. De belangrijkste hiervan
is onderwijs.
Parole et Action

Onderwijs
Ruim 5.000 kinderen worden
gesteund via 27 verschillende
scholen van P&A.
Deze kinderen volgen christelijk
onderwijs en krijgen kleding,
voedsel en indien nodig
medische zorg.

Vakanties
Zomervakantie: juli en augustus
Paasvakantie: twee weken
Kerstvakantie: twee weken
De Bijbel staat centraal

Bibliotheek

Cheanayda
‘Hallo, ik ben Cheanayda! Ik ben 14 jaar oud en zit
in de zesde klas van de school in Parc Melon. Mijn
vader, Jonas Fleurilus, is boer en mijn moeder,
Marie Louise Petit, is naaister. Samen met mijn
ouders en broers woon ik in dit kleine huisje. Ik ben
de enige dochter van mijn ouders, en het middelste
kind in ons gezin.’
Cheanayda is niet bang voor dieren, integendeel,
ze is er dol op. Daarom vindt ze het erg leuk op de
foto te gaan met één van de ezels, eigendom van
haar vader.
Omdat het meisje is opgegroeid op het platteland
weet Cheanayda heel veel dingen over het
huishouden en de planten in de tuin. Ze zegt:
‘Soms ga ik koken en water halen als ik thuiskom.’
Over school vertelt Cheanayda: ‘Mijn fijnste vak is
Frans. Ik vind het echt leuk om te leren, zo leer ik
steeds meer van alle verschillende vakken. We
krijgen bijvoorbeeld wiskunde, aardrijkskunde,
geschiedenis en nog veel meer! Ik doe goed mijn
best op school want later wil ik graag verpleegster
worden. Ik houd ervan om mensen te helpen!’

Leerkrachten
Adles Céantus en Ezéchiel
Georges zijn leerkrachten van de
school in Parc Melon. Ze zijn goed
te spreken over de school. Ze zijn
jong, single en willen graag verder
studeren aan de universiteit. Ze
willen de studie graag combineren
met hun werk. Uiteindelijk hopen
ze dat ze kunnen doorgroeien op
school. Over de samenwerking
tussen het personeel en de directie
van de school zijn ze goed te
spreken.

