Voorjaar 2012
Na de feestdagen, zijn we druk geweest met de projecten
die het team uit Zetten hadden opgestart.
Half januari kwam het team uit Seatle met 5 mensen, ze
kwamen met de bus uit Port au Prince (privé) en dat is
een ervaring op zich als de bus de geest geeft en weer
gerepareerd wordt onderweg. De week erna kwamen
er nog 7 mensen bij, dus een volle bezetting van het
gastenhuis.
Marjolein kwam terug van haar man uit Amerika en de
lessen van de kinderen werden weer hervat, haar vriendin
Nadine uit nederland kwam intussen en blijft 5 maanden,
ze helpt ons met alle voorkomende dingen: verven,
timmeren, medicijnen strippen (over datum), ook gaat ze
samen met mij het kledingdepot uitzoeken en opnieuw
indelen (een grote klus).

Januari begon rustig in het ziekenhuis, maar februari/
maart liep het weer VOL. De situatie hier is zeer nijpend,
omdat er vanaf september niet voldoende regen is
gevallen om te planten. Dit komt niet vaak voor, meestal
planten ze wel, maar komt er niet veel van terecht, nu is er
niets te eten voor zowel mens als dier.
Het volgende probleem is, dat er bijna geen irrigatie
plaats kan vinden, omdat de kanalen door de orkanen zijn
vernield en deze zijn niet hersteld vanwege geldgebrek.
We waren heel blij met het team uit amerika, ze hebben
veel werk verzet, tegelen, waterleidning en afvoeren
aangelegd, toiletten geplaatst en een douche, verder
werden er deuren afgehangen en het gemotoriseerde park
gerepareerd, zover de onderdelen het toelieten. Als er
teams zijn is het ook druk voor de haitiaanse medewerkers,
ze verrichten dan alle hand- en spandiensten, om het team
zo effectief mogelijk te laten werken.
In die periode kwam er ook nog een container aan uit
Nederland, hij was in een razend tempo naar Port au
Prince gekomen (meestal duurt het heel lang).
In deze container zaten geïsoleerde dakplaten, die we in
Nederland gratis gekregen hebben van de producent, deze
worden gebruikt voor het dak van het ziekenhuis, om het
aardbevingbestendig te houden.

Hoera, naar school!
Jaqueline, de verpleegkundige, kwam ook weer voor
4 maanden terug om ons team te versterken. We zijn op
zoek naar een opvolgster, om de lege plek in ons team op
te vullen. Mocht u iemand weten, laat het dan even weten,
zodat we contact op kunnen nemen en wat details door
kunnen doorspreken.

We werken nu aan de laatste verdieping om ze daarna te
kunnen plaatsen..
We kregen ook een quad, van onze sponsor de IVA,
waardoor we weer mobieler zijn geworden, verder zaten
er ook de werkmaterialen in
voor het team, dat met mijn
ouders kwam in februari, om
hier een maand te werken.
Ook kwam Ben Loyer (ooit
als eerste hier begonnen) om
te helpen voor 3 weken om
met Peter, uit het nederlandse
team, alle mechanische
voertuigen enz, te repareren,
met de meegebrachte
onderdelen in container
en koffers, er stonden al

2 motoren, 3 jaar te wachten op reparatie, nu kan ik weer
met een eigen motor naar Port de Paix en hoef ik er geen
meer te huren met chauffeur.
Bert en Kees kwamen om de wachtkamer in de vorm van
een nissenhut te plaatsen, zonder tekening.alleen met een
foto, van hoe hij in Nederland stond, het was een enorme
klus, met veel passen en meten (ruim 6 meter hoog) staat
er een fantastische wachtruimte (Hollandhal 2012)

Het bouwpakket, was hier 4 jaar gelden aangekomen
in een container, maar was nog wachtende op de juiste
personen om het op te bouwen. Verder maakten ze nog
rolluiken aan de ramen, (team lid van Zetten geleverd),
tussenwanden en deuren aan de zijkanten van de
geïsoleerde container, die de kantoren zal huisvesten en in
de verlosruimte de tussenwanden, platen op de deuren in
het ziekenhuis, zodat er geen ongedierte meer onderdoor
kan en nog veel meer klussen.
Wiechert kwam ook weer mee, voor de elctra in alle
klaargekomen ruimtes en om de agregaten, samen met
Ben inorde te maken
Henk en Theo werkten samen, Henk tegelen, vloeren en
tussenwanden(soms eerst poetsen) en Theo schilderen
en alles wat maar nodig was, het team van Zetten had de
opzet gemaakt.
Mijn vader (82) verleende overal hand en spandiensten
Riet en mijn moeder maakten het hospitaal+bedden,
containers en lamellen, woonhuis en gastenhuis weer
stralend schoon.
Al met al, door de gevarieerdheid van het team vulden
ze elkaar goed aan en kwam er heel veel klaar. Een zeer
compleet team, van alle markten thuis.

Voor dit jaar staan er geen teams meer te wachten We zijn
op zoek naar andere vakmensen, die ons kunnen helpoen
met het afmaken van het ziekenhuis, ook een enkeling is
welkom.
We zijn bezig met de vormen van het dak voor het storten
en daarna het betonijzer vlechten, voor het eerste stuk
van de verdieping, alle beton gaat met de bouwlift naar
boven, die hier ook al vele jaren was, geschonken door
een vriend. De vloer in de werkplaatst is gestort met de
gedoneerde betonmolen met laadbak, bespaart heel veel
cement en kosten.

De betonmolen met machinist en aggregaat.
We zijn opzoek naar handige mensen, die klinkers kunnen
leggen, electra kunnen aansluiten, fijn timmerwerk kunnen
maken, hekkens plaatsen enz. enz. U kunt ook helpen door
iemand te zoeken en te betalen, die zelf geen geld heeft.
Medisch zijn we steeds op zoek naar verpleegkundigen/
anesthesie-assistenten, vroedvrouwen en dokters, wel of
niet in opleiding of wachtende op een opleidingsplek.
We hebben doorlopend behoefte aan onderwijzend
personeel voor de kinderen.
U ziet, we zitten niet stil en hopen u ook warm te kunnen
laten lopen voor dit project hier.
Kom ons hier helpen de nood te lenigen of steun ons
financiëel, zodat we kunnen doorgaan met het helpen van
de aller armsten van Haïti.
Zowel Anne-Marie als ik zijn zeer in onze nopjes met al het
gedane werk, ook de kinderen waren blij met opa en oma
hier weer een mooie tijd te hebben gehad. Wij zijn dankbaar
dit allemaal - mede dankzij u allen - te kunnen doen.
Tot zover, met een hartelijke groet van Anne-Marie, Rob,
Lisa, Anne-Rose en Miriam.
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