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Terugblik 2014
Zoals in ons vorige info bulletin al gemeld, zijn de in 2013 verscheepte goederen pas in
februari 2014 aangekomen. De gezonden – veelal om niet verkregen - humanitaire goederen
hebben inmiddels hun weg gevonden naar de reguliere SHHA-projecten.
Het bestuur is voorshands niet van plan het verschepen van zeecontainers weer op te pakken.
Redenen: zie het vorige info bulletin in de terugblik over 2013.
De SHHA blijft haar humanitaire ondersteuning verlenen, zij het op basis van inhuren
mankracht ter plekke en de aanschaf van materialen op Cuba. Dit laatste is (nog) niet echt
gemakkelijk, doch het lukt.
De in 2014 herhaalde aangekondigde ondersteuning bij het realiseren van de nieuwe vleugel
in het kinderziekenhuis in Matanzas is nog in volle gang.

Website in combinatie met verzoeken tot consultaties in algemene zin over Cuba
De in 2013 geactualiseerde website werkt nog steeds naar behoren. In 2015 zal naar
verwachting een nieuwe opzet gemaakt worden.
Met enige regelmaat komen verzoekjes via de website binnen - doch ook op persoonlijke
basis bij de SHHA bestuursleden – om informatie over Cuba in algemene zin. Gezegd dient te
worden dat het accent niet zelden ligt op reisadviezen e.d.
Wij rekenen het ook in dat soort situaties tot onze taak om op de humanitaire aspecten te
wijzen en te linken met onze projecten.
Dit geeft voldoening.
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MRI-scan, universiteit van Maastricht
Een complete MRI-scan met randapparatuur afkomstig van de universiteit van Maastricht
heeft in 2014 enige aandacht van ons gevraagd, hoewel de SHHA inhoudelijk niet zo veel kon
uitrichten.
Inmiddels hebben wij wel ter plekke in Havana geconstateerd ( januari 2015) dat de
apparatuur in een nieuw gebouwd onderkomen bij het Scientific Centre in Havana door
technici van de universiteit van Cambridge wordt opgebouwd.
SHHA hoopt bij een volgend monitoring workvisit de MRI-scan in werking te zien.
Monitoring workvisits
Het jaar 2014 is het eerste kalenderjaar dat de SHHA geen werkbezoek aan haar projecten
heeft gebracht. In december 2013 was er nog een werkbezoek aan Matanzas en Havana met
een grote delegatie in verband met de première van de documentaire “De Corazón a Corazón”
( van hart tot hart).
Inmiddels, in januari 2015, is er wederom een succesvol werkbezoek geweest.
Ambassade bezoeken
Den Haag:
Wij hebben wij in oktober 2014 afscheid genomen van señora Zelmys Domínguez Cortina, de
sympathieke Cubaanse ambassadeur met wie wij een viertal jaren uitstekend hebben
samengewerkt.
Met haar opvolger señor Fermín G. Quiñones hebben wij nadien kennis gemaakt. Hij bleek
inmiddels uitstekend van onze activiteiten op de hoogte te zijn, hetgeen bemoedigend is voor
de toekomst.
Havana:
De laatste bezoeken aan de Nederlandse ambassade in Havana dateren van december 2013 en
januari 2015. Ook hier verlopen de onderlinge contacten naar behoren. De ambassaderaad
mevr. Johanneke de Hoogh is inmiddels voorgoed teruggekeerd naar Nederland.

Lopende projecten
De renovatie van het weeshuis in Matanzas is
voor wat betreft de SHHA nog niet volledig
afgerond; de afronding van de sanitaire
voorzieningen zal in 2015 met ondersteuning
van de SHHA volledig haar beslag krijgen,
alsmede aanpassing van de keuken en dan met
name de afvoer op het rioolsysteem. Ons is
gevraagd de dakreparatie voor onze rekening te
nemen, doch wij vrezen dat een dergelijk grote
klus voor de SHHA een brug te ver is.
Zo ziet een dak eruit van een weeshuis in Cuba
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De Escuela de Arte in Matanzas is zo
langzamerhand blijvend aan de SHHA
verbonden; ook hier zal de SHHA op korte
termijn enige ondersteuning verlenen met
betrekking tot reparatie van de waterafvoer; het
blijkt dat de schoolkinderen het slachtoffer zijn
van een nare muskietenplaag bij stilstaand
water.

Escuela de Arte

De 2 zwangerschapsklinieken in Havana en het streekziekenhuis in Jovellanos zijn de laatste
2 jaar niet meer door de SHHA bezocht.
Voortvloeiende uit een particulier initiatief van de heer Cees Schwarze uit Gorssel, worden
deze 2 projecten van allerhande materialen voorzien. Een mooi initiatief, temeer daar Cees
Schwarze Cuba een aantal keren per jaar bezoekt.

Het kinderziekenhuis, ook in Matanzas – een
nooit eindigend project – blijft onze aandacht en
hulp houden. Via onze vaste coördinator worden
ter plekke reparaties en onderhoud gepleegd.

Werk aan de winkel in het kinderziekenhuis

Het eerder aangekondigde agrarisch project lijkt ook in 2015 geen doorgang te kunnen
vinden. De Cubaanse autoriteiten weten zich kennelijk nog niet goed raad om met goed
onderbouwde en gedetailleerde plannen te komen. Het enthousiasme is er wel maar dat alleen
is niet voldoende.
De SHHA houdt evenwel de vinger aan de pols.
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Bezetting bestuursfuncties
In oktober 2014 is afscheid genomen van Pierre Lamping en Martin Rietberg; beiden waren
respectievelijk bijna 20 jaar en 15 jaar verbonden aan de SHHA. Tijdens een uitermate
gezellige afscheidsavond - in Cubaanse sferen - zijn beide heren als bestuurslid SHHA in het
HOFtheater in Raalte uitgezwaaid. Onze partners waren hierbij aanwezig en vele blijken van
dank/presentjes – ook uit Cuba!! – vergezelden de dankwoorden. Heren nog zeer bedankt!

Maart 2015

Namens het Bestuur,
D. (Dick) Assink (voorzitter)

M.E. (Marijke) Seckel-ter Borg (secretaris)
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