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Het jaar 2015 kenmerkt zich voor de SHHA nog het beste als een bezinningsjaar.
Ná meer dan 20 jaar intensieve humanitaire hulpverlening is de in de tweede helft van 2014 ingezette
hulpverlening beperkt gebleven tot het bestendigen van onderhoudswerkzaamheden aan bestaande
SHHA-projecten. Lokaal onderhoud door lokale mensen met ondersteuning van de SHHA.
Humanitaire hulpverlening is en blijft de taak van de SHHA, doch mede gezien onze financiële
armslag is het lang niet altijd mogelijk die zaken te realiseren, die gewenst of zelfs nodig zijn.
Cuba is mondiaal al enige tijd in de belangstelling van velen gekomen; niet alleen bij officiële
overheidsinstanties, doch ook bij particuliere initiatieven. Op zich goed, mits op termijn de lokale
bevolking daarvan de vruchten kan plukken.
Wij, als SHHA, hebben voor als nog minder goede ervaringen met “het openen van de deuren” in
Cuba. Wij hebben ervaren, dat het lastiger is geworden om zaken voor elkaar te krijgen, men int
invoerrechten ook over humanitaire goederen, slagvaardigheid lijkt afgenomen te zijn, men wacht op
elkaar…., etc.
Het lijkt erop, dat vele lokale en regionale instanties nog niet goed weten hoe ze om moeten gaan met
de aangekondigde nieuwe situatie in hun land.
Er zullen ook wel weer andere tijden aanbreken; de SHHA blijft contacten onderhouden met de lokale
instanties, hetgeen aardig lukt.
Communicatie en website
Onze website heeft begin 2015 een nieuwe, meer eigentijdse opzet gekregen.
Niets anders dan positieve berichten hierover.
De berichten, heel divers van aard, die via de website bij ons binnenkomen, zijn talrijk.
Er zitten ook aanvragen, veelal advies, over Cuba bij. Deze personen of instellingen worden tijdig zo
dienstbaar mogelijk beantwoord.
Soms is er een link met onze projecten en niet zelden worden “reisadviezen” gevraagd.
Monitoring workvisits
In 2015 heeft één monitoring workvisit plaats gevonden.
Eind januari/begin februari 2015 heeft een delegatie van 3 personen de belangrijkste projecten van de
SHHA in Cuba bezocht.
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Inmiddels is het project voor zwangeren in Havana nagenoeg geheel stop gezet. Het project, 2
opvanghuizen, voldeed perfect aan de doelstellingen van de SHHA, doch het was organisatorisch
amper nog te doen met onze relatief kleine bezetting en de minder wordende financiële middelen.
Vermeldenswaardig is nog even dat 2 van de 3 delegatieleden in februari 2015 met een vertraging
van enkele dagen pas huiswaarts konden keren i.v.m. de capaciteit van het vliegtuig. De opvang bij
onze lokale coördinator was uitstekend en de tijd werd goed/nuttig besteed.
Het volgende bezoek vindt eind februari/begin maart 2016 plaats. Traditiegetrouw zullen in de
persoonlijke bagage materialen worden meegenomen; zo is onlangs via het Deventer ziekenhuis ca.
10 kg instrumentarium aangeboden.
Ambassades
Zowel de traditie van het bezoeken van de Cubaanse ambassadeur in Den Haag - in januari 2015
had de SHHA een kennismakingsgesprek met señor Fermín Gabriel Quiñones Sánchez, de nieuwe
ambassadeur - als de Nederlandse ambassadeur in Havana houdt de SHHA in ere.
De bezetting op de ambassades wisselt relatief vrij snel; om de twee jaar vertrekt de ambassaderaad
dan wel de ambassadeur zelve.
De SHHA wordt weleens als een meer stabiele factor genoemd, mede omdat een kleine NGO als de
SHHA minder op de tenen hoeft te lopen als het op diplomatie aankomt.
Onze contacten zijn zeker goed te noemen.
De projecten
Het weeshuis is nog niet af; in maart 2016 zal
polshoogte worden genomen en zal een herijking
van onze hulpverlening plaats vinden. Het dak, de
keuken en de riolering blijven een punt van zorg.
De Escuela de Arte: wij zijn benieuwd hoe het er
voor staat onder nieuwe leiding. Het is maar de
vraag of de nieuwe schoolleiding even
enthousiast is als de vorige.
Hopelijk is de waterafvoer, met het oog op het
voorkomen van een muskietenplaag, verbeterd.
Het kinderziekenhuis: ook hier wederom een
nieuwe directie.
In maart 2016 zullen wij kennis maken met de
nieuwe directeur en zijn rechterhand en zo nodig
een hernieuwde inventarisatie maken. De eerder met hulp van de SHHA gerealiseerde aparte vleugel
voor kankerpatiëntjes zou volgens de bij ons binnengekomen berichtgeving naar behoren werken.
Ook hier een inventarisatie uit te voeren.
Het al jaren geleden aangekondigde agrarisch project lijkt al te stranden voor het goed en wel in Cuba
op papier is gezet. Begin 2015 kregen wij nog hoop op een spoedig vervolg, doch sindsdien is het op
dit punt akelig stil gebleven. In maart 2016 zal ons wellicht wat meer duidelijkheid verschaft kunnen
worden waarom het project naar alle waarschijnlijkheid geen doorgang vindt.
Onze coördinator ter plekke heeft een aantal nieuwe projectideeën, die hij in maart 2016 uit de doeken
wil doen en aan de delegatie wil tonen. Het betreft infrastructurele zaken bij verzorging- en
gezondheidsinstellingen. Het betreft deels bij bestaande en deels bij voor ons nieuw instellingen. Wij
zijn uitermate benieuwd.
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Wereldgebedsdag 2016
In 1 instantie via de website en later meer direct via mail- en briefwisseling zijn wij
in contact gekomen met de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Wij zijn zeer dankbaar en blij dat deze organisatie vanuit Nederland de SHHA heeft
geselecteerd als financieel te ondersteunen project in Cuba.
Mede op basis van de door ons opgestelde achtergrondinformatie over de SHHA,
haar projecten alsmede de documentaire op DVD: De Corazón a Coarzón” is de
SHHA een financiële bijdrage in het vooruitzicht gesteld.
Worldwide is Cuba geselecteerd als aandachtsgebied vanuit de Wereldgebedsdag
gedachte.
e

Omstreeks medio maart vindt over de hele wereld voornoemde dag (24 uur aaneengesloten) plaats en
voor zover ons nu bekend kunnen wij omstreeks september/oktober 2016 een, in onze ogen,
aanzienlijk bedrag tegemoet zien. Er word van ons geen extra tegenprestatie verwacht; doorgaan op
de ingeslagen weg.
Bestuur
Ten opzichte van 2014 hebben in 2015 geen bestuursmutaties plaats gevonden.
De in 2014 opengevallen functies zijn derhalve nog niet ingevuld.

Februari 2016
Het Bestuur.
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