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Info bulletin SHHA januari 2017
Terugblik 2016, algemeen
Het jaar 2016 werd door de SHHA nog als een soort bezinningsjaar beschouwd
Mede gezien de vele, actuele ontwikkelingen in Cuba, is de SHHA nog bezig haar eigen positie
opnieuw te bepalen, doch zal zeker haar, in het verleden opgestarte activiteiten, continueren.
Cuba is mondiaal in 2016 in de belangstelling gebleven, vooral vanwege externe politieke
verschuivingen en het overlijden van Fidel Castro.
De SHHA laat die ontwikkelingen langs zich heen glijden en blijft zich concentreren op de kern:
humanitaire hulpverlening in casu hulp, met name in stoffelijke zaken rechtstreeks ten behoeve van de
Cubaanse bevolking alsmede, zij het in afnemende zin, in het ondersteunen van lokale
onderhoudsprojecten in de sectoren zorg en educatie.
Was het in 2015 al lastiger geworden om zowel in Matanzas als in Havana de contacten goed te
houden, cq te intensiveren; dit laatste is echter maar ten dele gelukt in 2016. Met name bij de centrale
autoriteiten in Havana verloopt de communicatie steeds stroperiger.
Niet elke lokale instantie weet goed om te gaan met de steeds zich wijzigende omstandigheden. Er
zullen zeker andere tijden aanbreken en de SHHA hoopt daar dan volop deel vanuit te maken.
Bedacht dient wel te worden, dat in 2016 zowel op de ambassade in den Haag als op de ambassade
in Havana vele personele wisselingen (incl. die van beide ambassadeurs) hebben plaats gevonden.
Dat maakt het geheel er voor ons niet gemakkelijker op om in dergelijke situaties op afstand te
communiceren.
For the time being is het credo: de lopende projecten zo goed als mogelijk bestendigen en proberen
de contacten levendig te houden.
.
Communicatie en website
De in 2015 nieuw opgezette website heeft ook in 2016 naar behoren gefunctioneerd.
Ongelooflijk hoeveel spam mails er op ons internet adres via de website binnenkomen; teken des tijds
om organisaties als de onze met van alles en nog wat te bestoken.
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Voor ons blijft brede communicatie/voorlichting steeds het devies; immers er komen geregeld
aanvragen bij ons binnen voor (reis) adviezen, hoe individuele hulp op locatie te verlenen, etc. De
SHHA ziet hierin voor haar een taak weggelegd.
In de loop van 2016 heeft een studievereniging van de Rijksuniversiteit Groningen de hulp van onze
voorzitter ingeroepen om te helpen bij de voorbereidingen van een studie/onderzoekreis naar Cuba in
april 2017.

Monitoring workvisits
Inmiddels zijn de SHHA monitoring workvisits beperkt tot één keer per jaar.
Dit is verantwoord gezien het verminderd aantal projecten, dat momenteel onderhanden is en doordat
onze lokale coördinator bij voortduring de SHHA-vinger aan de pols houdt.
Het werkbezoek van februari/maart 2016 was een succes.
Een delegatie van 3 personen heeft alle lopende projecten bezocht, met name: het weeshuis, de
Escuela de Arte en de dokterspost van consultoria Dr. Ivette.
Ook het kinderziekenhuis is bezocht, zij het zonder onze coördinator vanwege zijn strubbelingen met
de nieuwe directie.
Heel bijzonder was ook het bezoek aan het neuroscience center in
Havana.
De in 2015 geïnstalleerde MRI scan (apparatuur geschonken door de
universiteit van Maastricht) werkte inmiddels naar volle tevredenheid.
De “bruggenbouwerfunctie” van de SHHA had zich weer eens in
voldoende mate bewezen.
Een voor de SHHA nieuwe organisatie “Casa Antonio Disirt” werd met
een bezoek vereerd. Deze casa is een plaats voor ouderen
(kleinschalig) met een soort van dagopvang-verpleging.
Men heeft behoefte aan DVD spelers en spelletjesmateriaal.
Na veel speurwerk kon ook
de
kunstenares/ontwerpster van het logo van
Wereldsgebedsdag 2016 “ergens” in Havana worden
opgespoord.
Een heel bijzondere ontmoeting.
Zowel de ICAP in Havana als in Matanzas, als ook de Nederlandse ambassade in Havana werden
traditiegetrouw met een bezoek vereerd; altijd goed om minimaal de contacten in stand te houden.
Zoals hierboven onder algemeen al is aangegeven zijn de personele bezettingen op de ambassades
gedurende 2016 sterk gewijzigd.
De SHHA blijft zich inzetten (inmiddels al 23 jaar!) om contacten te blijven onderhouden, derhalve zijn
de ambassades wederom bezocht.

De projecten
Het weeshuis in Matanzas blijft - mede onder auspiciën van de SHHA - object van een ingrijpende
renovatie.
Het is nog niet af, maar dat lag ook in de lijn van de verwachtingen; in Cuba duurt het nu eenmaal wat
langer dan bij ons.
De riolering, het dak en de restpost van het sanitair zijn in 2016 verder ter hand genomen en in april
2017, tijdens het aanstaande monitoring workvisit, zal door de SHHA nader bekeken worden: hoe
verder?
Inmiddels is de financiële armslag van de SHHA wat ruimer geworden (zie hierna ook
Wereldsgebedsdag 2016)
Het kinderziekenhuis is sinds 2015 helaas wat op een lager pitje gekomen door diverse oorzaken.
De SHHA bezint zich op vervolgonderzoek cq vervolgstappen.
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In 2016 zijn diverse medische gereedschappen aan de
directie overhandigd; het betroffen met name giften van het
Deventer ziekenhuis.
Dokterspost consultoria Dr Ivette is een kleinschalig project.
Jaarlijks brengt de SHHA aan Dr Ivette (voormalig directeur
van een Hogar Ancianos, bejaardenhuis) in een zeer arm
gedeelte van de stad Matanzas, een bezoek.
Meestal nemen wij aspirines/pijnstillers en recreatie
materiaal voor de opvang
van kinderen mee; in 2016 heeft de SHHA, met behulp van
de Cubaanse SHHA-coördinator, het mogelijk gemaakt
nieuwe deuren in de dokters post te realiseren.
De Escuela de Arte blijft de aandacht vragen; soms lijkt het dweilen met de kraan open, gezien de
zeer deplorabele toestand van gebouwen en met name het sanitair.
Ons is medegedeeld dat een gedeeltelijke sluiting tot de mogelijkheden behoort.
Voor 2016 hebben wij een (kleine) donatie toegezegd en in april 2017 zullen we nader bekijken hoe
de actuele situatie dan is; met name t.a.v. de waterafvoer.
Onze delegatie wordt hier overigens altijd zeer warm en met open armen ontvangen.
De Hollandse balletvloer is in Cuba nog steeds spraakmakend.
Een beoogd project in de semi-agrarische sector is wegens onvoldoende response vanuit de
overheidsinstanties stop gezet.
Wereldgebedsdag 2016
Voor achtergronden : zie ons info bulletin februari 2016.
Voor de SHHA is in financiële zin de Wereldsgebedsdag 2016 een succes
geworden.
Een in onze ogen materieel bedrag is eind 2016 aan de SHHA overgemaakt.
Dankbaarheid is op zijn plaats.
Voor de lopende projecten en dan met name voor het weeshuis en de Escuela de
Arte betekent dit dat de plannen iets naar voren kunnen worden gehaald, zonder
steeds af te vragen: is het financieel altijd wel haalbaar, etc.
Een gelukkige omstandigheid is nog steeds dat voor 1 euro daar terplekke een
equivalent van € 25 kan worden geïnvesteerd.

Bestuur
Voor zo vaak als nodig komt het 4-koppige bestuur bijeen om plannen door te spreken.
In 2016 is de bestuurssamenstelling onveranderd gebleven.
Eind december 2016 heeft de inspectie van de Belastingdienst in het kader van de bestendiging van
de ANBI-status gevraagd om bepaalde SHHA-registratiegegevens, het beloningsbeleid en de
hoofdlijnen van het actuele beleidsplan op de website te zetten.
Inmiddels zijn de gevraagde gegevens aan de SHHA-internetsite toegevoegd.

Januari 2017

Het Bestuur.
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