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“Een nieuwe 
aardbeving in Haïti?”
Haïti ligt op het eiland Hispaniola, waar 
de overlapping van de Caribische en de 
Noord-Amerikaanse tektonische platen 
en de Gonâve-microplaat een ontzettend 
grote druk creëert die regelmatig tot 
aardbevingen leidt. 

Een chaotische start 
van het schooljaar
De start van het schooljaar werd uitzonderlijk 
twee weken uitgesteld en verliep alsnog 
eerder chaotisch. Aangezien de sloop- en 
opruimingswerkzaamheden nog niet klaar 
waren, bieden tenten en bomen de klassen 
tijdelijk beschutting.

Onze partners werken gestaag verder aan 
de prioritaire werkzaamheden, zoals de 
herstelling van de beschadigde omheiningen 
die van essentieel belang zijn in de context 
van de heersende onveiligheid in het land. 
Onze schoolverantwoordelijken organiseren 
eveneens psychologische ondersteuning 
voor kinderen en gezinnen, waaronder 
nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. 
Het trauma is groot en de angst voor een 
nieuwe aardbeving is voelbaar. 

Er zijn inmiddels maatregelen 
om de gevolgen van zulke 
aardbevingen te verzachten: 

een strikte naleving van anti-
seismische bouwnormen

verbetering van de 
opleidingskwaliteit in de 
bouwsector evenals sensibilisering 
rond veiligheidskwesties

investeringen in de 
basisinfrastructuur en de 
openbare diensten (ambulance, 
brandweer, politie)

creatie van een veilige situatie 
om hulpverlening snel ter plaatse 
te krijgen

Steun de projecten van ACTEC 
in Haïti met een donatie

BE71 0011 4483 0069
Bericht: «AARDBEVING IN HAITI» 

Voor elke schenking vanaf € 40 hebt  
u recht op een belastingvermindering

Op 14 augustus 2021 werd Haïti 
opnieuw opgeschrikt door een 
dodelijke aardbeving, in de regio 
van Les Cayes en Dory. In dat 
gebied liggen drie scholen die 
worden gesteund door ACTEC en 
die zwaar zijn getroffen. 

‘s Nachts 
onder de 
blote hemel, 
overdag 
tussen het 
puin

De voorbije drie jaar kende het land 
de ene ramp na de andere: geen 
rechtsstaat, corona, een acute 
economische en veiligheidscrisis, 
massale emigratie... gevolgd door 
deze verwoestende aardbeving. 
Zelfs de grootste positieveling met 
de dikste olifantshuid zou na zo’n 
opeenstapeling van rampen de 
handdoek in de ring willen gooien. 
Ondanks dat alles kunnen de getroffen 
Haïtiaanse bevolking en ACTEC 
rekenen op de onverschrokkenheid en 
veerkrachtigheid van Zuster Myrlène, 
Zuster Rose Monique, Zuster Aline, 
Dr. Marie-Lourdes, Vader Percy, Zuster 
Sainte-Anne en alle anderen.

Deze schoolverantwoordelijken zijn 
het leidende voorbeeld van grenzeloos 
altruïsme. Te midden van chaos 
en internationale onverschilligheid 
(het nieuws van de aardbeving 

werd weggedrukt door de media-
aandacht voor de terugtrekking van de 
Amerikaanse troepen uit Afghanistan) 
zetten zij onvermoeibaar door en 
helpen zij de gewonde en angstige 
bevolking met voedselpakketten, 
tenten en mentale steun. Met de 
hulp van ACTEC, de Stichting Jean-
François Peterbroeck en de DGD 
(regering) hebben we een Belgisch 
herstelplan opgezet om de scholen en 
de gemeenschap weer op de rails te 
krijgen.   

Onderwijs biedt kinderen zowel kennis 
als spel, en dat is het beste antwoord 
dat wij de jonge Haïtianen kunnen 
bieden. Met uw steun willen wij hun 
droom van een betere toekomst 
beschermen. 

Daniel Turiel
Directeur

Aardbeving van 
14 augustus 2021 

Magnitude van 7.2 op 
de schaal van Richter

Zwaarst getroffen streken: Les Cayes, Nippes en Jérémie

Balans: 
2.248 doden12.763 gewonden
53.815 vernielde 
huizen

171 vernielde scholen 
(16% van de scholen)565 beschadigde 

scholen

Atlantische Oceaan

Magnitude 
van 7.2



Het drama 
van Dory

Onze ‘Mains Ouvertes’-scholen verwoest

Tijdelijke opvang Mirakel in La Savane?

in de buurt Dory niet konden bereiken, besloot ACTEC om zo 
snel mogelijk steun te verlenen aan het moedige ingrijpen van 
Vader Percy (schoolhoofd van Dory), die ons de prioritaire 
behoeften meedeelde van de school (gebarsten of ingestorte 
muren, beschadigde omheining) en de gemeenschap.

Enkele dagen na de aardbeving heeft de 
directie van Deux Mapous, met de deskundige 
ondersteuning van het Ontwikkelingsbureau, 
toezicht gehouden op de vereiste afbraak- en 
opruimingswerkzaamheden om het gebied 
weer veilig te maken en voor te bereiden voor 
de talloze werkzaamheden.

Deux Mapous, uiteengerukt 
maar verenigd

Sloop- en 
opruimingswerkzaamheden 

Hoewel de school Deux Mapous van de Salesiaanse 
Zusters zwaar is getroffen, werd ze al snel het 
hoofdkwartier voor de noodhulpverlening aan de 
inwoners van Les Cayes.

Coördinatie van 
de noodhulp De indrukwekkend hoge school in La Savane steekt uit 

boven de meeste andere gebouwen in Les Cayes. Na 
de aardbeving werd er dan ook gevreesd dat ze zou 
instorten. Toch werd er beperkte schade vastgesteld, 
en dat dankzij de naleving van de anti-seismische 
bouwnormen. Hoewel die normen ongeveer 20% meer 
budget vereisen, zijn ze van essentieel belang omdat ze 
in het geval van een aardbeving levens kunnen redden. 

De schade die wel is ontstaan aan de aula en het 
schoolplein (door gesprongen leidingen en een lekke 
watertank) moet worden hersteld. 

De eerste prioriteit was de bewoners onderdak 
bieden voor het terugkerende slechte weer.

ACTEC heeft dringend geld ingezameld voor de 
aankoop van staalplaten voor tijdelijke onderkomens, 
aangezien tenten in het warme klimaat niet 
aangewezen zijn.   

De 33 meest kwetsbare slachtoffers (vrouwen, 
kinderen en ouderen) kregen 15 à 25 metaalplaten   
en ander materiaal toebedeeld om onderkomens     
op te zetten. 

Het dorp Dory ten zuidwesten van Haïti, waar 85% van de 
huizen waren verwoest, was op tragische wijze geïsoleerd 
omdat de konvooien er simpelweg niet geraakten door 
de onveilige situatie en de rampzalige toestand van de 
toegangsweg. Aangezien de noodhulpverlenende organisaties 

Het hoofdgebouw van de school in Les Cayes is in tweeën 
gescheurd. Alles moet er opnieuw worden opgebouwd. In 
het beroepscentrum zijn de praktijkruimte van het bar-
restaurant en het auditorium waar de theorielessen worden 
gegeven, zwaar beschadigd.

Het Ontwikkelingsbureau van de Salesiaanse 
Zusters, dat in 2010 werd opgericht met ACTEC’s 
ondersteuning, is een onmisbare partner op het 
terrein voor de organisatie van de internationale hulp 
bij natuurrampen. In de weken na de aardbeving 
organiseerde het bureau de verdeling van meer dan 
3.000 voedselpakketten en honderden tenten in de 
hardst getroffen gebieden.


