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Meer dan 500 Macadamia planten ontkiemd en bestemd voor de voedselvoorziening én voor
het herbebossing project.
Het project Solitair voor het bouwen van de stand-alone werk- unit met computers en
zonnepanelen voor de scholen.

Kinderen die op hun schoolplein staan in Baptiste

Herbebossing project
In maart 2014 hebben we 2000 macadamia zaadjes als cadeau gekregen van uit de Dominicaanse
Republiek voor ons project. Deze zaadjes werden geschonken aan een school, een weeshuis en twee
organisaties. De helft van de boompjes zijn ontkiemd.

200 macadamia zaadjes planten op l’Île de la Gonave

Altimeter, cadeau van Danièle et Mathias uit Duitsland

Omdat we in de volledige landbouwsector geloven, naast de macadamia, promoot de foundation de
herbebossing met de moringa plantjes. We hebben een kleine kwekerij op ons terrein en we geven
voorlichting en zaden om te planten aan de naaste gemeenschap en organisatie

La Fondation l’École Verte d’Haïti geeft voorlichting bij Cite Soleil

Moringa plantage:
http://video.fouye.com/haiti-videos/video-a-greener-future-for-haiti-cnn-reports.html

La Fondation l’École Verte d’Haïti naar
de Haitian Academy Biaco Malique

Droog toilet, Haitian Academy Biaco Malique

Bezoek van de Foundation naar Baptiste aan het
Macadamia-project, oktober 2014

Eric met ingénieur Agronome David Nicolas, directeur van het Instituut gespecialiseerd in de
ontwikkeling van de productie van koffie in Haïti (IcefDA) met 6 koffiecoöperaties. De heer Nicolas
heeft een boomgaard van 300 macadamia bomen. De andere mannen zijn leden van de boeren
coöperatie
http://www.icefda.org/

De bedoeling is door te gaan met het binationaal project met de Dominicaanse Republiek.
Op 15 november zal er weer een bezoek plaats vinden met ook de participatie van onze contacten en
partners van de Dominicaanse Republiek. Het is voor ons allemaal een groot succes om dat te
kunnen organiseren en mee te mogen maken. Dit project kan heel veel gaan betekenen voor de
sociale en economische ontwikkeling van deze plek.

Bezoek van Rafael Urbaez op ons kantoor in Fontamara

Rafael is onze contact persoon in de Dominicaanse Republiek. Hij helpt ons met het schrijven van het
project. Om een gids met meer informatie over de doelgroep voor het herbebossing project te
maken, is Rafael op bezoek geweest bij ons kantoor in Fontamara.
Met onze penningmeester is hij ook naar Grand-Goâve geweest om een landbouwproject te
bezoeken. De gids is inmiddels vertaald in verschillende talen en is aan de partners gegeven. We
wachten op hun antwoord om verder te kunnen gaan met het schrijven van het macadamia project.
Rafael adviseert ons over het planten van meerdere fruitbomen.

Sandra reist naar Nederland
Afgelopen juli ben ik naar Nederland geweest om de projecten te presenteren en om aanwezig te
kunnen zijn bij de algemene jaarvergadering van de Vereniging Green School Haïti die plaatsvond in
Bergen. Ook bezocht ik de Stichting Kook te Alkmaar.
Zij hebben 5.000 euro gedoneerd voor ons project Solitair!

Stichting KOOK, Vereniging Green School Haïti en la Fondation l‘École Verte d’Haïti

Solitair project
Het geld is voor de helft binnen en we zijn begonnen met de eerste fase van het project.
De eerste installatie wordt volledig ondersteund door Solitair en ons onderzoek naar mogelijke
partners wordt gedaan in een goed onderbouwde afstemming tussen gemeenschappelijke partners,
onderzoeksvraag en onderzoeksteam. We hebben verschillende installaties en modellen van
zonnepanelen bekeken evenals scholen bezocht die een pc lab hebben.

Wenskaarten van Frandais
We blijven Frandais ondersteunen om zijn studie te betalen met de verkoop van zijn wenskaarten.

Kantoor voor La Fondation l’École Verte d’Haïti
Belangrijk voor ons is om het komende jaar ons kantoor in Haïti in te richten. We hebben alles nodig
zoals stoelen, tafels, bureaus enz. We vragen aan kennissen, vrienden en leden ons te helpen deze
meubels te vinden.

École Morne Garnier, La Gonâve

Eric bij École Nationale Isidore Boisfond Fontamara

Eric’s gezondheid
Met Eric gaat het beter. Hij heeft een heel moeilijke tijd achter de rug. Vorige jaar 3 hart aanvallen;
dit jaar ook 3 auto ongelukken; en nu is hij lekker weer op pad en kan voor vele mensen iets
betekenen. In december moet hij een kleine operatie ondergaan voor een cyste op zijn rechter kaak.
We wensen hem veel sterkte.

Sandra woont in Waterloo, Canada

Een deel van de coördinatie en de administratie van de Fondation l’École Verte wordt in Waterloo in
Canada gedaan. Ik woont daar sinds september. Vlakbij woont ook een lid van de Fondation l’Ecole
Verte en dat vind ik heel fijn. Dat maakt het werk voor mij een stuk makkelijker. Hier ben ik bezig om
vooral contacten te leggen voor onze projecten in Haïti en een stichting op te starten om de hulp te
kunnen ontvangen. Hier in Canada wonen ongeveer 120.000 Haïtianen.

Centre de développement et de croissance humaine d’Haïti et la Fondation l’École Verte d’Haïti

