Jaarverslag 2016 /2017
Voor onze vereniging is het weer een dynamisch en enerverend jaar geweest met diverse ontwikkelingen.
Hieronder een verslag van de activiteiten in de periode juli 2016 t/m juni 2017:
Bestuur is dit jaar zeven keer bij elkaar geweest
Onze bestuursvergaderingen waren gericht op:
●
●
●
●
●
●
●
●

De ontwikkelingen van de projecten ‘Solitair’ en ‘Welzijn voor de boerenfamilies in Baptiste’.
Aanschrijven fondsen.
Sociale media, bijwerken website, pr en nieuwsbrief uitbrengen.
Financiën.
Donateurs.
Voorbereidingen voor de Sinterklaasmarkt in Bergen en de Wereldmuziekdag in de Hortus Alkmaar.
Aantrekken nieuwe bestuursleden.
Contact onderhouden met Sandra, de projectleider en bestuurder van Fondation l’Ecole Vert d'Haiti.

Voortgang Fondation l’Ecole Vert d’Haïti
Er komt momenteel een tekort aan donaties binnen, waardoor we de Fondation L'École verte d'Haïti niet meer met
het maandelijks bedrag van € 150,- kunnen ondersteunen. We hopen dat zodra er meer geld binnen komt, het
maandelijkse bedrag weer kan worden gegeven.

Ontwikkeling projecten
Voortgang project Solitair
Voor het Project Solitair is nog meer geld nodig om de laatste fase af te ronden. Er is van de Kringloopwinkel
Emmaus te Haarzuilen een donatie van € 1000,- binnengekomen en we zijn per 18-1 -2017 gestart met de
samenwerking met Wilde Ganzen. Zijn hebben het project Solitair genoemd “Computerklas in Fontamara”. We
hopen het bedrag van € 6000,- voor januari 2018 te ontvangen, zodat we het project kunnen afsluiten samen met
Wilde Ganzen. Er staan momenteel 3 zonnepanelen; 2 accu’s en 2 laptops.
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Drie zonnepanelen op het dak van Fondation l’École verte d’ Haiti.

Herbebossing met Macadamia
De Macadamia-boom groeit vanaf een hoogte van 500 m. De herbebossing is een project van La Fondation L’École
Verte d'Haiti. Het kweken van de eerste zaailingen is in 2013 gestart met lokale arbeiders op zeven locaties: Baudin
in Grand-Goâve (provincie west), Bainet (provincie zuid), Kenskoff (provincie west), Ile de la Goave (provincie west),
Savane Carrée (provincie Artibonite in midden west Haïti) en Baptiste (provincie centre).

Van links naar rechts: Grand- Goâve, Fontamara et Baptiste.
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Voortgang project Macadamia
De Macadamia-bomen groeien het beste in Baptiste. Ze groeien gelijk met de koffiebomen. De eerste Macadamianootjes hangen al aan de bomen. Van de andere locaties hebben we nog geen berichtgeving ontvangen.
Situatie Grand Goâve
Het Noodgebouw is er inmiddels niet meer en de mensen hebben met elkaar een ander onderkomen gebouwd
voor de gemeenschapsactiviteiten. De waterput wordt door de gemeenschap gebruikt. Dit project is klaar.

Kinderen in het nieuw gebouw in Grand-Goâve

Project Welzijn voor de boerenfamilies in Baptist en en de voortgang van het Macadamia-project
Sandra Rénélique heeft in 2014 contact opgenomen met de gemeenschap Baptiste voor het Macadamia-project.
Daar hebben ze al enige ervaring met het beplanten van de Macadamia -bomen samen met de koffiebomen. Men
wil graag samenwerken met boeren in deze omgeving zodat zij hun eigen grond weer kunnen verbeteren en
vruchtbaar kunnen maken. Het plan is om met negen coöperaties duurzame bosbouw en landbouw te realiseren
voor 60 boerenfamilies. Deze landbouwmethode is geschoeid op permacultuur. Hiervoor hebben we diverse
donateurs bereid gevonden om mee te werken. Met de nadruk op het realiseren van de kadercursussen
Permacultuur. Via “Eigen doelen” van “Vastenactie” worden er bij de parochies in Oudorp (NH) en Zuidschermer
een aanvraag ingediend van €2000,- en bij St KOOk is een aanvraag ingediend van € 5000,- om de training
Permacultuur in januari 2018 voor de boeren te kunnen organiseren
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Website
De website is een tijdje uit de lucht geweest maar is inmiddels weer hersteld. De website wordt nu beheerd door
Yann Mijnheer. Inmiddels hebben we iemand gevonden die het beheer van de website wil gaan overnemen als
vrijwilliger.
Donateurs en leden
We willen alle donateurs die ons dit jaar hebben gesteund hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Hierdoor kan de
Vereniging Green School Haïti blijven bestaan, kunnen we projecten te realiseren in Haïti en Sandra ondersteunen
bij de coördinatie daarvan.
ANBI Status
Die hebben we nog steeds.

De Financiële situatie van de Vereniging Green School Haïti
Inkomsten 2016/2017
Donaties en ledenbijdragen

€ 2.196,45

Opbrengst Sinterklaasmarkt 2016

€ 121,00

Armbandjes ‘niet balen maar stralen’

€

Inkomsten totaal

50,00

€ 2367,45

Uitgaven 2016/2017
Sandra Renelique
Fondation de l’Ecole Verte d’Haïti

€ 1200,00

Kosten bank

€

79,66

Kosten website

€

64,58

Kosten diversen

€

98,27

Uitgaven totaal

€ 1.439,94

Resultaat: + € 927,51. Dit bedrag is bestemd voor het project Solitair.
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