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Op stap met de Haïtiaanse Jeugd 

Project van de  
De Stichting Mamosa-Cunina 

 
 
 

 
In samenwerking met  

de Belgische steungroep 
 
 
 
 

en de sportbond “Banzaï” 
 
 

 
Het gaat over het organiseren van sportieve en culturele 

activiteiten als middel om jonge mensen bij elkaar te  brengen 
En hen begeleiding aan te bieden 
In sleutelsituaties van hun leven 
Onderwijs en geozndheidszorg. 

 

Om dit project te realiseren hebben we 205.000,00 $ nodig  
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Eindverantwoordelijke van het project 
 

Pater Jan Hoet C.I.C.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missionaris van Scheut (C.I.C.M.) 

 
In Haïti sinds 1967 

55 jaar priester  -  54 jaar in Haïti 
Stichter en voorzitter van de  « Fondation Mamosa-Cunina ». 

Stichting officieel erkend als zijnde van openbaar nut door de Haïtiaanse staat 
(Zie het staatsblad « Le Moniteur » van 15 mei 2015) 

 
De uitvoering van dit project staat onder het beheer van : 
 
 La Fondation Mamosa-Cunina 
 De Belgische VZW « Ayiti Cheri) 
 De sportbond « Banzaï » 
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Wie zijn wij ?  
1. Ayiti Cheri 

 

 Erkende Belgische vzw 

 Belgische verankering van het project  

 Schakel tussen Belgische sympathisanten en Haïtiaanse stichting Mamosa-Cunina 
en de sportbond Banzaï  
 

 Adres : Heistraat, 30 / 2500 Lier 

 Dagelijks bestuur : Stijn Coenen (voorzitter), Iene Vandepoel (secretaris), Joris 
Coenen (schatbewaarder), Dries Coenen, Emilia Edouard, Eric Desmet, Ann Hoet, 
Pieter-Jan Note en Tinneke Everaert (bestuurders). 

 
2. De Stichting Mamosa-Cunina (www.webmamosa.wordpress.com)  

 

 Stichting erkend door de Haïtiaanse Staat  
(Zie het staatsblad van Haïti van 12 mei 2015) 

 Verantwoordelijk voor alle activiteiten ondernomen voor en met de jeugd.  
Deze activiteiten hebben plaats op drie terreinen (zie fotos):  
 Opvang en begeleiding van studenten in MAMOSA  
 Peterschappen en onderwijsondersteunende projecten met CUNINA :  
 Jeugd en sport  /  De sportbond BANZAI  

 Doelstellingen van de stichting : 
 Op stap gaan met de haitiaanse jeugd die geen duidelijke toekomst heeft, 

dikwijls aan zichzelf overgelaten, slachtoffer van een vervreemdend 
schoolsysteem, bedot en bedrogen door zijn politieke leiders en opvoeders.  

 De enige manier voor de Haïtiaanse jongeren om uit de vicieuze cirkel van 
armoede en onderdrukking, is opvoeding en onderwijs. Daarom wil de stichting 
aan zoveel mogelijk jongeren de gelegenheid geven om naar school te gaan en 
aan een diploma te raken. 

 Door sportactiviteiten aan te bieden kan men vele jongeren van de straat 
houden. Het is een middel om hen beter te leren kennen en in te spelen op hun 
noden. Deze activiteiten bevorderen hun physieke en morele gezondheid.  

 Adres : Rue Richard Jules # 10 / Delmas 75 / Port-au-Prince / Haïti 
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3. De sportbond Banzaï 
 

De volleybalbond Banzaï  werd gesticht in het kantoor van de stichting « Mamosa-Cunina » 
op 19 mei 1996.  De club is aangesloten bij de Fédération Haïtienne de Volley-ball (FHVB) 
sinds 5 september 1996.  
De club heeft haar eigen grondregels en interne reglementen en word 
bestuurd door de Algemene Vergadering die minstens één maal per jaar 
wordt gehouden.  
 
Banzaï wil voor de jonge leden de gelegenheid scheppen om volleybal 
te kunnen spelen in omstandigheden die gunstig zijn voor hun fysieke en morele 
gezondheid. Er wordt veel aandacht geschonken bij het organiseren van activiteiten die 
een klimaat van vriendschap en wederzijds respect kunnen scheppen. Zie: 
www.iwebbanzai.org.  
 

Verantwoording van het project  
 

De werking van de stichting  Mamosa-Cunina heeft eerste en vooral een sociaal karakter. 
De activiteiten die de stichting wil organiseren situeren zich op een terrein dat een zekere 
aantrekkingskracht heeft voor jonge mensen, ttz. sport en culturele activiteiten. Daarin 
kunnen ze zich uitleven in bezigheden die hun morele en fysieke gezondheid kunnen 
bevorderen. Op die manier kan de stichting de soms moeilijke omstandigheden waarin 
deze jeugd moet overleven beter leren kennen en aldus aan hen die het nodig hebben een 
aangepaste begeleiding aanbieden en dikwijls helpen om degelijk onderwijs te kunnen 
genieten. Vele jongeren werden tot nu toe al geholpen bij hun studies. Op die manier 
houden we ze weg van de straat waar ze het gevaar lopen in jeugdcriminaliteit verzeild te 
geraken. 
 
Om deze activiteiten te kunnen organiseren is er wel een enorm tekort aan aangepaste 
infrastructuur. Vandaar de noodzaak om daarvoor een sport en cultureel centrum te 
bouwen. De stichting begon effectief  met de bouw van zulk een centrum in 2013, kort na 
de aardbeving van januari 2010, waarna het nijpend tekort aan aangepaste ruimte zich 
duidelijk toonde. Waarom een sportcentrum willen bouwen, waarom sportactiviteiten 
organiseren ? 
 
-Het organiseren van sport en jeugdactiviteiten zijn geen doel op zichzelf, maar wel een 
aangewezen middel om jeugd te bereiken en bij elkaar te brengen in bezigheden die goed 
zijn voor hun fysieke en morele gezondheid. In die zin wordt sport een middel om de 
jongeren die meedoen beter te leren kennen en hen bij te staan in hun vechten voor een 
menswaardig bestaan, en te ondersteunen in sleutelaspecten van hun leven: onderwijs, 
sociaal netwerk en gezondheid.  

 
-Met dit sportcomplex kunnen we aan de jeugd de nodige infrastructuur aanbieden, 
waarin alle door de stichting geprogrammeerde activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals, 
opvang van jeugdgroepen, trainingen, wedstrijden, toernooien, sportkampen, stages, 
bijeenkomsten, culturele activiteiten, vormingssessies, enz.  

 

http://www.iwebbanzai.org/
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-De bouw van zulk centrum kan beantwoorden aan het enorme tekort aan infrastructuur 
voor jeugd en sportactiviteiten. Het centrum zal niet alleen ter beschikking staan van de 
sportbond maar ook van de jongeren van de gemeente Delmas en andere instellingen op 
zoek naar ruimte bij de organisatie van sportactiviteiten en/of culturele manifestaties. 

 
 

-Wanneer de stichting kan beschikken over zijn eigen installaties, gaat de deur open voor 
financiële inkomsten. Dit kan dan door bv de verkoop van toegangskaarten, door verhuur 
van de terreinen, met reclameborden, via de winkel voorzien in het project en de verkoop 
van drank en versnaperingen tijdens de manifestaties die er zullen plaatsvinden. 
 
Adres van de stichting en basis voor haar werking : 

 

 
 

 

 

Rue Hall # 38 / Delmas 75 

 
 
 
 
 
 
 

 
Een eerste deel van het project begonnen op 12 juni 2013 werd afgewerkt in 2018. 
Wat werd er reeds gerealiseerd ? 
 

1. Aankoop van een stuk grond (2012).  
2. Bouw van de muur rondom het terrein (173 m) (2013). 
3. Bergplaats (Omgebouwde Container van WMH (20130. 
4. Gebouw voor administratie, sanitair, slaapzaal, keuken en polyvalente zaal   

(2014-2017). 
5. Citerne (waterreservoir) (2014).   
6. Septische put.Een volleybalterrein in open lucht (2017-2019). 

(kan later als parking worden gebruikt)    
7. Nivellering van de ruimte voorzien voor de bouw van de sporthal (2017).  
8.  Woning voor MAMOSA & het kantoor van CUNINA (2017-2019). 
9.  Aankoop en verzending van de  ASTRA hangar  (2019). 

4 

1. Sportcentrum & zetel van de stichting. 
2. College « Le Luthérien ». 
3. Lyceum Horatius Laventure / Delmas. 
4. Rue Faustin, komende van Delmas 75. 
5. Gemeentehuis van Delmas 
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Deze werken werden beeindigd in 2018, uitgevoerd dank zij vele giften van familie, 
vrienden, weldoeners, groepen. 
 
Vanaf januari 2019 is de stichting begonnen aan een nieuwe fase van het project. Het gaat 
daar over de bouw en inrichting van een sporthal. 
 
Uitvoering begonnen op 7 februari 2019. 
 
De uitvoering van dit gedeelte gebeurt in samenwerking met:  
 

1. Het Belgisch bedrijf « FRISOMAT »,  
De firma Frisomat in Wijnegem stapt mee in het 
project en leverde de beoogde metalen Astra-
hangar met een herziene financiële overeenkomst, 
zodat we niet meer moesten wachten tot de 
totaalsom voorhanden was. De vzw Ayiti Cheri heeft 
5 jaar tijd om af te betalen.   Voir www.frisomat.com.   
 

2. De  « Thomas More » hogeschool zette zich eveneens achter het project en drie 

eindejaars studenten, Jarne Frijters, Thomas Sels en 
Jelle De Groof, waren gedurende 4 maanden in Haïti, 
om de bouw van de sporthal technisch te begeleiden. 
Hun stageperiode liep van 7 februari tot 3 juni 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Het bouwbedrijf  L & C Architecture et Construction 
 

De Belgische studenten van Thomas More, moesten noodgedwongen, na hun 
stageperiode, vertrekken vanuit Haïti op 3 juin 2019, 
zonder de geplande werken volledig te hebben 
uitgevoerd. Dit door de herhaalde vertragingen 
opgelopen bij verzending en inklaring van het 
bouwmateriaal. We moesten dus verder gaan met een 
Haïtiaans bouwbedrijf « L & C Architecture et 
Construction ». Een eerste contract voor een bedrag van 12.000 $ werd afgesloten waarbij 
het bedrijf zich verbind de Astra hangar volledig op te bouwen.  
 
Op 27 december 2019 waren ze klaar met de dakbedekking 

http://www.frisomat.com/
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Nog uit te voeren werken na het plaatsen van de dakbedekking : 
 

1. Binnen de sporthal 
 

 Afwerken muren rondom tot op 3 meter (uitgevoerd) 
 Betonnen vloer voor de speelterreinen (in uitvoering) 
 Tribunes (gedeeltelijk in uitvoering) 
 Bekleding van de betonnen vloer met linoleum of Taraflex 
 2 kleedkamers 
 1 slaapzaal 
 Winkel / bar 
 1 bergruimte 
 Publieke toiletten 

 
De Belgische VZW « Ayiti Cheri » heeft het op zich genomen om de hangar ASTRA af te 
betalen. Het Belgisch bouwbedrijf « Frisomat » geeft daarvoor een tijdspanne van vijf jaar om 
het totaal bedrag van de aankoopsom (106.000,00 Euro) te kunnen verzamelen.  De 
onderdelen van deze hangar werden geleverd en kwamen in Haïti aan in maart 2019.  In 
februari van hetzelfde jaar begonnen de studenten van Thomas More die hier op stage waren 
met het oprichten ervan. Vertraging opgelopen bij de verzending en het inklaren bracht mee 
dat de studenten hun opdracht niet volledig hebben kunnen uitvoeren in de tijdspanne van 
hun stage, die op 3 juni 2019 noodgedwongen werd stopgezet. We moesten dan een contract 
tekenen met een Haîtiaans bouwbedrijf « L&C Architecture et Construction », om dit werk 
verder te zetten. Daarna beslisten we om de rest van de nog uit te voeren werken eveneens 
aan dit bouwbedrijf toe te vertrouwen.  Aldus werd op 30 december 2019 een eerste 
contract, dat nog steeds lopend is, afgesloten met dit bedrijf. De overeenkomst sluit in dat de 
betalingen van de werken zal gebeuren in schijven volgens de mogelijkheden van de 
stichting.  Op 12 februari 2020 moesten we de werken toch weer stopzetten bij gebrek aan 
beschikbaar geld. Op 24 november lukten we erin de draad weer op te nemen  Het contract 
had een prijskaartje van 164.091,29 $. Op 10 maart 2021 betaalden we daarvan al 86,600.00 $, 
De resterende 77,491.29. $ moeten betaald worden per schijven volgens de mogelijkheden 
van de stichting. Op 9 maart 2021 waren de tribunes afgewerkt. Daarin waren de 245 m3 

grond ingewerkt, uitgegraven waar de speelvelden moeten komen. Op 5 mei, nadat de 
verharde ondergrond voor de betonnen vloer was aangelegd, moesten we noodgedwongen 
weer stopzetten bij gebrek aan beschikbaar geld. Eens we daarmee ooit klaar komen kunnen 
we er beginnen aan denken om de rest van het voorziene werk te kunnen uitvoeren. Ttz. De 
bouw van kleedkamers, sanitair, slaapzaal en bar.   
 
In de mate van het mogelijke zullen dan nog enkele werken ter afwerking moeten uitgevoerd 
worden zoals: Plaatsen van een stroomgenerator in een daarvoor aangepast lokaal, het 
bezetten en schilderen van de buitenmuur, het plaatsen van 3 vlaggenmasten, het plaatsen 
van mozaïek met namen van weldoeners en andere mogelijke werken ter verfraaing van het 
project, dit alles met de middelen die we ervoor ter plaatse zullen vinden. 
 
De bewoners van de wijk waar het project zich bevind hebben de middelen niet om een 
financiele steun te kunnen verlenen. Ze tonen wel hun waardering voor hetgeen de stichting 
doet en beschouwen het project als een nuttig project voor de jeugd van hun wijk.  
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De bisschoppen toonden reeds hun waardering voor de werking van de stichting, die 
beantwoord aan een reele nood voor de jeugd. Ik mag ook op de steun van het 
gemeentebestuur rekenen die me gratis een bouwvergunning had bezorgd.  
 
Voor de rest kon ik tot nu toe nog geen enkele steun verkrijgen van een Haïtiaanse instelling, 
ondanks de niet aflatende stappen ondernomen. 
 
Eens we over de afgewerkte  infrastructuur beschikken gaat de deur open voor inkomsten die 
het voortbestaan van de werking van de stichting kunnen verzekeren. Dit kan dan zijn door 
de verkoop van toegangsbewijzen voor sport en culturele activiteiten, door plaatsen voor 
publiciteit te voorzien, door verkoop van drank en versnaperingen in de bar en door het 
uitbaten van het restaurant, voorzien in de bouw. Verder door de verhuur van de sportzaal 
voor sportevenementen of culturele manifestaties. Door de polyvalente zaal aan te bieden 
voor bv. huwelijksfeesten, congressen e.d. Op dinsdag 24 maart zou Bert De Proost in Haïti 
zijn voor een verblijf van enkele maanden. Bert is student aan de Thomas More hogeschool 
en zou hier zijn voor stage aan het einde van zijn studies. Bert zijn stage (in het kader van zijn 
bachelorproef) zou erin bestaan het businessplan van de site waar de sportinfrastructuur 
wordt gebouwd te helpen ontwikkelen, zowel theoretisch als praktisch. Dat omspant vier 
sectoren (sport-voor-allen, topsport, catering, evenementen) en vertrekt vooral van 
bestaande ideeën en plannen. De coronavirus heeft daar een stokje voor gestoken en zijn 
stage werd afgelast. Spijtig.  
 
De grond waarop de infrastructuur wordt gebouwd en waarop heel wat activiteiten op het 
buitenterrein reeds plaatsvinden, zoals, sportkampen, trainingen, volleybalschool en 
wedstrijden, is eigendom van de stichting.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het terrein in november 2013, na het bouwen van de muur die het terrein omsluit. 
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Nieuw vereenvoudigd plan van de sporthal. De lokalen aan de voorkant werden tot het strikt 
nodige herleid om de kosten van het bouwen ervan sterk te kunnen veminderen. 
  
Nieuw vereenvoudigd plan van de sporthal. De lokalen aan de voorkant werden tot het strikt 
nodige herleid om de kosten van het bouwen ervan sterk te kunnen veminderen. 
 

 

Binnenzicht van de sporthal, zoals getekend door de architect 
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Budget voor de meest dringende werken, op korte termijn zodat er binnen de hal kan 

gesport worden.   

1. Tribunes: construction de 2 x 7 marches de 33m de long (achevée le 9 mars 2021) 
2. Construction du terrain de jeu (34 x 24 m) – à l'intérieur du gymnase  
 Sol en béton armé (20 cm )   prix: 65.803.10 $ 

On a commencé avec cette partie du travail le 24 novembre 2020.  
Pour achever ce travail il nous manque encore 60,803.10 $ 
    
3. Revêtement du sol avec un «Gerflor». Taraflex  REC 30 (à acheter aux USA)  
       prix: 28.645,40 $   
4. Installations de volleyball (à acheter aux USA)   
  (JAYPRO /  featherlite package)  prix: 4,295.00 $ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget voor nog werken die hopelijk op langere termijn kunnen worden uitgevoerd: 
1.Installations de Basketball  

(JAYPRO 2 x Elite 6600 mobile – 2 x 8599 $) prix: 
17.198,00 $ 
2.Locaux de service par devant dans la salle :  
 Vestiaires, dortoir, bar & boutique   
Le premier plan a été modifié.   
ainsi nous voudrions faire:   
1. La construction de 2 vestiaires & installations sanitaires, 
   

2. La construction d’un dortoir et un bar & une boutique 
  

  Pour un budget total estimé à           
82,000.00 $ 

3. Installation sonore (audio) & Flatscreens  prix: 8.000,00 $  
4. Travaux d'achèvement  
 

We hebben dus nog heel wat geld nodig om verder te kunnen met de afwerking van het 
bouwproject.  
De gevraagde steun is om de sleutel op de deur te krijgen is :   205.000,00 $ 
 
 

Jan Hoet, 18 augustus 2021 

Cela veut dire qu’une fois 
trouvé les 93.743,50 $ qui 
nous manquent on pourrait 
commencer à jouer au volley-
ball dans “notre” gymnase. 


