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Op stap met de jeugd van Haiti 

Project van de Mamosa-Cunina stichting 

In samenwerking met de belgische vzw « Ayiti Cheri » 
 



Op stap met de jeugd van Haiti 

Verantwoordelijke : Jan Hoet C.I.C.M. 
In Haïti vanaf 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) 

 
Adres : Rue Hall # 38 /  Delmas 75  

Port-au-Prince  -  HAITI 



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 gezondheidszorg 

De werking van de stichting Mamosa-Cunina heeft eerst en vooral een sociaal en 
educatief 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 manifestaties. 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. 

Op stap met de jeugd van Haiti 
De werking van de Mamosa-Cunina stichting  



De Mamosa-Cunina stichting 

Opvang en begeleiding van studenten in MAMOSA  

Zie : www.webmamosa.wordpress.com. 

  

Deze activiteiten hebben plaats op drie terreinen  

•CUNINA : Peterschappen en onderwijsondersteunende projecten 

Zie : www.cunina.org.  

•Jeugd en sport  /  De sportbond BANZAI 

Zie : www.iwebbanzai.org.  
 

 
Is verantwoordelijk voor allerhande activiteiten ondernomen voor en met de jeugd 

http://www.webmamosa.wordpress.com/
http://www.cunina.org/
http://www.iwebbanzai.org/


Een erkende Belgische vzw 
De Belgische verankering van het project  
De schakel tussen Belgische sympathisanten 
en de Haïtiaanse stichting Mamosa-Cunina  
en de sportbond Banzaï  
  
Adres : Heistraat, 30 / 2500 Lier 

Project van de stichting in samenwerking met  

1. Ayiti Cheri 



2. De sportbond Banzaï – www.iwebbanzai.org.  

  
De volleybalbond Banzaï  werd gesticht in het kantoor van de stichting 
« Mamosa-Cunina » op 19 mei 1996.  De club is aangesloten bij de Haitiaanse 
Volleybalfederatie (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. Het dagelijks bestuur gevormd met 7 leden wordt tijdens een 
algemene vergadering gekozen voor een term van 4 jaar. 
 
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.  

http://www.iwebbanzai.org/


Om deze activiteiten te kunnen organiseren is er wel een enorm 
tekort aan aangepaste infrastructuur. Vandaar de noodzaak om 
zelf daarvoor te zorgen. Aldus groeide het plan om 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. Toen waren alle open pleinen bezet door 
kampen om mensen die dakloos waren geworden op te vangen. 
Jarenlang moesten we onze toevlucht zoeken in scholen waar we 
huur moesten betalen om hun koer, die dikwijls dan nog niet 
aangepast was, te kunnen gebruiken. 

Het sportcentrum in aanbouw zoals getekend door een architekt 



-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 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, tornooien, sportkampen, stages, 
bijeenkomsten, culturele activiteiten, vormingssessies, enz.  
 
-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 haar 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. 
 

Waarom een sportcentrum bouwen en sportactiviteiten organiseren ? 



Aangezien de kosten om de nodige infrastructuur  
voor dit project af te bouwen nog vrij hoog oplopen  

hebben we het project in 6 fases opgesplitst,  
waarvoor dan de nodige steun los van  elkaar wordt gezocht.  

 
 
 
 
 

Zie de beschrijving in detail van deze fases  
aan het einde van dit document. 

  



Rue Hall # 38 / Delmas 75 

 

1. Sportcentrum van de stichting. 
2. College évangélique « Le Luthérien ». 
3. Lyceum Horatius Laventure / Delmas. 
4. Rue Faustin, komende van Delmas 75. 
5. Gemeentehuis van Delmas. 

Adres van het sportcentrum van de stichting 

4 



De uitvoering van het bouwproject 

Op 12 juni 2013, na de bouwvergunning op 
zak te hebben, begonnen we aan de 
oprichten van de muur die het terrein 
omringt. Dit werk was klaar op 12 
november 2013.  

 
 

Op 3 september 2014 begonnen we dan met de bouw van het 
centrum. Telkens we aan vers geld geraken gaan we een stapje verder.  



Werken uitgevoerd voor 7 februari 2019 

-Aankoop van de grond (2011).       

-Muur rondom de eigendom (173 m) (2013). 
       

-Hoofdgebouw met ruimte voor administratie, sanitair, slaapzaal, keuken en  polyvalente zaal 
(2014-2017). 

 

-Citerne (waterreservoir) (2013).       

-Sterfput (2017-2019)       

-Aanleggen van een Volleybal en de Basketbal terrein in open lucht (2017). 

 (kan later ook als parking worden gebruikt).    

-Nivelleren van het terrein waarop de sporthal komt (2017).     

-De woning voor MAMOSA & kantoor van CUNINA (2017-2019). 

-Aankoop en verzending van ASTRA hangar (2018-2019).   

Deze werken werden beeindigd in 2018, uitgevoerd dank zij vele giften van familie, 
vrienden, weldoeners, groepen. 



Eind juni 2017 toen het volleybal terrein in open lucht was afgebouwd konden we 
eindelijk heel wat van onze activiteiten organiseren in het sportcentrum in aanbouw:  

Sindsdien hadden we plaats voor onze volleybalschool. Van toen af konden we de 
trainingen van onze ploegen (heren en dames) eveneens in het centrum houden. We 
organiseerden de voorbije jaren verschillende evenementen zoals, vriendschappelijke 
wedstrijden, enkele tornooien, ontspanningsdagen voor de jeugd van de wijk en omstreken 
en andere vormen van jeugdactiviteiten.  
 
Toen de regionale volleyballiga in 2020 problemen had om veilige ruimte te vinden om hun 
kampioenschap te organiseren, vroegen ze om een deel van de wedstrijden in ons 
sportcentrum te kunnen laten doorgaan. Ook de nationale volleybalfederatie hoopt ook 
om ooit beroep te kunnen doen op de sporthal om internationale matchen te kunnen 
organiseren. Dit alles wijst op het nijpend tekort aan sportinfrastructuur in Haiti. 

De volleybalschool aan het werk in het sportcentrum 



Trainingen 

Wedstrijden 

Feesten en Ontspanningsdagen 

Sportkampen 



In 2019 begon het projet met een nieuwe fase 

Het gaat over de bouw van een sportzaal 
deel van het sportcomplex 

Zie voorstelling van deze sportzaal zoals getekend  
Door de architect van het bouwbedrijf. 

 



De firma Frisomat in Wijnegem stapte 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.    

Zie www.frisomat.com 

De uitvoering van dit gedeelte, begonnen op 7 februari 2019,  gebeurt in 
samenwerking met:  

 

1. Het Belgisch bedrijf “FRISOMAT” 

http://www.frisomat.com/
http://www.frisomat.com/
http://www.frisomat.com/
http://www.frisomat.com/
http://www.frisomat.com/


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. De herhaalde 
vertragingen opgelopen bij verzending en inklaring van het bouwmateriaal, 
brachten mee dat ze het geprogrameerde werk niet konden afmaken. We 
hadden 48 dagen nodig om het materiaal uit de douane te krijgen.  

2. De hogeschool Thomas More 



Werken uitgevoerd terwijl de studenten  
van Thomas More in Haiti waren. 



De Belgische studenten van Thomas More, moesten noodgedwongen, 
na hun stageperiode, vertrekken vanuit Haïti op 3 juni 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 
verbond de Astra hangar volledig op te bouwen. 

3. Het Haïtiaanse bouwbedrijf “L & C Architecture et Construction” 

Op 27 december 2019 waren ze klaar met de dakbedekking 



2. Buiten de sporthal 

 
 Stroomgenerator, lokaal voor stroomgenerator, 3 vlaggenmasten, Mozaïek 

met namen van weldoeners (project 5) 
 Publieke toiletten (project 7) 
 Afwerking van het centrum. 

Al de nog uit te voeren werken zullen gedaan worden  
door hetzelfde Haitiaanse bouwbedrijf. 

1. Binnen in de sportzaal 
 

 Bouw van muren rondom tot op 3 meter (uitgevoerd). 
 Tribunes (uitgevoerd). 
 Betonnen vloer voor de speelterreinen (in uitvoering) (project 1). 
 Bekleding van betonnen vloer met linoleum (project 2). 
 Installaties voor volleybal aankopen (project 3). 
 Mobiele basketbal installaties aankopen(project 4) 
 Kleedkamers &  sanitair, slaapzaal , Bar & winkel, bergplaats (project 6) 

Nog uit te voeren werken na het plaatsen van de dakbedekking : 



Op 30 december 2019 werd een nieuw contract, dat nog steeds lopend is, 
afgesloten met het Haitiaanse bouwbedrijf. De overeenkomst sluit in dat de 
betalingen van de werken zal gebeuren in schijven volgens de mogelijkheden 
van de stichting.  Het contract had een prijskaartje van 164.091,29 $. Begin 
januari begonnen ze dan met de bouw van de muren rondom de sportzaal. 
Nadat deze waren afgewerkt moesten we op 12 februari 2020 de werken toch 
weer stopzetten bij gebrek aan beschikbaar geld.  
Negen maanden later, op 24 november 2020 lukten we er dan eindelijk in de 
draad weer op te nemen. Op 9 maart 2021 waren de tribunes afgewerkt. Daarin 
waren de 245 m3 grond ingewerkt, uitgegraven waar de speelvelden moeten 
komen. Op 5 mei 2021, nadat de verharde ondergrond voor de betonnen vloer 
was aangelegd, moesten we noodgedwongen weer stopzetten bij gebrek aan 
beschikbaar geld. Ondertussen betaalden we daarvan al 86,600.00 $, De 
resterende 77,491.29 $ moeten betaald worden per schijven volgens de 
mogelijkheden van de stichting.  

De sporthal op 24 november 2020 



13 mei 2021 
 

Toestand van de bouwplaats 
 

De werken liggen stil 
 

Totdat we fris geld vinden. 



Het sportcomplex gezien vanuit de lucht met google earth 



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.  



De Haitiaanse bisschoppen toonden reeds hun waardering voor de werking van 
de stichting, die beantwoord aan een reele nood voor de jeugd. We mogen ook 
op de steun van het gemeentebestuur van Delmas rekenen dat ons gratis een 
bouwvergunning had bezorgd.  
   
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 2020 zou Bert De Proost, student aan de Thomas More 
hogeschool, in Haïti zijn voor een verblijf van enkele maanden voor stage aan het 
einde van zijn studies. Zijn werk zou erin bestaan het businessplan van de site 
waar de sportinfrastructuur wordt gebouwd te helpen ontwikkelen, zowel 
theoretisch als praktisch. Dit businessplan werd opgemaakt door een groep 
studenten van Thomas More in het kader van hun stage. Spijtig genoeg moest de 
reis van Bert worden afgelast omwille van de corona pandemie. 



Aangepast plan van de sportzaal. Om de onkosten gevoelig te kunnen verminderen 
moesten we het sterk vereenvoudigen en alleen hetgeen strikt nodig is voorzien.  



ORGANISATION PROPOSANTE Fondation Mamosa-Cunina

TITRE DU PROJET Construction d'un Centre Sportif et Culturel pour les jeunes d'Haïti / 2º phase

PAY D'INTERVENTION Haïti

PERIODE D'ACTIVITE BUDJECTAIRE dal ____________                         al  ____________2020 al  2021

CAPITRE DES DEPENCES (dépences)

Sol en béton armé  (34 x 24 m)

Béton armé en fondation dosé à 350 kg de CPA par 

m³ coulé en plein fouille, y compris toutes sujétions 

pour fourniture et mise en œuvre du béton, 

armatures, hors coffrage 
m3 194.40        325.00   63,180.00 63,180.00

Maçonnerie de Blocs #20 plein de beton avec tige 

d'acier  pour fondation et elevation, hourdé au 

mortier dosé a 250 kg de CPA/m³ de sable, toutes 

fournitures et sujétions de mise en œuvre comprises

m2 103.68          25.30     2,623.10 2,623.10

Parapet en struture metallique y compris bâtis, 

huisserie, quincaillerie  recouvertes de deux 

couches de peinture a l'huile ou de vernis, toutes 

sujétions de fournitures et de mise en œuvre telles: 

scellement dans la maçonnerie etc… ml 132.00          90.00   11,880.00 11,880.00

TOTAL SOL EN BETON ARME 11,880.00 65,803.10 77,683.10

Lieu et date : Delmas / Port-au-Prince, le 1  février 2020 Adias PIERRE, ing

 Budget (devis previsionnel) montant en dollar US

Dépences détaillées Financement 

             77,683.10 

Voorstelling en kostenraming van de verschillende fasen : 

1. Aanleggen van de sportterreinen(34 x 24 m) 
Binnen in de sportzaal  
Gewapende betonnen vloer (20 cm)       prijs: 77.683,10 $ 
                                                                                         = ongeveer  66.395,00 € 



2. Bekleding van de vloer met een «Gerflor». Taraflex  REC 30  

prijs: 32,759.31 $  (= ong.  28.750 €)  volgens recente pro-forma van het bedrijf. 
We kregen begin december 2021 bericht van de Stichting SOGEBANK dat ze dit 
deel van het project willen financieren. 





3. Volleybal installaties (aan te kopen in de USA) 
  
Volgens de kataloog van 2021 van Jaypro : (JAYPRO /  featherlite package)  
 

Aan te kopen in de VS   (prijzen uit de catalogus van Jaypro van 2021)

Voor Volleybal Materiaal nodig om volleybal te kunnen spelen in de sporthal

Qtt marque model detail prijs in $

1 Jaypro Featherlite Package (1) Standard PVB-5PKG 3½" (voor centraal terrein) 4,259.00 $ 4,295.00

2 Jaypro sleeves & cover plates / Brass / PVB-75S 3½"  (voor centraal terrein) 429 $ elk 858.00

4 Jaypro volley-ball posts / Deluxe SS-320-R (om op 2 terreinen te gelijk te kunnen spelen) 1,229 $ paar 2,458.00

2 Jaypro volleybal nets : 32’ L x 36” H  / VBN-32     100 $ elk 200.00

4 Jaypro antennas VBA-80 / 2 x 2 176 $ paar 336.00

Totaal voor Volleybal 8,147.00





4. Basketbal installatie   
 

(JAYPRO 2 x Elite 6600 mobile – 2 x 8599 $)  prijs: 17.198,00 $ 
 
                 = ongeveer 14.670,00 € 



5. Lokaal voor stroomgenerator & generator en vlaggenmasten en 
mozaiek met namen van weldoeners. 

 
(Buiten de sporthal)                     Prijs : 39.760,00 $ 
                                                                                                       = ongeveer 33.982,00 € 

CHAPITRE DES DEPENSES (dépenses)

Local pour génératrice § génératrice unité qt
montant 

unitaire

dépenses 

prévues

         

financement 

réquis

Autres 

organismes

Contribution 

locale

Contribution 

personnelle
TOTAL

Construction cage, Depot et Autres

Construction Cage Generatrice et depot d'outillage m2 18.00 700.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

Base en beton pour support citerne d'essence U 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Achat et installation Generatrice de 16 KW U 1.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00Achat et installation reservoir a Carburant de 1200 

Gal. U 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Materiels sonores FFt 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Installation Mats pour Drapeaux U 3.00 600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Mosaique de reconnaissance pour les bienfaiteurs Fft 1.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00

39,760.00 39,760.00 39,760.00

 Budget (devis previsionnel) Dollars US

Dépences détaillées Financement 



6. Bouw van 2 kleedkamers, slaapzaal, bergplaats en bar  

Vervolgt op volgende dia 



Bouw van 2 kleedkamers, slaapzaal, bergplaats en bar (vervolg)  

Prijs : 85,764.06 $         = ongeveer  73.302 € 



Wie komt ons ter hulp met het op zich nemen van de financiering  
voor één van deze fases 

in zijn geheel of gedeeltelijk? 
 

De  stichting Mamosa-Cunina en de vzw Ayiti Cheri 
danken u voor uw steun. 


