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Op stap met de jeugd van Haiti

Verantwoordelijke : Jan Hoet C.I.C.M.
In Haïti vanaf 1967

56 jaar priester - 55 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 



Om dit te kunnen realiseren hebben we wel een aangepaste infrastructuur
nodig. Daarom heeft de stichting de bouw van een sportcentrum in gang gezet.
Na 10 jaar zoeken en zweten kan de stichting nog steeds niet voldeonde
middelen vinden om dit project tot een goed einde te brengen.

In dit document willen we kenbaar maken wat er effectief nog te doen is om het
project functioneel en rendabel te krijgen, met een prijsopgave van wat ons het
meest noodzakelijke is.

De uitvoering van het project gebeurt onder toezicht van :

De Stichting Mamosa-Cunina
De Belgische VZW « Ayiti Cheri)
De sportbond « Banzaï»



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/


Groep gevormd door familieleden en vrienden van pater Jan Hoet
Een erkende Belgische vzw (vereniging zonder winstoogmerk)
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 ?



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 februari 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.



Begin 2019 werd er beslist om alle nog uit te voeren werken toe te vertrouwen aan het Haitaanse
bouwbedrijf L&S Architecture et Construction. Een contract werd met dit bedrijf getekend voor een
bedrag van 149.108,59 $. Volgens dit contract is het bedrijf verantwoordelijk voor aankoop van het
nodige materiaal en de keuze en betaling van het werkvolk. De betalingen van de aan het bedrijf
verschuldigde kosten zullen gebeuren volgens de voorwaarden vermeld in het contract, in
gedeeltelijke termijnen. Dit contract is sinds 30 december 2019 in werking. De muren rondom tot op
3 meter was in november 2020 afgewerkt. Op 5 mei 2021 waren we klaar met de bouw van de
tribunes, werkzaamheden die het mogelijk maakten om alle verwijderde aarde (245 m3) uit de
ruimte waar de betonvloer gegoten zal worden. Later werd de verharde ondergrond eveneens
aangelegd. De trapvormige tribunes, met aan weerszijden 7 treden van 33 meter lang, bieden plaats
aan meer dan 1000 toeschouwers. Op 24 januari konden we starten met de aanleg van de
betonvloer. Op 28 februari werd de helft ervan gegoten. Toen moesten we het werk opnieuw
stopzetten wegens geldgebrek. Op 4 juni 2022 was er al $ 137.300,00 betaald. Volgens het contract
moet het saldo van 11.808,59. $ in schijven worden betaald volgens de mogelijkheden van de
stichting. Sinds 5 juni 2022 is de betonvloer volledig af. Nadat de muren grenzend aan de
speelruimte gemetst waren, moesten we het werk opnieuw stopzetten wegens geldgebrek.



De betonnen vloer afgewerkt op 9 juni 2022



Het sportcomplex gezien vanuit de lucht met google earth



Nog uit te voeren werken na 9 juni 2022:

Hierbij een lijst van hetgeen nog het meeste dringend is om de sporthal werkelijk
functioneel te maken. Opgedeeld in verschillende kleine projecten met de vraag om
sponsors te vinden die voor één of meerder van deze stukjes willen bijdragen.

1: Bezetting en afwerking van de tribunes en muren en metalen buitendeuren. Volgens het 
lopende contract moeten we daarvoor nog  11,808.59 $ (ongeveer 11.000,00 €).
2: Balustrade boven op de muurtjes rondom het speelterrein, met plaats voor borden voor 
publiciteit. Ik wacht daarvoor nog op een prijsopgave.
3 : Aankoop van  volleybal installaties. Prijs: 7,289.00 $ (ongeveer 6.945,00 €).
4 : Aankoop van mobiele basketball installaties. Prijs: 17,198.00 $ (ongeveer 16,380.00 €).
5 : Elektriciteit & verlichting van de sporthal: Ik wacht daarvoor ook nog op een 
prijsopgave.
6 : Afwerking van de hangar : bekleding van bovenmuren met platen, aanbrengen van 
vensters, dakgoten en afwatering.  Voor het contract in 2019 afgesloten moeten we nog 
4,350.00 $ (ongeveer 4,150 €).
7 : Bouw van publieke toiletten. Prijs : ongeveer 20.000,00 €
8 : Bouw van 2 kleedkamers  : Prijs : ongeveer 12.000,00 €.



Voorstelling in detail van de nog uit te voeren werken om de sportzaal functioneel te krijgen

2. Aanbrengen van een balustrade rond de speelruimte
met plaats voor borden voor publiciteit.

Prijs :

1. Bezetting en afwerking van tribunes en muren van de sportzaal

Prijs : 11,808.59 $ (zoals beschreven in lopend contract).



3. Aankoop van Volleybal installaties (in de VS)

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. Aankoop van Basketbal installatie

(First Team Thunder Arena)     prijs: 13.998,00 $

Aan te kopen in de VS bij ongeveer 13.330,00 €



5. Elektriciteit en verlichting van de sportzaal

Prijs :



7. Bouw van publieke toiletten

Prijs :



8 : Bouw van 2 kleedkamers  : 

Prijs : ongeveer 12.000,00 €.



Om de sporthal werkelijk 100 % functioneel  en rendabel te hebben moeten we nog 
kunnen zorgen voor :

 Bouw van een bergplaats (die kan dienen als slaapzaal)
 Bouw van een lokaal voor bar & sportwinkel.
 Bouw van een lokaal voor een stroomgenerator. 
 Aankoop van stroomgenerator.
 Geluidsinstallatie.
 Plaatsen van drie vlaggenmasten.
 Aanbrengen van een mozaiek met de namen van weldoeners van het project.
 Schilderwerken en verdere afwerking van het sportcentrum.



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.


