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Info bulletin SHHA januari 2020
Terugblik 2019, algemeen
Dit informatiebulletin - voorheen ook als jaarverslag aangeduid - heeft qua omvang een beperkt
karakter; van het onlangs afgesloten werkbezoek is in november/december 2019 een
werkbezoekverslag gemaakt met o.m. detailinformatie over de onderhanden projecten; dit verslag is
op de SHHA website opgenomen op de pagina downloads onder het kopje “Workvisits”
Voor de SHHA kenmerkte het kalenderjaar 2019 zich voornamelijk als het jubileumjaar.

In het provinciehuis van Matanzas wordt
het SHHA-jubileumboek aandachtig
bekeken door hoge functionarissen van
de provinciale overheid en de SHHAcoördinator.

In december 1994 werd de eerste SHHA-reis naar Cuba met 10.000 kg zeepproducten in het
vliegtuigruim naar Cuba gemaakt. Vóór december 1994 vonden er al diverse activiteiten plaats,
waaronder het verzamelen en opslaan van 10.000 kg.
Vanaf 1994 zijn over elk kalenderjaar jaarverslagen gemaakt, later infobulletins genoemd.
De laatste jaren worden ook de verslagen van de werkbezoeken openbaar gemaakt.
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25 jaar geleden, start van de
zeepactie, vlnr:
burgemeester Willem Zuidwijk,
actrice Bruni Heinke,
voorzitter Dick Assink

Gedurende 2019 is het aantal humanitaire projecten met een permanent/structureel karakter niet
toegenomen; de effectieve ondersteuning is bij de lopende projecten verminderd.
De “personele bezetting” binnen de SHHA is al jaren lang stabiel, terwijl bij alle instanties, welke
affiniteit met Cuba hebben - zoals ook bij de ambassades – voortdurend wisselingen van de wacht
plaats vinden, zodat het voor de SHHA niet altijd eenvoudig is voortdurend aan de bal te blijven; 25
jaar ervaring is dan zeker in ons voordeel.
In 2019 heeft er geen gerichte fondsenwerving plaats gevonden; bij ongewijzigd beleid kunnen we het
nog wel een paar jaar volhouden; echter wanneer er onverhoopte nieuwe lokale rampen zich voor
doen (denk aan orkaan IRMA en de tornado van januari 2019) dan is daadkrachtige actie op het
financiële vlak geboden!
Twee actuele aspecten over het land Cuba zelf:
v De delegatieleden van de SHHA-werkbezoeken hebben nog steeds niet – de berichtgeving hier te
lande doet overigens veelal anders vermoeden – kunnen vaststellen dat er, en zo ja, in hoeverre er
politieke en economische veranderingen/verbeteringen in Cuba plaats vinden; lokale president
wisseling en zeker president wisselingen in naburige landen pakken niet gunstig uit voor Cuba.
v Wel positief is de toename van het toerisme te noemen; inmiddels al ruimschoots meer dan 3
miljoen toeristen bezoeken jaarlijks Cuba. Ons is verteld dat met name Canada en Frankrijk in de
branche investeren (Hotels in Havana en Varadero).

Monitoring workvisit november 2019, annex 25 jaar jubileum bezoek
De delegatie van de jubileumreis bestond in november 2019 uit 5 personen; helaas konden, door
uiteenlopende omstandigheden, niet alle bestuursleden de reis meemaken.
Bij al onze projecten werd ruimschoots aandacht besteed aan de afgelopen 25 jaar en dus ons
jubileum.
Een hoogtepunt was zeker de performance van honderden kinderen van de “Escuela de Arte” in
Matanzas. Een ervaring om nooit te vergeten.
Zie voor alle details ook het werkbezoekverslag van november 2019.
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Dansvoorstelling speciaal voor de SHHA-delegatie op de “Escuela de Arte”, Matanzas op 26
november 2019.
De ontmoeting met de president van de ICAP, Fernando González Llort was imponerend.
Fernando is één van de 5 heroes - die naar verluidt ca 15 jaar ten onrechte in gevangenschap in de
VS - heeft moeten doorbrengen.

In de Casa de Amistad (huis
van de vriendschap) wordt het
SHHA-jubileumboek met
belangstelling gelezen; zittend
2e van links: Fernando.

Projecten
Bij onderstaande projecten (allen in Matanzas) is de SHHA nog min of meer actief:
v
v
v
v

kinderziekenhuis
weeshuis
huisartsen dokterspost
“Escuela de Arte”, een soort kunstacademie voor jongeren.
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Dr. Ivette, huisartsenpost Matanzas, heeft zo juist
het SHHA-jubileumboek in ontvangst genomen…

Voorts heeft de SHHA in 2019 aan de volgende 2, niet structurele, projecten financiële ondersteuning
geboden:
v Stadsdeel Guanabacoa van de stad Havana: dit stadsdeel (129.000 inwoners) was ernstig
getroffen door de tornado van 27 januari 2019;
v Quasicuabe: een particulier initiatief in Havana om de allerarmsten en meest kansarmen toch
ondersteuning en zingeving te geven

Cubaans rolstoeltennis kampioen tussen de
gerenoveerde huizen, die de tornado op
29 januari 2019 het stadsdeel Guanabacao had
verwoest.

Overige activiteiten 2019
Een min of meer chronologische opsomming van events waaraan SHHA heeft deelgenomen:
v Januari: bezoek aan Cubaanse ambassade Den Haag; de traditionele National Day
Reception.
v Februari: de la Mar theater, Amsterdam: opera Carmen en dan op zijn Cubaans(!!)
geïnterpreteerd.
v Februari: SHHA-presentatie voor PROBUS.
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v Maart: bezoek aan Den Haag, Cubaanse ambassade; Erkenning/oorkondes n.a.v. SHHA-hulp
in verband met de tornado in Havana.
v April: bezoek dochter van de SHHA-coördinator van het eerste uur aan onze provincie.
v Mei: bewerken EG functionarissen voor (financiële ) support vanuit Brussel; kennelijk een brug
te ver voor SHHA.
v Juli: hernieuwde kennismaking met Cuban Cultural Ventures (Esther van Gent): uitwisseling
Cubaanse ervaringen, tijdens de honkbal wedstrijd China tegen Curaçao in het kader van
World Tour Tournament; locatie Neptunes stadion Rotterdam; sponsor Nirint Shipping B.V.
v Oktober: SHHA-presentatie voor PROBUS.
v November: ontvangst door de burgemeester van Raalte op het gemeentehuis n.a.v. publicatie
SHHA-jubileumboek.
v November: bezoek consulaat in Rotterdam en kennismaking met de nieuwe Cubaanse
counselor/adviseur, señora Rafael Lesca.
v November: van 20 t/m 30 november: jubileumreis, annex werkbezoek.

Een Cubaanse keuken waar Cubaanse
stroopwafels worden gebakken op
Nederlandse apparatuur.

Vooruitblik 2020
De jaarvergadering moet nog - ten tijde van het schrijven van dit infobulletin – nog gepland worden;
voorshands zal er sprake zijn van ongewijzigd beleid, met dien verstande, dat de activiteiten in Cuba
in fysieke zin eerder zullen afnemen dan toenemen, dit mede i.v.m. de afnemende gezondheid van
onze coördinator ter plekke.
De in 2019 tot stand gekomen SHHA-presentatie (bedoeld voor derden) zal in 2020 - met het oog op
meer nadruk op voorlichtingsaspecten - uitgebreid worden met filmmateriaal.
Januari 2020
Het Bestuur.
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