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Info bulletin SHHA februari 2019

In en rondom de Escuala de Arte in Matanzas ziet alles er nog niet uit
om door een ringetje te halen.

Terugblik 2018, algemeen
In mei 2018 is Pierre Lamping, één van de mannen/vrouwen van het eerste SHHA-uur overleden.
Het Bestuur is hem bijzonder veel dank verschuldigd voor al hetgeen hij voor de SHHA en vele
Cubanen heeft betekend.
Dit jaarverslag 2018 is qua omvang beperkter dan voorheen; oorzaken:
 het betreft slechts 11 maanden, omdat het jaarverslag 2017/info bulletin incl. januari 2018 betrof in
verband met het in januari 2018 afgelegde werkbezoek;
 de tevens in februari 2019 gepubliceerde (financiële) jaarrekening 2018 bevat reeds relevante
informatie bevat over de meest recente SHHA – activiteiten;
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 het werkbezoekverslag van de monitoring workvisit eind oktober 2018/begin november 2018 is
eind 2018 al op de website opgenomen.
Het aantal projecten is stabiel gebleven en beperkt zich tot de stad Matanzas.
Zoals eerder gememoreerd ondervindt de SHHA nog weinig van de alom verkondigde
“veranderingen”.
Mede door de steeds doorgevoerde mutaties in de personele bezettingen bij officiële instanties,
als ook bij onze projecten, is het er niet gemakkelijker op geworden zaken snel voor elkaar
te krijgen. De SHHA blijkt echter een stabiele partner te blijven in de diverse overlegstructuren.
De politieke en economische omslag moet onder de huidige president - Miguel Canel Diaz nog plaats vinden.
Het toerisme neemt overigens nog steeds toe.

Voorlichting
Eind mei 2018 heeft de Cubaanse ambassadeur tezamen met haar rechterhand op uitnodiging van de
SHHA een 2 daags bezoek aan Raalte gebracht.
Dit bezoek, met een zeer gevarieerd karakter, was een groot succes; begonnen werd met een ontvangst
(inclusief werklunch) op het gemeentehuis in Raalte en vervolgens werd onder meer een drukkerij
bezocht, museum de Fundatie locatie kasteel het Nijenhuis, het nieuwe overdekte sportcomplex
Tijenraan en de middeleeuwse Raalter Plaskerk, al waar op dat moment fresco’s gerestaureerd werden.
De plaatselijke pers heeft ruim aandacht aan dit bezoek geschonken.
Voorts is in tegenstelling tot 2017 het aantal concrete voorlichtingsactiviteiten in 2018 beperkt
gebleven tot een aantal via de website geïnitieerde initiatieven.
Voor 2019 dienen zich nieuwe activiteiten aan.

Enthousiaste jeugd in Matanzas
die een speciaal optreden voor de
SHHA verzorgen.

Monitoring workvisit oktober/november 2018 en de humanitaire
projecten
(Zie ook het werkbezoekverslag van oktober/november 2018)
Het werkbezoek was succesvol; de 3 delegatieleden hebben naast de bezoeken aan de SHHAprojecten ook de FIHAV bezocht. FIHAV is een grote internationale handelsbeurs met vele
landenpaviljoens.
In één dag was slechts een klein deel te bezoeken. In het Nederlandse paviljoen waren onder meer
Philips en offshore maatschappijen (met name vanuit zogenaamde vaste inrichtingen uit Curaçao)
aanwezig, alsmede de Nederlandse ambassade.
Aansluitend werd ’s avonds de druk bezochte receptie op de Nederlandse ambassade door ons bezocht.
De lopende projecten zijn allen bezocht en zo nodig zijn nieuwe afspraken gemaakt.
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De hoofdmoot vormde deze keer de Escuela de Arte, zeg maar de school voor muziek en beeldende
kunsten. De gevolgen van de orkaan IRMA zijn nog lang niet verholpen; overigens identiek aan andere
getroffen landen/gebieden in de Caribbean.
In 2019 zal opnieuw extra aandacht aan deze school worden gegeven.
Het weeshuis project loopt ten einde.

De buitendouche - gebruikelijk in Cuba bij het weeshuis; alle materialen komen
uit Nederland.

In het kader van het 325 jarig bestaan van de stad Matanzas heeft de SHHA een bedrag
geschonken voor de aanschaf van een naaimachine, teneinde zelf kinder-, cq feestkleding
te maken voor de lokale festiviteiten, het project “Corsel de la Esperanza”.

Gekostumeerde steltlopers op het plein
in Matanzas die de SHHA-delegatie
bedanken voor de donatie.

Een mogelijk nieuw project zou kunnen zijn het opvangcentrum “Quisicuaba” in een achterstandswijk
van Havana; echter de omvang is voorshands te omvangrijk voor de SHHA; wellicht dat onze doorverwijsfunctie t.z.t. soelaas zou kunnen bieden.

Vooruitblik 2019
Het ultimo 2019 geplande werkbezoek zal zo veel als mogelijk gecombineerd worden met de ”viering”
van het 25 jarig bestaan van de SHHA.
Besloten is om aan dit jubileum in Cuba de nodige aandacht te besteden.

Februari 2019
Het Bestuur.
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