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Vriendelijk lacht Pascuale naar de medewerkers van TECHO als ze vragen wat zij wil voor 
de gemeenschap van Cerro Lindo. “Waardigheid!”, roept ze uit.  “Dat we allemaal een waardig 
onderkomen hebben, een plek om samen te zijn en een inkomen waarvan we kunnen leven.”

BOUWEN IN CERRO LINDO
EEN NIEUW HUIS VOOR PASCUALE EN DON PEDRO

Pascuale ontvangt de twee vrijwil-
ligers van onze lokale partner TECHO 
in haar huis gemaakt van riet, het 
huis voelt vochtig en klam aan. Dit 
komt omdat het bladerdak veel vocht 
vasthoudt, wat ervoor zorgt dat er 
veel parasieten in het huis zijn. Het 
gezin leeft in het bouwvalige krot 
op de zandvloer. Pascuale en Don 
Pedro houden het zo goed mogelijk 
schoon. Pascuale legt uit dat ze haar 
jongste van 5 maanden niet zomaar 
op de vloer laat spelen. “Dan krijgt 
hij diarree en dan moeten we naar de 
kliniek. Die is heel ver weg en dat is 
ontzettend duur.” 

De medewerkers van TECHO leggen 
uit aan het gezin dat we voor hen en 
9 andere gezinnen huizen gaan bou-
wen in Cerro Lindo om de bewoners 
een waardige leefomgeving te geven 

en de gezondheid van kwetsbare 
kinderen te verbeteren. Dat we ook 
samen willen gaan kijken wat de ver-
volgstappen kunnen zijn om voor de 
bewoners van Cerro Lindo een huis, 
thuis en toekomst te verschaff en. 

Pascuale begint te stralen. “Wat kan 
ik doen om te helpen?“ Samen met 
de bewoners van Cerro Lindo zal zij 
de bouwplaatsen vrij maken en de 
bouwmaterialen naar de bouwlocaties 
brengen. Pascuale kan haast niet ge-
loven dat haar droom gaat uitkomen. 
“Eindelijk een veilig onderkomen voor 
mijn kinderen!” 

Het huis wordt gemaakt van duur-
zaam hout, heeft drie slaapkamers en 
een aparte keuken met een brandhout 
besparend fornuis, zodat ze niet meer 
in de woonkamer hoeven te koken. 
Omdat er geen toegang is tot elek-
triciteit en water krijgen de huizen ook 
zonnepanelen en een opslagtank voor 
regenwater. Uit de  vorige bouwpro-
jecten weten we dat een zonnepaneel 
enorm belangrijk is, het verlengt de 
dag waardoor kinderen ’s avonds hun 
huiswerk kunnen maken. 

Helpt u Pascuale en Don Pedro 
mee om te bouwen aan een betere 
toekomst? 

Doneren aan HomePlan kan vanaf nu 
ook via Tikkie; snel en eenvoudig. En 
het is niet nodig om de Tikkie-app te 
downloaden. Tikkie werkt via iDeal, 
het gebruik ervan is veilig, gratis en 
heel makkelijk! 

1. Scan de QR code hieronder met 
 de QR-scanner of camera op uw 
 mobiele telefoon 
2. Vul het bedrag in waarmee u dit 
 project wilt ondersteunen 
3. Klik op ‘Ja, ik wil betalen’. U wordt 
 doorgelinkt naar uw eigen mobiel 
 bankieren-omgeving en betaalt 
 via iDeal 
4. Klaar! Het bedrag wordt via uw 
 bank naar HomePlan over-
 gemaakt. 

Heel erg bedankt 
voor uw steun!

Door een donatie te doen kunnen 
wij voor deze familie en de andere 
kwetsbare families nog voor 
de kerstdagen een nieuw huis 
bouwen!

Doneer en doe mee. Dank u wel! 
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Situatie Haïti
Het afgelopen jaar is de situatie in 
Haïti enorm verslechterd. In augustus 
werd het zuiden getroff en door een 
zware aardbeving. Maar er is ook veel 
poli tieke en sociale onrust, met name 
in de hoofdstad Port au Prince. 
Gewapende bendes maken de stad 
onveilig, ze blokkeren de toegangs-
wegen zodat er tekorten ontstaan aan 
bijvoorbeeld benzine. Daarnaast is in 
juli president Jovenel Moïse vermoord 
waardoor het land zich in een politiek 
vacuüm bevindt. De bevolking van 
Haïti is enorm veerkrachtig, ondanks 
dat zij klap op klap te verduren krijgt. 

Wij zijn ontzettend blij dat wij mede 
dankzij uw steun weer kunnen gaan 
bouwen op dit prachtige eiland. 
We gaan in twee gemeenschappen 
rondom Les Cayes huizen repareren, 
scholen bouwen en microgrants aan 
kleine ondernemers verschaff en. On-
danks de verslechterde situatie blijven 
wij bouwen op Haïti, juist nu!

HOMEPLAN 25 JAAR!
In 2022 bestaat HomePlan 25 jaar. In 1997 richtte bouwondernemer Jan 
Tebbe HomePlan op om de allerarmsten in Mexico te voorzien van een 
 degelijk huis. 25 jaar later werken we in 6 landen in Latijns-Amerika en 
Zuidelijk Afrika met sterke lokale partners. 

In 2017, bij ons 20-jarig bestaan, hebben we een impactstudie uitgevoerd 
om te zien of we daadwerkelijk de allerarmsten van een huis thuis en toe-
komst voorzagen. Uit deze studie kwamen mooie resultaten: door de hui-
zen werden mensen gezonder, ze voelden zich veilig en waren beschermd, 
schoolresultaten verbeterden en seksueel misbruik nam af. We kregen 
ook aanbevelingen om activiteiten op te zetten die de toekomst van de 
bewoners zouden kunnen veranderen. We zijn gestart met vakopleidingen 
en landbouw projecten. In 2022 zullen we wederom een impactstudie 
doen om te kijken of deze activiteiten de beoogde impact hebben. 

Daarnaast zullen we enkele festiviteiten organiseren om ons 
25-jarig jubileum te vieren. Wij houden u hiervan uiteraard 
op de hoogte!

     HUIS, THUIS, KERST
Weer een jaar waarin corona en alle maatregelen centraal stonden. Wederom zagen we hoe 
belangrijk een veilig onderkomen is in tijden van corona en bij natuurrampen. We zagen 
ook dat de allerarmsten als eerste getroff en worden door alle maatregelen: ze verliezen hun 
inkomen, er is een gebrek aan voedsel en te weinig geld voor of geen toegang tot de juiste 
medische zorg. Wij zijn blij dat wij dankzij uw steun huizen met moestuinen hebben kunnen 
bouwen, mensen een opleiding kunnen bieden, hen op weg hebben geholpen naar een huis, 
thuis en toekomst. Namens alle projectdeelnemers, lokale partners, bestuur en team wensen 
wij u hele fi jne dagen toe met uw dierbaren!


