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VERSLAG VAN DE MISSIE 
 

Datum 16 mei 2021 
Plaats Nan Kounouk, Corail, Petite –Rivière de Nippes, 
Doel van de missie - Kennismaking met de notabelen en de leden van  Komite Lakay 

- Plaatsbezoek 
Deelnemers aan de missie - Julien DEROY, verantwoordelijke AGRIBEL 

- Robenson Eugene, Student ETAGE (stagiair in Léogane) 
- Danès TOUSSAINT, Lid AGRIBEL 

Verloop van de missie 
 
De groep AGRIBEL verlaat Port-au-Prince vroeg in de morgen van zondag 16 mei 2021 onder een blijkbaar 
‘safe’ veiligheidsniveau en begeeft zich op weg naar een ontmoeting met  Komite Lakay met het doel om 
met deze lokale zeer jonge en dynamische structuur kennis te maken, en tegelijkertijd dit zeer landelijk 
gebied te ontdekken waar alle primaire behoeften samenkomen. 
 
 
 

1- Gespreksonderwerp tijdens het bezoek 
Eenmaal ter plaatse waren de leden van het comité reeds 
aanwezig om de bezoekers van AGRIBEL te ontvangen. De 
volgende punten werden besproken : 
 
- Voorstelling van de verantwoordelijken van de 

organisatie 
De verschillende personen die verantwoordelijk waren voor het 
ontstaan van de organisatie werden voorgesteld door Fernand. 
We hebben ook begrepen dat er een partnerorganisatie van 
Komite Lakay bestaat, namelijk Men kontre. Deze werd 
opgericht in de jaren 80 en Fernand maakt hier ook deel van uit. 
Onder de personen die op een opmerkelijke manier de gemeenschap van Kounouk/Corail beïnvloed hebben 
werd Vénel vernoemd als ‘de bezorger van de gemeenschap’. 
 
- Noden van de gemeenschap: 
Naarmate het gesprek vorderde werden volgende noden onderstreept : Infrastructuur (Wegen, Drinkwater, 
enz…), organisatorisch (Verhoging capaciteit, structuur van de organisatie), Landbouw (steun aan de 
landbouwers en veetelers eerst en vooral door technische en professionele vorming). 
 
 
- Reeds gerealiseerde activiteiten door de organisatie: 
 
De activiteiten zijn de volgende: Aanleg en verbetering van het wegennet (plaatselijke betonnage van de 
moeilijke stukken in de weg die leidt naar de stad Petite-Rivière de Nippes), Adductie van drinkwater, 
Introductie van een verbeterd geitenras (groot formaat) in de gemeenschap, verdeling van granen waaronder 
sorgho dat bijna verdwenen was, plaatsing van straatverlichting. 
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2- Plaatsbezoek 
Met bijna alle deelnemers aan deze vergadering hebben we hebben we een grote rondrit in het gebied 
gemaakt en bezochten we het huis van de moeder van Vénel. Zij nodigde ons uit op de koffie en liet ons 
met grote fierheid haar grote landbouw-bos tuin ontdekken (een associatie van koffie, hele oude 
woudbomen, grenadia, enz.) 
 
Vaststellingen gedurende het bezoek:  
 
- Verspilling van fruit: Er zijn een grote hoeveelheid mangos in de streek. Niemand weet wat te doen 

met deze overvloedige rijkdom. Resultaat: onder de mangobomen ligt het fruit verspreid, afgewezen en 
rot. Een leader vertrouwde ons toe dat deze lokale mangosoort niet wordt gewaardeerd op de markt. Hij 
opperde het idee om een opleiding te organiseren in ‘enten’ om deze soort te verbeteren en een mango 
te produceren die inkomsten oplevert. Een ander idee is om de mango om te vormen tot sap of andere 
produkten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Drinkwater: delen van de PVC buizen die het spaarbekken en de fonteingrens voeden bij mama Vénél, 
verschijnen aan de oppervlakte (zijn dus niet ingegraven of liggen blootgesteld aan erosie) en zijn op 
sommige plaatsen stuk. Bovendien komt, op het moment van ons bezoek, het water van het stroomgebied 
Lebrun niet aan in de lokaliteit. Daardoor gebruikt de gemeenschap de oude bron van de zone. Deze 
bron heeft geen enkele bescherming en het is ondenkbaar dat mensen dit soort water gebruiken voor 
consumptie. Dit heeft ons verbijsterd want het is wel degelijk dat water dat ze gebruiken, zonder 
behandeling maar dat bovendien zowel gebruikt wordt door de dieren als door de bevolking. 
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- Groeicapaciteit van de landbouw in de zone. De boon 

is het belangrijkste levensmiddel voor de gemeenschap. 
Gevolgd door de banaan en plantenknollen (jamswortel, 
malanga enz…). Er is ook fruit in overvloed dat 
gedurende de plukperiode grotendeels verspild (rot) 
wordt. Volgens de plaatselijke getuigenissen is er geen 
hongersnood in de regio. Er is voedsel in overvloed. Er 
bestaan wel problemen met de landbouwverwerking en 
met de commercialisatie met het doel inkomsten te 
verwerven die toegang verlenen tot andere produkten, 
enz. 

 
- Toegankelijkheid – Wegennet: het gebied ligt volledig 

in het binnenland. Van Paillant tot Kounouk is het 
wegennet heel slecht. Dankzij gemeenschappelijke 
inspanningen (Komite Lakay en andere zuster 
organisatie) zijn er kleine verbeteringen zichtbaar. 
Kounouk heeft een perfect zicht op zee, op het eiland 
Gonave en op de stad Petite-Rivière de Nippes, waaraan 
de gemeente administratief gekoppeld is. Nochtans 
bestaat er noch met de auto, noch met de motorfiets een 
manier om er te geraken. Deze situatie verklaart reeds 
alle (on)terechte problemen, van toegang tot medische 
zorg tot kwaliteitsonderwijs, enz., waarmee de 
bevolking te maken krijgt. Volgens de opmerkingen van 
de bevolking en volgens onze eigen vaststellingen is het hoofdprobleem in dit buitengewoon mooi 
gebied het wegennet. 

 
 
 
- Het enthousiasme van de bevolking: We maakten kennis 

met een sterke goed verenigde gemeenschap. Vrouwen, 
kinderen, jongeren en ouderen waren allen aanwezig tijdens 
de discussies en het bezoek. Er bestaat een groot 
wantrouwen ten opzichte van de politieke spelers die, zoals 
overal in Haïti, de mensen beliegen vooral bij het naderen 
van de verkiezingen. De gemeenschap gaf de indruk het 
politieke spel goed te begrijpen en zich niet te laten strikken. 
Ze gaven eveneens de indruk (mede door getuigenissen) te 
begrijpen dat ze zelf hun lot in handen moeten nemen. Het is 
een duidelijk voorbeeld van opgeslagen energie die moet 
vrijkomen. Er bestaat een ware positieve emotie die moet 
gekaderd, ondersteund en begeleid worden zonder de mensen in een rol van bijstand te drukken.  
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Vooruitzicht op samenwerking tussen AGRIBEL en Komite Lakay 
 

 
Naar aanleiding van de afgehandelde gesprekken en de gedane waarnemingen, kunnen AGRIBEL en 
Komite Lakay een samenwerkingsproces opstarten waarbij onder andere volgende acties kunnen 
ondernomen worden: 
 

1- Institutionele steun: Het is nodig om de organisatie Komite Lakay goed te plaatsen, de werking te 
structureren, een ware persoonlijkheid te creeren. AGRIBEL kan dit initiatief ondersteunen met 
behulp van een vorming en  een begeleide bedrijfsvoering (doelstelling een versterking van de 
capaciteiten). Dit is een heel belangrijk aspect voor de duurzaamheid en de efficiëntie van de 
organisatie. 

 
2- Voor de specifieke nood aan vorming (landbouw, veeteelt, imkerij, organisatorische dynamiek, 

beheer van kleine projecten, enz.), kan Komite Lakay zijn leden (met een rotatie natuurlijk) naar het 
opleidingscentrum ETAGE sturen in Port-de-Paix. We kunnen eveneens een uitwisseling 
organiseren tussen Komité Lakay en andere lokaal sterke organisaties om de versterking van de 
capaciteiten te stimuleren. De modaliteiten moeten bepaald worden. 
 

3- Studentenstage ETAGE en lokale diagnose: Een interessant idee (WIN-WIN) is om de volgende 
zomerstage van ETAGE te organiseren in Kounouk/Corail. De studenten worden rechtstreeks bij de 
familie van de landbouwers ontvangen. Ten minste twee profs die de domeinen beheren waarvoor 
de gemeenschap specifieke noden heeft (landbouw, veeteelt, institutionele steun, bewerking van 
landbouwprodukten, enz.) zullen ter plaatse de studenten begeleiden gedurende twee weken. Op het 
einde van de stage, na deelnemende ateliers met lokale diagnose, analyse van de problemen, enz., 
ontvangt de gemeenschap een concreet rapport met gedetailleerde aanbevelingen. 
 

Andere ontmoetingen en uitwisselingen staan op de planning met het oog op de verderzetting van echte, 
concrete en efficiënte samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


