Overstromingen HAITI
Boerderij Agribel en Informatiecentrum Etage onder water

Tijdens het weekend in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5
maart teisteren hevige regens gedurende meer dan 12 uur het
noorden van Haïti. Veel steden worden overstroomd met een
groot materieel verlies tot gevolg. Officieel wordt er gesproken
van 1 overleden persoon en een andere wordt als vermist
opgegeven in de gemeente van Pilate. Deze hevige regens
deden zich ook voor in de zones waar het water gedraineerd
wordt
in
de
rivier
Trois-Rivières,
het
vierde
grootste waterbekken van Haïti (~900km²).
Ze doorkruist verschillende steden en dorpen en voorziet meer
dan dertig irrigatiesystemen van water. Hiermee beveiligt ze zo
goed mogelijk de voedselvoorraad van de bevolking in deze streek.
Een deel van de brug GrosMorne die het departement van het
noord-westen verbindt met de rest van het land (RN5), werd
weggespoeld door de kracht van het water. Vier personen werden
meegesleurd en konden gelukkig op het nippertje gered worden.

Vooraleer zich in zee te storten doorkruist de rivier als laatste de
stad Port-de-Paix. In deze stad bevinden zich de boerderij AGRIBEL
en het opleidingscentrum ETAGE die ieder jaar jongeren ontvangt
voor de opleiding landbouw en opstart van een landbouwbedrijf.
In de vroege namiddag, onder een loden zon, toen de meeste
studenten reeds huiswaarts keerden, veranderde de rivier in een
kolkend monster dat alles op zijn weg meesleurde. Al onze
infrastructuren die wij gedurende 8 jaren van opofferingen met
onze persoonlijke middelen hadden opgebouwd, werden
vernietigd en voor een groot deel tenietgedaan. Al onze
opleidingsfaciliteiten
(uitrusting,
landbouwproeven
voor
studenten, bijenkorven, kippenhokken, enz.) waren vernield.

Trois-Rivières en crue

Ter herinnering, de Agribel boerderij is een ruimte waar studenten hun eerste
bedrijfsideeën geboren worden en waar ze deze testen onder het toeziend
oog/coaching van onze docenten, die zelf technici en ondernemers zijn. De volgende
voorbeelden getuigen van wat onze boerderij betekende voor de gemeenschap die
ze diende.
Sinds twee jaar worden onze pluimveestallen mede beheerd door twee
studenten die er een deel van hun fondsen in investeren en zo een klein
inkomen verwerven waarmee ze hun dagelijkse beslommeringen het hoofd
kunnen bieden. Rond deze kippenhokken ontwikkelt zich een hele
economie, dank zij dewelke een tiental vrouwelijke handelaars (madam
sara) hun activiteiten ontplooien.
Een student, die de mogelijkheden van de bijenteelt heeft ingezien, heeft
zich toegelegd op het beheer van de bijenstal van de boerderij en maakt
gebruik van zijn nieuwe expertise om zijn diensten te verkopen aan amateurimkers in de regio. We waren net voor deze ramp bezig met het opzetten
van een bijenteelt workshop.
Twee jongeren gebruiken de boerderij om hun kleine bedrijfje te beginnen, namelijk het produceren en
verkopen van fruitzaailingen.
De boerderij is ook verdeeld in verschillende kleine percelen, hetzij voor experimenten onder toezicht van
onze leraren of voor studenten die zich in kleine groepen verenigen om collectieve tuinen aan te leggen.
In het kader van de dienstverlening aan de gemeenschap , wordt de boerderij door andere plaatselijke
verenigingen of instellingen gebruikt voor sociale evenementen (vergaderingen, algemene vergaderingen,
opleiding, recreatie, enz.)
Gelukkig konden wij onze computers, archieven en ons onlangs geïnstalleerde zonne-energiesysteem redden. Het
beschermen van onze uitrusting werd een zeer moeilijke taak, niet alleen door de dreiging van het water, maar
vooral door de druk van een groep jongeren uit de buurt wier huizen ook onder water stonden, en die het weinige
dat we nog hadden plunderden.
De AGRIBEL-boerderij is slechts een klein voorbeeld van de enorme schade die door deze ramp is aangericht. Er zijn
veel boeren die geld lenen tegen woekertarieven of die zich volledig opofferen om een landbouwseizoen tot een
succes te maken en hun inkomsten gebruiken om in de dagelijkse behoeften van hun gezin te voorzien.
Het optreden van deze extreme regenval in het normaal droge seizoen is een indicatie van de klimaatverandering,
maar ook een bewijs van de bedreigingen waarmee Haïti wordt geconfronteerd als milieukwesties op politiek
niveau blijven worden genegeerd en in concrete en duurzame actie worden omgezet. Naast de natuurlijke
omstandigheden in Haïti die zich lenen voor een snelle afvloeiing van water (meer dan 63% van het nationale
grondgebied is steil, d.w.z. meer dan 20%), heeft Haïti de afgelopen 40 jaar zijn bosbodem zien afkalven door een
steile daling tot minder dan 2%. Volgens een rapport van het Haïtiaanse ministerie van Openbare Werken
bijvoorbeeld (geciteerd door Rosillon, 2006) heeft het beboste gebied van het grootste stroomgebied van het land
(Artibonite) tien keer zijn waarde verloren, namelijk van 6.800 km² tot 650 km² in een periode van slechts 12 jaar
(tussen 1983 en 1995). Deze ramp, die enorme schade heeft aangericht in gebieden waar het niet heeft geregend,
is het tastbare bewijs dat waterbeheer alleen via een geïntegreerde aanpak kan gebeuren binnen een territoriale
eenheid die waterscheiding wordt genoemd. Maar in een land waar de staat zich niet meer bekommert om het
garanderen van de veiligheid van zijn burgers, waar de armoede-indexen nu de meest macabere zijn en waar,
paradoxaal genoeg, de leiders het meest dorstig zijn naar macht en geld door middel van corrupte manoeuvres,
zou het dan geen luxe zijn om te dromen van een milieubeleid dat rekening houdt met de bedreigingen van de
klimaatverandering, de economische problemen en de stedelijke en ruimtelijke ordening?
Visitez-nous !
https://www.youtube.com/channel/UCa2LD1Ty3fZzdQZbdwRqLWA/featured
J. Déroy, 6 mars 2022

https://agribel.org/

