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Zaterdag 27 oktober 2018
Zeer vlot inchecken op Schiphol; we konden gelukkig mee in een vol vliegtuig.
Afhandeling van bagage etc. in Havana: deze keer vlot verlopen!
Eliselia haalt ons op met taxi en brengt ons naar een voor ons onbekend casa particular.
Prima bevallen: 5 slaapkamers, 2 badkamers, een woon kamer en een groot overdekt terras in
Havana, Vedado allemaal alleen voor ons zelf….
Wat een luxe….
Een zekere Roberto, van een Italiaans / Cubaanse organisatie brengt de voor ons gratis tickets voor
de FINHAV, internationale handelsbeurs.

Zondag 28 oktober.
Geld wisselen bij de bank om de hoek lukt niet, gesloten vanwege interne probleempjes in het
gebouw; dus maar een geldwisselaar in de casa particular laten komen !!; altijd opletten geblazen!!
Eliselia is bijna de hele dag bij ons en begeleidt ons bij de zware Cubaanse lunch (New York
restaurant), Inglaterra en 2 casas de musica, die beiden pas ’s-avonds open gingen; voor ons te
laat…
s’Avonds: 2 x stroom uitval in de hele buurt, dus maar vroeg onder zeil.

Maandag 29 oktober.
Samen met Eliselia in een taxi naar de beurs, ca 25 a 30 km buiten Havana, richting vliegveld.
Zeer groot terrein met vele paviljoens; wij hebben alleen de paviljoens van Italië (Roberto), Duitsland
en Nederland bezocht. Meer was voor ons gewoon niet te doen.
Veel lopen in de verzengende hitte, doch allemaal best interessant.
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‘s Avonds per taxi naar het Nederlandse ambassadegebouw; ter ere van de beurs: een receptie..
Wij - als receptietijgers – waren op onze plaats.
Bekenden gesproken: Ester van Gent free Lance journaliste (Dick kende haar), Fermin Quiñones,
voorheen ambassadeur in Nederland en nu Cubaans vertegenwoordiger in de Verenigde Naties tikte
Dick op de schouders voor een hernieuwde kennismaking, Maria van de Nederlandse ambassade, die
een Belgische organisatie aan ons wil presenteren, zaken mensen uit Curaçao die we op de beurs
e
hadden leren kennen en Jan Alderliesten, de 2 man van de Nederlandse ambassade, die volgend
jaar 1 augustus met pensioen gaat.

Dinsdag 30 oktober.
Onze vaste chauffeur, Ivan en Julio waren op tijd (08.30 uur) in Havana.
Samen met hen en Eliselia naar “ Quisicuaba “, een opvangorganisatie (ouderen/moeilijk opvoedbare
kinderen) o.l.v. Dr. Enrique Alemán Guiterrez in de achterbuurten van Havana. Schrijnende situaties,
maar menselijke warmte uitstralend…. Deze – tot nu toe voor ons onbekende - organisatie op
voorspraak van Gladys (ICAP Havana)bezocht.
Wellicht kan de SHHA deze al 80 jaar bestaande organisatie - die alles kan gebruiken - onder de
aandacht brengen van andere hulpverlenende organisaties, zoals via Maria of Walter Meekes, de man
uit Peru of…
(Naschrift: Vivian kent deze organisatie niet, maar wil er zelf naar toe….)
Afscheid van Eliselia en wij nuttigen vervolgens een kleine een lunch in hotel Velasco in Matanzas.
Vanaf 15.00 uur krijgen wij van de gezusters Menendez, Ivia en Carlos Leon Rubio (zie ook verslag
vorig jaar) in het prachtig gerestaureerde ACCA gebouw diverse video-presentaties te zien, waar men
op het sociale vlak (jeugdzorg) zoal mee bezig is. Het “Nadia project” doneren wij met Cucs voor
aanschaf van een naaimachine.
Vervolgens worden wij rondgeleid door het geheel gerenoveerde oude centrum van Matanzas.
Ongelooflijk : wat een metamorfose…en heel mooi geworden, incl. de lange promenade langs de
rivier. Wij krijgen op het vernieuwde plein een performance door steltlopers als dank voor onze gift.
In Varadero, Bella Costa, krijgen wij 3 bungalows!!! tot onze beschikking.
Wederom wat een luxe en dat alleen gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden.

Woensdag 31 oktober.
09.00 uur: bezoek Eliselia c.s., ICAP, Matanzas.
Er is een waterpomp kapot; dus geen water voorhanden; Julio, onze Cubaanse coördinator, zal er
naar kijken.
Gesproken over de donatie aan de Escuela de Arte en over het aanstaande (in 2019) 25 jaar bestaan
van de SHHA/FAHA, dat men graag in Matanzas gevierd ziet worden!!!
De destijds door de SHHA geleverde Nederlandse Lada doet het nog uitstekend en nog dit jaar wordt
deze op nieuw in de verf gezet.
Cubaanse lunch aangeboden door de ICAP, Matanzas.
Dr. Ivette:
Een kort beleefdheidsbezoekje aan deze dokterspost in een oude wijk van Matanzas; alles blijkt bij
het oude te zijn
Met de enthousiaste staf taart gegeten tussen de perikelen van een babyspreekuur door.
Vele dozen Nederlandse aspirines en wat speelgoed achter gelaten.
‘s Middags naar de Escuela de Arte.
Dit is een bijzondere happening geworden…
Aanwezig: Yudelkis Perdomo, de algemeen directrice, Gildo Montenegro Moran, vicedirecteur en
Yamilka Fernández Serrat, chef interne zaken en internationale relaties plus nog een locatiemanager
en natuurlijk Teresita (ICAP Matanzas)
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Eerst een mooie dansperformance door een jongeren balletklasje op “onze” Nederlandse balletvloer;
mooi/aandoenlijk dus.
Onze materiële donatie met de earmarking “ter vrije besteding” voor de keuken lijkt wat
ongemakkelijk; mag bijv. furniture/potten en pannen ook?
Elke besteding, ook met geld zoals van de SHHA afkomstig dient altijd door de overheid goedgekeurd
te worden!!
Wij benadrukken: de donatie alleen te besteden voor zaken in de school, die de overheid niet
vergoedt. De riolering is inmiddels met behulp van onze Cubaanse coördinator gerepareerd.
Men zal eerst de meegebrachte Cucs op deposit / bankaccount t.b.v. de school zetten.
(NB Rechtstreeks geld overmaken van een bank in Nederland naar een bank in Cuba kan nog steeds
niet en zeker niet op een bankrekening van in dit geval de school zelf).
Uiteraard blijft men de FAHA en detail over de bestedingen informeren.
De fysieke geldoverdracht aan Yudelkist: ( na de wisseltransactie bij de bank in Matanzas, welke op
zich al een heel gebeuren was!!) geschiedt geheel in coupures van Cuc 10,00 en Cuc 20,00!
Het klopte gelukkig in één keer.
Vervolgens moet elk nummer van de honderden !!! biljetten genoteerd worden; hier hebben wij niet op
gewacht…..
Het 25 jarig jubileum van FAHA in 2019 wil men graag in de school houden; echter eerst toestemming
aan ICAP Havana (Gladys) vragen!!

Donderdag 1 november.
Hospital Pedriatico: directeur José Hernandez, Teresita, een senior professor, Lazarita het hoofd
van de verpleging (151 employees) en Luiz Gustabo , de nieuwe administrateur en Teresita
Wij nuttigen stroopwafels bij de koffie.
José Hernandez moet plotseling even weg i.v.m. salarisbetalingen en in de tussentijd vertellen wij
Lazarita het een en ander over de gezondheidszorg in Nederland. De verschillen met Cuba worden
belicht.
Het geautomatiseerde systeem van de 7 Grundfus-pompen is out of order; handmatig gaat het wel
goed.
De in 2017 ingestelde Board werkt goed vlg. José Hernandez; de IC is nu helemaal klaar en de
afdeling spoedeisende hulp is ook OK; in beide afdelingen heeft de SHHA de hand in gehad.
De ingezette renovatie gaat gewoon door; er is nog zo veel te doen, zoals lekkage in de theaterzaal…
De 2 Grundfus-pompen zijn door onze coördinator, Julio gerepareerd ( spare parts bij Julio in het
magazijn).
De watersoftening installatie werkt dus niet meer na jaren lange trouwe dienst. Wij zullen via Julio een
specificatie krijgen van wat er aan de hand is, zodat de leverancier Rosmark om advies gevraagd kan
worden; mocht iemand van Rosmark op vakantie in Cuba zijn dan ..….
De door ons ingelijste foto van José Hernandez met als achtergrond de foto van de oude/overleden
professor Orlando López Torres wordt met emoties in ontvangst genomen.
Er volgt een video presentatie over het ziekenhuis tijdens de aangeboden lunch. Het ziekenhuis kent
louter goede prestaties……
FAHA zou het op prijs stellen als zij weer met de Provinciale Gezondheidsdienst in het provinciehuis
in contact zou kunnen komen.
De directie met haar staf wordt al vast voor het 25 jarig jubileum van FAHA in 2019 uitgenodigd.
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Orfelinato/weeshuis.
Hier een hele delegatie aanwezig: Filippe (enthousiaste directeur) / Sonieta (education provincial /
Rosalia (provinciale methodologie) / Brenda (education provincial) / een zekere Julio (international
affairs van provincie Matanzas) en Teresita (ICAP Matanzas)
Er zijn momenteel 11 wezen gehuisvest in de leeftijdscategorie tot 16 jaar.
Er volgt de bekende rondtoer: echt ongelooflijk wat hier is gerealiseerd: de yard helemaal met beton
verhard / de waterpomp geïnstalleerd om water aan de omgeving te onttrekken / een nieuwe heater /
prachtig betegelde ( ons wel bekende tegels) buitendouche. SHHA heeft een en ander gefinancierd.
De septic tank: nog niet “bekeken”; actie voor 2019.
De door ons ingelijste foto wordt in grote dankbaarheid door Felippe in ontvangst genomen.
Ook hier vele Nederlandse aspirines achter gelaten
Volgend jaar: 25 jarig bestaan FAHA…..
Zo nu zit ons projectenbezoek er op.

Vrijdag 2 november.
Julio zegt zijn overlegbezoek aan ons af; hij moet met zijn broer Maximo naar het ziekenhuis; men
vreest “Denque”, een virale infectieziekte; blijkt achteraf mee te vallen.
Viviam komt lunchen; dat breekt de lange dag.
Wij bezoeken even Tuxpan hotel, waar wij meer dan 20 jaar gelogeerd hebben: feest van de
herkenning..

Zaterdag 3 november.
‘s Morgens bezoek van Julio en zijn wettige echtgenote.
Financiën afgewikkeld.
Inpakken / wachten /wachten /wachten en uiteindelijk konden we alle 3 gelukkig mee naar Nederland.
Nog wel even in een tropische regenbui bij Havana verzeild geraakt.
Zondagmorgen op tijd terug in Nederland.
Dick Assink.
RAALTE, november 2018.

Afsluiting; een paar wetenswaardigheden:
- Onze coördinator Julio kamp met verschijnselen van de ziekte Parkinson, duidelijk merkbaar;
heeft goede medicatie zegt hij;
- Eliselia, Havana heeft als nog een nieuwe autoband via Julio bemachtigd;
- Nog lang niet alles te verkrijgen; voorbeelden: auto banden / Crystal bier / aardappelen / geld /
etc.;
- Vorig jaar deed de lift het maar gedeeltelijk in Tuxpan hotel; nog niet gerepareerd!
- Nieuwe hotels in Havana en Varadero; hier eentje van meer dan 800 kamers in aanbouw;
- Jan, Gerrit, Dick: onder de muggenbulten;
- De vele aspirines kwamen goed van pas;
- De knokkelkoortsziekte / Denque , een virale infectie ziekte - overgebracht door de mosquito’s
- wordt momenteel zeer gevreesd;
- De vervoerskosten stijgen snel; wel veel meer bussen en taxi’s op de weg.
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