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Info bulletin SHHA januari 2022
Terugblik 2021, algemeen
Het SHHA jaarlijkse infobulletin heeft al enkele jaren het karakter van een jaarverslag, c.q. een
verslag van activiteiten; een financieel jaarverslag wordt afzonderlijk gemaakt en openbaar gemaakt.
Eén traditie met betrekking tot de header van onze verslagen wordt doorbroken, daar de logo’s van
de organisaties Wilde Ganzen en Partin in 2022 ontbreken. Van beide organisaties werd al enige tijd
geen toegevoegde waarde voor de SHHA ondervonden.
Wederom, door de huidige omstandigheden (Covid-19), heeft ook dit bulletin met betrekking tot
concrete, humanitaire projecten een beperkte inhoud gekregen.
Een tweede traditie is - voor minimaal dit bulletin/verslag - gesneuveld; er zijn geen project-foto’s
opgenomen; er is immers geen actueel fotomateriaal beschikbaar; werkbezoeken hebben al 2 jaar
achtereen niet meer plaats gevonden.
Vanwege de voortdurende mondiale gezondheidscrisis heeft de SHHA geen, of amper inhoudelijke
activiteiten kunnen ontplooien.
Ons belangrijkste aanspeelpunt, de lokale coördinator, kampt al gedurende langere tijd met
chronische, ernstige gezondheidsproblemen. Ook dit aspect belemmert adequaat functioneren van
de SHHA op locatie in Cuba in ernstige mate.
De doelstelling van de SHHA heeft nu nog steeds de nadruk op voorlichtingsaspecten, kennis delen
met derden e.d.

Lockdownperiode
Eind 2019 heeft het laatste werkbezoek plaats kunnen vinden. Destijds – eind november/begin
december 2019 – waren er nog volop positieve, uitdagende ideeën voor de toekomst en het toen
gevierde 25-jarig jubileum betekende een mijlpaal (zie ook jubileum workvisitverslag).
De wereld gezondheidscrisis – Covid-19 cq Coronacrisis – heeft ook bij de SHHA op indringende wijze
haar negatieve sporen achtergelaten in de verslagjaren 2020/2021.
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Ook Cuba zat/zit in lockdown.
De berichten die bij ons vanuit het Caribische eiland binnendruppelen laten nog steeds een weinig
bemoedigend beeld zien; iedereen is ook daar aan huis gekluisterd; de hotels /casas particulares /
restaurants waren/zijn gesloten. Af en toe lijkt er wat meer van slot te gaan, doch echt concreet
uitsluitsel omtrent de lockdown is moeilijk te verkrijgen; ook daar wisselend van karakter.
Toch horen wij ook af en toe bemoedigende berichtjes uit Cuba. Zo laten de autoriteiten bij
voortduring weten dat het land qua vaccinatiegraad goed “op schema” ligt.
Eind 2021 waren er bijna 31 miljoen vaccinaties verricht; 9,67 miljoen mensen waren volledig
gevaccineerd; in casu 85,4% van de Cubaanse bevolking.
Dit staat toch in schril contrast met bijv. de Verenigde Staten van Amerika (VS); nl slechts 62,3%.
(ontleend aan gegevens van Our World Data met betrekking tot Covid-19 vaccins).
Het Cuban Epidemiological Research Institute en het Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology in Havana hebben op het eiland - volgens Cubaanse bronnen - een tweetal
succesvolle Covid-19 vaccins ontwikkeld, t.w. Soberana en Abdala, welke ook naar diverse landen
worden geëxporteerd.

Economische / bestuurlijke status Cuba
Cuba is toch een land dat het nu al decennialang voornamelijk van het toerisme moet hebben.
Sigaren en suikerriet waren belangrijke economische trekkers in het verleden. De productie van
citrusvruchten neemt wel enigszins in belangrijkheid toe; zij het in onvoldoende mate.
De jaarlijkse toestroom van toeristen – meer dan 3 mln op jaarbasis- zorgden tot maart 2020 voor
de belangrijkste bron van inkomsten.
Het wegblijven van toeristen betekent een zoveelste catastrofe voor dit toch al zo door rampspoed
geteisterde land. Tot maart 2020 werd nog volop geïnvesteerd in de toeristische infrastructuur;
megalomane hotels in Havana en Varadero verrezen nog als paddenstoelen uit de grond.
Sinds Corona: weg verdienmodellen!
De vele jaren gepretendeerde politieke /economische veranderingen in Cuba zijn ook onder de
leiding van de huidige president Miguel Díaz-Canel (geb. 1960) gedurende 2020/2021 nog weinig
zichtbaar geworden; ook hierin speelt Covid-19 een rol alsmede met de steeds verdergaande
boycotmaatregelen door de machtige VS - en in haar kielzog o.m. de EG – is het uiteraard zeer lastig
om economische vooruitgang te boeken. Wellicht dat de nieuwe machthebbers in de VS nog in enige
mate voor een kentering kunnen zorgen; President Biden heeft echter nog geen wijzigingen ten
aanzien van de houding tegenover Cuba aangekondigd.
Miguel Díaz - Canel, van origine een electronica ingenieur, komt minder in het nieuws dan zijn
voorgangers de Castro’s. Hij is voor 5 jaar benoemd en kan/mag nog 2 opeen volgende
ambtstermijnen uitdienen.
In de zomer van 2021 werd in de West-Europese pers gewag gemaakt van onlusten in met name
Havana; er waren gedurende enkele dagen demonstraties van met name jongeren; later is duidelijk
geworden dat de onlustgevoelens - basis hiervoor de ontstane voedsels- en medicijnen schaarste door geïnfiltreerde “niet-Cubanen” waren geïnitieerd.
Van een nieuwe sociale revolutie was vervolgens geen sprake.
Pas geleden (december 2021) heeft het Cubaanse Ministerie van Economie laten weten dat de
inflatie in 2021 zal oplopen tot zo’n 70%; voor een deel te wijten aan de – in het kader van de zgn.
monetaire hervorming – enorme stijging van de minimumlonen begin 2021, te weten van 2.100
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pesos ($ 87) per maand naar 3.934 (ca $ 163) per maand. Ook werd als onderdeel van het monetaire
hervorming de zgn. pesos convertible in 2021 afgeschaft (later meer in dit bulletin). Ook kreeg het
Midden en Kleinbedrijf meer ruimte om zich te ontwikkelen en kregen de boeren meer
kredietfaciliteiten. Het heeft tot eind 2021 nog weinig tot niets opgeleverd.
Bovendien is er dus nog steeds de zo vaak verguisde boycot, gebaseerd op Amerikaanse
sanctiewetgeving; in dit bulletin nog maar eens benoemd: de Helms-Burton wet uit 1966.
De Amerikaanse toezichthouder OFAC blijft waakzaam op handhaving van de door de VS opgelegde
handelsbelemmeringen; ook ten aanzien van handhaving in de EG; nog niet zo lang geleden heeft de
ING dat nog aan den lijve ondervonden.
Hoewel de SHHA in 2021 minder contact momenten met haar Cubaanse relaties heeft kunnen
onderhouden - en weinig heeft kunnen uitrichten - gaat het haar de economische en verhevigde
monetaire crisis zeer aan het hart.

Fondsenwerving / actuele financiële situatie SHHA
Zonder de waarheid geweld aan te doen zou je voor deze paragraaf gewoon copy paste bulletin
januari 2021 kunnen toepassen.
Zoals uit het hiervoor gaande al mocht blijken konden amper activiteiten worden ontplooid.
Dit alles heeft ook zijn negatieve weerslag op de fondsenwerving; evenals in 2020: geen score.
De financiële buffer is wel grotendeels in tact gebleven en zal bij – onverhoopt - gelijkblijvend beleid
nog wel enkele jaren kunnen voortduren.
Nieuwe projecten zijn niet op ons pad gekomen, behoudens één enkele uitzondering, t.w.
“Quisicuabe”; zie ook hierna “nieuwe en oude projecten”.
De SHHA (een NGO) zal ten allen tijde alert moeten blijven, immers: de ambities van een
hulpverlenende instantie als de SHHA dienen sowieso hoger te liggen dan de lage - door Corona
geteisterde - activiteiten van dit moment.
Uiteraard is op middellange termijn meer financiële armslag meer dan welkom.
De SHHA is en blijft een zgn. ANBI instelling / organisatie, waardoor giften voor particulieren en
bedrijven fiscaal aftrekbaar zijn.

Bestuur
Op dit vlak is er nauwelijks nieuws te melden; nl ook in 2021: geen wijzigingen.
Fysieke vergaderingen zijn vanwege lockdown niet gehouden.
De veelal bij de voorzitter binnengekomen Cubaanse en Nederlandse berichten (e-mails en soms
appjes) worden door gebriefd naar elk bestuurslid en zo nodig met elkaar doorgesproken. Onder de
huidige omstandigheden werkt e.e.a. adequaat; immers er is ook veel minder te besluiten e.d.
Zoals ook in het vorige nieuwsbulletin al is gememoreerd: de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden neemt alleen nog maar toe; echter vers (lees: jong) bloed binnen te hengelen valt niet mee!
Op dit moment zit er niets anders op: ”still going strong”; betere tijden zullen aanbreken, met ook
nieuwe kansen voor de SHHA.
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Projecten
Vanwege de hiervoor genoemde oorzaken zal het de lezer duidelijk zijn geworden, dat initiatieven
tot nieuwe projecten niet genomen konden worden.
De al in 2020 verminderde activiteiten op het gebied van fysieke ondersteuning van de SHHAprojecten zijn in 2021 tot nagenoeg nihil gedaald.
Een compleet duidelijk beeld hebben wij niet kunnen krijgen; immers monitoring workvisits hebben
niet plaats kunnen vinden.
Wij hebben per 31 december 2021 dan ook geen financiële voorzieningen getroffen.
Nog even de SHHA-projecten tot 2020 op een rijtje:
Kinderziekenhuis
Weeshuis
Escuela de Arte
Huisartsen dokterspost
Deze 4 projecten – behoudens een aantal sub-projecten - hebben jarenlang de hoofdmoot van de
humanitaire activiteiten gevormd.
Het is echter nog niet gedaan; op locatie in Matanzas heeft de SHHA ook nu nog - begin 2022 - steeds
enige voorraden voorhanden, zoals reserve-onderdelen pompinstallatie kinderziekenhuis,
wandtegels bij het weeshuis.
In hoeverre nog één of meerdere Lada-personenauto’s operationeel is/zijn valt te betwijfelen.
Bij de ICAP - Cubaanse organisatie die internationale contacten met diverse landen onderhoudt reed ultimo 2019 nog wel een Lada in relatief goede conditie rond en is toen nog van reserve
onderdelen uit Nederland voorzien.
Met de al gedurende lange tijd door een chronische ziekte getroffen coördinator, zal bij een volgende
workvisit - hopelijk in 2022 – nadere finale afstemming dienen plaats te vinden.
Wellicht dat een opvolger benoemd kan worden.
Hoewel geen “officieel” SHHA-project, is wel een geslaagde actie ondernomen om de Cubaanse
organisatie Quisicuabe medio 2021 een bedrag 500 Convertible pesos (Cucs) aan te bieden.
Convertible pesos waren equivalent qua waarde van de Amerikaanse dollar.
Quisicuabe is een NGO organisatie in oud Havana, die zich met name richt op wezen en kwetsbare
ouderen.
Zie ook punt 5 van het hierna volgende hoofdstuk “Actuele activiteiten / contacten”.

Actuele activiteiten / contacten
Hieronder een follow up in 2021 van de in 2020 genoemde activiteiten en enkele nieuwe
ontwikkelingen.
1. Van de volgende contacten (zie ook de opsomming, plus achtergrondinformatie in het infobulletin
van januari 2021) is gedurende 2021 amper of geen contact geweest:
a. Cuban Cultural Ventures in Nederland;
b. Henry Reeves artsen brigade; contact via Cubaanse ambassade;
c. Neuroscience Center in Havana;
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d. WHO, destijds initiatief om 25 jaar SHHA onder de aandacht te brengen.
2. De Cubaanse ambassade in Den Haag is verhuisd naar de Koninginnegracht; het Cubaanse
consulaat zou nu ook bij de ambassade zijn ingetrokken.
Zowel op het consulaat, als op de ambassade hebben majeure personeelswisselingen plaats
gevonden.
De meest actuele communicatie met de ambassade / consulaat loopt nu via counsellor (adviseur)
Isaura Cabañas.
De vorig jaar aangestelde counsellor Yadira Ledesma is alweer vertrokken.
Het aangekondigde vertrek van ambassadeur Soraya Álvarez was in ieder geval in augustus 2021 nog
niet geëffectueerd.
3. Met de CEO van organisatie adviesbureau Covitaal (zie ook punt 10 van de opsomming in het
infobulletin van januari 2021) is vanwege de huidige mondiale omstandigheden slechts een enkel
contact geweest.
De SHHA heeft de Cubaanse echtgenote van die CEO nog wel van adviezen kunnen voorzien ten
aanzien van het verschepen van zeecontainers naar Cuba.
4. Zowel met de ICAP in Havana als met de ICAP in Matanzas vinden af en toe e-mail contacten
plaats.
Er zijn ook daar minder activiteiten te melden.
5. De Cubaanse overheid had eind 2020 besloten om de convertible pesos = Cucs (equivalent voor de
Amerikaanse dollar), welke destijds in het leven was geroepen om het de toeristen “gemakkelijker”
te maken, met ingang van medio 2021 in de ban te doen; dus vervolgens nergens wettig
betaalmiddel meer.
Er lagen in Raalte - overgehouden van vorige workvisits – nog Cucs 800 in de lade.
Bezoek aan Cuba was uitgesloten.
Via, via vond een geslaagde operatie plaats: de Cucs vanuit Nederland door een familielid van een op
de Nederlandse ambassade in Havana werkzame functionaris - na een quarantaine periode - in
Havana op de ambassade (ook daar veel personeelswisselingen) afgeleverd.
Vervolgens is het geldbedrag door één van de SHHA-contactpersonen op een Cubaanse bank in
Havana gedeponeerd.
Daarna is, vanwege de door de Covid-19 sterk verergerde situatie, bij de organisatie Quisicuabe –
Cucs 500, in casu ca 12.000 pesos, via die contactpersoon gedoneerd. (zie ook de laatste alinea van
het hoofdstuk Projecten).
Naderhand ontvingen wij zowel van de directeur van Quasicuabe, als de Cubaanse ambassadeur
bedankbrieven.
In voorgaande jaren had de SHHA deze organisatie al enkele donaties toegekend.
Reeds in 2019 had de SHHA Cucs 3.500 gedoneerd aan de Escuela de Arte in Matanzas.
Dit bedrag was bedoeld voor een nieuwe keuken, doch dit bedrag was helaas niet voldoende.
In maart 2021 kreeg de SHHA het bericht van de ICAP in Matanzas, dat dit bedrag tijdig was omgezet
in pesos en inmiddels was geïnvesteerd in garderobe voorzieningen, incl. kleding voor de leerlingen
van de ballet academie en in kleine keuken accessoires.
6. Evenals in 2020 vinden er regelmatig virtuele discussies, dan wel Business Forums plaats,
geïnitieerd vanuit ICAP Havana; onderdeel van het programma 60-jarig bestaan van de ICAP.
Onderwerpen zijn meestal: gezondheidszorg/economie/boycot Amerika/etc.
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In 2021 hebben wij van deelname afgezien, mede gezien de niet al te beste geluidskwaliteit en
repeterend karakter van de onderwerpen.
7. Het door de ICAP vorig jaar aangekondigde internationale congres In Moskou werd in juli 2020
gecanceld; oorzaak Covid-19.
Inmiddels hebben wij een nieuwe uitnodiging ontvangen voor het congres van 24 juni tot 26 juni
2022, eveneens in Moskou.
Of in 2022 het congres zal doorgaan is uiteraard ten tijde van het schrijven van dit bulletin de vraag;
SHHA overweegt nog om met een delegatie al dan niet deel te nemen.
8. Van tijd tot tijd komen er via de e-mail verzoekjes binnen om nadere toelichting over Cuba in het
algemeen te geven.
Uiteraard wordt aan deze verzoekjes voldaan.
9. De Nederlandse Belastingdienst heeft in maart 2021 de voorwaarden voor ANBI-instellingen, zoals
publicatieplicht en de integriteitseisen aangescherpt.
Omdat de SHHA als kleinere ANBI-instelling is aangemerkt en wij telkenjare tijdig publiceren loopt de
ANBI-status geen risico’s.
10. De Kamer van Koophandel heeft de SHHA aangeschreven om zich te laten registreren als UBO
(Ultimate Beneficial Owners); dit is bij wet voorgeschreven, teneinde bij te dragen aan het
voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
Inmiddels heeft de SHHA die UBO-registratie (voornamelijk de persoonsgegevens van de voorzitter)
eind 2021 bevestigd gekregen.

Vooruitblik 2022
Er valt, gezien de mondiale situatie, in januari 2022 weinig te voorspellen.
Fondsenwerving / coördinatorschap in Cuba / monitoring workvisit / congres in Moskou /
spreekbeurten : allemaal thema’s nu nog omgeven met grote vraagtekens.
Zeker is wel dat de SHHA voorlopig gewoon blijft doorgaan met de beleidsomslag, te weten het
geven van achtergrondinformatie over Cuba cq. voorlichtingsactiviteiten.
Dienen overigens nieuwe, concrete in het beleid van de SHHA passende humanitaire projecten zich
aan, dan zal toetsing en zo mogelijk uitvoering plaats vinden.
Met U blijven wij hopen op betere tijden.
Januari 2022
Het Bestuur.
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