Donderdag 29 november zijn we weer afgereisd naar
Cuba. Het was voor ons nog niet zeker hoe alles zou
gaan verlopen in Cuba. We hadden de mondelinge
toezegging gekregen dat we dit keer weinig beperkingen
zouden hebben voor wat betreft het bezoeken van de
diverse overheidsinstanties. Aangekomen op het
vliegveld in Holguin werd Mieke toch even bij
immigratie geroepen voor een gesprek. Dit was van
korte duur en eenmaal door de douane stond Iván van ICAP* ons al op te wachten. Dit was al
een hele geruststelling voor ons, hij zorgde er voor dat we snel weer buiten stonden en konden
dan ook onze koffers inladen in de bus welke Carlos (onze contactpersoon ter plekke) had
geregeld.
Na een rustige middag/avond bij Carlos thuis zijn we
op vrijdag aan de slag gegaan met het verdelen van de
goederen die we hadden meegebracht. De
sportschoenen, welke Gerard Berkvens elk jaar weer
verzamelt van leden van Jasper Sport Someren,
nemen altijd weer gretig aftrek. Voorafgaand aan onze
reis, hadden we Carlos al globaal ingelicht wat we bij
ons hadden dus dit verliep allemaal vlotjes.
Het eerste bezoek brachten we aan de arme familie Elsa, Elba en
Michiel, hier hebben we de rollator, geschonken door Medicura
Nederweert, naar toe gebracht. Michiel, 90 jaar oud, kon hem goed
gebruiken, ook voor de zak met blikjes die hij in de stad verzamelt. De
dames hebben we kleren gegeven en gezorgd dat ze een gezonde
maaltijd konden gebruiken. Zij leven onder erbarmelijke
omstandigheden. Hier zijn we ook gestart met het realiseren van een
badkamer met wc. Zij hebben geen wasgelegenheid of wc, stel je dat
maar eens voor! Hun behoefte moet op een emmer gedaan worden.
Het zal een ruimte worden van 3x2 mtr. waarin een
wastafel, douche en wc. Hiervoor moet een
waterleiding vanaf de straat aangelegd worden, een
watertank in de grond voor voorraad, een pomp en
een watertank op het dak. Ook moet er een zinkput
gegraven worden. Dit geheel zal een bedrag van
tussen €1600,00 en €1700,00 gaan kosten. Donaties
zijn van harte welkom.

Ook hebben we de familie Tata weer bezocht,
hij zag ons al van verre aankomen en stond met
open armen op ons te wachten. Hij had in juni
gevraagd om een draagbare radio en die
hadden we dan ook voor hem bij, geschonken
door Gert-Jan van Gastel een kennis van ons.
Hij werd er echt emotioneel van, fijn dat je
iemand zo op een eenvoudige manier blij kunt
maken. Ook voor zijn dochter en man hadden
we weer diverse kleren bij.
Tegenover hen woont Jero met zijn familie. Jero zelf had om een horloge gevraagd, die we dan
ook voor hem bij hadden, we hadden er enkele van Lies en Riny Kolen gekregen. Voor hen
waren er ook weer diverse kleren. Net als bij Tata hebben ook zij weer een pakketje gezonde
voeding gekregen.
Vrijdags hebben we Ramon uitgenodigd bij Carlos en Yeni
thuis. Van Kees en Marga Plat hadden we een laptop
gekregen die ze voor hem bestemd hadden. Van Ron en
Gerrie van der Straten kreeg hij hiervoor een mooie
laptoptas. Hij was er zeer blij mee. Ook hadden we voor
hem wat kleren en schoenen. Ramon is voor dokter aan het
studeren maar heeft weinig middelen voor zijn studie. Hij
woont in het weeshuis en is daar op het moment de enige
die een studie aan het volgen is.

Ook hebben we diverse goed bruikbare mobieltjes gekregen
o.a. van Thea van Kollenburg, die we uit konden delen aan de
directrices van de weeshuizen.

Zaterdag hebben we, een tweede laptop, gekregen van
Arno Coppen, naar Eloisa gebracht. Zij is 17, woont in een
weeshuis en is een algemene studie aan het volgen. Zij wil
later iets gaan doen in de reiswereld. Jammer dat de batterij
op dat moment leeg was en ze in Cuba een ander soort
stopcontact hebben anders hadden we hem meteen uit
kunnen proberen. Maar, dit wordt veranderd.

’s Middags hebben we het er even van genomen
en zijn we, samen met Carlos en Yeni, naar een
baseball wedstrijd wezen kijken in het stadion van
Holguin. We hebben daar een leuke wedstrijd
gezien. Je kunt het echt vergelijken met een
voetbalwedstrijd hier, echt fanatieke supporters
en ook daar staat militaire bewaking op de
tribunes!!

Op maandag werden we opgehaald met de bus
van ICAP en hebben zo de ronde langs de
weeshuizen gedaan. De meegebrachte goederen
werden verdeeld en alles werd netjes genoteerd.
We hadden weer van alles bij, van kleren en
schoenen tot bloeddrukmeter en oorthermometers, van keukengerei tot paracetamol.
Natuurlijk krijgen we in Nederland veel
aangeboden, anderzijds kopen we hier ook
goederen die in Cuba moeilijk of niet verkrijgbaar zijn. In Peralta 1 was de badkamer inmiddels
hersteld maar moesten nog een paar kleine dingetjes gebeuren, Carlos zou hier voor zorgen. In
Peralta 4 was de vernieuwde keuken inmiddels klaar en het zag er allemaal keurig uit, mede
ook dankzij de inzet van Carlos.

’s Avonds zijn we bij Morales Lemus geweest, hier zitten
de kinderen van 0-6 jaar, om hen te verblijden met leuk
speelgoed geschonken door Marga en Kees Plat. Heerlijk
om ze te zien genieten tijdens het uitpakken en daarna
te spelen. Dan zie je; kinderen zijn overal hetzelfde!

Dinsdagvoormiddag werden we opgehaald door Iván met het busje van ICAP. Hij had er voor
gezorgd dat we een school konden bezoeken voor speciaal onderwijs. Dit is Le Thi Rieng school
in Holguin. We werden ontvangen met een zoet Cubaans kopje koffie. Na een toespraak van de
directrice kregen we een opvoering van enkele meisjes
en jongens, welke vol overtuiging hun verhaal deden. Na
deze voorstelling kregen we een rondleiding door de
school. Er werd ons uitgelegd hoe de leerlingen les
kregen en hoe met deze kinderen omgegaan werd om
hen op te leiden voor een vak. We moeten zeggen dat er
veel aandacht aan hen besteed wordt en er alternatieve
lessen gegeven worden wanneer ze te veel informatie te
verwerken krijgen.

Bijvoorbeeld werd hen geleerd om bindkoord te
maken. Dit wordt van diverse materialen
gemaakt, zelfs van cassette bandjes/videobanden.
Ook bandenplakken en schoenreparatie zit in het
programma. Het was een interessante
rondleiding. Na afloop was er voor ons een
heerlijke tafel vol met diverse inlands fruit
klaargezet. Ook voor volgend jaar zijn we weer
uitgenodigd.

Bij terugkomst op het kantoor van ICAP stond ons nog een
verrassing te wachten: we kregen een brief waarin stond dat onze
stichting nu officieel erkend was in Holguin. Dat houdt in dat we nu
de diverse overheidsinstanties zoals scholen, ziekenhuizen,
bejaardentehuizen e.d. mogen bezoeken. Dit gebeurt wel altijd
onder begeleiding van ICAP en zij brengen ons er met hun busje
naar toe. We zijn altijd vrij om mensen persoonlijk te helpen, dit
gaat buiten ICAP om. We zijn zeer blij dat we nu deze erkenning
hebben.

Woensdagmiddag hadden we een afspraak bij ICAP met het
afdelingshoofd van het laboratorium voor protheses in Holguin
(hijzelf had een prothese) en de onderdirecteur. We hadden
van Nannerl van Asten enkele beenprotheses gekregen en die
konden zij goed gebruiken. We kennen iemand met een
beenprothese (Jordan, zie verderop) maar dat ziet er heel
anders uit dan hetgeen we van Nannerl gekregen hebben!
Komend jaar kunnen we een kijkje in het laboratorium gaan
nemen.
Ook hadden we een afspraak met het hoofd afdeling oncologie van
het Lenin Hospitaal in Holguin. We hadden nog een rolstoel, ook
gekregen van Medicura uit Nederweert, welke ze op die afdeling
goed konden gebruiken. Van de dokterspraktijk Ospel hadden we nog
diverse spuiten, naalden etc. gekregen en vrienden hadden gezorgd
voor diverse verbandmiddelen en kleding.

Natuurlijk genieten we tussendoor ook van
ontspanning en worden we ’s avonds wel eens
uitgenodigd voor een diner, of gaan een
glaasje drinken, alleen of met Carlos en Yeni.
Donderdag middag zijn we vertrokken naar
Hotel Brisas in Guardalavaca, dit ligt aan de
kust zo’n 60 km van Holguin. ICAP had ons
aangeboden om deze rit voor hun rekening te
nemen. Dit scheelde ons weer taxikosten. Voor
enkele dagen ontspanningen en verkoeling is
het fijn om even aan het strand te zijn.

Maar ook hier konden we weer iets van betekenis doen.
We hebben via Arisdel, onze contactpersoon uit Banes, Arjan en
Jennifer leren kennen. Zij hebben dit jaar contact gekregen met
een tuinman, Santiago, die bij Brisas werkt. Hij heeft een zeer
slechthorende dochter die voor kapster aan het leren is.
Arjan en Jennifer hadden hem een gehoorapparaat beloofd welke
wij voor hem mee hadden genomen. Hoe blij deze man was,
geweldig om te zien. We hebben ter plekke video contact met Arjan
en Jennifer gehad en dat was voor Santiago helemaal iets nieuws.

Na enkele dagen in het hotel zijn we zaterdags doorgereisd naar Banes, een stadje ten zuiden
van Guardalavaca. Hier woont Arisdel met zijn familie. We worden daar door de gehele familie,
oom, tante, neven en hun vrouwen, hun kinderen, altijd heel hartelijk ontvangen. Arisdel is hier
onze contactpersoon.
Momenteel proberen we daar Jordan te helpen. Jordan heeft op zijn 5e een treinongeluk gehad
en mist daardoor zijn linker arm en linker been. Hij heeft
een oude invalide fiets waarvan in juni de vooras het
begeven had.
Rubert, een neef van Arisdel, heeft het voor hem
opgeknapt en trots liet hij in december zien hoe zijn fiets
weer vlotjes liep. Ook hij was weer blij. We zijn bij hem op
bezoek gegaan en gelukkig konden we zien dat hij een
degelijk huis had, dit gekregen van de overheid. Hij heeft
geen uitkering, net als zijn invalide vrouw, samen hebben
ze 1 kind. Ze leven van giften en Jordan gaat vaak met de bus naar het strand om blikjes te
verzamelen en krijgt zo af en toe van toeristen wat toegestoken. Ze hebben in huis dan ook
alleen maar t broodnodige.

Ook hebben we de toenmalige dokter, Tonio, van het
bejaardentehuis in Banes gesproken. Hij studeerde momenteel
weer om zich te specialiseren. We hebben een heel gesprek met
hem gehad en hij vroeg of we volgende keer misschien een laptop
voor hem hadden, DUS als iemand hem kan helpen????

Op maandag zijn we weer afgereisd naar hotel Brisas om alles nog eens rustig op een rijtje te
zetten en ons voor te bereiden voor de thuisreis.
Woensdag terug naar Holguin waar we met Carlos nog even
de laatste dingen besproken hebben voor de bouw van de
badkamer bij Elsa, Elba en Michiel. Zijn voorstel was om al
direct diverse materialen te kopen omdat ook daar volgend
jaar de spullen weer duurder zullen worden.

We hebben ontzettend veel aan Carlos, zijn ervaring die hij met
Martin Hoffman (stichting Cuba Care, waarvan wij nu ook de
belangen behartigen) heeft opgedaan maar ook het adequaat
handelen van hem komt ons zeer goed van pas, of het nu gaat om
de contacten met ICAP of het (ver) bouwen van projecten, tevens
hebben wij een goede tolk aan hem ( zie de diverse filmpjes op
onze website). We hebben in Holguin, samen met zijn vrouw Yeni,
een fijn team. Ook nu we weer thuis zijn hebben we veel contact
met elkaar via e-mail en overleggen we en houden ze ons op de
hoogte over de projecten.
Kijk regelmatig eens op onze
website: www.stichtingcubaadelante.nl of op
Facebook: www.facebook.com/StichtingCubaAdelante/
* ICAP is de afkorting van: Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Vrije vertaling:
het Cubaans Instituut voor de vriendschap met de bevolking. Zij behartigen de zaken
van Cubaanse vrienden zoals stichtingen.
Graag willen we iedereen die ons op welke manier dan ook helpt/steunt, zij het met
goederen of financiën, heel hartelijk bedanken. We vertellen ook elke keer in Cuba weer dat
we het zonder jullie niet kunnen en zij zeggen dan ook altijd: Muchas gracias a todo el grupo,
wij bedanken de hele groep!

