Muziek voor Haïti
Benefietconcert zaterdag 06.03.2010 om 18.30u en om 21.00u
Zaal Het Depot, Martelarenplein te Leuven
Voor het muziekevenement ter ondersteuning van dit project hebben we een beroep kunnen doen op
muzikanten die hun sporen in de wereld van de Belgische en Nederlandse muziek verdiend hebben:
Jan Bervoets (ex-Voice Male), Charel Van Domburg (frontman van ‘The Magical Flying Thunderbirds’),
Ernst Löw (Nederlands acteur), Amaryllis Temmerman en de muzikanten van de groep AliaZ brengen
een avondvullend programma met nummers van Tom Helsen, Novastar, The Scene, Sioen, Axelle Red,
Kris Debruyne, Raymond, …
We voorzien twee optredens: concert 1 van 18.30u tot 20.10u
concert 2 van 21.00u tot 22.40u.
Kaarten: Paridaensinstituut, Miniemeninstituut, Heilige-Drievuldigheidscollege, Sint-Pieterscollege
of tel. 016 240 515
Prijs: 10€ inkomprijs, 5€ steunkaart

v.u.: Piet De Mulder, Janseniusstraat 2, 3000 Leuven
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Haïti

Een oud Haïtiaans spreekwoord zegt: “Liever arm
en lelijk dan dood!”

Haïti & Leuven
In 1805 startte Cicercule Paridaens een school voor meisjes in het Iers College. Een groep jonge

enthousiaste vrouwen gaf er les en leefde er samen om in 1834 als communauteit ‘De Congregatie
van de Dochters van Maria’ te worden erkend. Niet alleen het Paridaensinstituut aan het Damiaanplein maar ook het Miniemeninstituut in de Diestsestraat en de school Bleydenberg in Wilsele werden
opgericht. Nadien volgden er nog scholen in Antwerpen, Beaumont en Mons.
Reeds meer dan 200 jaar zijn de Dochters van Maria betrokken bij het onderwijs in Vlaanderen en Wallonie.
In 1912 kwam de vraag van de Haïtiaanse regering om te helpen bij de uitbouw van het beroeps- en
huishoudonderwijs op Haïti. De minister van onderwijs was zo onder de indruk van het onderwijs in het
Miniemeninstituut dat hij de Dochters van Maria kon bewegen een kleine groep zusters naar Haïti te sturen.

Vzw Dochters van Maria, Diestsestraat 163, 3000 Leuven
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Onderwijs in Haïti

Door het onderwijs dat we aanbieden helpen we onze medemens
in de ontmoeting met Jezus Christus. Ons doel is om elke mens
met intelligentie en liefde te begeleiden naar de vervolmaking
van de persoon, hem/haar te helpen vrij en verantwoordelijk
te worden en zo te groeien in harmonieuze relaties.

CIM (Cœur Immaculé de Marie) en de basisschool
(Christ Roi) zijn tot puin herschapen. Andere
gebouwen, huizen en scholen op vele andere
locaties zijn zodanig gebarsten dat niemand ze nog
durft te betreden.

Al sinds 1913 zetten de Dochters van Maria uit Leuven zich in voor
de armste bevolking van Haïti. De Congregatie hield vier lagere
en twee middelbare scholen en een instituut voor opvoedkunde
(lerarenopleiding) open in de hoofdstad Port-au-Prince.

Vijftien zusters van de gemeenschap van Bel-Air zijn om het leven gekomen. Vele anderen zijn zwaar
gewond of dolen rond, op zoek naar onderdak, voedsel, drank, medicatie. Van leerkrachten en leerlingen
is amper iets geweten.

Ook in de Dominikaanse Republiek is de Congregatie actief en zijn er scholen.
Van daaruit kan het contact met Haïti verzekerd worden.

De aardbeving van 12 januari 2010
Op 12 januari 2010, om 16.53 uur plaatselijke tijd, worden de hoofdstad Port-au-Prince en de
omliggende streken, door een bijzonder zware en verwoestende aardbeving getroffen.

Nieuwsbrief :
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in verband met de wederopbouw
van de scholen. U kan zich registreren via de website van de Dochters van Maria: www.fidema.eu.
Met de steun van – dekenij en stad Leuven – de scholen aangesloten bij KSLeuven en SKBL – VCOV (Vlaamse
confederatie van ouders en ouderverenigingen) – Rotaryclub Leuven – met dank aan www.traveladventures.org
voor het gebruik van de foto’s – drukkerij Peeters NV voor de opmaak.
Overschrijven kan met het aangehecht betaalformulier op rekeningnummer: KBC bank 736-4025370-31
IBAN BE04 7364 0253 7031 BIC KRED BEBB Met referte: Fidema – Haïti
De ontvangen sommen gaan integraal naar het project zoals in deze folder beschreven ten voordele van
de Dochters van Maria in Haïti. Voor bedragen vanaf 30€ wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd.

In Port-au-Prince stort het hoofdklooster ‘Bel-Air’ van de Dochters van Maria in. De schoolgebouwen
op vier locaties van de stad zijn vernietigd: de secundaire school en de basisschool in Bel-Air,
het instituut voor lerarenopleiding (de CFEF) en het naaiatelier in Elie Dubois, de secundaire school van
Peeters nv
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F I D E M A - H A I T I

In het Foyer de l’Espérance houden de zusters zich bezig met de opvang van een honderdtal kinderen,
geplaatst door de rechter (school met internaat).

V C O V

Honderden ongeschoolde vrouwen leerden naaien in zogenaamde ateliers in Elie Dubois, Bel-Air en
Cap Haïtien. Ook alfabetisering, catechese, nutritiecentra, dispensaria werden aan de zusters
toevertrouwd. In 1977 werd een samenwerkingsproject op touw gezet voor landbouw, alfabetisatie,
promotie van de vrouwen, ziekenzorg en onderwijs. Dit project is inmiddels overgenomen door leken.

Ons Project :
Wij steunen de structurele heropbouw van zo veel mogelijk scholen en dienstverlening van de Congregatie
Dochters van Maria. Over welk bedrag de zusters zullen moeten beschikken is geen enkele zekerheid,
zeker is alleen dat er veel geld zal nodig zijn om het hele netwerk te herstellen, om vergunningen
te verkrijgen, om leerkrachten aan te trekken, om de leiding te nemen en de heropbouw te organiseren.

K R E D B E B B

Normaalscholen zijn er in Marfranc, in Martissant en in Vaudreuil.
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Er is nog algemeen vormend onderwijs in Cap Haïtien, La Vallée, Trou Sable en technisch onderwijs in
Elie Dubois en Lascahobas.

Wat de Congregatie in de loop van 97 jaar in de hoofdstad en omgeving heeft uitgebouwd aan
infrastructuur voor vorming en onderwijs is in een oogwenk weggeveegd.



Daarnaast liggen er verspreid over Haïti nog lagere scholen in Cap Haïtien, Vaudreuil, La Vallée, Pilate,
Les Verrettes, Plaisance, Belladère, Saintard, Pétion Ville, Lascahobas, Liancourt.
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