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Haiti má novou koordinátorku
Olomouc - V červnu nastoupila na post
koordinátorky projektů na Haiti nová tvář.
Seznamte se s Klárou Löffelmannovou
(24 let). Klára pomáhala humanitárnímu
oddělení ACHO dva roky, už tehdy jí Haiti
přirostlo k srdci. Předtím působila jako
dobrovolnice i v Charitě Česká republika,
kde
vedla
workshopy
globálního
rozvojového vzdělávání. Z výjezdů do
problematických zemí má Klára za sebou
pobyt v africké Zambii, kde působila

v chudých komunitách na venkově. Jako
instruktorka vyrazila také na letní tábor na
Ukrajinu. Tam se starala o děti ze sociálně
slabých rodin.

Květen: sestra Renee v Olomouci
Olomouc - Besedy pro děti ve školách v Zábřehu a Droždíně, setkání s dárci a mnohem víc.
Podívejte se, co vše prožila vedoucí gonaïvského zdravotního centra a školy Renee Quadros
během své čtyřdenní návštěvy Olomouce.
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Haiti před volbami: stávky, blokády, demonstrace
Haiti - V říjnu si mají Haiťané zvolit nového prezidenta. Už poněkolikáté. Volby se měly
uskutečnit již před rokem a vzešli z nich dva favorité. Přesto byly odloženy. Od té doby zemí
zmítají nepokoje. Blokády silnic a demonstrace jsou takřka na denním pořádku. Ceny zboží se
zvyšují. Zemi ochromují i stávky. Například v květnu a červnu stávkovali lékaři. „Nemocnice
byly zavřené, takže spousta lidí se vydala k nám do centra. Naštěstí jsme tu měli 31 zdravotníků
z Floridy. Za dva dny jsme ošetřili 660 lidí,“ uvádí Renee Quadros z Gonaïves.
(opa)

Děti se pochlubily vysvědčením
Gonaïves, Baie de Henne – Jak si vedli
haitští žáci? To se dočtou jejich rodiče i
dárci ve vysvědčeních. Učitelé je dětem
rozdali v druhé půlce června. V těchto
dnech vysvědčení z Baie de Henne míří na
Charitu. Ta má již jasno o Gonaïves.
Prospěch žáků je chvályhodný.
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Škola v Gonaïves se může letos pochlubit výbornými výsledky. „97% našich žáků postoupilo do
dalšího ročníku, pouze 3% jich neprospělo. Tak dobré výsledky jsou zásluhou našich učitelů a
tvrdé práce, kterou odvádějí,“ píší ve svém dopise sestry z řádu sv. Josefa, které školu vedou.
Gonaïvské děti navíc potěšila ke konci školního roku nejedna novinka. Ti nejmenší z nich se
vydovádí na novém hřišti. V současnosti sestry s dalšími pomocníky pracují ještě na hřišti
fotbalovém. „Mělo by být hotové v novém školním roce,“ podotýkají sestry.
Vysvědčení z Haiti postupně přichází do schránky Arcidiecézní charity Olomouc ještě ze školy
Sainte Maria Goretti v Baie de Henne. Její chod má pod palcem haitský kněz Ader Syndic. (opa)

Nemocných s cholerou přibývá
Haiti - 1 719 nových případů cholery. Takové číslo zaznamenali odborníci z haitských
laboratoří epidemiologie jen za období 1. – 20. srpna. „1 370 nemocných z těchto
zaznamenaných případů bylo hospitalizováno,“ píše internetový deník Haiti Libre. Situace je
alarmující ve 14 oblastech ostrovního státu.
Zdroj: Haiti Libre

Proti otroctví se vzbouřili jako první Haiťané
Haiti - V noci na 23. srpna 1791 se na Haiti vzbouřili lidé prodaní z Afriky do otroctví. Bojovali
za svou svobodu a nezávislost. Dosáhli jich v roce 1804. Povstání se stalo zlomovým bodem ve
světových dějinách a mělo silný vliv na vznik všeobecných lidských práv. 23. srpen se stal
Mezinárodním dnem pro připomenutí obětí obchodu s otroky a jeho ukončení. Zdroj: OSN ČR

Osmičlenná rodina má kde bydlet
Gonaïves - Alliette a její příbuzní
z haitského Gonaïves konečně stráví noci
v bezpečí. Díky Arcidiecézní charitě
Olomouc a sestrám z řádu sv. Josefa si
postavili dům. Charita přispěla na stavbu
střechy
500
americkými
dolary.
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Alliette přišla ve svých třinácti letech o matku, musela se tak postarat o nemocného otce,
bratra a čtyři sestry. „Je to tvrdě pracující mladá žena, která má nyní i manžela a dvouletou
dcerku. Střechu nad hlavou tak potřebuje celkem osm lidí z jejich rodiny,“ nastínila situaci
misionářská sestra Renee Quadros. Rodina s pomocí sester staví dům již tři roky.
Plechová střecha je pro Haiťany nedostupná. Přes Arcidiecézní charitu Olomouc na ni však
mohou čeští dárci Haiťanům přispět. „Plechová střecha odolá hurikánům a bouřím. Klasické
příbytky s rákosovými střechami však nemají šanci,“ říká za Charitu Klára Löffelmannová.
Alliette si pomoci cení. „Přespávali jsme v otevřené boudě a prožívali nejrůznější strasti. Teď
se konečně cítíme v bezpečí,“ děkuje mladá haitská maminka.
Karolína Opatřilová, ACHO

Na Colours of Ostrava se blýskly haitské účesy
Ostrava - Barevné stuhy, korálky a hbité ručky. To vše bylo třeba při tvorbě haitských účesů na
Colours of Ostrava. „I přes všechnu bídu se Haiťané rádi nastrojí, zejména do školy, kostela a
také při jejich tradičních karnevalech. Dívky a ženy si zvlášť dávají záležet na účesech. O
podobné stáli i festivaloví účastníci,“ vysvětlila nápad přivézt na Colours speciální kadeřnický
salon Klára Löffelmannová.
(opa)

