
Haiti « Land mat Bierger » stellt sech vir

• Haiti läit op der Insel Hispaniola di 1492 vum Christophe Kolumbus entdeckt ginn ass. Di 
Indigène Bevëlkerung (Taino) ass komplett ausgeläscht ginn. Enn vum 17.Jhd sinn afrikanesch 
Sklaven dohinner verschleppt ginn, fir op Zockerrouerplantagen ze schaffen.
•Vu 1492 bis 1697 wor d’Land ënnert spuenescher, Enn vu 17.Jhd. dunn ënnert franséischer 
Kolonialherrschaft. 1805 gëtt Haiti onofhängeg.
•Haiti ass laut der Weltbank op Nummer 165 vu 185 Länner am Ranking no PIB/habitant. Mat 
USD 1.703 op de Kapp ass Haiti beim Akommen am Ranking beim Benin a beim Mali.
•Den 12.Januar 2010 wor e schwéiert Äerdbiewen op Haiti. Offiziell Zuele schwätze vu 316.000 
Doudegen, dausende vu Verletzen an 1,8 Millioune Léit di hier Haiser verluer hunn. D’Land huet 
sech bis haut nach net ganz vun der Naturkatastrophe erholl.

Action Avenir Haïti, onse Partner

D’Asbl AAH vu Steesel, déi sech op Haiti engagéieren, huet sech 2004 gegrënnt. Beim schwéie-
ren Äerdbiewen 2010 gouf déi Schoul zerstéiert, déi si bis dohinner encadréiert hunn. Si hunn 
dunn eng nei an äerdbiewensecher Schoul opgebaut, di sech an der Gemeng Carrefour, 15 km 
vu Port-au-Prince ewech, befënnt. 200 Kanner ginn do all Dag an d’Schoul, wou se och eng 
waarm Molzecht kréien. Si sinn eis Partner an der Virbereedung an 
Duerchféierung vun eisem Projet. 

D’Odyssee 2016

20 RaRo an 20 haitianesch Guiden a Scouten erliewen 2 Woche laang zesummen e Camp.
Den Echange zwëschent de Jonken an hiren zwou ënnerschiddleche Kulture steet am                                  
Mëttelpunkt vun eisem Projet.
Eise Chantier ass um Terrain vun der Schoul „le Reformiste“. Mir sträichen ënnert ane-
rem Klassesäll un, leeën e Wee un a riichten eng Spillplaz op. Duerch massiivt Ofholzen ass                    
d’Gefor vu Buedemrutschen an doduerch Verloscht vu fruchtbarem Buedem e grousse Problem 
op Haiti. Fir deem entgéing ze wierken, planze mir an den Hiwwele ronderëm d’Schoul Beem un.
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