
GEZONDE MENSEN IN GEZONDE HUIZEN

In de bergen op de grens tussen Haïti en de Dominicaanse 
Republiek leven de gezinnen in eenvoudige houten 
huisjes met een vloer van aangestampte aarde. 
Ze hebben geen toegang tot stromend water, elektriciteit, 
onderwijs of gezondheidszorg.

Sinds 2008 bezoekt Guali regelmatig deze dorpen en 
houdt er medische raadplegingen, voornamelijk voor 
kinderen. 

Dankzij de samenwerking met andere partners kunnen 
we een stap verder gaan: in 100 huizen vervangen we de 
stoffige aarden vloer door eentje van gepolierd cement.

Zorgverlening voor kinderen in de 
Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek 

w w w . g u a l i . b e  o f  i n f o @ g u a l i . b e

HOE KAN IK GUALI STEUNEN? 

OPTIE 1: BIJDRAGEN ZONDER NOOD AAN FISCAAL 
ATTEST RECHTSTREEKS BIJ
Guali vzw 
Molenstraat 2 • 3110 Rotselaar
IBAN: BE76 0016 5938 8595 • BIC: GEBABEBB

OPTIE 2: MET FISCAAL ATTEST
Wie in België woont en een fiscaal attest wenst te 
ontvangen, kan een bijdrage storten (minimum 40 
euro/jaar) op het rekeningnummer van:
S.O.L.vzw 
Stijn Streuvelsstraat 7 • 3920 Lommel
IBAN: BE11 7350 1646 6948 • BIC: KREDBEBB

Vermeld ‘Guali’ en ook uw volledige naam, voornaam 
en adres zodat we uw fiscaal attest per post goed en 
wel kunnen bezorgen.

Meer info en contact: www.guali.be

EEN PROJECT IN DE SCHOOT VAN GUALI 

Onze organisatie heeft als kerntaak de gezondheid 
van de kinderen uit deze gezinnen te bevorderen door 
pediatrische raadplegingen te houden in deze dorpen.

Gezondheidsproblemen kunnen echter niet los gezien 
worden van de leefomstandigheden van deze mensen. 
Daarom is het soms nodig om infrastructurele ingre-
pen te doen als we gezondheidsproblemen duurzaam 
willen aanpakken. Zo hebben we in het verleden een 
aquaduct gebouwd, geholpen bij de reparatie van we-
gen, een weeshuis gebouwd enz.

Kinderen die naar onze consultaties komen met para-
sieten of luchtweginfecties kunnen we immers niet 
helpen met medicijnen alleen als er thuis een voch-
tige, of droge stoffige vloer wacht, vol ziektekiemen.



WIE KRIJGT EEN VLOER? 

Honderd van de zeer arme gezinnen in de bergdorpen 
Rincón, La Peña, Los Gengibres en La Horqueta, in de 
grensstreek tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Deze dorpen liggen zo geïsoleerd dat ze vanuit de over-
heid onvoldoende gesteund worden.

WAT IS HET PROBLEEM? 

Deze gezinnen wonen in zeer erbarmelijke omstan-
digheden: in huisjes zonder isolatie, met een aarden 
vloer. In zulke omstandigheden is hygiënisch leven 
erg moeilijk. Stoffige vloeren en hoge vochtigheid zijn 
broeihaarden voor allerlei ziektekiemen en parasieten 
en veroorzaken diarree en luchtweginfecties, zeker bij 
de meest kwetsbare bewoners: kinderen en bejaarden.

HOE WIL ONS PROJECT DIT 
PROBLEEM AANPAKKEN? 

We zijn van plan in 100 huisjes met een gemiddelde 
afmeting van 40m² deze aarden vloer te vervangen door 
een vloer van gepolierd cement. Deze nieuwe vloeren 
kunnen grondig gekuist en gedesinfecteerd worden.

Eitjes van parasieten, uitwerpselen van allerlei (huis) 
dieren … kunnen zo beter verwijderd worden. De gezin-
nen hebben nu een propere en droge vloer: een goede 
basis om kinderen gezond groot te laten worden.

Dit project wordt 
gerealiseerd in 
2016.

Grafiek triptiek Gezonde Mensen in Gezonde Huizen

Uitgaven: 39 569,00 euro  Inkomsten: 39 569,00 euro

WIE DOET MEE? 

Dit project is mogelijk dankzij een samenwerkingsver-
band tussen 4 partners:

1 De gezinnen zelf, die de ongeschoolde arbeidskracht 
leveren en grind aanvoeren uit de rivier.

2 Een hele groep vrijwilligers (bedrijven, organisaties, 
vrienden van Guali) die meehelpt, onder leiding van 
het Belgische bouwbedrijf Memibo, dat technische 
kennis, mankracht en financiële steun aanbrengt. 

3 De Provincie Vlaams- 
Brabant steunt dit 

 project, in het kader 
van subsidie voor 
Noord-Zuidprojecten, 
met een bedrag van 18 575,30 euro.

4 Guali zelf, dat de administratie en de financiële 
afwikkeling op zich neemt en ook zorgt voor de lo-
gistieke ondersteuning, de vorming, de coördinatie 
en de begeleiding van het hele sociale proces.
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