
Stichting “Cuba Adelante” in Cuba 2015. 
 

We keren met een goed gevoel terug uit Cuba. In Cuba is onze stichting nu officieel geregistreerd bij 
de officiële instantie I.C.A.P.  te Holguin. Dit is nodig omdat de weeshuizen die we willen bezoeken tot 
de overheid behoren. Deze instantie noteert alle goederen die we voor de kinderen in de weeshuizen 
meenemen en de goederen die we in Cuba kopen. Het voordeel hiervan is dat de spullen ook in de 
weeshuizen moeten blijven, hierop wordt gecontroleerd. De formulieren worden getekend door 
I.C.A.P., directrice weeshuis en wijzelf.   Er zijn 4 weeshuizen in Holguin. Een tehuis met kinderen van 
0 – 6 jaar, een tehuis van 7 – 13 jaar, een tehuis van 14 -24 jaar met een geestelijke/lichamelijke 
beperkingen en een tehuis van 14 jaar en ouder, ook met lichamelijke/geestelijke beperkingen. In 
totaal zitten er momenteel 45 personen. Vorig jaar zijn we naar 2 tehuizen geweest, nu worden het 4 
tehuizen.  
We maken kennis met de directrices van de tehuizen en onze contactpersonen Darine en Yamaisy 
vertellen dat we graag willen helpen omdat deze kinderen al zoveel tekort komen. We gaan met de 
directrices winkelen om van alles aan te schaffen zoals onder andere borden, glazen, mokken, 
douchegordijnen, snelkookpannen en gordijntjes voor in de huiskamers.  
We hebben zelf speelgoed, kleren, schoenen, knuffels, tandpasta en tandenborstels, pennen, zeep en 
leesbrillen bij. We konden zelfs het dubbele meenemen maar dit is niet mogelijk en erg kostbaar 
omdat je toch met het vliegtuig reist. Het wordt netjes verdeeld over alle weeshuizen. Een paar 
dagen later gingen we onverwacht een weeshuis bezoeken waar we enthousiast werden 
binnengehaald door de leiding en de kinderen, en werd alles getoond wat we gegeven hadden. De 
kinderen waren zo blij, daar doe je het toch voor! 

 

We hebben nog medicijnen afgegeven bij een dokter die we gekregen hadden van een dorpsgenoot. 

 

We konden dit jaar ook een rolstoel meenemen, gekregen van goede kennissen. Deze is bestemd 
voor een zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt meisje in Banes die we al langere tijd kennen. De 
blijdschap op het gezichtje toen ze in de rolstoel werd getild was ontroerend om te zien, ook die van 
de ouders. Omdat ze zo weinig bewegingsvrijheid heeft hebben we ook een klein zwembadje gegeven 
omdat ze zo graag in het water is. Ze heeft ook 2 zusjes en gezamenlijk zitten ze heerlijk in het 
zwembadje. 

 

We hebben met onze contactpersoon Arisdel, ook een “Comedor” (gaarkeuken) voor arme, 
gepensioneerde mensen in Banes bezocht om te kijken of we daar iets konden betekenen. Ze 
kookten daar in grote pannen op een houtskoolvuur, in een vervallen ruimte. We gaan informeren bij 
de I.C.A.P. of daar wellicht iets te doen valt binnen ons budget, voor volgend of daaropvolgend jaar.  

 

Onze contactpersoon, Arisdel, wil graag een aantal varkens gaan opfokken maar heeft daar een goed, 
degelijk hok voor nodig. Het geld hiervoor heeft hij niet. Als hij een goed plan geeft hoe hij dit wil 
aanpakken willen we hem met een microkrediet ondersteunen. 

 

We hebben de Cubanen duidelijk gemaakt dat wij dit niet kunnen verwezenlijken zonder jullie 
hulp/giften. Ze zijn jullie en ons heel dankbaar dat we dit voor hun kunnen en willen doen. Dus 
iedereen die bijgedragen heeft, heel hartelijk bedankt namens diegenen die geholpen zijn!!!!! 
We willen graag volgend jaar op dezelfde voet verder gaan met helpen en hopen weer op jullie hulp 
te kunnen rekenen zodat ze weten niet alleen in het leven te staan. 
Wilt u meer weten over onze stichting, kijk dan op: www.facebook.com/StichtingCubaAdelante 
 of bel: 0495 634167 
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