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Dinsdag 24 oktober 2017 hebben we weer een bezoek gebracht aan de provincie Holguin in 
Cuba. We hadden weer het nodige verzameld waaronder 2 rolstoelen, 2 rollators, diverse 
kleding en speelgoed voor de kinderen. Een aanhanger vol, gelukkig had onze vroegere buurman 
Jan weer tijd gevonden om ons naar Schiphol te brengen. Het was weer een heel gesjouw maar 
ondervonden nergens problemen. Om 18.30 u. plaatselijke tijd werden we door onze 
taxichauffeur Victor opgehaald en naar onze Casa Particular gebracht. Marcia, de eigenaresse, 
had weer alles netjes voor elkaar en we konden genieten van een heerlijk avondje rust. 
Woensdagmorgen was Yamaisy al op tijd paraat om de meegebrachte spullen met ons te 
verdelen. Yamaisy is al enige jaren onze contact persoon in Holguin, ze werkt correct en ijverig 
en houd financieel alles tot in de puntjes bij. Afgelopen jaar nog met haar man Jorge. Jammer 
genoeg is Jorge dit jaar afgereisd naar Venezuela voor een missie. Voor Yamaisy is het ook altijd 
weer een verassing wat we bij ons hebben en alles moet dan ook altijd grondig bekeken 
worden. Ze heeft wel altijd direct een bestemming voor alles. ’s Middags is zij samen met Victor 
gaan winkelen. Er moesten nog veel inkopen gedaan worden. We hadden voor elk kind een 
handdoek, zeep, handdoek, tandenborstel en tandpasta beloofd voor hun dagelijkse verzorging 
zodat zij hun eigen spullen hadden. Het budget van de weeshuizen reikte er niet toe om hierin 
dagelijks te voorzien.                                                                                                                                
’s Middags zijn we vertrokken naar het eerste weeshuis, Maceo oftewel weeshuis 2 voor de 
gehandicapte kinderen. Cary, de directrice ontving ons met open armen zoals ook de kinderen, 
zij zijn altijd zeer spontaan. Ook Carlos, inmiddels ook contactpersoon, was ook aanwezig. Met 
hem hadden we de afspraak om dit jaar alle bedden in de weeshuizen te vervangen, hij heeft  
dat op zich genomen. De eerste 20 bedden waren klaar en wij zouden die met de vrachtwagen 
op gaan halen. We hadden er geen idee van hoe ze er uit zouden zien maar het waren 
schitterende, degelijke bedden.  



  
Cary en de kinderen waren er dan ook 
ontzettend blij mee. De rest van de bedden, in 
totaal 50, worden in de loop van het jaar 
gemaakt. Verder hebben we met de kinderen 
een leuke middag doorgebracht. Inmiddels 
hebben we Carlos als een joviale, betrouwbare 
man ervaren en hopen nog lang met hem te 
kunnen samenwerken alsook zijn vrouw Yeni.   
In dit tehuis is ook gevraagd voor een nieuwe 
wasruimte en een ruimte voor de verpleegster. Carlos neemt het op zich om dit te coördineren 
en wij zullen hiervan later dit jaar het bestek krijgen.  
ZIJN ER MENSEN DIE DIT PROJECT FINANCIEEL WILLEN ONDERSTEUNEN??  
Alvast bedankt door Cary haar medewerkers en de kinderen. 
Donderdag hebben we weeshuis Peralta 4 bezocht, hier wonen de jongeren in de leeftijd vanaf 
12 jaar totdat ze zelfstandig kunnen wonen.  Vooral de oudere (16 – 20 jaar) hebben het hier 
moeilijk omdat zij nauwelijks (financiële) hulp krijgen . Zij staan op het punt om het weeshuis te 
verlaten en dienen geheel voor zichzelf te zorgen.  Wij hebben voor hen gezorgd, in overleg met 
de directrice, dat ze kleding en schoenen kunnen kopen.  

Ook met hen hebben we een leuke avond gehad en van de 
oudere kregen we spontaan een toespraakje om ons te 
bedanken. Ook hier zullen in de loop van het jaar de 
bedden vervangen worden.                                              
Vrijdag zijn we naar Herrera (80 km. van Holguin) gegaan 
om een rollator af te geven bij een mevrouw die heel slecht 
ter been was en steeds hulp nodig had bij het  lopen.  Ze zat 
hoofdzakelijk op een stoel wat dus niet bevorderlijk voor 
haar was. Zij, maar ook haar dochters, waren er ontzettend 
blij mee, ze kon nu zelfstandig weer lopen.  Fijn dat er 
vanuit Nederland de spontaniteit bestaat om zo mensen in 
Cuba te helpen. De rollators en rolstoelen hebben we 
gekregen van MEDICURA NEDERWEERT. Op de heen en 
terugreis hebben we genoten van het mooie Cubaanse 
landschap.                  



Op de terugweg hebben we nog een rolstoel afgegeven bij een mevrouw in Holguin. Zij had een 
hersenbloeding gehad. Haar dochter en man 
hadden van een stoel een po-stoel gemaakt 
waarop ze de hele dag zat en voortbewogen werd, 
(achterover leunend, schuivend, zie de stoel op de 
foto). Ook zij waren zeer blij met de rolstoel zodat 
ze nu wat makkelijker verplaatst kan worden. 
Graag hadden we ook nog een rolstoel afgeleverd 
in Fray Benito maar de weg daarnaar toe was door 
de regen te slecht om er te komen, zelfs met paard 
en kar. Deze zal later door Yamaisy en Victor 
afgeleverd worden, ja ook onze taxichauffeur 
draagt een steentje bij! Hij doet niet alles gratis maar wel goedkoop. 
Zaterdag zijn we bij weeshuis Morales Lemus, de kleintjes, geweest. Zij verblijven momenteel 
met 3 kinderen. Ook voor hen hadden we natuurlijk leuke spulletjes bij en ter plekke nog 
speelgoed gekocht van een spontane gift die we vlak voor vertrek nog gekregen hadden speciaal 
voor hen. Ook wij hadden hier een heel leuke avond, met de “doktersspulletjes”  die ze 
gekregen hadden moesten ook wij “onder het mes”. Ook voor hen zijn wij geen vreemden meer. 

’s Avonds hebben we ook nog Peralta 1 bezocht. Hier wonen de kinderen van 6 tot 12 jaar. We 
konden met eigen ogen de nieuwe badkamer die dit jaar gerealiseerd was aanschouwen. De 
kinderen en ook het personeel waren er ontzettend blij mee. Het speelgoed dat we hadden 
meegebracht werd direct uitgepakt en in elkaar gezet. Wij hadden het meegebracht dus zouden 
ook wel weten hoe het in elkaar gezet moest worden. Na enkele keren Señor en Señorita kom 
eens helpen, werd het al vlug Gerard en Mieke kom eens helpen. We hebben ons goed 
vermaakt. Er werd hier gevraagd om een nieuwe diepvries, die was kapot. We zijn heel wat 
winkels afgeweest om te kijken, maar geen diepvries te vinden. Carlos en Yamaisy houden hun 
ogen open en tippen ons als ze iets kunnen vinden. 



Zondag hebben we een rustdag genomen (hier waren we wel degelijk aan toe!!) en maandag 
middag afgereisd naar ons hotel in Guardalavaca.  
Vrijdagmorgen zijn we naar Banes vertrokken om daar ook weer Rachel en haar familie te 
bezoeken. De banden van haar rolstoel waren zodanig versleten dat we dit jaar voor haar 
nieuwe hadden meegebracht.  
Glexy, haar vader, had een man, Jordan, uitgenodigd welke vanaf zijn 5e jaar zijn linker arm en 
been miste ten gevolge van een treinongeluk. Hij had een beenprothese wat meer een          
“doe het zelf” artikel was. Het been was hoofdzakelijk opgevuld en zijn houten “voet” zat 
hieraan met een scharniertje vast. Yamaisy zou kijken of ze hem kon helpen door hem voorrang 
te kunnen geven op de medische universiteit. Ik weet niet of we hem van hieruit kunnen helpen. 
IEMAND EEN IDEE???  

Ook hadden we nog een rollator bij, deze hebben we afgegeven bij een 
bejaardentehuis. Hier zijn we binnen geweest. De dokter, ja er loopt 1 
dokter met assistente rond voor 127 bewoners, kwam ons spontaan 
vertellen dat hij heel erg blij was met onze komst en heel blij was met 
de rollator. Er was er namelijk geen in het tehuis. Toen we vertelden dat 
we waarschijnlijk wel iets meer voor hen konden doen was hij helemaal 
enthousiast. Voor 127 bewoners was er maar 1 bloeddrukmeter, de 
kapper moest iedereen met de schaar knippen, er waren bijna geen 
pennen en schrijfpapier, te weinig verbandmiddelen. Natuurlijk kunnen 
wij niet voor alles zorgen maar we willen helpen waar we kunnen. We 
hebben afgesproken dat we via mail en onze contactpersoon Arisdel 
met elkaar contact zouden houden en kijken wat we eventueel van 
hieruit mee kunnen nemen. Gelukkig konden we al 1 tondeuse bemachtigen in Banes maar daar 
bleef het dan ook bij. Ook hebben we weer voor persoonlijke verzorging en wasmiddel kunnen 
zorgen, zodat ze weer een tijdje vooruit kunnen. Ook hebben we nog een bezoekje gebracht aan 
een demente vrouw, ze leefde met haar dochter en schoonzoon. Voor haar hebben we ook nog 
persoonlijke verzorging gekocht wat ze heel hard nodig had. Haar dochter en schoonzoon waren 
dan ook blij verrast dat we dit voor hun moeder konden doen. We hebben een druk programma 
gehad maar met de hulp van onze contactpersonen en niet te vergeten hun families en onze 
taxichauffeur Victor, hebben we weer veel kunnen realiseren. NATUURLIJK VERGETEN WIJ IN CUBA 

NOOIT TE VERTELLEN HOEVEEL HULP WE HIER IN NEDERLAND KRIJGEN, OF HET NU FINANCIEEL IS OF MET 
GOEDEREN OF OP ANDERE WIJZE EN TIJDENS ONZE EVENEMENTEN. VANUIT CUBA MOETEN WE DAN OOK 
DIRECT HEEL VEEL DANK TERUGSTUREN NAAR JULLIE.  

MUCHOS GRACIAS. 


