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Jubileum werkbezoek SHHA Cuba 
 
 
 

 
Periode: 20 t/m 29 november 2019 
Delegatie: 5 personen 
 
 
Dit werkbezoek stond vnl. in het teken van het 25-jarig bestaan van SHHA. 
 
Het officiële programma ondervond op het laatste moment vóór vertrek nog een paar aanpassingen. 
 
Bij alle huidige projecten, bij ICAP Havana, bij ICAP Matanzas is het SHHA-jubileum-foto boek 
overhandigd, als ook bij de Provinciale regering provincie Matanzas. 
Iedereen was zeer ingenomen/verrast met het jubileum-fotoboek. 
 
Woensdag 20 november. 
 
De reis verliep voorspoedig. 
Eliselia Suarez van het ICAP meldde zich op Havana airport met chauffeur Yosvany (een minibus). 
 
Donderdag 21 november. 
 
Het bezoek aan Memorial de la Denuncia nam enige tijd in beslag. 
 
In dit nieuwe, best modern ingericht museum werden de diverse aanvallen op Cuba door Amerika 
belicht / aanschouwelijk gemaakt; de verdediging van de revolutie is eveneens in beeld gebracht. Met 
een gids en fotografe werden wij rondgeleid. 
 
Het interview in het ICAP gebouw met kennismakingen werd vóór 
de middag afgewerkt. 
 
De lunch in Casa de Amistad met 2 vice voorzitters, onze nieuwe 
contactpersoon Vivian Roig en met Fernando González Llort, één 
van de 5 heroes (16 jaar gevangenschap in Amerika en vorig jaar 
weer vrij gelaten), was ontspannend. 
Men was geïnteresseerd in hoeverre jongeren in Nederland nog te 
porren zijn voor (vrijwilligers) organisaties als de onze; in Cuba 
bestaan vakantiekampen voor jongeren uit diverse landen. 
De huidige schaarste aan olie is de schuld van de verscherpte 
boycot; schepen met olie worden op zee tegen gehouden 
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Fernando wees ons door naar een Instituut, dat hulpmiddelen maakt voor o.m. slechthorenden en 
tandprotheses. Alsnog op het programma gezet voor vrijdag de 22e. 
 
Het bezoek aan de Nederlandse ambassade was goed, ondanks het feit dat de ambassadrice 
Alexandra Valkenburg op het laatste moment verstek moest laten gaan i.v.m. de opening van de 
Rembrandt expositie in de stad Matanzas nota bene.  
 
Joost van Dieren, de nieuwe 1e secretaris - hij kende onze regio in Overijssel op z’n duimpje -heeft 
zich keurig van zijn taak gekweten; fotosessie in de tuin van het ambassadegebouw. Joost verwees 
ons naar Palacio del Segundo Cabo, al waar een expositie van geografische landschapskaarten (met 
Nederlandse inbreng) was ingericht. Wij hebben de verplaatste expositie de volgende dag echter niet 
kunnen vinden. 
 
Vrijdag 22 november. 
 
Wij werden ’s-morgens prima ontvangen door 4 functionarissen van het stadsdeel Guanabacoa, dat 
op 27 januari jl. voor een behoorlijk deel verwoest was door de tornado. 
Men toonde zich zeer verguld met onze aandacht en de donatie n.a.v. die tornado. 
Dit stadsdeel met 129.000 inwoners en evenveel km3 (!!) heeft een oud centrum 
Er waren 1523 huizen. gebouwen getroffen, waarvan 158 huizen en 42 gebouwen compleet verwoest. 
Verder krijgen wij cijfers te horen over (speciale)scholen , landbouwindustrie etc. 
Inmiddels is alles met vereende krachten (mede met hulp van andere stadsdelen) hersteld; mede 
dankzij de SHHA donatie en donaties uit vele landen. 
 
De zeer warme rondgang geeft een perfect beeld hoe e.e.a. uitstekend hersteld is; we worden 
meermaals door de plaatselijk bevolking uitgenodigd / naar binnen gezogen om toch maar te zien hoe 
mooi alles is geworden. 
 
Het CNEURO  werd bezocht en een aantal productieafdelingen werd bekeken; echter de MRI scan 
hebben wij niet gezien; wel 2 dames en dhr. Mitcell Valdes- Sosa, een tweelingbroer van de directeur, 
die zich mateloos opwond over de verscherpte boycot door Amerika; immoreel / olieschepen komen er 
niet in etc. / Cuba exporteert goedkope grondstoffen medicijnen en bij import volgt er de boycot. Het 
komt volgens hem aan om de details te kennen. 
In het centrum gaan in de middag de lampen uit om elektriciteit te besparen! 
 
Bij het bezoek aan Qusicuabe in een oude wijk in Havana ontmoeten wij de directeur Dr. Alemán (zie 
ook verslag werkbezoek eind 2018) en zijn vrouw. 
Het betreft een hulporganisatie (Gladys Aylon verricht hier hand- en spandiensten) die geen financiële 
steun krijgt van de regering (!) en samenwerking (liefde voor elkaar)  is een  
kernbegrip. Men verzorgt per dag zo’n 700 maaltijden voor met name ouderen; het gebouw is “open” 
van maandag tem vrijdagmorgen. Deze organisatie is destijds opgericht door de grootmoeder van Dr. 
Alemán. Wij laten een donatie achter. 
 
‘s-Avonds bezoeken wij een concert in de bomvolle en dus zeer warme kathedraal, uitgevoerd door 
het Europees Jeugdorkest in het kader van 500 jaar bestaan van de stad Havana. 
 
Zaterdag 23 november 
 
Een vrije dag in Havana.  
 
Zondag 24 november 
 
In Matanzas aangekomen werden wij gastvrij ten huize van Magalys (zuster van Julio en Vivian) en 
Castillo ontvangen. 
 
 
 
De 2 jaar geleden meegebrachte stroopwafelmachine was inmiddels in functie; Castillo toonde zich 
meester wafelbakker. 
 
Julio vertelde,  dat Plomend (zijn loodgietersbedrijf) was terug gegaan van 25 employees naar 11; dit 
allemaal vanwege de verscherpte boycot; gebrek aan materialen. 
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Maandag 25 november. 
 
De komende 2 dagen zal Teresita van ICAP Matanzas ons vergezellen 
 
Directeur dokter José, tezamen met onderdirecteur Ibis, ontving ons ‘s-morgens in het 
kinderziekenhuis in Matanzas. 
Ondanks alle economische tegenslagen gaat het in het ziekenhuis zelfs steeds beter; de overal aan 
de wand geplakte borden met een veelheid aan cijfers moeten dit aantonen. 
Wat er allemaal in Zuid-Amerika gebeurt, betekent voor velen een shock; in Bolivia en Brazilië 
verblijven momenteel relatief veel Cubaanse artsen. 
 
De traditionele rondgang (Hollandse afdelingen: intensive care, salle H en I en de zaal waar 
astmapatiëntjes liggen) levert geen nieuwe gezichtspunten op; wel is er een gerenoveerde theaterzaal 
met nieuwe inventaris; men is nog op zoek naar ventilatoren. 
Men heeft ook behoefte aan nieuwe waterkranen e.d.; Plomend/Julio is weer in beeld bij dit 
ziekenhuis. 
Het pompensysteem: nog steeds in werking; hoewel 1 Grundfus pomp hapert, doch die zal Julio 
binnenkort met het reservemateriaal repareren. 
Er zal t.z.t. weer Grundfus reservemateriaal door SHHA in Nederland aangeschaft moeten worden. 
 
Het feit dat dit hospitaal de titel “Docente” draagt,  betekent o.m.  dat men ook artsen opleidt voor 
Latijns Amerika. 
 
Het bezoek aan de huisartsenpost van Dr. Ivette, district 24 is traditioneel goed. 
Er zijn 3 artsen in opleiding, die niet schromen ons vragen te stellen. 
Diverse pennen en paracetamol-verpakkingen worden overhandigd. 
 
Het grote restauratie project bij musea/brandweerkazerne / marktplein etc. wordt tussendoor bezocht 
(zie ook het vorige werkbezoekverslag). 
 
De paar dagen geleden door ambassadrice Alexandra Valkenburg geopende tentoonstelling van 
onze Rembrandt (posters aan de buitenmuren)  is  de moeite waard.  
Esther van Gent; ons goed bekend via Cubaanse / Nederlandse ambassades zet zich in voor culturele 
activiteiten in Cuba. 
 
Later op de dag: het weeshuis. 
Ook hier weer een paar functionarissen aanwezig alsmede Filipe, de “vader” van het huis. 
Het weeshuis bestaat inmiddels 33 jaar en Filipe zwaait hier al 29 jaar de scepter. 
Er zijn 22 employees op 13 weeskinderen; in het verleden vonden afgezwaaide weeskinderen een 
vervolg op universiteiten / in de zorg / veelal superior level volgens Filipe. 
 
Er is nu even geen elektriciteit en ook geen water en toch krijgen wij een verlate lunch aangeboden. 
Ook hier weer behoefte aan waterkranen e.d. 
 
 
Dinsdag 26 november 
 
‘s-Morgens relatief rustig begonnen op het provinciehuis c.q. vergaderzaal bij hotel Velasco. 
De vice president Lourdes Sarmiento Díaz en haar rechterhand Zobeida Marrero Quintana sommen 
allerlei wetenswaardigheden op over de provincie Matanzas, zoals inwoner  
aantallen, economische, agrarische ontwikkelingen, toename elektriciteitsproductie van 12%, aantal 
scholen en ziekenhuizen 
Men hoopt op termijn toch meer dan 1 miljoen toeristen per jaar te ontvangen. 
Het gebied rondom Australia en Jaweij Grande wordt verder ontgonnen (area fertilisen), alsmede de 
haven in Matanzas (de stad: van de 3 rivieren) dient verder uitgediept te worden. 
Er bestaan diverse buitenlandse contacten zoals met Spanje, Vietnam, China e.d. 
En ingelijste foto van het vernieuwde stadsgedeelte wordt ons overhandigd; wij benadrukken dat de 
overzijde van de rivier haar authenticiteit dient te behouden. 
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Tussen de middag nog gauw even de kunst-
ateliertjes bezocht langs het gerenoveerde 
gedeelte langs de rivier. Kennis gemaakt met 
Manuel, één van de beroemdste Cubaanse 
kunstenaars van dit moment 
 
 
’s-Middags: het klapstuk van de week: het 
gala op de Escuela de Arte. 
Werkelijk imponerend wat de kinderen ons in 
bijna 2 uurtjes voorgeschoteld hebben als 
zang, dans en muziek!! 
Hierbij waren vele autoriteiten aanwezig, alsmede Filipe, Ivette (die dag jarig: 55 jaar) , 
vertegenwoordigers van ministeries. 
Een overweldigende, niet te vergeten gebeurtenis! 
 
Aan het eind van de middag werd de ICAP Matanzas (Teresita en vele anderen) nog bezocht.  
Wij hadden een koppakking van een Fiat Punto, bouwjaar 2000 uit Nederland meegenomen. 
 
Woensdag 27 november 
 
Een vrije dag in Varadero 
De airco in hotel Bella Costa viel nog uit… 
 
Julio vertelde het verhaal hoe Iwan, ook onze chauffeur voor de 28e november, aan benzine 
kon/moest komen; aanvankelijk had hij geen druppel, doch door tussenkomst van de vice president 
van de provincie Matanzas mocht hij 40 liter benzine ophalen om ons de volgende dag naar Havana 
te kunnen brengen!! 
 
Donderdag 28 en vrijdag 29 november 
 
De terugreis: geen bijzonderheden. 
 
 
 
 
Enkele kernpunten van dit monitoring werkbezoek met nadruk op het 25-jarig jubileum: 
 

• prima jubileum bezoek; 
• overal zeer gastvrij onthaald; 
• economische toestand verslechterd t.o.v. vorig jaar; 
• toenemende schaarste aan olie en allerlei materialen; 
• Frankrijk (!) , Spanje, Italië investeren wel in hotels in Varadero en Havana. 

Hoewel al leegstand wordt gesignaleerd!! 
 
 
Raalte, december 2019    
Dick Assink 
 


