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Info bulletin SHHA januari 2021 
 
 
 
Terugblik 2020, algemeen 
 
Het SHHA jaarlijkse infobulletin heeft tevens het karakter van een jaarverslag c.q. een verslag van 
activiteiten; een financieel jaarverslag wordt afzonderlijk gemaakt en openbaar gemaakt. 
 
Dit bulletin heeft door de huidige omstandigheden ( Covid-19) een andere inhoud gekregen dan 
voorheen. Bovendien ligt de oorzaak van die gewijzigde inhoud in de veranderde doelstelling van de 
SHHA; steeds meer nadruk op voorlichtingsaspecten, kennis delen met derden e.d. 
Was het jaar 2019 nog letterlijk en figuurlijk als veelkleurig te zien; het kalenderjaar 2020 staat 
daarbij in schril contrast.  
  
Lockdown periode 
 
Eind  2019 werd zowel in Nederland als in Cuba – tijdens het succesvolle werkbezoek - bij het 25-jarig 
SHHA- jubileum stil gestaan. ( zie het verslag jubileum werkbezoek SHHA Cuba, november/december 
2019). 
De wereld gezondheidscrisis -  Covid -19 cq Coronacrisis – heeft ook bij de SHHA op indringende wijze 
“roet in het eten gegooid”. 
Voor het eerst in haar bestaan, oprichting voorjaar 1994,  is geen SHHA-delegatie naar Cuba 
afgereisd. De jaarlijkse monitoring werkbezoeken konden in 2020 niet plaats vinden. 
 
Ook Cuba zat/zit in lockdown. 
De spaarzame berichten die bij ons vanuit het eiland binnen druppelden gaven een weinig 
bemoedigend beeld; onze vaste aanspeelpunten waren ook aan huis gekluisterd; de hotels / casas 
particulares / restaurants enz. waren gesloten. 
 
Economische /bestuurlijke positie Cuba 
 
Voor een land als Cuba – dat het grotendeels van toerisme moet hebben –  betekent dit ook 
in economische zin een catastrofe. 
De meer dan  3 miljoen toeristen per jaar zorgden voor de belangrijkste bron van inkomsten; 
vanaf maart 2020 is die inkomstenstroom compleet weggevallen. 
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In met name Havana en Varadero vonden tot begin 2020 nog grote investeringen in de 
toeristische infrastructuur plaats; denk bijv. aan de enorm grote nieuwe hotels aldaar.  
Hoe zal dit daar nu gaan uitpakken, denkend aan terugverdienmodellen e.d.? 
Ons vaste aanspeelpunt, de coördinator, heeft tot overmaat van ramp een ernstige 
gezondheidskwaal, hetgeen adequaat  functioneren voor de SHHA in de weg staat. 
 
De vele jaren gepretendeerde ( politieke / economische) veranderingen op Cuba zijn ook onder de 
leiding van de huidige president Miguel Díaz-Canel ( geb. 1960) gedurende 2020 in onze optiek nog 
niet zichtbaar geworden. Met de steeds verdergaande boycotmaatregelen door machtig VS -  zelfs 
tot op de dag van vandaag  - is het ook lastig om economische vooruitgang te boeken. 
Ter illustratie: De NRC van 16 januari 2020 maakte  melding van de dagvaarding van ING door de 
Amerikaanse toezichthouder OFAC inzake het (niet) naleven van  door de VS opgelegde 
handelsbelemmeringen. De EU dient vervolgens Europese bedrijven te dwingen gehoor te geven aan 
de Amerikaanse sanctiewetgeving ( nog steeds gebaseerd op de Helms Burton-wet uit 1996). Wij 
hadden eerder al e.e.a. concreet aan den lijve ondervonden, omdat wij de visa  op het Cubaanse  
consulaat niet konden afrekenen, omdat de betaal-apparatuur defect was en de van origine 
Amerikaanse leverancier van deze software op het Cubaanse consulaat geen reparaties meer mocht 
uitvoeren. 
 
Miguel Díaz-Canel - van origine ingenieur in elektronica en na vele eerder beklede politieke functies 
sinds april 2018 aan de macht - is in ons werelddeel minder op de radar dan zijn voorgangers, de 
Castro’s. Om de 5 jaar wordt een nieuwe president gekozen en mag twee opeenvolgende 
ambtstermijnen vervullen. 
 
Hoewel de SHHA in 2020 minder contactmomenten ( zowel fysiek als communicatie via telefonie/e-
mailing etc.) heeft gehad met haar rechtstreekse contactpersonen zijn er wel nieuwe  contacten tot 
stand gekomen, zowel vanuit Nederland als uit Cuba. 
Zie ook hoofdstuk: de nieuwe ingeslagen weg/opstarten nieuwe en uitbreiden oude contacten. 
 
Fondsenwerving/financiële status SHHA 
 
De fondsenwerving staat op het laagst mogelijke lage pitje; werd er in 2019 al niet in financiële zin 
gescoord, het jaar 2020 was niets beter. 
De financiële positie is bij het huidige uitgaven niveau nu ook weer niet direct alarmerend te 
noemen. 
Door het zuinige beleid van de afgelopen jaren is er nog steeds een financiële buffer aanwezig, zodat 
bij ongewijzigd beleid en onvoorziene uitgaven daargelaten (geen concrete nieuwe projecten 
uitvoeren) de SHHA in financiële zin nog een paar jaar op dit niveau vooruit kan. 
 
Op middellange termijn is meer financiële armslag zeker bijzonder welkom. 
Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de SHHA een zgn. ANBI instelling/organisatie is, hetgeen 
o.m. inhoudt dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
Zie ook het binnenkort te publiceren financieel verslag 2020. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur is in  2020 onveranderd gebleven. 
Er kon in 2020 nauwelijks vergaderd worden, vanwege de lockdown.  
De SHHA kon nog net voor de eerste lockdown op 20 februari 2020 wel haar jaarvergadering houden. 
De veelal bij de voorzitter binnengekomen, relevante mailing wordt doorgemaild naar de 
bestuursleden en indien noodzakelijk wordt even op elektronische wijze gecommuniceerd. 
 
Hoe de toekomst er qua personele bezetting er op middellange termijn zal uitzien is nog in het 
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ongewisse. 
De bestuursleden zijn nagenoeg allen boven de pensioengerechtigde leeftijd en opvolgers zijn nog 
niet gevonden. Feitelijk betekent dit: nog even op de oude voet doorgaan. 
 
PROJECTEN 
 
De verminderde activiteiten op het gebied van fysieke ondersteuning aan concrete projecten heeft 
zich in 2020 nadrukkelijk doorgezet, niet in het minst noodgedwongen door de nu heersende 
pandemie in de wereld. 
 

 
 

 
 

  
 
Aan de overgebleven projecten in Matanzas: 

• Kinderziekenhuis 
• Weeshuis 
• Escuela de Arte 
• Huisartsen dokterspost 

is gedurende het kalenderjaar 2020 mondjesmaat aandacht besteed. 
In december 2019 waren er nog wel summiere afspraken gemaakt t.a.v. onderhoud/vervanging van 
enig sanitair. Naar verluidt zou dit inmiddels uitgevoerd zijn. 
In de stad Matanzas beschikt de SHHA nog over enige voorraden, t.w. reserveonderdelen 
pompinstallatie  kinderziekenhuis en wandtegels bij het weeshuis. 
 
Financiële afwikkeling over de uitgevoerde werkzaamheden dient nog plaats te vinden, doch gezien 
de geringe bedragen hoeft hiervoor ultimo 2020  geen voorziening te worden genomen. 
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Wat het jaar 2021 ons zal brengen, verkeert nog in een ongewis stadium. Veel zal met name 
afhangen van monitoring ca, middels een werkbezoek, indien mogelijk in 2021. 
Wellicht kan dan ook een vervolgbezoek ( uitnodiging om het Wemilere African Festival  bij te wonen 
loopt nog) worden gearrangeerd naar het stadsdeel Guanabacoa in Havana, getroffen door een 
tornado in 2019; destijds heeft de SHHA een donatie “op afstand” gerealiseerd. 
 
DE NIEUWE INGESLAGEN WEG  / OPSTARTEN NIEUWE EN UITBREIDEN OUDE 
CONTACTEN 
 

1. Eind januari 2020 hebben wij kennis gemaakt met de nieuwe counselor van de Cubaanse 
ambassade in Den Haag, señora Yadira Ledesma, een actieve en  innemende persoonlijkheid, 
die al vele jaren van het bestaan van SHHA wist, omdat zij in de stad Matanzas is opgegroeid. 
Op dezelfde nieuwjaarsreceptie in Den Haag leerden wij de nieuwe Consul-Generaal kennen, 
señora Tahimí Suarez Rodriquez. 
 
Er was vervolgens een eerste kennismaking met dhr. Michael von Bönninghausen en zijn 
Cubaanse echtgenote. Von Bönninghausen onderhoudt nauwe contacten met Cubaanse 
instanties, met name in het educatieve domein; hij verblijft per jaar een aantal keren een 
paar weken op het familiekasteel, Heek-Nienborg, in de buurt van Gronau, net over de grens 
met Duitsland (zie ook punt 9). 
 

2. De Cubaanse ambassadeur señora Soraya deed in februari 2020 SHHA het verzoek om de 
WHO (World Health Organization) te berichten om de 25-jarige vriendschap van de SHHA 
met het Cubaanse volk te onderstrepen. De aangeboden tekst hebben wij gemodificeerd en 
via de Cubaanse ambassade aangeboden. Het thema “De Corazón a Corazón” stond centraal. 
Naderhand hebben wij van de Cubaanse ambassade een lijst ontvangen van alle (WHO) 
recipiënten van onze brief; voor een deel door ons zelf gemaild en een deel  via de Cubaanse 
ambassade aangeboden. 
 

3. Elizabeth Ribalta Rubiera, ICAP Northern Europe Desk  en o.m. redactrice van het ICAP- 
lijfblad in Havana heeft de SHHA om een historisch achtergrond verhaaltje met foto’s 
gevraagd en gekregen; dit in het teken van het aanstaande 60-jarig bestaan van de ICAP. 
 

4. Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de ICAP is in het centrum van Matanzas – 
Plaza de la Libertad – de SHHA met naam en toenaam genoemd vanwege de gerealiseerde 
projecten in deze stad. Helaas konden wij daar niet bij zijn. 
 

5. Eén van onze contactpersonen in Havana is nu verbonden aan de internationale NGO 
“Quisicuaba”, een organisatie die door de SHHA al 2 x van een relatief kleine donatie is 
voorzien. 
Als gevolg van de heersende pandemie worden door Quisicuaba 29 projecten opgestart in 
samenwerking het Ministerie van Gezondheid; de doelgroep is met name:  wezen en 
kwetsbare ouderen; een samenwerking met SHHA zou op prijs worden gesteld. 
 

6. De organisatie Cuban Cultural Ventures (CCV) neemt via één van haar bestuursleden met 
enige regelmaat contact met ons op.   
Het door CCV aangekondigde Amigo-event wordt vanwege de Corona crisis gecanceld. 
CCV kondigt aan zich in culturele zin te gaan richten op de stad Matanzas. 
Bovendien zal i.s.m. organisaties in België, Cuba en Nederland ( een Nijmeegse zorggroep) 
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een programma voor ouderen in Havana worden opgezet. 
 
In oktober 2021 wordt, in samenwerking met diverse Cubaanse instituten een nieuwe  opera 
“Amadeo, La Luz Musical” gewijd aan de Cubaanse componist Amadeo Roldán”,  
gerealiseerd, Mozart gerelateerd. Wij zullen t.z.t. hiervan meer details ontvangen. 
Première is in Havana en daarna zullen voorstellingen in diverse Europese steden volgen, 
waaronder Amsterdam. 
 

7. Een virtuele discussie over de gezondheidszorg in Cuba tussen Cubaanse en Duitse 
parlementariërs in juni 2020 hebben wij aan ons voorbij laten gaan; evenals het verzoek om 
in september 2020 deel te nemen aan een ICAP online event over de verhoudingen tussen 
Cuba en de VS. In oktober had de ICAP een volgende virtuele meeting gepland hoe de 
blokkade te deblokkeren. Ook hieraan hebben wij niet deelgenomen. 
 

8. Via de ICAP Havana is een uitnodiging ontvangen om in juli 2021 in Moskou een 
internationaal congres bij te wonen; of de SHHA hieraan gevolg geeft ligt nog in het 
ongewisse. 
Inmiddels staat de datum al niet meer vast, vanwege de internationale gezondheidscrisis. 
 

9. In Cuba zijn initiatieven ontplooid om de “Henry Reeve artsen brigade” te nomineren voor de 
Nobel Prijs voor de vrede 2021.  
Henry Reeve – van origine een Amerikaan, die zich op latere leeftijd in Cuba vestigde – heeft 
een organisatie opgezet om in de wereld leed te verzachten als gevolg van epidemieën en 
andere rampen, die een bevolking zwaar  treffen. Inmiddels zijn in 12 landen -  variërend van 
Argentinië, Canada, Denemarken, Libanon, VK , Portugal tot Tunesië - hulpacties  op touw 
gezet. In West Europa is men destijds gestart n.a.v. Sars -cov-2. 
Via de Cubaans ambassade is bij de SHHA het verzoek binnengekomen een aanbevelingsbrief 
te schrijven. Op 8 juni 2020 is hieraan door ons gevolg gegeven, met een cc naar de 
voorzitter van de 1e Kamer der SG.  
Aan meer dan 200 organisaties in 26 landen is het verzoek gericht zich in te zetten voor 
voornoemde nominatie 
 

10. De CEO van Covitaal – een management organisatie adviesbureau -, dhr. M. Von 
Bönninghausen (zie ook punt 1) onderneemt in Cuba initiatieven op het terrein van bijv. 
bestrijding/bewustwording/preventie van cybersex/seksueel misbruik via sociale media. 
Tijdens één van onze bezoeken aan zijn tijdelijk woonadres, net over de grens met Duitsland, 
is ons gevraagd mee te denken en eventueel te participeren. 
Vanwege afhakers door de corona perikelen is verdere verkenning ook door ons op de lange 
baan geschoven, evenals de organisatie van een Cuba-dag die wij gezamenlijk zouden 
organiseren. 
 

11. In 2018 en 2019 hebben wij het Cubaanse Neuroscience Center bezocht; hier is destijds de 
MRI-scan met volgapparatuur geplaatst, ter beschikking gesteld door de universiteit van 
Maastricht. 
Eén van de managementleden, Adianez Obrador Fragoso, benaderde de SHHA in oktober 
2020 met het verzoek financiële ondersteuning te bieden voor haar project ter 
ondersteuning voor 100 kwetsbare ouderen met gehoorproblemen. 
Hoewel een sympathiek project zien wij er toch van af om vanuit Nederland rechtstreeks 
gelden over te maken naar Cuba. 
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12. Op 8 en 9 december 2020 werd op initiatief van het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse 
Handel en Buitenlandse Investeringen voor de eerste keer virtueel een Business Forum 
gehouden. Aanhaken is niet gelukt – de registratie voor SHHA mislukte steeds - ,  omdat de 
SHHA niet deelneemt aan sociale netwerken als Instagram, Twitter en Facebook. De 
Cubaanse ambassade kon ons niet verder helpen. 
 

13. In december 2020 heeft de SHHA felicitaties uit doen gaan aan de ICAP in Havana en de ICAP 
in Matanzas, vanwege het 60-jarig jubileum van ICAP. 
 
De SHHA werd uitgenodigd om op 17 december 2020 deel te nemen aan een feestelijke 
virtuele vergadering met diverse Cubaanse en buitenlandse organisaties. De SHHA kwam 
duidelijk 2 x in beeld. 
 

14. Op 31 december 2020 kregen wij het bericht, dat de huidige Cubaanse ambassadeur - na 4 
jaar verblijf in Nederland – eind januari 2021 weer terug gaat naar haar vaderland. 
De nieuwe ambassadeur zal zich tijdig bij de SHHA bekend maken, zodat de goede relatie 
met de Cubaanse ambassade bestendigd zal worden. 
 

VOORUITBLIK  2021 
 
De huidige onzekere toestand in de wereld dwingt ook de SHHA na te denken: hoe verder? 
Hiervoor is al aangegeven dat de activiteiten t.b.v. projecten noodgedwongen op een laag pitje zijn 
gebleven; in het verlengde van 2019 en de destijds aangekondigde beleidsomslag - in casu minder 
fysieke projecten en meer nadruk op voorlichting/het geven van achtergrondinformatie - heeft in 
2020 al redelijk haar beslag gekregen; dit moge o.m. blijken uit de hiervoor gegeven opsomming van 
14 punten. 
Spreekbeurten e.d. dienen zich in deze tijden niet aan en de verwachting bestaat, dat het ook nog 
wel even zal duren alvorens initiatieven op dit vlak kunnen worden genomen. 
 
De intentie bestaat wel om tegen het eind van 2021 de doelregio Matanzas in Cuba met een bezoek 
te vereren; zoals gezegd nog onzeker en het plan is dus zeer pril. 
 
Met U hopen wij op betere tijden! 
 
Januari 2021 
Het Bestuur. 


