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Haïti 0 ‘Roemeense’ toestanden in instellingen

‘Dankzij’ de aardbeving
van een jaar geleden
komen in Haïti talloze
wantoestanden aan de
oppervlakte. Zo houdt
psychiatrische zorg in
dat patiënten naakt en
verhongerd in een vuil
hok zitten, opgesloten uit
vrees voor verkrachtingen.
0 De Nederlander Johan Smoorenburg

en zijn vrouw Wilsie wonen al meer dan
dertig jaar in Haïti. Met hun organisatie ‘Hart voor Haïti’ werken ze aan tal
van projecten, onder meer kinderdorp
Bon Repos.
Daar verblijft nu een maand lang
de Vlaamse journaliste Mieke Dekeyser, om er te helpen met de opvang van
straatkinderen.
Eén keer in de week, op maandag,
brengt Johan Smoorenburg een warme maaltijd naar de 135 patiënten van
een psychiatrische instelling even buiten hoofdstad Port-au-Prince. In zijn
pick-up laadt hij grote kookpotten met
warme rijst en een vleesjus.
Afgelopen maandag ging Mieke Dekeyser mee. “Toen een portier de grote
stalen poort openschoof, dacht ik dat
we niet op het juiste adres waren. Ik zag
een stortplaats waar het volliep met vie-

Psychiatrie in Haïti:
naakte, hongerige
patiënten in hokken
ze zwarte varkens, schapen en geiten.
Toch vertelde Johan mij dat dit de psychiatrie in Haïti was, en dat er naast vee
ook patiënten leefden.”
Met laatste kracht glimlachen
“In het midden van het terrein bood
één eeuwenoude boom schaduw aan
enkele uitgemergelde mensen. Zij
wachtten geduldig op hun wekelijkse
warme maaltijd”, vertelt Mieke. “Ik
stond even stokstijf. Na een week in Haiti dacht ik echt het ergste in mijn leven
gezien te hebben. Maar wat zich hier
op de ‘psychiatrie’ afspeelt, is in geen
woorden te beschrijven. Patiënten lopen met stinkende vodden rond hun
lichaam, of ze lopen helemaal naakt.
Zwermen vliegen nestelen zich op hun
lijven, de mensen hebben de kracht niet
meer om ze weg te slaan. Bij de voedselbedeling gunnen ze je wel nog met hun
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“Na een
week in Haïti
dacht ik het
ergste in mijn
leven gezien
te hebben.
Maar wat
zich in de
psychiatrie
afspeelt, is
absoluut
niet te
beschrijven.”
mieke
dekeyser
journaliste en
hulpverlener

laatste krachten een glimlach. Hartverscheurend.”
Op het terrein van de instelling loopt
welgeteld één bewaker rond. Om 17u,
als het stilaan donker wordt, sluit hij de
patiënten in hun ‘kamers’ op. “Om indringers buiten te houden. Anders worden ze gegarandeerd verkracht.”
De slaapkamers zien eruit als verwaarloosde gevangeniscellen. Patiënten zitten in hun eigen vuil, halfnaakt,
naakt, mensonterend en compleet doelloos. Jean-Robert Vincent, beheerder
van de instelling, is terecht beschaamd.
“We hebben maar twee psychiaters en
veel te weinig medicatie. Natuurlijk wil
ik veel meer doen dan nu. Maar de middelen zijn er niet.”
Nooit meer buiten
De toestanden doen sterk denken aan
de Roemeense weeshuizen ten tijde van
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De bewaker van het psychiatrisch
centrum moet de patiënten elke
avond opsluiten. “Anders worden
ze verkracht.” De patiëntenkamers doen veel meer denken aan
verwaarloosde gevangeniscellen. Patiënten zitten er in hun
eigen vuil en krijgen maar één
keer per week een complete
maaltijd, bedeeld door een hulporganisatie.
foto’s mieke dekeyser

dictator Ceausescu.
Hoewel de instelling een staatsinstelling is, heeft de regering duidelijk altijd
andere prioriteiten gehad. De patiënten
hebben weinig kans om ooit nog buiten te geraken. Gehandicapten en zeker
mentaal gehandicapten worden in Haïti
verstoten uit de maatschappij.
“De bewaker en twee helpers krijgen
elke maand een loon maar daarvoor zijn
ze alleen maar aanwezig”, zegt Mieke.
“Ze staan in voor de zorg maar doen eigenlijk niets en laten de patiënten aan
hun lot over. De zwaarste gevallen sluiten ze permanent op. Die krijgen af en
toe wat brood door de tralies gestopt.”
Ze wil zich nu engageren voor de psychiatrische patiënten. “Met de hulp van
sponsors zouden we hun om te beginnen al een maaltijd per week meer kunnen geven.” sylvia mariën
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