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Do satelitní farnosti i Baie de Henne na Haiti odletěla další mise. Tentokrát ji tam 
vypravila Arcidiecézní charita Olomouc s cílem, mimo jiné,  najít spolehlivého partnera 
pro rozšíření projektu Adopce na dálku a zhodnotit dosavadní spolupráci. Členy výpravy 
jsou ředitel arcidiecézní charity Václav Keprt, Martin Strouhal a Pavel Nováček. 
1. února 2007 odlétá další skupina s P. Františkem Eliášem a Jiřím Látalem. A s týmem 
slovenských lékařů odlétá na Haiti na půlroční pracovní misi také zdravotní sestra Jana 
Smyčková.  
Po  desetidenním pobytu na Haiti se o víkendu vrátila do České republiky  humanitární 
mise. Zúčastnili se jí ředitel  Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Václav Keprt, RNDr. 
Pavel Nováček z Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje o.p.s. a 
Ing. Martin Strouhal ze Zábřeha. Spolu s Václavem Keprtem a Pavlem Nováčkem 
přiletěly z Haiti na návštěvu ČR také řádové sestry Roseline Dorvil a Sandrale Thomas, 
které působí na Haiti a jedna z nich přímo v Baie de Henne 
K cestě na Haiti nás vedlo několik důvodů. Vidět, do jaké míry jsou  naše snahy o 
pomoc této chudé zemi úspěšné, a podepsat smlouvu  s kongregací oblátů na Haiti o 
rozšíření projektu Adopce na dálku®-Haiti." Třetím důvodem cesty bylo zjišťování 
dalších možností jak pomoci lidem na Haiti.  „Poměry mne šokovaly, je těžké určit 
priority pomoci. Každopádně by se měly naplnit lidské potřeby: jídlo, bydlení,  zdravotní 
pomoc a vzdělávání, bez něhož není možný pokrok". 
Ve srovnání se začátky je v Baie de Henne viditelný obrovský pokrok.Částečně je 
dokončena stavba školy, v osmi nových třídách se učí 250 dětí. Vybudovala se nová 
studna s čerpadlem na solární pohon, takže vesnice má to základní pro život – 
nezávadnou vodu. Staví se kantýna (školní jídelna), kde se vaří pro děti. Jedno jídlo 
denně ve škole je často jediné, co dostanou. Některé děti přicházejí často i ve dnech 
kdy se neučí v naději, že něco dostanou, a to chodí až 10 km pěšky. 
V programu Adopce na dálku®-Haiti je  zájem „adoptivních rodičů" o haitské děti velký. 
Je jich evidováno  asi 200, přispívají zatím  na 140 dětí z Baie de Henne. Po uzavření 
smlouvy s haitskými obláty bude možné  do projektu „adopce" zahrnout více dětí, 
předpokládá se asi 1000.  
Jako důležité vidím, že do veškerého budování ve vesnici se zapojuje celá 
komunita.  Uvažujeme o dalším projektu, který by se jmenoval „Darujte rodině střechu 
nad hlavou". Lidé bydlí v chatrných chýších,  které drží jen ‚silou jejich modlitby'; když 
přijde období dešťů, voda chýšemi protéká, lidé se nemají kam skrýt. Za určitou částku 
od dárce by rodina dostala vlnitý plech, aby voda v deštích střechou neprotékala.  
Byla by to adresná pomoc konkrétního člověka jinému konkrétnímu člověku. 
Děti se vzdělávají a tak je třeba myslet na to, jak jejich vzdělání uplatnit.Uvažujeme 
o způsobu rozvoje řemesel. Výuka řemesla by lidi na Haiti dlouhodobě  motivovala, 
umožnila by jim  uživit se. Pro ženy třeba šicí dílna, pro muže zase projekt podpory 
rybolovu apod. 
Chtěl bych poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, kterou lidé z naší 
farnosti lidem v Baie de Henne poskytli. Dali jste jim to  nejcennější, co člověk potřebuje 
k životu. Dali jste jim naději, protože nejvážnější problémy se už řeší. Bude potřeba 
ještě spousta času, energie a peněz, ale to společnými silami zvládneme. 
Na závěr mi dovolte, abych zopakoval to, co jsem při bohoslužbě řekli i  lidem V Baie de 
Henne. „Přestože se málokdo z lidí od nás  podívá sem a většina lidí z místní vesnice 
nikdy nepozná Zábřeh v České republice, je mezi námi pevné pouto. Kromě toho se 
nám podařilo obrovské dílo, protože jsme vybudovali most přes celý Atlantik. Tento 
most nikdo nezničí, pokud bude stát tak jako doposud na víře v Boha, modlitbách a 
dobrých činech, které můžeme dělat všichni".  
                                    Václav Keprt – ředitel ACHO,  ale hlavně zábřežský farník !!! 
 


