
MARIA HAEST 
 
Wie: Zuster Maria - Yvonne Haest  
Begin: 1972 - 
Zetel: Colonia Indigena – Cerito, Gran Chaco 
 
Wanneer: 1989 
Project: medische zorg 
In 1989 wil Maria Haest 8 kleine basisgezondheidscentra uitrusten voor het verlenen van 
preventieve en curatieve gezondheidsdiensten ten bate van de armste bevolkingsgroepen, 
ongeveer 2.000 indianen. Ook wil ze de zieken ter plaatse verzorgen, zodat dezen niet 
helemaal naar Asunción moeten voor verzorging, en een goede, georganiseerde, preventieve 
gezondheidszorg uitbouwen, met de nadruk op voeding, vaccinaties, hygiëne… Daarvoor wil 
ze ook personeel opleiden en de opleiding medisch personeel 
 
Waar:  

1) Cerito, de Colonia Indigena telt 600 indianen van 12stammen (2 dispensaria) 
2) Benjamin Aceval 
3) Escuela Agricola 
4) La Esperanza (op 200 km van Cerito) 
5) San Jose (op 170 km van Cerito) 
6) Rio Confuso 
7) Santa Teresita 

 
Achtergrond: 
In 1989 is het ontwikkelingspeil in Paraguay bijzonder laag: meer dan 50 % is analfabeet. 
75 % van de kinderen van 7 tot 14 jaar volgt lager onderwijs en slechts 15 % van de kinderen 
tussen 15 en 18 jaar zit in het middelbaar. Daarvan maakt slechts de helft zijn studies af. 
80 % van de bevolking verdient niet meer dan 100 dollar per jaar en voor 71 % van de 
bevolking is er geen behoorlijke huisvesting. 
 
 

 



 
Wanneer: 1992 
Project: zeilen en kleding 
Waar: Benjamin Aceval 
 
Achtergrond: 
In 1992 treedt de rivier de Paraguay uit haar oevers. Centro Andino vzw stuurt tentzeilen en 
dergelijke om de ergste nood te ledigen. Velen zijn dakloos. 
 

   
De rivier zet een groot deel van het land onder water. Maria Haest laadt mee goederen over in 

een klein bootje om de getroffen gebieden te bevoorraden. 
 
 

   
 

Een hoge oever langs de Paraguay, eindelijk een droge plaats om de geteisterden tijdelijk 
onder te brengen. Elk gezin ontvangt een EHBO-kit met de hoogstnodige medicijnen. 
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