
We kijken terug op een 
bewogen en enerverend jaar

Het bestuur van de stichting 
Hart voor Haïti bestaat uit 
slechts zeven onbezoldigde 

vrijwilligers. Geen euro blijft daardoor 
aan de strijkstok hangen. We zetten 
ons met elkaar met hart en ziel be-
langeloos in voor het kinderdorp Bon 
Repos. Als bestuur kijken we terug 
op een ongelofelijk, enerverend en 
bewogen jaar, waarin heel veel werk 
is verzet. Het was voor ons een jaar 
waarop we met verwondering terug-
kijken. De respons van onze trouwe 
achterban op onze berichtgeving over 
de aardbeving overtrof onze stoutste 
verwachtingen. 

Maar wat ons ook verbaasde was de res-

pons van nieuwe vrienden, die via mond 

op mond reclame onze stichting aanbe-

volen om er acties voor te gaan voeren. Er 

waren mensen die door het bezoeken van 

onze website spontaan achter het werk 

van de stichting gingen staan of mensen 

die door het lezen van artikelen die over 

het kinderdorp Bon Repos in diverse 

kranten en tijdschriften verschenen, ons 

een goed hart toedroegen. Ook door de 

aandacht die via radio en televisie aan 

het werk van de stichting Hart voor Haïti 

werd besteed en waarin naar voren werd 

gebracht hoeveel werk er gedurende 

de afgelopen 30 jaar is verzet door onze 

mensen op Haïti en daarna spontaan een 

gift overmaakten. En dat stak ons weer 

een hart onder de riem om nog meer tijd 

en energie aan de allerarmste en opnieuw 

getroffen bevolking van Haïti te besteden.

Vele Hollandse journalisten en T.V. ploegen 

die verslag deden van de ramp vonden 

onderdak op het kinderdorp Bon Repos 

en maakten gebruik van de kennis van de 

Hollandse teamleden die de Haïtiaanse 

taal spreken. Hen begeleiden en wegwijs 

maken door de puinhopen van Port-au-

Prince was een hele klus. Dikwijls hoorden 

ze hen zeggen: deze ellende is met geen 

pen te beschrijven. Ook het reddingsteam 

met hun speurhonden uit Nederland en de 

Hollandse mariniers van het marinefregat 

Hr.Ms. ‘Pelikaan’ maakten gebruik van 

onze diensten bij het uitdelen van voedsel. 

Pascal van Slingerland vertaalde, bege-

leidde en ondersteunde deze mensen op 

een bewonderenswaardige manier. 

Er is heel veel werk verzet door mensen, 

bedrijven en scholen die acties hielden.

In deze nieuwsbrief kun u lezen over een 

paar van die acties. En over onze samen-

werking met, en de inzet van de bouw-

groep ABB uit Sliedrecht. Zoals het zich 

nu laat aanzien zal in de loop van 2011 de 

herbouw van het kinderdorp Bon Repos 

gerealiseerd zijn. Groots!

Voor het bestuur een reden om geweldig 

dankbaar te zijn.     

Ook door het team op Haïti is enorm hard 

gewerkt. Het is bemoedigend om te zien 

wat er dit jaar tot stand is gekomen, echter 

er moet ook nog veel gebeuren. Robert en 

Durkje de Vries zullen het werk in Leogane 

ter hand nemen. Voor dit doel zijn zij ook 

verhuisd om dichter bij Leogane te wonen.  

De bestaande kerk zal weer hersteld en de 

school volledig herbouwd moeten wor-

den. Verder zullen zij gaan inventariseren 

in hoeverre er blijvende hulpprojecten zijn 

ontstaan na de aardbeving en waar nog 

behoefte aan is waar wij als stichting iets 

voor kunnen betekenen. Wij wensen hen 

bijzonder veel sterkte bij deze nieuwe fase 

in hun bediening.

Mij rest nog, u namens het bestuur en 

de medewerkers op Haiti een bijzonder 

gezegend 2011 te wensen. Geweldig dat 

we zo, samen met u als achterban, mogen 

werken aan het geven van hulp aan de al-

lerarmsten en kansarme kinderen op Haïti.

Robin Vlug, voorzitter

nieuwsbrief
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Het jaar 2010 is slechts twaalf 
dagen oud als het straatarme 
Haïti, een land in de Caraïben 

om precies te zijn om 16.53 uur getrof-
fen wordt door een alles verwoestende 
aardbeving. Horloges en klokken die 
ook nu nog uit het puin te voorschijn 
komen staan allemaal stil op 16 uur 53.  

Als we nu, een jaar later, de balans opma-

ken gaat dat ons voorstellingsvermogen 

ver te boven, het is niet te bevatten. De 

ellende die deze natuurramp teweeg 

heeft gebracht: 230.000 doden en 300.000 

gewonden. Meer dan een miljoen mensen 

zijn ontheemd, dakloos. Honderdduizen-

den leven nog steeds op straat of in een 

tentje  opgetrokken uit afvalresten, van 

sloophout, overspannen met stukken plas-

tic zeil. Velen lijden enorm. Het is pijnlijk 

en verdrietig om te zien. De bevolking is 

radeloos.

De grootste ramp voor Haïti blijkt het ge-

brek aan goed bestuur te zijn. De bestuur-

ders, voor zover  nog tot besturen in staat 

na de instorting van het paleis en de mi-

nisteries en de dood van vele belangrijke 

functionarissen, staan machteloos tegen-

over de totale chaos en kunnen weinig tot 

geen sturing geven aan de wederopbouw. 

De corruptie is gebleven, tientallen contai-

ners vol met hulpgoederen bestemd voor 

ons kinderdorp Bon Repos en de mensen 

in de omtrek, worden mondjesmaat vrij-

gegeven, altijd doen douaneambtenaren 

moeilijk. Bij elk loket vragen ze geld,  voor 

iedere stempel op de inklaringspapieren 

moet betaald worden en wordt er daarna 

weer doorverwezen naar een volgend 

loket voor een volgend stempel. Voor elke 

container die niet wordt vrijgeven moet 50  

US dollar per dag betaald worden omdat 

die kaderuimte inneemt. Maar neem ze het 

eens kwalijk: ze hebben soms al maan-

denlang geen salaris meer ontvangen van 

de overheid. Dat geldt ook voor andere 

overheidsdiensten waaronder de orde-

handhavers, het politiecorps. Wat zouden 

wij doen als je gezin en familie zonder geld 

Op 5 november 2010 werden wij 
opgeschrikt door het plotseling 
overlijden van Ben van Zijl op 
70-jarige leeftijd.

Ben was voor onze stichting één van de 

bestuursleden die vanaf het begin van 

de oprichting zich heeft ingezet, ruim 

twintig jaar als bestuurslid en nog eens 

drie jaar in de Raad van Advies.

Een bestuurder van weinig woorden 

maar met heel veel passie, gedrevenheid 

en de liefde van God voor het verlorene, 

maar in het bijzonder voor Haïti.

Een man, die nooit de voorgrond op-

zocht, maar achter de schermen enorm 

veel heeft betekend voor de stichting .

Overal waar Ben was en waar hij iets (los) 

Haïti, twaalf maanden na 
de ramp

In Memoriam

kon krijgen voor het kinderdorp of iets 

bekend kon maken voor het kinderdorp, 

daar was Ben! 

Ook binnen het gezin van de familie van 

Zijl is dit nooit onbetuigd gebleven. Ben 

zei altijd: “Waar het hart (van Haïti) van 

vol is, loopt de mond van over” en dit is 

ook wel heel duidelijk geworden in de 

loop der jaren. 

Bij zijn afscheidsdienst wilde hij geen 

bloemen hebben, maar werd er een gift 

gevraagd voor het kinderdorp, welke 

€ 600,- opbracht.

Ben, we zijn onder de indruk van de 

getuigenis die je bij ons allen achter 

gelaten hebt, we zullen je missen!

Ook Joke en de kinderen wensen wij 

heel veel sterkte en Gods nabijheid, 

bedankt voor het afstaan van Ben in al 

die jaren .

Namens het bestuur van 

Stichting Hart voor Haïti,

Henk Bosman



en eten uitgehongerd thuis (in een tentje 

van plastic) zonder uitzicht op betere om-

standigheden op je thuiskomst (met geld 

of eten) zit te wachten. Gelukkig weten 

de mensen van het Hollandse team door 

hun jarenlange ervaring en het spreken 

van de taal en veel humor hier uitstekend 

mee om te gaan. Ze kennen de cultuur. De 

Nederlandse consul Ron Padberg verzet 

veel werk en is altijd bereid Johan  Smoor-

enburg te ondersteunen. Verder beschikt 

hij over goede kontakten bij de Haïtiaanse 

overheid zoals kunt zien uit een mailtje van 

Johan aan het bestuur:

Beste mensen,

Ben vandaag zelf bij het ministerie van 

financiën geweest en dat was goed. Ze had-

den vele vragen over de school, en heb daar 

uiteindelijk met de hoogste beleidsambte-

naar de Directeur generaal gesproken. Hij 

heeft de 25 containers met de inhoud voor de 

herbouw van de school vrijgegeven, er wordt 

morgen voor getekend.

Ik verwacht dat de containers over een week 

hier op het kinderdorp zijn, ik  houd jullie  op 

de hoogte.

Hartelijke groeten,

Johan.

De verkiezingen
Op de dag van de verkiezingen waren 

auto’s en brommers op straat verboden 

om het eventuele geweldplegers moeilijk 

te maken. Toch verliepen de eerste stem-

mingen chaotisch.  In sommige stembu-

reaus werden stembussen door jongeren 

gestolen, leeggestrooid of verbrand en 

werden waarnemers verjaagd. De uitslag 

van de verkiezingen is omstreden. 

Mirlande Manigat, de 70-jarige vrouw van 

een voormalige president, kreeg 31,4% van 

de stemmen. Célestin, een door de huidige 

president tot zijn opvolger naar voren 

geschoven kandidaat, kreeg 22,5 % van de 

stemmen. Michel Martelly, een 49-jarige 

zanger zonder politiek verleden, werd 

derde in de voorlopige uitslag met een 

verschil van 7.000 stemmen met Célestin. 

De aanhangers van nipte verliezer Michel 

Martelly beschuldigen de regering van 

verkiezingsfraude. Uiteindelijk gingen er 

op zondagavond duizenden aanhangers 

van hem de straat op in Port-au-Prince. Ze 

wierpen barricades op en staken autoban-

den in brand. Ook op maandag waren de 

scholen hierdoor bij voorbaat gesloten. 

Er wordt nu een tweede beslissende ronde 

WIE EEN              REDT, REDT HEEL DE WERELDkind

gehouden, vermoedelijk op 16 januari. 

Zonder een nieuwe regering  met een 

stevig mandaat kan de wederopbouw heel 

moeilijk op gang komen. Beslissingen over 

de plaats waar gebouwd mag worden of 

waar mensen mogen wonen en wie de ei-

genaars van het land zijn, laten tot zolang 

op zich wachten.

Wel heeft er inmiddels een inventarisatie 

plaatsgevonden van de huizen. De huizen 

met een roodgeverfd kruis zijn onherstel-

baar verwoest en moeten met de grond 

gelijk gemaakt worden. De geel gemerkte 

huizen kunnen worden hersteld en daarna 

weer veilig worden bewoond. Maar wie 

gaat dat betalen voor al die mensen. De 

overheid moet dat financieel ondersteu-

nen, een plan van aanpak en terugkeer 

maken. De met groen gemerkte huizen  

zijn geschikt om naar terug keren. Toch 

gebeurt dat vaak niet. Het is gevaarlijk om 

terug te keren naar een huis in een wijk 

die verwoest is en grotendeels uit puin 

bestaat. Er wordt enorm veel uit het puin 

gestolen. Er zwerven daar gewapende 

bendes rond en  wie beschermt je als je 

een van de weinige families bent die daar 

wonen.

Cholera epidemie
Nu de cholera epidemie er ook nog bij is 

gekomen en al 130.534 mensen besmet 

zijn geraakt en 2761 slachtoffers heeft 

gemaakt, is het leed, maar vooral de angst 

onder  de Haïtianen enorm toegenomen. 

Cholera loop je op door de mond, dus 

door  verontreinigd voedsel of water, maar 

ook via je handen; dat maakt de Haïtianen 

voorzichtig. Steeds vaker wordt een uitge-

stoken hand geweigerd en een weerzien 

of kennismaking  bezegeld met twee on-

derarmen die elkaar maar even aanraken, 

of door het stompen van de vuisten tegen 

elkaar. Begrafenisondernemers willen 

voor geen prijs meer een choleraslachtof-

fer vervoeren. Ze zijn  doodsbenauwd om 

besmet te raken en om met hun besmette 

wagen klanten te verliezen. Slachtoffers 

worden door een vrachtauto opgehaald, 

gedesinfecteerd met chloor en buiten de 

stad begraven. De armsten veelal in een 

massagraf.

Daarom zijn we zo geweldig blij met de 

actie van Sander de Heer.



De cholera in Haïti maakt iedere 
dag opnieuw slachtoffers. 
Goede hygiëne kan besmet-

ting voorkomen, maar er is een groot 
gebrek aan schoon water en zeep in 
dit door rampen geteisterde land. Het 
VARA Radio 2 programma ‘De Heer 
Ontwaakt!’ is daarom de actie ‘Hand-
gel voor Haïti’ gestart om de bevol-
king van Haïti een handje te helpen, 
door zoveel mogelijk desinfecterende 
handgel in te zamelen. Want deze gel 
kan snel tijdelijk een oplossing bieden 
in de meest getroffen gebieden. 

December 2010
Presentator Sander de Heer riep in decem-

ber bedrijven op om mee te helpen aan de 

actie ‘Handgel voor Haïti’: “Haïti blijft niks 

bespaard. Na de verwoestende aardbe-

ving van vorig jaar, wordt de bevolking 

nu geteisterd door een cholera epidemie 

waaraan al zo’n tweeduizend mensen 

zijn gestorven. Er wordt gesproken over 

200.000 zieken in de komende 3 maan-

den als de cholera zich verder verspreidt. 

Beschermen tegen cholera doe je door je 

handen goed te wassen met schoon water 

en zeep, maar daar is een gebrek aan en 

met de handgel bieden wij een mooie 

noodoplossing. Veel bedrijven hebben 

vorig jaar flessen handgel ingeslagen voor 

de Mexicaanse griepbestrijding. Veel van 

die flessen zijn misschien niet gebruikt en 

kunnen van nut zijn in Haïti. Dus kom maar 

op met die handgel!”

Er werden in korte tijd 300.000 flesjes 

handgel ingezameld voor Haïti. Maar nu 

kwam de volgende vraag: hoe komen die 

flesjes in Haïti en wie gaat ze daar versprei-

den?

Ons bestuurslid Henk Bosman heeft 

contact gelegd tussen de  radio-omroep 

VARA, het vervoersbedrijf D.H.L., Artsen 

zonder Grenzen en de stichting Hart voor 

Haïti, over het vervoer van de 300.000  in-

gezamelde flesjes met handgel naar Haïti.

De VARA zag onze stichting  als het laatste 

stukje van de legpuzzel, om het vervoer en 

de zaken na aankomst in Haïti te regelen.

Henk Bosman schreef onlangs: 

Zoals jullie weten, zijn wij in contact geko-

men met de VARA radio over de 300.000 fles-

jes handgel, na de radio uitzending van afge-

lopen vrijdag, waar ik samen met de directies 

van 2 grote fabrikanten van de handgel  en 

van DHL  afspraken hebben gemaakt, begint 

er nu schot in de zaak te komen.

Het gaat om 5 x 40”fts containers ( 152 pal-

lets) van elk 600 kg.

Zoals nu de zaken er voor staan gaan de 

containers de 29e  december aan boord van 

MS Esperanza en zal het schip de 30e of 31e 

december vertrekken vanuit Rotterdam.

Gemiddeld vaart het schip er 17 tot 20 dagen 

over om in Port-au-Prince aan te komen. Na 

de 31e worden de papieren zo snel mogelijk 

met DHL naar Johan gestuurd zodat hij van 

te voren aan de slag kan om deze containers 

los te krijgen.

Hopelijk werkt het ministerie van financiën  

hier snel aan mee en komen de zaken snel 

los, zodat Johan samen met Artsen zonder 

Grenzen deze gel snel kan gaan uitreiken.

Hartelijke groet,

Henk Bosman.

Johan Smoorenburg, directeur van kinder-

dorp Bon Repos reageerde als volgt:

Beste mensen,

Een geweldige ontwikkeling, deze zending 

met hand-gel. Ondertussen ben ik benaderd 

door Artsen zonder Grenzen hier op Haïti. 

Zij hebben inderdaad problemen met het 

ontvangen van de containers, zij zijn dolblij 

dat wij dat voor hen kunnen regelen. Zij 

hebben problemen met de opslag,  ik heb 

ze verteld dat de containers bij ons op het 

terrein kunnen blijven staan, en dat ze elke 

dag kunnen halen wat ze nodig hebben. Wij 

zullen de omgeving voorzien. Verder  heb ik 

contact met een Nederlandse dokter, die ook 

op deze zending zit te wachten. Ik heb hem 

beloofd dat ik hem op de hoogte hou van alle 

ontwikkelingen.

Wij wensen jullie alle goeds.

Groet,

Johan Smoorenburg

Spontane actie moet op korte termijn hulp 
bieden aan de bevolking van Haïti



Een 
oase 
van 
rust

Interview met Martin Visser, een 
van de directeuren van de ABB 
Bouwgroep. Hij is verantwoorde-

lijk voor de afdeling bouw. Martin is 34 
jaar, getrouwd en vader van een zoon 
van 5 jaar en een dochter van 3.  

Hoe komt een bouwbedrijf uit Sliedrecht op 

Haïti terecht?

Ja, dat is nogal een wonderlijk verhaal. 

Onze algemeen directeur Gert Jan 

Brandwijk  is een paar jaar geleden te gast 

geweest op het kinderdorp Bon Repos op 

Haïti. Dat bezoek maakte grote indruk op 

hem, te midden van armoede, honger en 

ellende was het kinderdorp een oase van 

rust. Het greep hem aan en is hem altijd 

bijgebleven. Hij is dat kinderdorp altijd 

blijven volgen. ABB is een maatschappelijk 

betrokken onderneming die wel wat wilde 

betekenen voor een project in de derde 

wereld. Liefst niet eenmalig, maar een 

project voor de langere termijn. Begonnen 

werd met een jaarlijkse gift en promotie 

van het kinderdorp middels de kerst-

kaart aan onze relaties. Toen werd na de 

aardbeving van 12 januari een beroep op 

ons gedaan mee te denken om een actie te 

beginnen voor het getroffen kinderdorp.

In eerste instantie werd dat de actie Steen-

goed Westland met als doel de 3 kilometer 

lange ingestorte muur te herbouwen. Dit 

werd zichtbaar gemaakt door in het hart 

van Naaldwijk een muur te bouwen. Men-

sen en bedrijven, verenigingen en scholen  

konden stenen kopen. Die  stenen werden 

opgemetseld door diverse ondernemers 

uit het Westland en ook door personeel 

van ABB; wekelijks groeide de muur. 

Stenen, specie, steigers, truffels, metsel-

kuipen, enz. werden gesponsord door o.a. 

toeleveranciers van de ABB bouwgroep.

Februari 2010 
Van de ene hulpvraag kwam de andere. 

Vanuit het Nederlandse team dat de lei-

ding heeft op het kinderdorp bereikte ons 

de volgende vraag: Zijn jullie bereid ons 

te helpen met het inventariseren van de 

schade op het kinderdorp? 

Kom over en help ons door ons te advi-

seren. In februari,  ben ik samen met Jan 

Hopman, een gepensioneerde bouw-

ondernemer, en diverse bestuursleden 

van Hart voor Haïti naar Haïti afgereisd. 

Mijn gezin stond daar volledig achter. 

We hebben daar een week op het dorp 

rondgelopen en de boel geïnventariseerd: 

foto’s gemaakt en alles in een rapport 

verwerkt en beschreven. De school, waar 

500 kinderen op zaten en de kerk waren 

niet te redden, die stonden op instorten. 

We hebben geadviseerd hoe die afge-

broken moesten worden zonder dat er 

doden zouden vallen. Verder hebben we 

het terrein ingemeten om op basis van die 

gegevens plannen te kunnen maken voor 

de wederopbouw.

Tijdens dit bezoek zijn we door de leiding 

van het kinderdorp rondgeleid door Port-

au-Prince  en de directe omgeving. De 

omvang van de ramp is overweldigend, 

wat een puinhoop; overal lopen en zit-

ten mensen die aan het overleven zijn te 

midden van een grote bonk ellende. Dat 

maakte veel indruk op ons. 

Terug in Nederland
Terug in Nederland zijn we aan de slag 

gegaan; we hebben partners gezocht die 

ons wilden helpen: een architectenbureau, 

constructeurs, een leverancier van staal-

constructies, enz.



We hebben de bouw in twee projecten 

ingedeeld:

Een renovatieproject voor de bakkerij, 

vormingscentrum en de kinderunits  en 

een nieuwbouwproject voor de school en 

de kerk.    

Mei 2010
Inmiddels was er een container verscheept 

naar Haïti vol met gereedschap, geschon-

ken door onze leveranciers, die vol enthou-

siasme meedachten en hielpen. Ook het 

personeel  is erg betrokken bij dit project. 

In mei zijn we met 9 man en een vrouw 

vertrokken. In twee weken tijd hebben we 

de bakkerij, het vormingscentrum, het kan-

toor  en vele andere huisjes en gebouwtjes 

op het dorp kunnen herstellen en weer 

veilig gemaakt. En hebben we de nieuw-

bouw uit kunnen zetten. Het is voor ons 

en voor hen een onvergetelijke ervaring 

geweest en het heeft ons leven verrijkt. 

Inmiddels zijn de ontwerpen voor de 

school en de kerk klaar. Ons uitgangspunt 

voor het ontwerp is sober, doelmatig, 

functioneel, veilig en van goede kwaliteit. 

Bij een eventuele volgende aardbeving 

moet de constructie overeind blijven 

staan, dan wel op zijn minst voldoende 

tijd voor ontruiming geven voordat ze 

bezwijkt. De meeste gebouwen op Haïti la-

gen binnen een paar seconden in puin, dat 

mag niet weer gebeuren. De funderingen 

en de afbouw van de gebouwen gebeurt 

zoveel mogelijk door Haitianen, maar wel 

volgens door ons gemaakte tekeningen en 

berekeningen. Daarmee creëren we zoveel 

mogelijk werkgelegenheid op Haïti

Juli 2010
In juli is een uitvoerder van ABB een week 

naar het kinderdorp gegaan om instructies 

te geven voor de bewapening en bekisting 

van de betonnen vloeren van de school en 

de kerk.

September 2010
In september zijn er 24 zeecontainers met 

materialen verscheept naar Haiti. Er staan 

daarvan inmiddels 8 containers op het 

dorp en nog 16 op de kade van de haven 

in Port-au-Prince.

Als deze ook zijn ingeklaard (een moei-

zaam gebeuren in Haïti, iedereen bemoeit 

zich ermee en wil er wat aan verdienen), 

dan gaan  in januari/februari 2011 een 

ploeg van ABB-ers en medewerkers van 

Segeren Metaalwerken en  J.G. Systeem-

bouw naar Haïti voor de montage van de 

staalconstructie en de dakplaten.

Alle partners werken op non-profit basis 

mee en veel werk wordt door medewer-

kers in hun vrije tijd verricht.

Onze werkzaamheden nemen circa 8 we-

ken in beslag, als de Haitianen er daarna de 

vaart inhouden kan alles in juni klaar zijn.

Dit is niet alleen een wonderlijk verhaal 

maar een geweldig verhaal over zoveel in-

zet en betrokkenheid van een maatschap-

pelijk bedrijf met geweldige toeleveran-

ciers en relaties en betrokken werknemers.

De ontwikkelingen van dit project zijn 

te volgen op de speciale website www.

abbvoorhaiti.nl.

Klaas Flokstra

Gertjan Otte, lid van de Goese 
brandweer en actief op de post 
‘s-Heer Arendskerke, helpt 

op dit moment de slachtoffers van de 
verwoestende aardbeving in Haïti. Hij 
doet dat voor de stichting ‘Hart voor 
Haiti’. Momenteel is hij druk bezig met 
het bouwen van huizen voor die groep 
van de bevolking die sinds de ramp in 
tentenkampen woont. Daarnaast zet 
hij zich namens de stichting in voor 
meer hygiëne onder de bevolking ter 
voorkoming van een verdere uitbrei-
ding van de cholera-epidemie.

Drinkwater
Gertjan: “Het is van groot belang dat men-

sen hier beschikking krijgen over middelen 

die hun persoonlijke hygiëne flink kunnen 

verbeteren. Zuiver drinkwater is daarbij 

van groot belang. De eerste weken dat ik 

hier was heb ik al heel wat flessen drink-

water, welke in containers uit Sint Maarten 

hier naartoe zijn verscheept, uitgedeeld 

aan mensen in de tentenkampen. Het zijn 

verschrikkelijke omstandigheden waarin 

deze mensen al 11 maanden leven.” 

Goese brandweerman helpt 
in Haïti



Hygiënepakketten
De cholera-uitbraak op Haïti breidt zich 

snel uit. Al meer dan 1500 mensen zijn het 

dodelijk slachtoffer geworden van deze 

epidemie. Ruim 200.000 Haïtianen dreigen 

te worden besmet met als gevolg dat er 

mogelijk 20.000 mensen overlijden. Op 

verzoek van maar liefst 66 kerken in de 

omgeving van het kinderdorp Bon Repos 

is ‘Hart voor Haïti’ een actie gestart om 

hygiënepakketten voor Haïtianen samen 

te stellen. 

Deze pakketten bestaan uit ontsmetting-

zeep, chloortabletten, serum oral (tegen 

uitdroging) en schoonmaak- en desin-

fectiemiddelen. Want alleen een goede 

hygiëne kan verdere verspreiding van de 

epidemie voorkomen. Eén hygiënepakket 

kost € 20,-. 

Wat kunt u doen? 
1. Organiseer uw eigen actie ‘Hygiënepak-

ketten voor Haïti’. U kunt misschien een 

fancy fair organiseren waarbij oude spullen 

worden verkocht en de opbrengst voor 

deze actie is. Organiseer bijvoorbeeld een 

‘Steun Haïti-party’: u nodigt mensen uit bij 

u thuis en vraagt een bijdrage voor de ac-

tie. Denk eens aan een oliebollenverkoop. 

Vraag ook uw kerk te collecteren en/of een 

bedrag over te maken op rekeningnum-

mer 50.11.62.194. 

2. Of u kunt zelf een bedrag overmaken. 

Hoeveel pakketten à € 20,- neemt u voor 

uw rekening? Klik hier voor uw online 

bijdrage of maak een bedrag over op reke-

ningnummer 50.11.62.194. Namens Gertjan 

en de stichting ‘Hart voor Haïti’: alvast 

hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Bert van Leeuwen

Ondertussen zijn er reeds 3 20ft containers 

verstuurd naar Port-au-Prince, Haïti, en 

een vierde staat al klaar om verscheept te 

worden.

Tussen het uitgebreide en diverse gamma 

aan goederen dat we konden versturen 

en wat nog klaar staat voor verscheping, 

zitten: wasproducten, lantaarns, bat-

terijen, speelgoed, generator, schoenen, 

shampoo, tandenborstels, tandpasta, 

vaatwasproducten, verzorgingsproducten, 

fietsverlichting, luiers, kleding, stoelen, en 

nog veel meer.

Onze vrienden uit Vilvoorde hadden ons 

verwittigd reeds na de eerste container dat 

ze terug de smaak te pakken hadden. Door 

hun humanitaire acties over de voorbije 

jaren, kan Filadelfia steeds rekenen op vele 

trouwe sympathisanten en bedrijven die 

voluit willen meehelpen. Ook voor Haïti 

was de bereidheid heel groot en waren ze 

in staat om zoveel kostbare goederen in te 

zamelen en op te sturen. 

Filadelfia doet o.a. humanitair werk op 

grote en kleine schaal, zowel in België als 

Filadelfia & Hart voor Haïti 
slaan de handen ineen

Toen het bericht binnenliep van de aardbeving in Haïti, kwam bij de 
Gospelkerk Filadelfia uit Vilvoorde (België) onmiddellijk het idee om 
Hart voor Haïti te contacteren en te zien hoe ze gericht konden helpen. 

Sindsdien is er niet stilgezeten en zijn Robin Vlug, Johan  & Wilcie Smooren-
burg en Gerrit Verbeke afgereisd naar Vilvoorde om de verdere samenwerking 
vast te leggen. 

in het buitenland, zoals bijvoorbeeld naar 

Roemenië en Sri Lanka (na de tsunami). In 

het binnenland verlenen ze hulp door het 

uitdelen van kleding en voedsel. Ze zijn lid 

van de Voedselbank van Brabant en heb-

ben een tweedehandse kledingszaak van 

waaruit zij ook kleding kunnen aanbieden 

aan minimumprijzen. Met de opbrengst 

worden dan weer andere projecten ge-

steund. Eén maal per jaar wordt de ganse 

tweedehandse kledingszaak leeggehaald 

en netjes ingepakt voor een goed doel. Dit 

jaar wordt alles geschonken aan Hart voor 

Haïti.

Vorige maand is Luc De Doncker van 

Filadelfia afgereisd naar Haïti, samen 

met Gerrit Verbeke. Hij verbleef er in het 

kinderdorp Bon Repos. Samen met Johan 

Smoorenburg werd er overlegd hoe er in 

de toekomst nog verder kan geholpen 

worden.

Indien je kennis wil maken met de Filadel-

fia Gospelkerk, neem dan gerust een kijkje 

op hun website www.filadelfiagospelkerk.

be. 


