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Zorg dragen voor weduwen en wezen en hen bijstaan in hun nood. Volgens 
het bijbelboek Jacobus is dat een belangrijk onderdeel van zuivere gods-
dienst. Johan Smoorenburg brengt dat, samen met zijn medewerkers, al 

dertig jaar in praktijk op Haïti.  

De Nederlandse tak van het werk wordt georganiseerd door de stichting Hart voor Haïti. 
Wij mogen eraan bijdragen dat het werk op Haïti zo goed mogelijk wordt voortgezet. Wij 
onderhouden de (vernieuwde) website en brengen nieuwsbrieven uit. We begeleiden 
projecten en leggen daarover verantwoording af. We verzorgen de administratie en zor-
gen voor een jaarverslag, waarover de accountant zijn oordeel geeft.

Voor ons is dat vanzelfsprekend vrijwilli-
gerswerk. Het is immers in de eerste plaats 
het werk van onze God en we mogen ook 
zijn zegen daarop ervaren! En daarmee 
houden we ook de kosten laag, zodat de 
giften zoveel mogelijk ten goede komen 
aan het werk op Haïti. In het aardbevings-
jaar 2010 was dat meer dan 96 cent van 
iedere euro.

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: het 
is ook best een klus. Zeker na de aardbe-
ving moest er natuurlijk veel worden geor-
ganiseerd, geregeld, gepland en gecoördi-
neerd. Dan geldt het nuchtere Hollandse 
spreekwoord van de vele handen die het 
werk licht maken.

We zijn als bestuur van Hart voor Haïti op zoek naar mensen die ons willen helpen om het 
werk op Haïti ook in de toekomst mogelijk te maken. Nieuwe ”collega’s” die een financiële 
administratie kunnen bijhouden en een jaarrekening kunnen maken, zijn zeer welkom. 
En dat geldt ook voor mensen met kennis en ervaring in ICT, voor het bijhouden van de 
website en het onderhouden van de database. We denken ook aan het gebuik van de 
social media bij het werk van Hart voor Haïti, alsook het regelmatig verschijnen van de 
nieuwsbrief en ander drukwerk.

Iedereen die zijn kennis en ervaring wil inzetten voor het werk van Hart voor Haïti is van 
harte welkom! Aanstormend talent heeft een streepje voor. Wij willen graag de jongere 
generaties betrekken bij het werk van onze stichting.

Als je belangstelling hebt, nodigen we je graag uit om informatie in te winnen bij mijzelf 
op telefoonnummer  06-22208613 of via mailadres r.vlug@hartvoorhaiti.nl of bij onze pen-
ningmeester Reinoud Talsma via 06-48055330 of r.talsma@hartvoorhaïti.nl. 

We kijken uit naar je reactie!

Robin Vlug
Voorzitter Hart voor Haïti

nieuwsbrief

Bestrijding van cholera in Haïti is nog 
steeds een noodzaak.

We zijn nog ver van het uitroepen 
van de overwinning op deze 
vreselijke ziekte. Met name 

door de inzet van de vele internationale 
hulporganisaties is het aantal slachtoffers 
sinds het uitbreken van de cholera op Haïti 
sterk afgenomen. Maar dit succes in het 
verslaan van de cholera op Haïti is kwets-
baar. Door terugloop van financiën neemt 
de ondersteuning van internationale 
donoren af of wordt zelfs stopgezet. 
Hierdoor neemt sinds augustus 2011 het 
aantal slachtoffers weer toe. Cholera wordt 
sterker bij slechte sanitaire omstandighe-
den en wanneer schoonwatersystemen 
zwak zijn. De schatting is dat 80% van de 
Haïtianen geen toegang heeft tot goede 
sanitaire voorzieningen en dat meer dan 
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de helft geen toegang heeft tot schoon, 
dus veilig, drinkwater.
In haar “Health Cluster Bulletin” over 
Haïti van 7 november 2011 schrijft de WHO 
(Wereldgezondheidszorg) een toename 
van cholera met 500 gevallen per dag in 
dichtbevolkte gebieden. Met name de 
hoofdstad Port-au-Prince en Cap Haïtian in 
het noorden worden als hoog risico gebied 
aangemerkt.
Hart voor Haïti ziet dagelijks de gevolgen 
van de cholera en wil zich ook in 2012 inzet-
ten voor de bestrijding van deze ziekte. 
Naast de verstrekking van hygiënische gel 
willen we ook actief bijdragen door het 
verstrekken van mobiele waterfilters.
Direct na de aardbeving hebben we op Ha-
iti waterfilters verstrekt van het merk Aqua 
Logic en het type CS Mobile.
Dit handzame drinkwaterfilter is geschikt 
voor kleinschalig gebruik en speciaal 
ontworpen voor drinkwaterbereiding in 
noodsituaties en voor veldwerkers. Door 
middel van dit filter kan vervuild en besmet 
water in een eenvoudige handeling gezui-
verd worden van allerlei verontreinigingen 
waaronder ook bacteriologische.
Bij dit ontwerp is er rekening mee gehou-
den dat het systeem compact, effectief 
en gemakkelijk in gebruik moet zijn. Om 
optimale inzetbaarheid te garanderen is 
dit filter uitgerust met een geïntegreerd 
reinigingssysteem. Hierdoor kan het opper-
vlak van het filterblok eenvoudig worden 
schoongemaakt.
Samen met de Stichting IBOTA, uit Heerde, 
die deze waterfilters heeft ontwikkeld, wil-
len we met uw hulp ruim 300 gezinnen hel-
pen aan schoon drinkwater. De belangrijk-
ste doelstelling van Stichting IBOTA is het 
beschikbaar maken van drinkwaterfilters in 
rampgebieden en andere situaties waar de 
veiligheid van drinkwater in het geding is. 
Waar het gaat om drinkwater in rampgebie-
den kan een beroep worden gedaan op het 
‘Drinkwater Sponsorplan’. Stichting IBOTA 
heeft €9.000 beschikbaar gesteld voor een 
verdubbelingsactie.
Een drinkwaterfilter kost €55,00 per stuk. 
En voor ieder filter dat via Hart voor Haïti 
wordt gedoneerd stuurt Stichting IBOTA 
een extra filter mee. Wilt u ons helpen door 
(een gedeelte van) de kostprijs te geven? 
Steunt u ons dan door overmaking van uw 
bijdrage onder vermelding van “waterfilter”.

Ronald Maat

Schreef ik in mijn vorige artikel over mijn 30-jarig verblijf op Haïti dan kan ik 
nu schrijven over mijn 40-jarig jubileum als zendeling.
Op 18 januari 1972 vertrok ik met mijn vrouw en 2 kleine kinderen naar Marti-

nique, om daar te gaan samenwerken met Hanspeter en Henneke Bolli.
We hebben daar 10 jaar met veel zegen mogen werken en ondanks dat we zonder salaris 
en andere zekerheden, zoals verzekeringen, zijn gegaan kan ik getuigen dat God altijd op 
bijzondere wijze voor ons heeft gezorgd. De eerste periode kwamen we pas na 4 jaar met 
verlof en dat was een lange tijd, in het bijzonder omdat ik ‘vreemd genoeg’ nogal last heb 
gehad van heimwee, maar ook dat is overgegaan.
Als ik terugkijk op 10 jaar Martinique is er veel gebeurd en heb ik vooral in het noorden 
geëvangeliseerd en gemeenten gesticht. Vandaag de dag zijn er 16 gemeenten en het is 
altijd een plezier om Martinique te bezoeken, ze zijn Frère Jean daar niet vergeten.
Nu terugkijkend op 40 jaar zending lijkt het alsof het voorbij is gegaan in een zucht, maar 
ondanks dat ik ook 40 jaar ouder ben geworden, is daar nog steeds de drijfkracht van 
Gods Geest en Kracht om door te gaan. 
De liefde voor het verlorene en de lijdende mens is er nog steeds en ik bid dat God me 
gezond laat, want er is nog zoveel te doen. 
Mensen zeggen me soms dat ik best trots mag zijn op het werk dat is gedaan, maar 
dat voel ik persoonlijk niet zo; integendeel, ik voel me vooral opgelaten als mensen zo 
tegen me praten. Waarom? Omdat het niet mijn werk is, ik heb gewerkt voor Hem en Zijn 
koninkrijk en daar hoop ik nog een tijdje mee door te gaan.

Ook nu weer wil ik u allen danken voor de geestelijke steun die u me heeft gegeven. 
Ik weet dat er mensen zijn die dagelijks voor Haïti en ons bidden en dat al jaren doen. 
Zonder die steun hadden wij het werk niet kunnen doen en ik vraag u dan ook om door te 
gaan met bidden en strijden opdat Haïti ‘wederom’” geboren zal worden.

We wensen u allen Gods rijke zegen.

Johan en Wilcie Smoorenburg

40 jaar zendeling



Van 22 december 2011 tot 6 januari 2012 verbleven wij, Mark en Aafke van 
den Houten, op het kinderdorp.
We vonden het fijn om onze voeten weer op Haitiaanse bodem te zetten. Op 

de vlieghaven werden we door een bandje met vrolijke Caribische muziek verwel-
komd. Het is altijd spannend om door de douane te gaan. We hadden veel spulletjes 
voor het kinderdorp bij ons, waaronder veel medicijnen. Eenmaal buiten stonden 
Jojanneke en Maurice ons op te wachten en vertrokken we samen op weg naar 
het kinderdorp Bon Repos. Het is ons tweede bezoek aan Haïti, toch maakten de 
beelden onderweg van de mensen die verder leven op de puinhopen en daar hun 
koopwaar aanbieden, opnieuw diepe indruk op ons. 

Kerstvakantie in Haïti

Kerstfeest
Kerst vieren in de tropen is zo anders: geen 
kou of sneeuw, maar kerstballen die blin-
ken in een stralend warme zon. Jaarlijks 
vlak voor de kerst krijgen alle kinderen op 
het dorp nieuwe feestkleding.
In hun nieuwe outfit worden de kinderen 
een voor een bij de versierde kerstboom 
in de tuin van Johan en Wilcie op de foto 
gezet. Die foto’s worden samen met een 
werkje en briefje opgestuurd naar de men-
sen uit Holland die een kindje financieel 
geadopteerd hebben.

Kerstavond
Vol trots op zijn paasbest gaan de kinderen 
daarna door naar het kerstfeest in de 
versierde kerk.
Het kinderkerstfeest wordt de avond  voor 

Kerst voor de kinderen en de tantes groots 
gevierd in de kerk. De verzorging en 
voorbereiding lag in handen bij de tieners. 
Groepjes kinderen uit de verschillende 
units verzorgden goed ingestudeerde op-

tredens in de vorm van dans, zang en een 
quiz. Tussendoor werd door iedereen veel 
gezongen met handgeklap. Erg mooi en 
leuk om mee te maken. Na afloop kregen 
de kinderen allemaal een warme maaltijd 
en een zakje snoep. 
Als klap op de vuurpijl lag er onder hun 
bed een prachtig cadeau te wachten. 
De volgende dag zagen we veel blije 
kindergezichtjes met hun cadeau buiten 
spelen. De meisjes hadden een pop met 
haren die gekapt, gewassen en gevlochten 
konden worden.  Dat is natuurlijk echt 
heel leuk voor de meiden om te doen. De 
jongens hadden o.a. een auto, een plastic 
fototoestel met dia’s, etc.



Eerste kerstdag
Eerste kerstdag is op Haiti niet een uitge-
breide feestdag zoals bij ons in Holland.
Maar voor mij (Aafke) wel, want ik ben die 
dag namelijk jarig. En hoewel ik het stil 
had willen houden, was het toch uitgelekt. 
Daardoor ben ik die dag echt heel erg 
verwend en in het zonnetje gezet: ik werd 
verrast met een kindervisite van minstens 
50 kinderen, die mij kwamen feliciteren. 
Onder leiding van Wilcie zongen ze een 
lied,  er werd echt tijd en aandacht aan 
mijn verjaardag besteed.  Zo werd er 

een grote mooi versierde taart met tekst 
bezorgd in ons appartement. Erg leuk en 
gezellig allemaal.

Eindejaarsfeest voor de bejaarde 
mensen
Op 29 december vond het eindejaarsfeest 
voor de bejaarde mensen plaats. Aan het 
einde van de middag zaten de meeste 
bejaarden netjes verzorgd in het conferen-
tiecentrum met hun nieuwe kleding aan. 
Prachtig zagen ze er allemaal uit. Vanuit 
Nederland hadden wij veel oorbellen en 

wat kettingen mee kunnen nemen. 
Jojanneke en ik hadden die de dag daar-
voor in de ‘zusterpost’, de medicijnkamer 
van het bejaardenhuis uitgestald. Omdat 
alle bejaarden daar elke dag komen, was 
het voor de dames een kwestie van uitzoe-
ken.  Het resultaat was blijde gezichten en 
bel madammes op het feest. Echt schit-
terend om te zien hoe ijdel ze nog zijn op 
die leeftijd. De pastor leidde het feest in 
en vervolgens  hadden alle bejaarden hun 
eigen inbreng. Het was bijzonder om te 
zien hoe rustig ze elkaar de tijd gaven om 
voor de groep te gaan staan en hun dank 
aan God te uiten in een lied met bijbeho-
rende gebaren.

Jubileum Johan
Op 30 december was het 30-jarig feest van 
papi Jean. Johan startte op 28 december 
1981 zijn missie op Haïti. Zijn keuze  om 
op Haïti te gaan wonen en werken, kwam 
voort uit grote bewogenheid voor de kans-
arme mensen in dit land. Zijn liefde voor 
hen is zichtbaar geworden in het tot stand 
komen van de stichting Coeur pour Haïti. 
Het feest stond volledig in het teken van 
het werk dat Johan samen met o.a. Janny 
en nu Wilcie  in die 30 jaar heeft verricht.  
Op het schoolplein was een groot podium 
van pallets gebouwd. Daar overheen 
lag een prachtig rood tapijt. Het decor 
bestond uit witte doeken, versierd met 
enkele bloemenkransen. En in de bomen 
hingen gekleurde lichtjes. Er stonden tafel-
tjes met stoelen klaar voor de gasten. De 
genodigden kregen allemaal een mooie 
corsage op en werden vervolgens door 
gastvrouwen naar hun tafel geleid. Er was 
een programma opgesteld met wel 35 op-
tredens. Er waren verschillende artiesten 
uitgenodigd. De optredens waren heel 
afwisselend: dans, zang en instrumentale 
voordrachten van o.a. een trombonist. Wat 
een muzikaal volk zijn de Haitianen toch.
Tijdens het feest werden regelmatig hap-
jes en drankjes rondgedeeld en was er een 
lopend buffet met Haitiaans eten. Wat een 
werk was hieraan besteed, indrukwekkend.
Van het hoofd van de Evangelische Kerk op 
Haïti kreeg Johan een certificaat voor zijn 
dienstbaarheid aan de kerken.
Johan verzorgde zelf een powerpointpre-
sentatie over de gebeurtenissen in de af-
gelopen 30 jaar in Haiti, en vertelde er zijn 
persoonlijke verhaal bij. Bij het verschijnen 
van de foto van Janny reageerden de 
mensen emotioneel en stopte de muziek. 



Het is met geen pen te beschrijven wat 
Johan allemaal meegemaakt heeft. Het is 
duidelijk dat alleen iemand met een sterk 
karakter, doorzettingsvermogen en een 
groot geloof tot deze ‘dingen’ in staat is.
Tenslotte gaven alle jongeren die op het 
project hebben gewoond en nu bezig zijn 
met een opleiding of al werken, Johan een 
prachtige oorkonde als dankbetuiging. 
Mensen die zonder de inzet van Johan 
waarschijnlijk nooit zover waren gekomen. 
De kroon op 30 jaar werk op Haiti. Het was 
een zeer geslaagd feest.

Kerkdiensten en nieuwjaarsdag
Tijdens ons verblijf hebben we twee kerk-
diensten meegemaakt. Die samenkomsten 
worden bezocht door bewoners van het 
dorp (van jong tot oud) en daarbuiten. 
De kerkdeuren en de poort naar de straat 
staan open zodat voorbijgangers ook ge-
tuige  kunnen zijn van lofprijzing en uitleg 
over de Bijbel. 
De tweede kerkdienst viel op 1 januari 
2012.  Er was gelegenheid om elkaar Ge-
lukkig Nieuwjaar te wensen. De mensen 
reageerden hier heel spontaan op;  er werd 
heen en weer gelopen, gekust en handen 
werden geschud.  
Wilcie had de zangleiding, bevlogen en 
charismatisch en Johan preekte.

’s Middags was er een nieuwjaarsviering 
voor de bejaarde bewoners op het project. 
Wilcie begeleidde een groep kinderen met 
het zingen van liederen. Er was gelegen-
heid voor de mensen om zelf iets te zeg-
gen of te zingen. En als klap op de vuurpijl 
trad Mark op als clown. De bejaarden en de 

kinderen hadden veel plezier en genoten 
duidelijk van zijn optreden. Tijdens het 
feestje werden de mensen voorzien van 
drinken en koekjes, die ze bijna allemaal 
bewaarden voor later. 
Als afsluiting kregen ze een envelopje met 
wat kleingeld als Nieuwjaarsuitkering. 
Johan vertelde dat er een nieuwe televisie 
gekocht zal worden voor de gemeen-
schappelijke ruimte. 

Aanbrengen gedenkplaatje Samuel en 
autorit
In Haïti is het gebruikelijk om 2 januari 
vrij te zijn.  Deze dag hadden we daarom 
gepland om met Johan een dagje erop uit 
te gaan. Maar voor we vertrokken hebben 
Mark en ik eerst het belangrijkste doel van 
onze reis uitgevoerd: het aanbrengen van 
het gedenkplaatje op de muur van ap-
partement 2, waar Samuel gewoond heeft 
(Samuel is een gehandicapt jongetje, waar 
Mark en Aafke al heel ver mee waren in de 
adoptieprocedure. Vlak voordat hij naar 
Nederland zou komen is hij onverwacht 
overleden. Dit was een zware klap voor 
hen. Red.)  Johan kwam later nog bloemen 
brengen voor bij het gedenkplaatje. We 
ervaren het als heel goed om dit, ter nage-
dachtenis aan Samuel, gedaan te hebben. 

De tekst op het gedenkplaatje: In liefdevolle herinnering aan Samuel Prenexil, our special lovely boy 
 1 januari 2007 - 8 november 2010
 Mark en Aafke van den Houten



Even eruit
De autorit met Johan was indrukwekkend. 
We zijn door de binnenstad van Port-au-
Prince gereden. Overal staan half of geheel 
ingestorte huizen en gebouwen, mensen 
zijn op de puinhopen weer verder gaan 
leven in krotten, samengesteld uit tent-
doeken, ijzeren golfplaten, plastic, enz. Op 
enkele punten staan blauwe cabines waar 
mensen hun behoefte in kunnen doen. 
Maar deze worden lang niet door iedereen 
gebruikt en zijn bovendien ontoereikend 
voor het bewonersaantal. Langs de rand 
van de weg waar de krotten staan, zitten 
mensen op straat met hun handeltje van 
opgestapeld fruit, kleding, enzovoort. 
Overal zie je afval! Dit wordt regelmatig in 
brand gestoken. Tijdens deze rit deelt Jo-
han veel van zijn zienswijze op het wonen 
en werken op Haïti. Wat een absurde leef-
omstandigheden voor onze begrippen. 
Maar ook opmerkelijk wat een veerkracht 
dit volk heeft, na alles wat ze o.a. in januari 
2010 meegemaakt hebben.

Josoeua, een Haitiaanse man wiens huis 
door de aardbeving onbewoonbaar is ge-
raakt vertelt ons over zijn ervaringen met 
de aardbeving en zijn keuze om op Haiti 
te blijven.  Het is een aangrijpend verhaal. 

Josoeua geeft ook een andere kant weer 
van de nieuwbouw huizen. Er zijn namelijk 
ook mensen die het liefst in hun tent blij-
ven wonen omdat die niet om kan vallen 
bij een aardbeving. Zo hadden wij nog niet 
gedacht.

Werkzaamheden
We hebben de afgelopen twee weken 
verschillende dingen gedaan.  Een belang-
rijk onderdeel was het begeleiden van de 
kinderen bij het uitvoeren van hun werkje 
voor hun sponsors. In totaal zo’n 140 kin-
deren: een tekening of hand- of voetafdruk 



met verf. Het helpen van Jakob bij het ma-
ken en verven van 50 nachtkastjes voor de 
bejaarden. Het uitzoeken en sorteren van 
materialen in het medisch depot en het 
depot waar o.a. dozen staan met knutsel-
materialen. Het maken van stellingkasten 
in dit depot (planken gemaakt van podi-
umplaten van het feest). En tussendoor 
een spelletje spelen met kinderen. 

We werken veel samen met Jakob, een 
Groninger die hier 2 maanden is om als 
vrijwilliger te werken. Hij is een heel goede, 
secure timmerman die veel ideeën heeft 
over het maken van meubels van gebruikt 
materiaal. En we hebben elke dag contact 
met Jojanneke. Zij is door het bestuur 
aangesteld als office manager en verpleeg-
kundige (zie het vorige nummer van de 
nieuwsbrief). We praten veel en delen onze 
ervaringen met elkaar. Dat ervaren we alle 
vier als heel plezierig en zinvol. 

Afscheid
Op donderdagavond houden we een soort 
afscheidsparty. Jojanneke heeft wat lek-
kers gekocht. We evalueren ons verblijf en 
genieten van de waardering die we voor 
elkaar als persoon hebben gekregen. 

De volgende ochtend gaan we in alle 
vroegte de appartementen van de kinde-
ren langs om hen en hun tantes gedag te 
zeggen. Sommige van hen vragen of we 
alsjeblieft nog eens terug willen komen. 
Daarna pakken we onze tassen en drinken 
nog even koffie met elkaar. Dan vertrekken 
we met chauffeur (een oud-bewoner) naar 
het vliegveld en is onze terugreis begon-
nen.

We zien terug op een goede tijd in Haïti. 
De vrolijkheid, de aandacht, het gelach en 

plezier van de kinderen die blij zijn met al-
les, hebben hieraan bijgedragen en zal ons 
nog lang bij blijven. 

Het werk op het  kinderdorp en omge-
ving is zinvol en effectief en absoluut alle 
moeite waard. 

Dat hebben we opnieuw gezien, gehoord 
en ervaren.

Aafke van den Houten.
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Bert van Leeuwen

Haïti werkt aan beter imago

Voor de zoveelste maal wordt Haïti gecon-

fronteerd met een tijd van grote tweespalt 

en scheuring tussen regering en de volksver-

tegenwoordiging. In volkomen onzekerheid op een 

beter leven blijft de Haïtiaanse bevolking in de ellende 

zitten. Twee jaar na de aardbeving moeten we consta-

teren dat er voor de meeste mensen nog steeds weinig 

is veranderd.

Sinds de verkiezing in maart 2011 van president Martel-

ly, zijn er verschillende schandalen openbaar geworden  

tussen de president en de senaat van Haïti. Het begon 

met de arrestatie van een afgevaardigde op het vliegveld 

van Port-au-Prince na zijn terugkomst uit Parijs, de 

reden van zijn arrestatie is niet duidelijk. President Mar-

telly zou de houder zijn van drie paspoorten. Haïtiaans, 

Amerikaans en Italiaans (om een politieke positie te krij-

gen zoals senator, afgevaardigde, minister of president 

mag je alleen het Haitiaanse paspoort hebben). Deze 

beschuldiging gaat niet alleen de president aan, maar 

ook leden van zijn regering, volgens de senator, die zeker 

van zijn zaak schijnt te zijn.

Alhoewel Martilly alles ontkent, is er een speciale com-

misie gevormd die van plan is kost wat kost deze geschie-

denis boven tafel te krijgen. Deze commisie vraagt om 

hulp van de landen die worden genoemd. 

Wie heeft gelijk? Het onderzoek door deze commisie 

heeft wel aangetoond dat van zes leden van de regering 

die zijn onderzocht, er twee zijn met dubbele nationa-

liteit.

Deze schandalen 

schokken alle 

sociale lagen van 

de bevolking, 

want als het 

waar is gaat dit 

reden geven tot 

grote politieke 

instabiliteit, in 

een land waar 

juist stabiliteit 

en eenheid nodig is.

Hoe dan ook, de president van de senaat heeft laten 

weten dat de wet zal worden uitgevoerd als de beschuldi-

gingen waar blijken te zijn.

Wederopbouw Haïti

Haïti heeft grote moeite om de aardbevingsramp te 

boven te komen en ondanks alles word er veel gepraat 

over de wederopbouw. Iedereen word opgeroepen om 

mee te helpen een oplossing te vinden, van de Kamer 

van Koophandel tot alle andere organisaties en mensen 

die willen investeren in het land.

De president is vastbesloten voor wat betreft de herbouw 

van het land en nodigt iedereen uit om mee te helpen. Hij 

roept zakenmensen en bedrijven uit alle landen op om 

te investeren in Haïti. (één van zijn slogans: Haïti staat 

open om zaken te doen) hij belooft daarbij goede con-

dities en een veilig investeringsklimaat. Verschillende 

bedrijven en hotels waaronder Best Western en Marriot 

hebben besloten een vestiging te openen op Haïti.

De vele reizen van president Martelly moeten bijdragen 

aan een beter imago van Haïti.

De regering van de Dominicaanse Republiek heeft in 

het noorden van Haïti een ultramoderne universiteit 

gebouwd, een investering van vijftig miljoen dollar. Dit 

heeft niets te maken met de aardbeving, maar is een 

belangrijk project voor de nabije toekomst.

De regering is begonnen de openbare ruimte te ont-

ruimen en de mensen die daar huin tenten hadden 

neergezet te evacueren. Zij worden nu buiten de stad in 

noodwoningen gehuisvest.

Andere slachtoffers die hun tenten op privé-stukken 

grond hebben neergezet en ook gedwongen worden te 

verhuizen, hebben de authoriteiten gevraagd hen te 

helpen.

Nu, twee jaar na de aardbeving zijn in elke wijk de gevol-

gen van de ramp nog steeds te zien, overal ingestorte 

huizen en gebouwen waar nog niets aan is gedaan.

Wyphalda Jean
(zus van Wilcie Smoorenburg)

(500.000 slachtoffers wonen nog in zeer moeilijke om-

standigheden en hebben op dit moment geen uitzicht 

op een beter leven. Ook al is het klein, wij zijn van-

daag begonnen met de bouw van 25 huisjes, een project 

van EO metterdaad. JS.)

30-jarig Jubileum Stichting Hart voor Haïti

Heeft u het al gezien? Het logo van deze nieuwsbrief heeft een feestelijke uitstraling 

gekregen.

In 2012 bestaat de Stichting Hart voor Haïti  30 jaar. Om dit heugelijke feit niet zomaar 

voorbij te laten gaan, zal dit gevierd worden op zaterdag 15 september in Nieuwegein. 

Het is geweldig om te zien dat wij in die jaren, met u als achterban, vanuit een warm 

kloppend hart voor Haïti, echt iets mochten betekenen voor onze medemens.

In de volgende nieuwsbrieven leest u meer over het programma.


