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Haïti staat niet erg goed bekend in de wereld. Kort geleden bladerde ik door 
een reisgids, op zoek naar een prettig vakantieoord.  Tussen alle aanlokkelijke 
bestemmingen trof ik opeens een opmerkelijk artikel aan over 13 ‘foute 

reisbestemmingen’.  U begrijpt het al, Haïti stond daar prominent genoemd. In één 
rij met landen als Somalië, Zuid Soedan, Noord Korea en Afghanistan. “Zeven op de 
tien Haïtianen leeft van minder dan twee dollar per dag,”  aldus het artikel over ons 
eiland. “Vind je het gek dat ze op dit eiland toeristen als wandelende ‘ geldbuidels” 
zien?  Auto overvallen zijn er heel gewoon. Vaak wordt deze voorafgegaan door een 
nep wegblokkade,”   Dit reisfolderverhaal bevestigt een Amerikaans artikel, dat ik 
eerder onder ogen kreeg. Dat noemt Haïti een van de 13 meest miserabele plaatsen 
op aarde. Deze score is berekend op basis van cijfers over het jaarlijkse aantal doden 
door geweld, werklozen en de inflatie.  

Misschien denkt u nu wel dat we beter maar zo snel mogelijk moeten vertrekken uit Haïti. 
Het is er immers gevaarlijk, levensbedreigend. Wij geloven dat we dat juist niet moeten doen. 
God heeft de mensen in Haïti lief, net zoveel als wie dan ook. Wij voelen ons geroepen om 
samen met Johan, het locale team en het thuisfront om verandering te brengen in het lot van 

de kinderen op Haïti. Natuurlijk nemen we 
geen onverantwoorde risico’s. Wel geven we 
gehoor aan Gods opdracht om te zien naar 
de weduwen en de wezen. Als je doet waar-
voor God je roept, ben je altijd op de juiste 
plaats. En daar zal Hij je beschermen. 

Samen met Johan kijken wij met vertrou-
wen naar de toekomst. We zien dat God de 
juiste mensen op ons pad brengt.  Zo zijn 
we erg blij dat we in de afgelopen tijd een 
aantal betrouwbare locale stafleden hebben 
gevonden. Het zijn capabele mensen die 

al een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden op zich nemen.   Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u een interview met Ruth, zij is een van hen.
Voor ons als bestuur in Nederland en Johan als directeur op Haïti, verschuiven de taken steeds 
meer naar het coachen en trainen van de medewerkers. Controle en bemoediging maken 
daar ook deel van uit. Wij zijn dankbaar voor de inzet van alle experts op het gebied van 
financiën, zorg en verzorging, onderwijs en pedagogische zaken. Maar ook voor opvoeding 
en psychische zorg  voor de kinderen. In dit nummer leest u daar meer over. 

Begin december kreeg een van onze langst zittende bestuursleden Klaas Flokstra ernstige 
gezondheidsklachten. Hij heeft zeer kritieke maanden gehad, maar gelukkig knapt hij nu toch 
weer op.  Dit betekent wel dat Klaas zijn bestuurstaak neerlegt. Hij verzorgde tientallen jaren 
de coördinatie en redactie van de nieuwsbrief. Deze brief komt voor het eerst uit  zonder zijn 
inbreng.  
Klaas, we willen je vanaf deze plaats hartelijk danken voor al die jaren van inzet. Vaak onzicht-
baar achter de schermen, maar o zo waardevol. 

Namens het bestuur wensen wij u allen Gods zegen. Wij voelen ons met u als achterban ver-
bonden om samen dit mooie werk te dragen.

Robin Vlug - voorzitter

nieuwsbrief

Help!
Al jarenlang zijn we als stichting van 
de partij op de Pinsterconferentie.
Een goede gelegenheid om in de 
stand mensen te ontmoeten en te 
vertellen over het werk op Haiti.
Om dat mogelijk te maken waren er 
altijd voldoende vrijwilligers.
Maar dit jaar -door ziekte, pro-
blemen of ander ongerief- is dat 
moeilijk.
En toch willen we daar niet ontbre-
ken van 17 t/m 20 mei !
 
Wie wil ons daarom in de stand komen 
helpen? 
Een dagdeel (een morgen of deel van 
de middag) helpt ons al enorm.
Dus op vrijdag van 17.30 tot 19.30 met 
vooraf wat uren opbouw.
Op zaterdag en zondag van 10 tot 13, 
van 13 tot 16 of van 16 tot 19.30 uur.
Op maandag van 10.30 tot 14 uur en 
daarna de afbouw.
 
Wilt u daar over nadenken??
U kunt zich opgeven bij Fransien van 
het secretariaat via  secretariaat@
hartvoorhaiti.nl of  06-54 326 957.
Bij voorbaat onze hartelijke dank, 
want u vindt toch ook dat we op de 
Pinksterconferentie horen?!



Voorgenomen samenwerking met 
stichting Child Flower
Natuurlijk denkt u bij de zorg voor de 
kinderen in het Kinderdorp in eer-
ste instantie aan een dak boven het 
hoofd, genoeg te eten en een veilige 
plek. Maar direct nadat aan deze voor-
waarden is voldaan, willen we méér 
bieden. Veiligheid is tenslotte meer 
dan alleen de afwezigheid van geweld. 
En voor kinderen die soms heftige 
dingen meegemaakt hebben, is er nog 
een lange weg te gaan voor ze zich ook 
daadwerkelijk veilig voelen. 

Daarom heeft het bestuur van de 
stichting de wens uitgesproken 
om met professionals op psycho-

logisch en pedagogisch gebied samen 
te gaan werken. Momenteel zijn we in 
gesprek met de Vlaamse stichting Child 
Flower. Child Flower is een organisatie 
zonder winstoogmerk die als doel heeft 
het welzijn van kinderen te versterken. De 
stichting is mede opgericht door Naomi 
Vandamme, een vlaamse die als kind uit 

Zou jij jonge mensen op Haïti in staat willen stellen om opgeleid 
te worden tot arts of verpleegster? Dat kan! Samen met Stichting 
Run4health starten we een unieke actie om geld in te zamelen 
voor een medisch studiefonds voor <Piet, Jan, Leo en Anna> en jij 
kunt meehelpen!

Hoe? Door deel te nemen aan één van de afstanden (8, 21 of 42 
km) van de Amsterdam Marathon op zondag 20 oktober. Door je 
in te schrijven bij Run4health en je te laten sponsoren voor jouw 
prestatie kun je geld inzamelen om <Piet, Jan, Leo en Anna> in 
staat te stellen om een medische opleiding te volgen op Haïti. 

Meedoen is makkelijk. Je hebt nog een half jaar om te trainen, en 
sponsoren gaat eenvoudig door gebruik te maken van de website 
van Run4health waar iedereen jou kan vinden en steunen! Meld je 
nu aan en ontvang als eerste bericht als de inschrijving open gaat! 
Meer informatie en aanmelden kan op www.run4health.nl

Loop jij je in het zweet voor een ander?

Haiti is geadopteerd. Naomi is als klinisch 
psycholoog werkzaam in de kinder- en 
jeugdpychiatrie in België (Heerlen).  Daar-
naast zet zij zich volop in voor Child Flo-
wer, om de mensen in haar geboorteland 
zoveel mogelijk te helpen. Naomi heeft het 
kinderdorp in het verleden verschillende 
keren bezocht.  
 
Samen met de specialisten van Child Flo-
wer willen we gaan werken aan een aantal 
zaken waar we in het kinderdorp tegenaan 
lopen. Denk daarbij aan het motiveren 
en opleiden van de tantes, een betere 
communicatie tussen de verschillende 
medewerkers in het kinderdorp en afspra-
ken over het straffen van de kinderen als 
dat nodig is. Voor de kinderen denken we 
aan meer structuur in het dagprogramma 
en wellicht een andere indeling van de 
verschillende woonunits.  
 
In de plannen die er nu liggen spreekt 
Child Flower over een periode van twee 

jaar waarin dit tot stand zou moeten 
komen. We hopen genoeg geld bijeen te 
kunnen brengen om dit project van de 
grond te krijgen.



Even voorstellen…

Au revoir! Twee jaar lang heb ik me actief mogen 
inzetten voor de stichting Hart voor Haiti 
op Haiti. De eerste periode kort na de 
aardbeving (2010) vijf maanden kliniek-
werk (medisch-verpleegkundig) voor 
de mensen van -en mensen buiten het 
kinderdorp, gedaan met veel plezier en 
enthousiasme. De tweede periode (2011 
– 2012) maakte kliniekwerk onderdeel uit 
van een breder takenpakket.  

Tijdens deze periode ben ik veel meer 
samen met Johan Smoorenburg en zijn 
vrouw en het lokale team betrokken 
geweest bij tal van werkzaamheden en 
activiteiten die alles te maken hadden met 
de dagelijkse besturing  van de stichting.  

Dagen vulde zich snel met tal van bezighe-
den, van het aansturen van de kinderap-
partementen, de kliniek, het bejaarden-
huis, het kantoor, het  overige personeel 
als de schoonmaaksters, de loodgieter, 
de electricien, de chauffeurs. Ook het 
doen van inkopen, een overleg her en der, 
bijhouden van het kinder adoptie plan, 
contacten onderhouden met het secreta-
riaat/bestuursteam in Nederland/overige 
sponsorcontacten, met kinderen of een 
bejaarde naar het ziekenhuis, rondleiden 
van gasten, een lading medicijnen loskrij-
gen uit de douane of het behandelen van 
gezondheidsproblemen waren terugke-
rende bezigheden.  

Ik mag terugkijken op een mooie peri-
ode waarin ik veel heb geleerd, waarin 
emoties zich hebben afgewisselt inherent 
aan het werken in een onderontwikkelt 
land, waarin ik bovenal met veel plezier en 
enthousiasme mijn werk heb mogen doen. 
Dit alles samen met Johan en Wilcie, het 
lokale team en het nederlandse bestuurs-
team die ik nogmaals hartelijk wil bedan-
ken voor hun samenwerking, inzet, trouw 
en geduld.  

Ook alle trouwe internationale - en na-
tionale collega’s, vrienden, vriendinnen 
en familieleden ben ik dankbaar voor het 
dagelijks gebed,  alle onvermoeibare steun 
en support die ik continue mocht ontvan-
gen. 

Hartelijke groet,
Jojanneke Oudenaarden

Er zijn van die mensen die je overal tegen 
komt op het kinderdorp. Zo’n persoon is 
Ruth. Werkzaam op het kantoor, steeds 
bezig met van alles en nog wat. Ruth is 
de secretaresse van Johan en bespreekt 
de lopende zaken met hem. Daarom zie 
je haar regelmatig van het kantoor naar 
Johan gaan en weer terug. Verder regelt ze 
geldzaken en beantwoordt de telefoon.

Ruth werkt op het dorp sinds november 
2010 en kwam daar terecht via haar zus die 
haar CV aan Johan gaf. Door haar opleiding 
management is zij een goede kracht op het 
dorp.
Ruth is getrouwd en woont in een eigen 
huisje waar zij en haar man erg blij mee 
zijn. 

Samen hebben ze een zoon die overdag 
door haar moeder verzorgd wordt.
Om op haar werk te komen staat Ruth 
om 4 uur s’morgens op en gaat te voet de 
heuvel af waar ze wonen. In de regentijd 
is dat maandenlang een glijbaan, waarop 
verkeer niet mogelijk is. Beneden moet 
ze dan met de tap-tap verder.  Steeds 
moet ze overstappen op een andere 
tap-tap om in het kinderdorp te komen. 
Zo’n tap-tap is een kleine vrachtauto 
die mensen vervoert. Ze zijn heel vrolijk 
beschilderd, heel oud, heel vaak overvol 
en dus? vaak met pech langs de weg. Dus 
voordat Ruth om half 9 aan haar werk 
begint heeft ze al een urenlange reis 
achter de rug. Eén van de leuke dingen 
in haar werk vindt ze het werken in team-
verband. Er zijn ook minder leuke dingen 
maar ja, dat heb je overal zegt Ruth.
Ruth is blij met haar werk en het kinder-
dorp is blij met Ruth.

Ruth Jean-Christian
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In de nieuwsbrief van december 2012 
hebben wij u al geïnformeerd over het 
‘ financiële plaatje’ van Hart voor Haïti. 

We schreven toen dat de gevolgen van de 
crisis inmiddels goed merkbaar zijn. De 
daling van de giften, die wij gebruiken voor 
de kosten van het Kinderdorp, was in 2012 
bijna 20 % ten opzichte van vorig jaar! 

Met deze wetenschap zijn twee bestuursleden 
Ronald Maat (bestuurslid voor projecten) en 
Reinoud Talsma (penningmeester) naar het 
Kinderdorp gereisd om met Johan Smoorenburg 
en zijn team te praten over de financiële situatie. 
Het doel van het bezoek was duidelijk: we willen 
het werk op het kinderdorp, het onderwijs in de 
scholen en het kerkelijke werk op een gezonde 
financiële basis blijven voortzetten! Daarvoor is 
het nodig dat het werk zo economisch mogelijk 
wordt ingericht en dat er besparingen worden 
doorgevoerd, zodat inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn en blijven. 

Gelukkig bestaat er over dit uitgangspunt tussen 
het bestuur in Nederland en Johan en zijn team 
geen enkel misverstand. We zijn hierin één van 
streven en op basis daarvan hebben we goede 
gesprekken kunnen voeren om te achterhalen 
waar besparingen mogelijk waren. Het is daarbij 
een groot voordeel dat Coeur pour Haïti een 
goede financiële administratie heeft. Het team 

Hart voor Haïti en de financiën (2) 
een bezoek aan het Kinderdorp Bon Repos.

op Haïti kan dus een goed inzicht geven in de 
cijfers, zodat we gerichte maatregelen kunnen 
nemen. 

De gesprekken hebben er toe geleid dat het be-
stuur en Johan en zijn team een nieuw budget 
hebben afgesproken voor 2013. De middelen die 
het bestuur vanuit Nederland maandelijks over-
maakt naar Coeur pour Haïti worden daarmee 
zo’n 20 tot 30 % lager dan in vorige jaren.  Met 
het lagere budget moeten dus ook besparingen 
worden doorgevoerd die soms ook pijnlijk zijn. 
Zo is er minder geld voor noodhulp buiten het 
kinderdorp, maaltijden worden versoberd, er 
zijn besparingen doorgevoerd in het brandstof-
verbruik en er zullen helaas ook medewerkers 
moeten afvloeien. 
 
Johan, Ronald en Reinoud hebben het nieuwe 
budget aan het eind van het bezoek besproken 
met het Haïtiaanse team. Ook daar waren wij 
positief verrast door het begrip dat Haïtiaanse 
medewerkers hebben voor de situatie en de 
noodzaak van deze maatregelen. Zij hebben 
vertrouwen dat ze met God’s hulp en onze steun 
door deze moeilijke periode heen zullen komen. 
Die boodschap willen we graag aan u doorge-
ven. We zijn ook hierin één met onze Haïtiaanse 
geloofsnoten. Wij blijven ons inzetten voor 
het werk op Haïti en hopen daarbij ook op u te 
mogen blijven rekenen!


