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Wat u niet wil dat u geschiedt, doe 
dat ook een ander niet. Aan dit 
oude gezegde moest ik onlangs 

denken toen ik een aantal cijfers las over de 
verdeling van de welvaart in de wereld. 
In 1948 bezat de VS 50% van de rijkdommen 
van de wereld met een bevolking van maar 
6,3 procent van de wereldbevolking.  
Nu 65 jaar later is zelfs de verdeling van 
rijkdom en armoede nog oneerlijker 
verdeeld in de wereld. Alleen al in de periode 
tussen 2000 en 2010 is het uitgavebudget 
van America aan defensie met 67% gestegen. 
Dit alles in een tijd dat we in de westerse 
wereld spreken over een economische crisis. 
We hebben steeds minder te besteden, maar 
wat wij, en onze overheden besteden, wordt 
ook telkens onevenwichtiger besteedt.  
 

Oneerlijke verdeling van welvaart creëert onrust en excessen. We zien in onze tijd hoeveel 
moeite het de Nederlandse regering kost om het begrotingstekort op 3 procent te 
krijgen. Om dit te bereiken wordt er zelfs op ontwikkeling geld gekort.  
Van onze welvaart geven we steeds minder om te delen met de allerarmste op de wereld. 
Wij als bestuur van Hart voor Haiti hebben streng naar de budgetten voor het werk 
moeten kijken. Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, hebben we bezuinigingen moeten 
doorvoeren welke niet fijn zijn. Als we hier besluiten dat er bezuinigd moet worden, raakt 
dat direct gezinnen, mensen die wij kennen. Toch doet het ons goed ook hier te kunnen 
melden dat we de gestelde doelen inmiddels hebben behaald. Graag zouden we meer 
willen doen, en wij willen graag, met steun en hulp van u als achterban en betrokkenen, 
hard werken aan het bijeenbrengen van de financiële middelen.  
 
Tijdens deze maanden wordt er hard gewerkt aan de nieuwbouw van de school in 
Leogane, hoog in de bergen. We proberen dit werk gereed te hebben voordat het nieuwe 
schooljaar weer start. 
De financiële middelen voor dit project zijn mede bijeengebracht door een Belgische 
arts, die direct na de aardbeving van 2010 op ons project is geweest. Hij was zo onder de 
indruk van de organisatie en structuur dat hij geld is gaan inzamelen door onder andere 
lezingen te verzorgen over zijn werk als calamiteitenarts. Telkens weer zijn wij blij verrast 
door zoveel steun en hulp, soms uit onverwachte hoek. 
Laten we vooral niet nalaten te doen wat we graag ook voor onszelf zouden doen. Zorgen 
voor onze kinderen, meehelpen en werken aan een betere toekomst voor deze kansarme 
kinderen. 
 
Met vriendelijke groet, en fijne vakantie toegewenst, namens het bestuur,

Robin Vlug - voorzitter

nieuwsbrief

Nieuw transport-
middel nodig!
Door het vele gebruik van de auto’s 
tijdens de diverse hulpacties na 
de aardbeving zijn we toe aan een 
noodzakelijke vervanging. 

Voor de aanschaf van een nieuw 
transportmiddel organiseren wij sa-
men met Wilde Ganzen een actie. Wij 
roepen u op om ons in staat te stellen 
om een auto aan te schaffen. Voor de 
aankoop is ongeveer €28.750 nodig. 
Wilde Ganzen zal op iedere euro die 
wij bijeenbrengen 55% bijleggen 
tot een maximum van €10.200. Dat 
betekent dat wij €18.550 nodig heb-
ben. Dat zijn bijvoorbeeld 371 mensen 
die ons willen steunen met €50, of 
bijvoorbeeld 500 mensen met €37,10. 
Doet u mee?

U kunt ons ondersteunen via de IDeal-
knop, onder “nieuw transportmiddel 
2013”, op onze website www.hart-
voorhaiti.nl. U kunt ook uw bijdrage 
overmaken naar onze bankrekening 
bij de ING met nummer 5361685 of 
bij de Deutsche Bank met nummer 
501162194 onder vermelding van pro-
ject “nieuw transportmiddel 2013”.



Hart voor Haïti steunt al jaren kinderen op 
Haïti, onder andere door het beschikbaar 
maken van goed en betaalbaar onderwijs. 
Dit doen wij via onze scholen op het kin-
derdorp Bon Repos en in Leogane. 
Voor velen volgt daarna een vervolgop-
leiding, bijvoorbeeld tot loodgieter of 
secretaresse. Slechts voor enkelen is een 
medische opleiding mogelijk, immers aan 
deze opleiding zijn hoge kosten verbonden 
en er wordt veel inzet gevraagd. Toch zijn 
er die de ambitie hebben deze opleiding af 
te ronden en het verlangen daarmee hun 
naasten als dokter bij te kunnen staan.

Help onze medische studenten!

Petit Pierre
Ik denk dat heel wat lezers zich dat 
beeld nog wel herinneren, ook al was 
dat eind 1989. 
Een oud mannetje, veel rimpels, treu-
rige ogen en wat dun, flossig haar. 
Maar het was een baby, door Johan  uit 
het ziekenhuis gehaald. 

Daar was hij terechtgekomen, mis-
schien achtergelaten door zijn 
moeder. Zijn leven werd gered, 

want Janny voedde hem met een pipet, 
druppel voor druppel. Jarenlang kende 
iedereen hem als Petit Pierre - kleine Piet.  
Als je hem nu ontmoet is hij zo klein niet 
meer, want het leven in het dorp heeft 
hem goed gedaan, zoals hij vertelt.  
Daar heeft hij zich altijd op zijn plaats ge-
voeld, want het dorp was zijn familie. Zijn 
natuurlijke ouders waren niet te vinden 

en dat is nog steeds pijnlijk, want in Haïti 
is familie heel belangrijk. Gelukkig wilden 
papi Jean (Johan) en mama Jeanine (Janny) 
zijn ouders zijn. Bij hen op het dorp is hij 
opgegroeid, ging hij naar school en volgde 
hij later buiten andere opleidingen.  
Niet dat het leven makkelijk is. De don-
kerste dag in zijn leven was toen mama 
Jeanine overleed, want juist zijn beste tijd 
had hij toen zij nog leefde.  
 
Zijn droom is om advocaat te worden, te 
reizen, voor God te werken en een gezin 
te hebben. In Haïti is dat misschien ook 
wel mogelijk, want christenen zorgen voor 
vooruitgang, zegt hij. 
Sinds een paar jaar woont hij zelfstandig 
buiten het dorp, maar hij is daar nog heel 
regelmatig te vinden. Hij is blij met alles 
wat hij daar heeft meegekregen en zonder 
het dorp kan en wil hij eigenlijk niet..

Wil jij meehelpen om samen met Stich-
ting Hart voor Haïti en Stichting Run-
4health deze jonge mensen een medi-
sche opleiding te laten volgen? Dat kan, 
want Stichting Run4health organiseert op 
zondag 20 oktober 2013 een sponsorloop 
waarvan de opbrengsten geheel gebruikt 
zullen worden voor de opleiding van een 
aantal gemotiveerde studenten die heel 
graag hun studie medicijnen af willen 
ronden en hun kennis lokaal in willen 
zetten. 

Johan en Janny wilden zijn ouders zijn

Help jij ook mee?
Loop zelf mee in de Run4health, en roep 
familie, vrienden, collega’s en kennissen op 
jou via de website te sponsoren voor 8, 21 
of 42 kilometer hardlopen. 
Of als je zelf niet meeloopt, sponsor dan 
één van de lopers! 
Meer informatie en inschrijven kan via 
www.run4health.nl



Geen tijd om stil te zitten...
Beste Zendingsvrienden, 

Het is alweer zeven maanden geleden 
dat we Nederland bezochten. We kij-
ken met plezier terug op alle ontmoe-
tingen die we mochten hebben. Weet u 
dat we 9000 kilometer hebben gereisd 
om 53 activiteiten te bezoeken?  We 
hielden spreekbeurten en presenta-
ties over de stichting en bezochten 
verschillende organisaties en andere 
contacten. 

Dit jaar zijn wij niet in de 
gelegenheid om naar Nederland 
te reizen. Wij moeten voorrang 

geven aan de opleiding en training van 
zes locale mensen in het leidersteam. Met 
het oog op de toekomst vinden wij het 
belangrijk dat ook betrouwbare Haïtianen 
een leidende rol krijgen in het werk. Ook 
al verkeer ik “God zij dank” nog in goede 
gezondheid, feit is dat ik in augustus 70 jaar 
word. Als ik het niet meer kan, moet het 
werk doorgaan. Maar voorlopig is er nog 
geen tijd om stil te zitten…… 

“Hoe gaat het nu met Haïti?  
We horen er nooit meer iets over in het 
nieuws.” Helaas bereiken alleen de natuur-
rampen het nieuws! De verschrikkelijke 

aardbeving van 2010 drukt nog altijd zijn 
stempel op het dagelijkse leven. Voor veel 
mensen is het nog steeds een kwestie van 
overleven. Vandaag leven er 350.000 men-
sen in geïmproviseerde tentenkampen, 
zonder zicht op een verbetering van hun 
omstandigheden. Van echte herbouw is 
namelijk nog geen sprake, men kwam niet 
verder dan wat puinruimen. 

Kinderdorp
Vanuit het kinderdorp doen wij wat we 
kunnen. We verzorgen er momenteel 150 
kinderen en 40 straatkinderen. We zijn ons 
bewust van onze verantwoordelijkheid 
voor hun opvoeding. Daarom werkt een 
team aan het verbeteren van de opleiding 
en instructies voor de tantes en kinderen. 
Ook de geestelijke verzorging krijgt daarbij 
aandacht. Dat opvoeden is overigens 
lang niet altijd zo eenvoudig. Heeft u er 
wel eens bij stil gestaan hoe het is met 15 
pubers tegelijk in huis? 

Daarnaast bezoeken 650 kinderen de 
nieuw gebouwde, anti aardbeving scholen. 
Daar horen zij ook het evangelie. Omdat 
veel van hen uit Voodoo gezinnen komen 
is dan zeker zo belangrijk als de gewone 
lessen. 

De kerk bruist. Er is groei in aantal en we 
zien hoe veel mensen zich afkeren van hun 
bijgeloof, Jezus aannemen en een ander 
leven gaan leiden. Er zijn tal van geeste-
lijke activiteiten, jeugdsamenkomsten, 
vrouwendiensten, en op vrijdagmorgen is 
er een speciale dienst voor de schoolkinde-
ren. Uit Korea ontvingen we kortgeleden 
een paar honderd Bijbels in het Creools. 
Onze kinderen en kerkbezoekers gingen 
blij en trots met een bijbel onder de arm 
naar huis. 

Dank
Als kleine Zendingsorganisatie doen wij 
wat we kunnen voor de mensen die dage-
lijks bij ons aankloppen voor hulp. Helaas 
hebben ook wij problemen als gevolg van 
de crisis in Nederland. Maar we geloven dat 
ook die weer voorbij zal gaan. We zijn u als 
trouwe achterban dankbaar dat u Haïti niet 
vergeet en samen met ons het werk wilt 
doen. Dank voor alle offers die u brengt. 
En blijft u alstublieft bidden voor het land, 
want gebed vermag veel.  

Wij groeten u heel hartelijk en wensen u 
Gods rijke zegen,  

Johan en Wilcie Smoorenburg

Johan en Janny wilden zijn ouders zijn
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Bert van Leeuwen

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u 
steeds geinformeerd over de financiële 
stuatie van Hart voor Haïti. In december 

vorig jaar was al duidelijk dat 2012 een 
tekort zou laten zien. Mede door de crisis 
zagen we de inkomsten met zo’ n 20 % 
dalen ten opzichte van het jaar daarvoor.  

Met deze wetenschap zijn twee bestuursleden 
in januari 2013 naar het Kinderdorp gereisd om 
met Johan Smoorenburg en zijn team te praten 
over de financiële situatie. We hebben gekeken 
hoe de hulpverlening zo economisch mogelijk 
kan worden ingericht. Die gesprekken hebben 
ertoe geleid dat we met  Johan en zijn team een 
nieuw budget hebben afgesproken voor 2013. 
De uitgaven zouden  daarmee zo’n 30 % lager 
worden dan in vorige jaren. 

Op basis van de financiële cijfers tot en met april 
kunnen we nu een eerste tussenstand melden. 
Het is nog vroeg in het jaar maar we kunnen wel 
zien dat vooral de maatregelen om besparingen 
door te voeren op Haïti hun effect hebben. Dat 
kunt u ook aflezen uit de onderstaande grafiek. 
De uitgaven voor hulpverlening tot en met april 
2012 zijn daarin op 100 gesteld. De relatieve 
daling van de uitgaven is dan t/m april bijna 40 
%! Dat is helaas nodig om te zorgen dat er een 

Hart voor Haïti en de financiën (3) 
een bezoek aan het Kinderdorp Bon Repos.

toenemend tekort ontstaat, maar het betekent 
ook dat Johan en zijn team pijnlijke maatregelen 
moeten nemen.

Helaas zien wij nog geen groot herstel in de 
inkomende giften al lijkt de dalende trend 
wel tot staan te komen. De financiële situatie 
van het werk op Haïti blijft daarmee toch 
steeds kwetsbaar. Het zou fijn zijn als u – nu de 
vakantietijd voor de deur staat – nog eens denkt 
aan uw broeders en zusters op Haïti. Zij hebben 
u nog steeds nodig! 


