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“Een opleiding is de enige manier om 

de cirkel van armoede te doorbreken”. 

Dat zegt directeur Ronny Dagobert 

verderop in deze nieuwsbrief. 

Een diploma betekent niet alleen 

toekomstmogelijkheden voor één 

kind, maar vaak is er een hele familie 

bij gebaat. 

Vele jongeren op Bon Repos kunnen 

na de middelbare school een opleiding 

gaan volgen of zelfs gaan studeren. 

Dat is zeer uitzonderlijk op Haïti. Harte-

lijk dank dat u dit mogelijk maakt door 

uw steun. 

Maar het onderwijs op Haïti is duur, 

zeker nu de koers is gedaald van de 

euro. We hebben uniformen, lesmateri-

alen, salarissen en voedsel nodig voor 

de kinderen. Dit kost uiteraard veel 

geld. Helpt u mee om onze jongeren 

een goede toekomst te geven, om zo 

de armoede te doorbreken? 

U kunt uw gift overmaken naar bankre-

keningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 

5361685 t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, 

Pijnacker. Alvast heel hartelijk dank!

Bijbels onderwijs de basis voor later

Helpt u mee om onze 
jongeren een goede 
toekomst te geven?

Netjes in de rij, vlag hijsen en dan het 
volkslied zingen. Vijf keer per week 
is dat het dagelijkse ritueel voor de 
schoolkinderen van La Source bij het 
kinderdorp. Daarna gaan ze rustig naar 
binnen en starten de dag met gebed 
en een Bijbeltekst. Jong geleerd is oud 
gedaan.

Juf Esther Adonis Dorvillien is juf van 
de eerste klas, bij ons groep 3 ge-
noemd. “De kinderen zijn leergierig 

en komen graag naar school”, vertelt zij. 
“Ze verzuimen alleen als ze ziek zijn, of als 
hun kleren kapot zijn. Een extra schoolu-
niform zit er niet in voor hen.” Leesles is 
populair bij de kinderen, net als de Bijbelse 
lessen. “Wij hebben daarvoor een speciale 
kinderbijbel met veel platen erin. Dat 
houdt de aandacht vast, want beelden 
spreken toch altijd het meest aan. Op onze 
school zijn alle leraren christen, daarom 
kunnen zij vanuit het hart de Bijbelse 
boodschap overbrengen. Als kinderen 
ergens mee rondlopen bidden we per-

soonlijk met hen.” Ook als de ouders zelf 
niet gelovig zijn, of zelf voodoo aanhan-
gen, vinden ze de Bijbellessen geen enkel 
bezwaar. Ze zijn er zelfs blij mee, volgens 
juf Esther. 

Esther voelt zich bevoorrecht dat zij met 
haar broer en twee zussen is opgegroeid 
bij haar beide ouders. Dat is een uitzon-
dering op Haïti. Zij is zelf ook getrouwd 
en heeft twee dochtertjes van 4 en 6 jaar. 
Ze volgde de lerarenopleiding en werkt 
sindsdien met veel plezier als onderwij-
zeres. “Het is mooi om te zien hoe de 
kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. 
Hier bij La Source is een fijne sfeer onder 
het onderwijzend personeel. Sommigen 
van ons werken hier al meer dan 20 jaar. 
Het is positief dat het niet meer nodig is 
om de schoolkinderen die van buiten het 
dorp komen eten te geven. De regio is tot 
ontwikkeling gekomen waardoor ouders 
werk vonden. De kinderen hebben geen 
honger meer, ze werden zelfs een beetje 
kieskeurig!”



“Wie wil slagen in het leven, moet 

hard studeren”, dat is wat Ronny Da-

gobert zijn studenten voorhoudt. En 

dat werkt. Van de middelbare scholie-

ren van La Source, van Hart voor Haïti 

slaagt 77 procent van de kinderen 

voor het eindexamen. Landelijk is 

het slagingspercentage 35 procent. 

La Source staat dan ook bekend als 

een van de beste scholen in de wijde 

omgeving. Daar mag hij trots op zijn.

Ronny Dagobert (57) is al 19 jaar 
directeur van La Source voor la-
ger en middelbaar onderwijs. Hij 

zet zich met hart en ziel in voor de onge-
veer 1000 scholieren en studenten. Zijn 
doel is dat alle kinderen slagen, zodat 
zij kunnen bouwen aan een toekomst. 
“Gelukkig begrijpen de ouders dat een 
goede opleiding belangrijk is. Zij bren-
gen vaak grote offers om hun kinderen 
naar school te laten gaan. Zij zien dat 
kinderen die de school afmaken, veel 
meer kans maken op een goede baan 
en dus ook een fatsoenlijk inkomen. 
Het is de enige manier om de cirkel van 
armoede te doorbreken.” Ronny is niet 
alleen leraar en directeur van de school, 

De dagelijkse vlaggenceremonie op school 
is een voorbeeld van het decorum waar 
Haïtianen zo van houden. Kinderen strak 
in de rij, in een identiek uniform, kijken 
naar het hijsen van de Haïtiaanse vlag. 
Ondanks de armoede blijft het schooluni-
form verplicht. Een dure regel!  

De schooluniformen voor de kinderen zijn 
een grote kostenpost voor de stichting. En 
door het intensieve gebruik slijten ze nog 
snel ook. En natuurlijk tikken de normale 
uitgavenposten door voor de salarissen, 
lesmaterialen en onderhoud aan het 
schoolgebouw. 

Het afgelopen jaar hebben we veel bezui-
nigingen doorgevoerd in het kinderdorp. 
Ook moesten we personeel ontslaan. Dat 
is een moeilijk proces. Het zette ons aan 
om na te denken over de kern van Hart 
voor Haïti. Wat is wezenlijk onze roeping 
en taak? Met andere woorden: wat moet er 
hoe dan ook overeind blijven?

Het antwoord is helder: onze eerste verant-
woordelijkheid ligt bij de kinderen op het 
dorp. We willen hen minimaal een veilig 
thuis met goed onderwijs blijven bieden. 
Daarom besloten we dit jaar de ouder-
bijdrage te verhogen voor kinderen van 
buiten het dorp, die onze school bezoeken. 
Een pijnlijke beslissing. We hopen dat dit 
geen kinderen buitensluit. De keerzijde is 
dat deze beslissing de financiële situatie 
van de school verbetert en goed onderwijs 
voor onze ‘eigen’ kinderen mogelijk houdt. 
En natuurlijk hopen we dat er ooit weer 
zoveel financiële ruimte komt, dat we de 
kinderen van Port-au-Prince zelfs gratis 
onderwijs kunnen aanbieden. 

Hartelijk dank voor het mogelijk maken 
van al ons werk. Mogen we ook in het 
nieuwe schooljaar rekenen op uw steun?

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

De kern van ons werk

hij is ook dominee van een grote kerk. 
“Ik ben ervan overtuigd dat christelijk on-
derwijs impact heeft op de kinderen. Een 
goed lesprogramma bestaat uit meer dan 
leren lezen, schrijven en andere vaardig-
heden. Onze jeugd is de toekomst, en wat 
wij hen meegeven aan christelijke waarden 
kunnen zij later weer doorgeven.“ 

Onderwijs maakt het verschil
“Ouders brengen er grote offers voor“

De kinderen hebben er zin in om weer naar school te gaan. Ze zijn 
trots op hun nieuwe schooluniform waarin ze graag voor u poseren. 

De juf is leuk. Ze 
heeft altijd grap-
jes en maakt ons 
aan het lachen. 

Bij juf Esther 
snap ik het goed 
want ze geeft 
altijd duidelijke 
voorbeelden. 

Soms neemt de 
juf snoepjes of 
koekjes mee. 
Die zijn lekker! 

Soms plagen we 
haar, maar ze 
blijft nooit lang 
boos.  

Ronny is zelf een van de zeven kinderen 
uit een eenvoudig gezin. Hij is getrouwd
en heeft een adoptiezoon. Uit eigen er-
varing weet hij dat een goede opleiding
het verschil maakt. Voordat hij zich 
verbond aan Hart voor Haïti deed hij 
ervaring op als docent in het hoger 
voortgezet onderwijs.



In de loop van de jaren hebben we 
gemerkt hoe goed en fijn het is om de 
contacten in Nederland te onderhouden. 
Het was daarom erg leuk om dit jaar weer 
in Nederland te zijn. Wilcie en ik bezochten 
de Pinksterconferentie van Opwekking, 
waar we vele vrienden en kennissen heb-
ben ontmoet. Opwekking is voor ons een 
hele speciale ervaring, een conferentie die 
wij op Haïti niet kennen. De organisatie 
en het grote aantal vrijwilligers vinden we 
zeer indrukwekkend. In 2016 hopen we er 
weer aanwezig te zijn. Naast het bezoek 
aan de conferentie heb ik ook verschillen-
de spreekbeurten gegeven in Nederland. 
Bijvoorbeeld over geloof, vergeving of stille 
tijd. Het was bijzonder om elkaar ook op 
deze manier te ontmoeten. 

“Het heeft ons bijzonder goed gedaan 
om het meeleven en de interesse te 
ervaren van zoveel mensen die al jaren 
om ons heen staan. Heel bemoedi-
gend, maar ook geweldig om met 
zoveel mensen God groot te maken en 
de eenheid te voelen met elkaar.” 

Hoe anders is het op Haïti. Als er mensen 
zijn die denken dat zendeling een rustig 
beroep is, dan moet u eens op Haïti komen 
kijken… Begrijp me niet verkeerd, ik voel 
me hier thuis en ik blijf hier wonen, ook in 
de toekomst als ik me meer zal terugtrek-
ken van het werk. Maar Haïti is een bizar 
land waar nog steeds veel geweld is, 
bijvoorbeeld ook tijdens de verkiezingen 
die er in augustus waren. 
Toch is het ook juist daarom dat het werk 
van Hart voor Haïti zo belangrijk is. We 
maken werkelijk verschil in het leven van 
vele kinderen en ouderen, die hier veilig 
opgroeien of van hun oude dag genieten. 
Hartelijk dank voor uw steun en gebed!

Johan en Wilcie Smoorenburg

Beste vrienden,

- Bidt u voor de ontwikkeling van onze kinderen op het dorp? Dat ze een 

 goede basis meekrijgen voor de toekomst. 

- Bidt u voor Ronny Dagobert, onze juffen en meesters en voor alle perso-

 neelsleden die betrokken zijn bij de school? Dat ze voorbeelden mogen 

 zijn voor de kinderen.

- Bidt u voor onze financiële situatie? Dat er steeds voldoende zal zijn om

 in de nood te voorzien. Bid dat ons werk zal bijdragen aan het doorbre-

 ken van de armoede op Haïti.

- Bidt u voor nieuwe vrijwilligers die het team in Nederland gaan verster-

 ken?

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti

Uw gebed voor Hart voor Haïti!

Op Haiti zijn schooluniformen verplicht, ook voor de school op het kinderdorp. Om voor 
nieuwe uniformen te sparen hadden we dit jaar op de Opwekkingsconferentie een stand 
in de vorm van een kledingwinkel. Bezoekers konden ‘shoppen’ in de stand, maar in plaats 
van met een gevulde tas naar huis te gaan, betaalden ze de uniformen zonder ze mee te 
nemen. Kinderen mochten de kleding passen, en werden als Haitaanse schoolkinderen op 
de foto gezet. Ook Johan en Wilcie waren het hele weekend aanwezig op de stand, wat 
vele mooie ontmoetingen opleverde. 

Het concept van de stand (inclusief uniformen, hangertjes, gordijnen voor pashokjes etc.)
lenen we uit aan mensen die -bijvoorbeeld in hun gemeente- een evenement organise-
ren. Vraag naar de mogelijkheden via info@hartvoorhaiti.nl

Ook als vrijwilliger meewerken op evenementen als Opwekking? 
Geef je op via info@hartvoorhaiti.nl 

Terugblik op Opwekking
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Kees Goedhart 

Zending is niet een liefhebberij van een 
paar avonturiers, maar een ‘must’ voor 
elke christen die ook maar enigszins 
bewogen is over zijn/haar medemens. 
Daarom: blijf dit werk steunen!

Colofon

In 1997 bezocht Joska van Zuilen Haïti. 
“Ik was klaar met mijn opleiding, en kon drie 
maanden kinderwerk doen op het kinderdorp. 
Het was een geweldige ervaring. Haïti is sinds-
dien altijd in mijn hart gebleven”. Joska voegt 
daar aan toe: “En als het er eenmaal zit, gaat 
het niet meer weg”

Hoe ben je bij Hart voor Haïti terecht geko-
men?
“Drie jaar geleden hebben we een communica-
tiedenktank opgezet. Zo raakte ik betrokken bij 
de stichting. En sinds twee jaar ben ik actief als 
coördinator scholenplan. Eerst met het opzetten 
daarvan, en sinds een jaar loopt dat nu”.

Wat houdt je werk voor het scholenplan in?
“We benaderen scholen met de vraag of ze Hart 
voor Haïti willen steunen. Bijvoorbeeld door struc-
tureel het zendingsgeld te doneren of door een 
actie op te zetten. Dat noemen we ‘school steunt 
een school’. De school wordt dan een Hart voor 
Haïti-school”.

Wat is jouw motivatie om je in te zetten voor 
Hart voor Haïti?
“Ik heb met eigen ogen gezien welk verschil het 
werk van Hart voor Haïti maakt op Haïti. De hoop 

Wordt ook vrijwilliger van Stichting 
Hart voor Haïti

Vind je het mooi om je actief in te kunnen zet-
ten voor andere mensen in nood? Zoek je iets 
waarin jij jouw gaven en talenten kan gebrui-
ken? Dat kan! Stichting Hart voor Haïti is op zoek 
naar vrijwilligers die het team komen versterken. 

Ben je benieuwd waarin jij zou kunnen bijdra-
gen of heb je zelf een goed idee? Laat het ons 
weten! Neem daarvoor contact op met de afde-
ling donateurscontact. 

Interview Joska van Zuilen
die het mensen geeft, in een verder uitzichtloos 
land. Mijn vader is erbij geweest toen ze daar een 
kaal stuk land kochten en de eerste appartemen-
ten gebouwd werden. Als je nu door de poort 
loopt, voelt het alsof je een stukje hemel binnen-
stapt”.

“Als vrijwilliger kun je je gaven en 
talenten inzetten om op afstand, 
op je eigen plek toch mee te helpen.”

Wat vind je zo mooi aan vrijwilliger zijn?
“Het wereldleed wordt concreet in Haïti, begrijp 
je? Als ik lesgeef over aardbevingen of nieuwsbe-
richten lees over geweld, dan raakt mij dat, want 
dan zie ik Haïti voor me. Ik heb het op Haïti van 
dichtbij gezien. Als je dat met je eigen ogen hebt 
gezien, wil je ook graag concreet meehelpen 
om dat leed te verzachten. Dat zie ik ook als een 
opdracht van God”.

Hoe zou je stichting Hart voor Haïti omschrij-
ven?
Trouw vind ik typerend voor de stichting. Dat zie je 
bij Johan, die al jarenlang trouw zijn werk op Haïti 
doet. Maar ook bij alle vrijwilligers in Nederland en 
je ziet het bij de achterban. 


