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Noodhulp in volle gang
‘Je kunt de hele dag wel huilen’

Plan van aanpak

Nadat orkaan Matthew was uitgeraasd, 
ging het team van Bon Repos erop uit 
om eerste hulp te bieden. Bij aankomst 
in de verwoeste dorpjes werd het team 
getroffen door de hopeloosheid van de 
mensen. ‘Alles is verwoest, je weet bijna 
niet waar je beginnen moet’, consta-
teert Johan Smoorenburg verdrietig.   

Eerste hulp verlenen klinkt makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Het duurt 
een week voordat het in Nederland 

ingezamelde geld voor noodhulp aankomt.  
Vervolgens kost het vanuit Bon Repos 
zeker vijf à zes uur om het rampgebied 
te bereiken. Johan en zijn team gingen 
eerst op inspectie om de mogelijkheden 
te inventariseren. ‘Het is in en in triest wat 
je dan ziet’, vertelt Johan. ‘Je kunt de hele 
dag wel huilen. Hele dorpen zijn wegge-
vaagd.’ Om de levensmiddelen uit te delen 
zochten ze naar een veilige uitdeelplek.  
‘Je kunt dat beslist niet gewoon vanuit een 
vrachtwagen doen’, licht Johan toe.  

‘De mensen hebben dagenlang niet ge-
geten, dus als je dit niet goed organiseert 
krijg je chaotische toestanden. En zelfs nu 
nog moest Wilcie de politie erbij halen.’   

Hoop
Twee weken later ging het team er weer 
op uit om voedsel uit te delen en noodre-
paraties aan huizen uit te voeren. ‘Je bent 
negen maanden verder voordat je weer 
een banaan van een boom kunt plukken’, 
houdt Johan nuchter voor. ‘Die noodhulp 
is dus van levensbelang. Maar voor de 
lange termijn moet er natuurlijk meer ge-
beuren.’ Het team van Johan heeft enkele 
dorpen uitgekozen waar zij structurele 
hulp gaat verlenen. ‘De herbouw van de 
steden moeten we overlaten aan grote 
hulporganisaties en de overheid. Maar wij 
doen wat we kunnen. De mensen kunnen 
het bijna niet geloven’, vertelt hij. ‘Ze zijn 
enorm dankbaar met de aangeboden hulp. 
En het geeft hen hoop voor de toekomst.’

Op 4 oktober 2016 werd Haïti opnieuw 
getroffen door een natuurramp. Orkaan 
Matthew raasde met grof geweld over 
het land en liet een spoor van vernie-
ling achter zich. Opnieuw verloren vele 
Haïtianen een of meerdere geliefden. 
Opnieuw werd van velen hun huis met 
de grond gelijk gemaakt. Opnieuw zag 
de bevolking van Haïti hun toekomst 
voor hun ogen verdampen. 
Volgens verschillende bronnen is 
de komende tijd een duizelingwek-
kend aantal Haïtianen afhankelijk van 
noodhulp. Maar liefst 350.000 mensen 
hebben direct onze hulp nodig. Omdat 
Hart voor Haïti een kleine stichting 
is die drijft op vrijwilligers, zijn onze 
mogelijkheden beperkt. Toch doen we 
wat we kunnen, zowel in Nederland als 
op Haïti. 
Na de ramp heeft Johan Smoorenburg 
in eerste instantie een klein team naar 
het rampgebied gestuurd om pols-
hoogte te nemen. Kort daarna vertrok-
ken hij en zijn vrouw Wilcie ook naar 
het getroffen deel van Haïti, zo’n 300 
kilometer van Port-au-Prince. Daarna 
werd een plan van aanpak gemaakt: 
waar hebben deze mensen op korte 
en lange termijn het meest behoefte 
aan? Hoe kunnen we hen niet alleen 
hun heden, maar ook hun toekomst 
teruggeven?
Besloten werd dat we ons op een klein 
gebied zouden richten. Zo kunnen we 
niet alleen helpen met de allereerste 
levensbehoeften, maar ook proberen 
de mensen weer een toekomstperspec-
tief te geven. Dus niet alleen water en 
brood, maar ook kleinvee en zaaigoed. 
We willen u bedanken voor alle steun 
die we afgelopen weken mochten 
ontvangen, zowel in middelen als op 
andere gebieden. Helaas zijn we er nog 
niet: eigenlijk hebben nog maar een 
piepklein begin kunnen maken met de 
wederopbouw van het rampgebied. 
Helpt u ons, zodat we dit werk voort 
kunnen zetten?   



De afgelopen weken voelden als een déjà-
vu. Opnieuw werd de bevolking van Haïti 
het slachtoffer van natuurgeweld.  
En opnieuw werden we als stichting met 
nauwelijks enige voorbereiding in het 
diepe gegooid. De telefoon stond rood-
gloeiend: journalisten van een krant of een 
radio- of televisiezender die Johan willen 
spreken. Vanwege het tijdsverschil werd 
hij vaak midden in de nacht geïnterviewd. 
Van alle kanten werd om informatie ge-
vraagd die we zelf nauwelijks boven water 
kregen.

Omdat het kinderdorp ongedeerd bleef, 
was het even de vraag wat we nu zouden 
gaan doen. Wil en kun je als kleine stich-
ting mensen helpen, ook als die zich niet 
direct in je blikveld bevinden? We hebben 
het als stichting al zo moeilijk om ons ei-
gen hoofd boven water te houden. Je kunt 
toch onmogelijk iedereen helpen? 
Nee, je kunt niet iedereen helpen. Maar 
Johan stuurde ons vlak na de ramp meteen 
een bericht: ‘Niets doen is geen optie’.  
En natuurlijk had hij gelijk. Laten we doen 
wat we kunnen. Iedere Haïtiaan die we 
kunnen helpen en zo de liefde van de Here 
Jezus kunnen laten zien, is er een.

En zo zijn we sindsdien aan het werk. We 
doen wat we kunnen. De vrijwilligers zijn 
volop bezig om informatie te delen via de 
website, sociale media en andere kanalen. 
We ondersteunen bedrijven en scholen die 
een actie voor noodhulp willen houden 
met materialen en informatie.  
Met resultaat: we kunnen voedselpakket-
ten uitdelen in het getroffen gebied en 
mensen helpen weer enigszins op de been 
te komen. Aan ons nu de mooie maar las-
tige taak om ervoor te zorgen dat we –net 
als in 2010- iedere euro uitgeven waar hij 
het hardste nodig is. U kunt erop vertrou-
wen dat we dat naar eer en geweten zullen 
doen! 

Zonder zwembandjes 
in het diepe

Marie Mirlaine Augustin woont met haar twee kinderen en haar vader en moeder 
in het huisje waarvan nu alleen de muren nog overeind staan. Net als zoveel  
Haïtianen is zij door orkaan Matthew alles kwijt geraakt. Marie Augustin ont-
vangt nu voedselhulp van Hart voor Haiti en Johan sprak met haar. 

“Er waren wel waarschuwingen voor de cycloon binnen gekomen via de telefoon en 
deze werden mondeling doorgegeven aan elkaar. Ik had echter nooit gedacht dat 
orkaan Matthew zoveel schade zou toebrengen.“, vertelt Marie. “Iedereen dacht dat 
het wel zou meevallen, dus we hebben niets gedaan om ons hierop voor te bereiden.” 
In het verleden kwamen ook wel eens waarschuwingen door maar vaak stelde het 
vervolgens weinig voor. 

De cycloon kwam ’s nachts toen de mensen al sliepen. “De wind en regen wekten ons 
en rond 3 uur ’s nachts vloog het hele dak eraf en zaten we in de regen”, vertelt ze ver-
der. De schade is voor veel Haïtianen enorm en zo ook voor Marie. “De muren van het 
huis zijn blijven staan maar verder zijn we alles kwijt. Onze tuin waar we voor een groot 
gedeelte van leefden is vernield en onze geiten zijn ook doodgegaan. We hebben 
vrijwel niets meer.”

De hulp komt op Haïti maar moeilijk op gang, maar Marie heeft gelukkig hulp ontvan-
gen van het kinderdorp. “Ze brachten ons rijst, bakolie, schoon water en wat geld.” Over 
de vraag hoe Marie de toekomst ziet kan ze kort zijn. “Ik weet niet wat de toekomst ons 
gaat brengen, we zijn alles kwijt en we zijn puur aan het overleven. Alleen God kan ons 
nog een toekomst geven.”

‘We hebben vrijwel niets meer’



Matthew is zeker niet de eerste orkaan die ik 
meemaak in het Caribisch gebied. Maar het 
went nooit. Een orkaan is onvoorspelbaar, 
hij kan opeens van richting veranderen, en 
ook weet je nooit hoe sterk hij precies zal 
zijn. Als je dan zo’n monster aan ziet komen 
ga je echt heel hard bidden! Matthew viel in 
de categorie 4, dat is de één na sterkste. Met 
windstoten van 200 kilometer verwoestte hij 
alles wat op zijn weg lag. 
Ons dorp lag buiten het oog van de orkaan. 
Behalve wat afgebroken takken en een kleine 
waterschade is er niets gebeurd. Gelukkig. 
Van tevoren hebben we gedaan wat we kon-
den om de schade te beperken. We hebben 
golfplaten daken met extra spijkers vastge-
zet en alles wat door de wind kan worden 
opgenomen opgeruimd. En natuurlijk moest 
iedereen binnen blijven.
Maar in andere gebieden heeft het natuurge-
weld alles weggevaagd; dorpen, plantages, 
tuinen. Je wordt zo verdrietig als je de hulpe-
loosheid van de mensen ziet, wachtend op 
hulp van anderen. Het zijn er tienduizenden. 
Ongeveer 1.000 mensen zijn omgekomen. 

We doen wat we kunnen om de wanhopige 
bevolking te helpen. Maar we moeten ook 
voorzichtig zijn. Je begrijpt wat er gebeurt 
als er een vrachtwagen met levensmidde-
len aankomt rijden op een dorpsplein vol 
uitgehongerde mensen. Maar we gaan door. 
De dankbaarheid van mensen die onze hulp 
ontvangen is enorm. Met uw ondersteuning 
hopen we een aantal dorpen structureel 
te helpen door hun huizen te repareren, en 
de mensen weer middelen van bestaan te 
geven. Nederlanders staan bekend als gulle 
gevers. Helpt u ook nu weer mee met uw 
gaven en gebeden?

Zo’n orkaan 
went nooit

 - Bid voor de slachtoffers van orkaan Matthew.

 - Bid voor de hulpverlening, en voor onze rol daarin

 - Gebed voor de financiële situatie die kritiek blijft

 - Gebed voor het echtpaar Rik en Charlotte die in november bij ons komen

 - Bid voor de leiding van het kinderdorp en het gehele project

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

Uw gebed voor Hart voor Haïti!

Afscheid Constant Claudymir

Tot onze spijt hebben we in het kinderdorp afscheid moeten nemen van Constant 
Claudymir. Twee jaar geleden stelden wij hem aan als de beoogde opvolger van Jo-
han. Bij een financiële controle bleek Constant helaas niet honderd procent finan-

cieel integer te zijn. Gelukkig is er geen geld verdwenen, maar u snapt dat we Constant 
om deze reden hebben moeten ontslaan. Integriteit is wat ons betreft een noodzakelijke 
basis voor samenwerking.
Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen, hebben we bedacht er goed aan te 
doen in plaats van een manager een soort management-team te vormen in het kinder-
dorp. Vijf teamleden gaan -met Johan Smoorenburg als adviseur- de dagelijkse leiding 
van het dorp op zich nemen. Wilcie Smoorenburg en onze predikant op het kinderdorp 
maken bijvoorbeeld deel uit van dit team. Het bestuur in Nederland zal hen regelmatig 
controleren vanuit Nederland en op Haiti. We verwachten hiermee een stabiele leiding 
voor het project te hebben gevonden, waarbij het risico dat iemand een scheve schaats 
rijdt, minimaal is. 

In een woord: overweldigend. Wat een geweldige reacties hebben we gekregen op 
onze oproep om te helpen sparen voor een nieuw kookstel. Dolblij is het team in het 
kinderdorp met hun nieuwe apparaat. Bedankt voor uw gift! 

Bedankt voor uw gift 



Op 14 november lieten Rik en Charlotte van Egmond (allebei 27 
jaar) uit Leiden, alles achter zich; werk, huis, familie en vrienden. 
Een jaar lang wonen en werken ze in Bon Repos. Het jonge be-
vlogen stel wil zich een jaar lang inzetten om Hart voor Haïti op 
de kaart te zetten bij een nieuwe, jonge achterban. En natuur-
lijk steken ze, waar het verder maar nodig is, de handen uit de 
mouwen.
Rik en Charlotte zijn nooit het bezoek van Johan vergeten aan 
hun gemeente in Warmond, kort na de aardbeving in 2010. Zijn 
verhaal over het leven in Haïti, het kinderdorp, de nooit afla-
tende stroom van moeilijkheden en zijn doorzettingsvermogen 
bleef hen altijd bij. Al vanaf hun tienertijd namen zij zelf ook 
deel aan zendingsreizen voor jongeren. Zo leerden zij elkaar 
kennen in Oekraïne. Voordat zij zich hopen te settelen met een 
gezin, willen zij hun liefde en talenten inzetten voor Bon Repos. 
‘Gerechtigheid is een thema dat ons bezighoudt. We hebben alle 
middelen, vliegen zelfs naar de maan, maar toch lijdt een groot 
deel van de wereldbevolking honger.’

Communicatie
Charlotte was tot 1 november actief als redacteur bij BEAM, de 
jongerentak van de EO. Zij begrijpt als geen ander het belang 
van een goede communicatie. ‘Met verhalen en vlogs (filmpjes 
op internet) wil ik laten zien dat we echt licht brengen in Haïti. 
En dat we dat met elkaar kunnen vergroten. De pers laat vaak 
alleen het negatieve nieuws horen. Al voor ons vertrek merkten 
we dat jongeren geïnteresseerd zijn als je hen op de juiste wijze 
aanspreekt en uitlegt wat er gebeurt.’ Rik was met een jonge-
renproject actief in het maatschappelijk werk. Met zijn kennis 
en ervaring hoopt hij de kinderen in het kinderdorp te kunnen 
helpen.  
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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

Charlotte en Rik van Egmond
Jonge generatie zet zich in voor Bon Repos

Rik en Charlotte (met voorganger 
Wilfred van Rijn) tijdens de dienst 
waarin zij werden uitgezonden, bij 
baptistengemeente Kaleb in Teylingen 
(waar het allemaal begon). 


