
Sponsor een kind en maak het verschil! 

Een thuis en een toekomst 
voor ieder kind

Over Hart voor Haiti 
Hart voor Haiti werd in de jaren ’80 opgericht als achterban voor zendeling Johan 
Smoorenburg. Vanuit het niets bouwde hij in de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince het 
kinderdorp ‘Bon Repos’. Op deze fantastische plek staan twaalf appartementen, die elk 
plek bieden aan twaalf kinderen. Daarnaast is er een school voor meer dan 500 kinderen 
uit heel de stad. En de bloeiende gemeente die een plek heeft gekregen in het dorp, 
brengt het evangelie in een land dat belast wordt door de invloed van voodoo. 

De moeder van Jean (11) overleed bij de geboorte.  
Hij en zijn tweelingbroer bleven achter bij hun vader, die 
niet voor ze kon zorgen. Na bijna 9 maanden bracht hij ze 
-zwaar ondervoed- bij Stichting Hart voor Haiti. Nu gaat 
het goed met de jongens. Jean doet het goed op school en 
wil later ‘een beroemde monteur’ worden…

Het verhaal van Jean is slechts een van de vele 
hoopvolle verhalen in kinderdorp Bon Repos. In het 
kinderdorp krijgen de allerarmste kinderen van een van de allerarmste 
landen ter wereld weer een thuis en een toekomst. Hier krijgen ze een veilig plek en een ‘tante’ 
die voor ze zorgt en die van ze houdt. Ze krijgen genoeg te eten, scholing, een lekker bed.  
Ze komen in contact met het evangelie en worden meegenomen naar de kerk.

Het Kinder Adoptieplan
Door middel van ‘adoptie’ koppelt Stichting Hart voor Haiti kinderen als Jean aan een sponsor. 
Met de financiële bijdrage van die sponsor betaalt de stichting de gangbare kosten die nodig 
zijn voor ieder kind: maaltijden, verzorging, scholing, kleding… Per kind hebben we ongeveer 
64 euro per maand nodig. Dat bedrag kunt u helemaal zelfstandig opbrengen, maar u kunt  
het ook delen met een andere sponsor (die wij voor u uitzoeken). In dat geval betaalt u  
32 euro per maand. 
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Wat kan ik van Hart voor Haiti verwachten? 
Ieder jaar krijgt u een rapport over uw kind. Daarin staat een actuele foto, informatie over de 
gezondheid en schoolresultaten van uw sponsorkind, de achtergrond van het kind. Soms krijgt 
u ook een tekening of een brief van uw kind. Als er tussendoor belangrijk nieuws over uw 
kind te melden is, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. U kunt een brief of een klein 
cadeautje via donateurscontact aan uw sponsorkind sturen: zij zorgen er dan voor dat het in 
Haiti komt. 

Wat kan ik niet verwachten?   
Hart voor Haiti werkt enkel met vrijwilligers. In tegenstelling tot grotere organisaties die 
een vergelijkbaar adoptieplan aanbieden, kunnen wij niet iedere maand of ieder kwartaal 
bemiddelen in correspondentie tussen u en uw kind. We hopen hierin op uw begrip. 

Ja, ik doe mee!    
Wilt u meedoen met het Kinder Adoptieplan en zo het verschil maken in het leven van een 
kind? Stuur een mailtje naar info@hartvoorhaiti.nl. We sturen u dan snel de gegevens van een 
kind dat wacht op een sponsor, waarna u een beslissing kunt nemen. U krijgt vanaf dat moment 
ieder kwartaal de nieuwsbrief van Hart voor Haiti, per post of digitaal. Uw bijdrage wordt iedere 
maand automatisch afgeschreven en u kunt te allen tijde uw sponsoring stopzetten. 

Doe ook mee en verander de 
wereld voor een kind op Haiti! 

ING: NL76 INGB 0005 3616 85  
t.n.v. Stichting Hart voor Haiti te Pijnacker
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