
Steun met uw school 

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Kinderen groeien er op in armoede, 
met honger en zonder perspectief. Voor Haïtiaanse kinderen is het letterlijk van 
levensbelang dat ze naar school kunnen. Met giften vanuit Nederland en België bouwde 
Hart voor Haïti twee nieuwe scholen in Bon Repos en in Leogane. Meer dan 1000 
kinderen ontvangen nu onderwijs waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen.
Ouders van deze kinderen zijn niet in staat de onderwijskosten te betalen. Daarom 
is financiële steun vanuit Nederland hard nodig. Denk daarbij aan de salarissen voor 
onderwijzers, onderwijsmaterialen zoals schoolboeken en stof om schooluniformen te 
(laten) maken.

Word ook een Hart voor Haïti-school
Bouwt uw school mee aan een betere toekomst voor de armste kinderen van Haïti? Word 
dan ook een Hart voor Haïti-school. Uw school kan op drie manieren meedoen: 

1. Klas voor klas
Uw school steunt per klas of groep een 
schoolklas in Bon Repos of Leogane. Wij 
zorgen voor een klassenfoto van de klas 
uit Haïti. Uw bijdrage per klas bedraagt 
30 euro per kwartaal. 

2. Bouw voor Bouw
Uw kleuterbouw, onderbouw en boven-
bouw steunt een bouw van de school in 
Bon Repos of Leogane. Wij zorgen per 
bouw voor een foto van een bouw uit 
Haïti. Uw bijdrage per bouw bedraagt 
50 euro per kwartaal. 

3. School voor School
Uw school steunt in zijn geheel de 
school in Bon Repos of Leogane. Wij 
zorgen voor een foto van de school. 
De bijdrage van uw school bedraagt 
100 euro per kwartaal. 

Wat krijgt u nog meer van ons?
• Wij sturen filmpjes en foto’s die u op het smartboard kunt laten zien. 
• Ook voor de ouders is er een (digitale) folder als stimulans om hun kinderen mee te  
 laten sparen. 
• Uiteraard zorgen we ook voor korte artikelen en foto’s die u in uw e-mailnieuwsbrief  
 kunt opnemen of plaatsen op uw website.
• Voor nog meer betrokkenheid bij de kinderen hebben we een aantal creatieve   
 suggesties. 

Geef kinderen op Haïti een toekomst!



Hart voor Haïti biedt u een concreet 
en aansprekend project voor uw 
school, want:
•	 Het	(zendings)spaargeld	van	de	kinderen		
 komt direct ten goede aan de kinderen van
 Bon Repos of Leogane.
•	 Hart	voor	Haïti	is	een	concreet	en	kleinscha-	
 lig project bestaande uit opvang, wonen en  
 opleiding voor circa 150 kinderen.
•	 U	kunt	als	school	gemakkelijk	en	snel	aan	de		
 kinderen (en ouders) laten zien wat er met  
	 het	geld	gaat	gebeuren	en	vervolgens	waar-	
 aan het is besteed. 
•	 Wij	sturen	u	daarvoor	korte	filmpjes,	foto’s		
	 en	artikelen	toe	en	andere	praktische	infor-	
 matie. 
•	 Dit	betekent	weinig	werk	voor	u	terwijl	de		
 opbrengst veel betekent voor de kinderen  
 van Haïti.

Stichting Hart voor Haïti
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M info@hartvoorhaiti.nl
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IBAN NL76 INGB 000 5361685

Hart voor Haïti
Johan Smoorenburg werd meer dan dertig jaar geleden geraakt door de armoede in Haïti. 
Bij zijn bezoek aan het land, zag hij dat kinderen er opgroeien in armoede en zonder per-
spectief. Hij besloot er iets aan te doen. In 1982 startte hij met geld vanuit Nederland met 
de bouw van het kinderdorp Bon Repos.  In ruim 30 jaar redde hij samen met zijn team hon-
derden kinderen van de dood door honger of ziekte. Hij haalt de kinderen vaak letterlijk uit 
de goot en omringt hen met zorg en liefde in het kinderdorp. Ze krijgen er medische zorg, 
gezond eten èn goede scholing waardoor hun perspectief op een goede toekomst groeit.

Hart voor Haïti werkt vanuit de opdracht van het evangelie. 
‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Mat 25:40

Hart voor Haïti ontvangt geen subsidie van de overheid en is daarom afhankelijk van giften 
van particulieren, scholen, kerken, bedrijven en stichtingen. Doordat Hart voor Haïti vrijwel 
alleen maar met vrijwilligers werkt, zijn onze overheadkosten extreem laag. Vrijwel al het 
geld komt dus echt in Haïti terecht. 

Keurmerk Hart voor Haïti-school
Als u meedoet, ontvangt uw school het Hart voor Haïti-school-keurmerk in de vorm van een sticker of bordje dat u in uw 
school kunt ophangen. Ook ontvangt u een Hart voor Haïti-school-button die u op uw website kunt plaatsen met een link 
naar de informatiepagina over Hart voor Haïti. 

Meld u aan als Hart voor Haïti-school 
Meld uw school aan als Hart voor Haïti-school. Stuur bijgaand aanmeldingsformulier naar: 
info@hartvoorhaiti.nl 
of per post naar:  Hart voor Haïti,  
t.a.v. Hart voor Haïti-scholen, Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg.

Heeft u nog vragen of wilt u andere mogelijkheden voor steun vanuit uw school met ons 
bespreken? Neemt u dan contact op via: info@hartvoorhaiti.nl of bel 06 543 26 957

Bouwt uw school mee aan een betere toekomst 
voor de armste kinderen van Haïti?


