
Heb ook een

Geef kinderen op Haïti een toekomst! 
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Kinderen groeien er op in ar-
moede, honger en zonder perspectief. Voor Haïtiaanse kinderen is het letterlijk van 
levensbelang dat ze kunnen wonen, leren en leven in het Kinderdorp Bon Repos. 
Daar wonen nu ongeveer 150 kinderen die uitzicht hebben op een betere toekomst! 
Bon Repos ligt in de hoofdstad van Haïti, Port-au-Prince. In de jaren ’80 is het let-
terlijk vanuit het niets opgebouwd door zendeling Johan Smoorenburg. 

In Bon Repos wonen bijna 150 kinderen, 
verdeeld over twaalf appartementen. In 
ieder appartement wonen 12 kinderen 
van verschillende leeftijden, onder leiding 
van een ‘tante.’ Zo lijkt de samenstelling 
het meeste op die van een normaal gezin. 
Deze kinderen zijn wezen of komen uit 
gezinnen waar er niet voor hen gezorgd 
kan worden. In het dorp krijgen ze een dak 
boven hun hoofd en genoeg te eten. Ze 
krijgen onderwijs en kunnen naar de kerk 
en bouwen zo aan een stabiele toekomst.

Opleiden voor de toekomst
In het kinderdorp staat behalve deze ap-
partementen ook een school. Hier gaan 
niet alleen de kinderen die in het dorp 
wonen naar school, ook andere kinderen 
kunnen hier les krijgen. In totaal gaan er 
zo’n 600 kinderen uit Port-au-Prince naar 
school bij Hart voor Haïti. Daarnaast zijn 
er verschillende beroepsopleidingen die 
met hulp van de stichting mogelijk worden 
gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de Bij-
belschool, de bakkerij en het waterproject. 

Kerk is een lichtpunt
De kerk in het dorp is een bloeiende ge-
meenschap. Hier gaan veel van de kinde-
ren en medewerkers van het dorp naar de 

kerk, maar ook andere gelovigen komen 
geregeld naar de diensten op zondag. De 
kerk is een lichtpunt in het zware bestaan 
van veel Haïtianen. In het hogerop gele-
gen Leogane zijn met onze hulp ook een 
school en een kerk gebouwd, die door veel 
Haïtianen uit die regio worden bezocht. 

Prettige oude dag
Een deel van het dorp is gereserveerd voor 
ouderen. Hier mogen bejaarde Haïtianen 
die verder niemand hebben, een prettige 
oude dag slijten. Zo is het project dat oor-
spronkelijk alleen voor kinderen bedacht 
was, tot zegen geworden voor kinderen, 
volwassenen en ouderen. 

Licht laten schijnen
Behalve het werk op het dorp, geeft Hart 
voor Haïti ook noodhulp daarbuiten. Haiti 
is regelmatig het slachtoffer van natuur-
rampen, waar de grote aardbeving van 
2010 een afschuwelijk voorbeeld van is. 
Maar ook overstromingen, uitbraken van 
cholera, politieke onrust en kleinere aard-
bevingen eisen regelmatig slachtoffers. 
Hart voor Haiti wil in dat soort donkere 
situaties ook het licht van Christus laten 
schijnen. Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een warm hart toe. 
Elke druppel op de goeie plaats is er één! 
Bedankt voor ieder die dat beseft. Gods zegen!
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Projecten

Hoe kan ik meehelpen?
U kunt ons op verschillende manieren steunen. 

Hart voor Haïti 
in Nederland
De achterban van Stichting Hart voor Haïti bevindt zich voor het grootste deel in 
Nederland. Het bestuur, de administratie en fondsenwervende activiteiten worden 
vrijwel alleen door vrijwilligers gedaan. Daardoor is de overhead van Hart voor Haïti 
uitzonderlijk laag. Als u ons gaat steunen, weet u dus zeker dat uw gift op de juiste plek 
komt! 

Als particulier kunt u een gift overmaken of ons structureel steunen, bij-
voorbeeld met een vast bedrag per maand. Dat kan voor een project, maar 
ook voor de algemene kosten. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger om 
het vele werk in Nederland mogelijk te maken.

Als kerk of gemeente kunt u acties houden voor Hart voor Haïti, of bijvoor-
beeld de opbrengst van de collecte aan ons doneren.

Als school kunt u meedoen aan het scholenplan: u sponsort dan een klas, 
een onder-, midden, bovenbouw of een hele school.

Als bedrijf kunt u meedoen aan het bedrijvenplan, dat de kosten voor het 
onderhoud van de appartementen bijeen brengt.

U kunt ook meedoen aan het Kinder Adoptie Plan: u sponsort dan een kind 
voor € 32,00 of € 64,00 per maand. U betaalt dan voor het eten, de huisves-
ting en het onderwijs van een kind op het dorp.

  Appartementen voor kinderen op het kinderdorp

  Appartementen voor ouderen op het kinderdorp

  De kerk op het kinderdorp

  De school op het kinderdorp

  Noodhulp

  Aanverwante projecten als de bakkerij, de Bijbelschool en het waterproject 

Mail met donateurscontact voor meer informatie: info@hartvoorhaiti.nl of bel 06 543 26 957.


