
Verantwoording van uw 
giften over 2010

In onze nieuwsbrief van septem-
ber/oktober 2010 hebben wij u 
een beeld gegeven van de inkom-

sten en uitgaven een half jaar na de 
aardbeving. Inmiddels stellen wij een 
jaarverslag over 2010 op. Wij willen 
u intussen graag informeren op basis 
van de voorlopige cijfers.

Een klein jaar na die vreselijke ramp blijkt 

dat we in totaal € 3,7 miljoen aan giften 

hebben mogen ontvangen. Een bedrag 

dat ons totaal overrompeld heeft! Als 

kleine organisatie van vrijwilligers, zonder 

reklamebureau, een hoofdkantoor en 

zonder hulp van giro 555 (samenwerkende 

hulporganisaties), maar met u als trouwe, 

betrokken achterban die gaf vanuit het 

hart, werd dit onvoorstelbare resultaat 

geboekt

Waar gebruikten wij uw giften voor?

Wij hebben in 2010 ongeveer € 2,7 miljoen 

besteed. Een groot deel van dat bedrag 

(iets minder dan 40 %) is besteed aan 

uitgaven op het Kinderdorp Bon Repos. 

U moet dan denken aan uitgaven voor 

huisvesting, onderhoud en salarissen van 

medewerkers. Maar ook aan voedsel, kle-

ding en scholing van mensen die – al dan 

niet tijdelijk – op het kinderdorp gehuis-

vest zijn.

Ongeveer een kwart van het bedrag is 

besteed aan noodhulp aan personen 

en organisaties buiten het kinderdorp. 

Johan Smoorenburg en zijn team hebben 

noodhulp gegeven, in de vorm van voed-

sel, kleding en medicijnen, aan vluchtelin-

genkampen en ziekenhuizen. Daarnaast 

is er jeugd, die niet meer op het kinder-

dorp woont, maar wel een bijdrage heeft 

ontvangen om te voorzien in huisvesting, 

kleding en scholing. Ook is een project 

van start gegaan om straatkinderen op te 

vangen.

Ruim een derde van de hulp is besteed 

aan de wederopbouw, in de eerste plaats 

op het Kinderdorp zelf. Er zijn reparaties 

en herstelwerkzaamheden verricht aan 

gebouwen en inmiddels zijn de nieuwe 

kerk en de nieuwe school in aanbouw. 

We verwachten deze gebouwen in 2011 

in gebruik te kunnen nemen. Twee extra 

gebouwde kinderunits zijn reeds in ge-

bruik genomen. Ongelofelijk dat dit in een 

jaar gerealiseerd kon worden, we zijn daar 

verschrikkelijk dankbaar voor!

Een deel van het bedrag dat we in 2010 

hebben ontvangen, is dan ook gereser-

veerd om de wederopbouw in 2011 verder 

af te ronden. Ook zijn met de giften voor 

wederopbouw huisjes neergezet voor Haï-

tiaanse gezinnen buiten het kinderdorp.

De procentuele verdeling van de uitgaven 

in 2010 ziet er als volgt uit:

 

Namens de kinderen, bejaarden, leerlin-

gen, alle medewerkers en het team op 

Haïti en het bestuur, hartelijk dank voor uw 

nimmer aflatende, trouwe steun,

Robin Vlug, voorzitter

Laatste nieuws: alle containers voor de 
herbouw van de school en de kerk zijn 
op Bon Repos aangekomen en als u dit 
leest zijn de Haïtiaanse bouwvakkers 
o.l.v. van ABB Bouwgroep uit 
Sliedrecht inmiddels begonnen.
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Mijn avontuur begint eind 
januari 2010. Na het zien van 
de beelden over de aardbe-

ving in Haïti, besluit ik dat mijn droom 
ooit als verpleegkundige ontwikke-
lingswerk te gaan doen, nu maar eens 
werkelijkheid moet worden. Ik wil dit 
keer meer doen dan alleen geld stor-
ten op een gironummer. Ik wil zélf met 
de blaren op mijn handen en zweet op 
mijn rug, een bijdrage leveren aan de 
wederopbouw van dit totaal vernie-
tigde land. 

Na maanden van voorbereiding zou ik 

eindelijk in oktober 2010 met GAIN (Global 

Aid Network) naar Haïti gaan. Door een 

kleine kink in de kabel ging deze reis niet 

door. Maar gelukkig droeg de organisatie 

van GAIN een prachtig alternatief aan en 

sloeg voor mij de brug naar de Stichting 

Hart voor Haïti. Het had voor mij niet beter 

uit kunnen pakken. Want ik kijk echt terug 

op negen heel bijzondere weken. Van 

oktober tot eind december verrichtte ik als 

verpleegkundige vrijwilligerswerk bij de 

Stichting Hart voor Haïti.

Vanmorgen, inmiddels 10 januari 2011, 

mailde ik wat aangrijpende foto’s naar een 

Voor 9 weken vrijwilliger bij 
de Stichting Hart voor Haïti.

journaliste van het Noordhollands Dag-

blad. Afgelopen weekend had ik onder het 

genot van een heerlijk Hollands broodje 

tonijnsalade en een bakkie Hollandse 

koffie, een boeiend interview over mijn 

ervaringen in Haïti.

De journaliste vroeg me nog wat foto’s te 

sturen en al bladerend in de niet minder 

dan 1500 foto’s kwamen alle indrukken 

weer terug.

Ik stuurde foto’s over Cité Soleil… was het 

beeld echt zo schokkend?

Ik keek naar mijn plaatjes van de water-

transporten in een van de vele tenten 

kampen… heb ik daar echt gelopen?

Ik ben nu welgeteld tweeënhalve week in 

Nederland en ben nog steeds in de war.

De journaliste vroeg mij zaterdag: “Wat zijn 

nu je meest ingrijpende indrukken?”

Maar het is gewoon te veel om op te noe-

men.. ik kom niet verder dan highlights en 

besluit gewoon bij het begin te beginnen. 

De eerste dag van aankomst kreeg ik ’s 

avonds al direct de zorg over Mickael, een 

tweeënhalf jarig ventje uit het kinderdorp 

van Johan Smoorenburg, die wat extra 

aandacht en begeleiding nodig had. Gedu-

rende mijn hele verblijf in het kinderdorp 

heb ik hem onder mijn hoede gehad. 

In het begin dag én nacht, later alleen 

overdag. Als een soort surrogaat moeder, 

gaf ik hem zes keer per dag kleine beetjes 

eten en speelde ik met hem. Hij groeide en 

bloeide op en na negen weken kon ik hem 

met een gerust hart achterlaten bij de tan-

tes in zijn appartement. Hartverscheurend 

vond ik het afscheid. Maar ik weet dat hij in 

goede handen is, dus ik moet loslaten...

Het wekelijks eten brengen in de Psy-

chiatrie en de watertransporten naar de 

tentenkampen, het bezoek aan de cholera 

kampen, het Straatkinderproject op Lila-

vois 14, het bejaardenhuis, helpen bij de 

baby appartementen, medicijnen delen 

met de Haitiaanse verpleegkundige in het 

kinderdorp, de kerkdiensten, de kinderen 

in de appartementen, de weeshuizen die 

gesteund worden, de orkaan Thomas, de 

angst voor de cholera, spanning om een 

nieuwe aardbeving, de verkiezingsonrust, 

de rondcirkelende UN helikopters …. 

zoveel indringende gebeurtenissen en dat 

alles in slechts negen weken tijd. ………..

Samen met een aantal andere vrijwilligers 

hebben we onder leiding van Johan een 

project opgezet voor het bouwen van vier 

huizen. We hebben zelf meegeholpen met 

bouwen (de mannen fulltime, ik i.v.m. mijn 

surrogaat-moederschap een aantal dagen). 

Spelen met Judith



WIE EEN              REDT, REDT HEEL DE WERELDkind

Dat ik als vrouw (en ook nog blank) kwam 

meebouwen, riep verbaasde blikken op bij 

de Haïtianen. En ik geloof dat het ’s avonds 

zeker bij velen een hilarisch onderwerp 

van gesprek is geweest. Die eerder ge-

noemde blaren heb ik zeker opgelopen na 

dat dagje betonvlechten, maar ik had het 

allemaal voor geen goud willen missen.

Mijn verblijf in Haïti staat in mijn hart ge-

grift. Het land is onder mijn huid gekropen 

en ik ben zwaar geroerd. Zowel die erge in-

grijpende, als ook die lieve en hartverwar-

mende momenten, gaven me het intense 

gevoel te LEVEN!! Haïti is een bijzonder en 

bizar land met bijzondere mensen en een 

bijzondere cultuur. Wonderbaarlijk hoe 

sterk en trots de Haïtianen blijven onder 

zoveel chaos en wanhoop. Hoe sterk ze 

zich vinden in het geloof. En natuurlijk, 

vanuit het westerse perspectief lijkt de 

hulp die je biedt de bekende ‘druppel op 

de gloeiende plaat’. Maar ik besef nú pas 

hoe dat verandert als je in een onvoor-

spelbaar land als Haïti, de mens achter het 

verhaal leert kennen en weet dat je echt 

iets, hoe klein ook, kunt veranderen voor 

een individu. Dat één druppel voor één ge-

zin een paar dagen langer leven betekent. 

Of door het bouwen van één huis wordt 

die druppel een enorme waterstroom. Dat 

één kind, met jouw hulp in die korte tijd 

misschien net genoeg kracht vindt om de 

rest van zijn leven op te pakken.

Ik denk dat je er geweest moet zijn wil je 

echt begrijpen wat ik bedoel. Maar Haïti 

heeft mijn hart kleur gegeven en ik WEET : 

helpen heeft zin!!

Met dank aan Johan en Wilci Smoorenburg 

voor hun gastvrijheid en steun. En dat zij 

het mij mogelijk maakten deze ongeloof-

lijk waardevolle ervaring te beleven.

Warme groet Pien van Musscher

Meer over mijn ervaringen: 

www.pienhelpthaiti.nl

Mijn eerste reactie: als ik 
morgen terug kan, stap ik nu 
nog in de trein naar Schip-

hol! Waarom… ? Vanwege de onge-
compliceerdheid van het leven denk 
ik, terwijl de hele samenleving daar 
chaotisch, ongestructureerd, onveilig, 
verwarrend, anders, onbegrijpelijk, 
inefficiënt, stoffig, ongezond (en vul 
maar in) is. Vanwege de heel directe 
lijn die ik er met God ervaren heb, 
nadat ik me alleen maar heb openge-
steld om te gaan doen wat Hij op mijn 
weg bracht. 

Februari 2010 werd ik er in een kerkdienst 

heel sterk bij bepaald dat de vakantieda-

gen die ik de afgelopen jaren voor een 

extra verre reis had opgespaard, in Haïti 

ingezet konden worden en het denken, 

Terugblik op vijf weken Haïti



praten, bidden en organiseren begon. Al-

les werkte eerst mee om het door te laten 

gaan. Maar toen leek het er een tijdje op 

dat het door omstandigheden allemaal 

niet zou kunnen; het liep totaal anders dan 

verwacht. Maar ik denk dat dat het avon-

tuur met God is, dat dingen altijd anders 

gaan dan je denkt; wat dat betreft past Hij 

goed bij Haïti…

En dan ben je in november - december vijf 

weken te gast bij Hart voor Haïti en krijg je 

de meest uiteenlopende werkzaamheden 

te doen en situaties te verwerken... 

Met de andere vrijwilligers laad ik contai-

ners met kleding, water, medische appara-

tuur en materialen, dekens, brancards en 

rolstoelen uit- en soms ook weer in; breng 

water en kleding naar tentenkampen  in 

de omgeving bestaand uit een 50 tenten 

en naar andere aan de voet van de bergen 

zo groot dat er geen eind komt aan de zich 

naar alle kanten uitstrekkende zee van 

hutten, tenten en dekzeilen; ontdoe een 

braakliggend terrein naast het centrum 

van alle er liggende bouwmaterialen en 

bouw daarna een poort om het af te slui-

ten; draai mee in het ochtendprogramma 

van het kinderhuis nr.  14; speel gitaar voor 

en zing met de bejaarden; speel met de 

kinderen; bezoek kerkdiensten in meerde-

re (nood)kerken; woon een begrafenis van 

een van de kinderen van het centrum bij 

en help het kistje te dragen; breng warme 

maaltijden naar een psychiatrisch terrein 

en deel ze daar uit, diep geraakt door de 

omstandigheden waarin deze mensen 

verkeren; bezoek een project in de bergen 

waarbij we zo worden onthaald dat ik me 

af vraag wie ik ben dat ik dit mee mag ma-

ken; zwem in het helderblauwe water van 

de Caribische zee; zie de puinhopen van 

Port au Prince met eigen ogen; werk mee 

in de bouw van een huis voor een gezin in 

de buurt, vanaf het eerste paaltje bij het 

uitzetten tot en met de laatste emmer be-

ton voor het dak; maak de ongeregeldhe-

den mee vanwege de verkiezingen waarbij 

vlak voor onze voeten versperringen 

worden opgeworpen en brandjes worden 

gesticht; passeer een  demonstratie van-

wege de cholera waarbij er met takken op 

de auto wordt geslagen en met verf wordt 

gespoten; maak de gekte en de opstop-

pingen van het Haïtiaanse verkeer mee; 

spuit zeker 50 kakkerlakken dood; ruim 

een materialenmagazijn op en richt het 

opnieuw in; maak de tuin bij de bejaarden 

schoon… enzovoorts…  

En daar kijk ik dan nu op terug, wat heeft 

dat betekend? 

Aannemer Johannes zei bij het afscheid 

dat hij pijn in zijn hart had, omdat hij niet 

eerder zo met blanke mensen had samen-

gewerkt, waarop Johan tegen mij zei: “Kijk 

niet naar wat jij hebt gedaan voor Haïti, 

want alles wat je hebt gedaan hadden ze 

ook zelf kunnen doen. Kijk naar wat Haïti 

heeft gedaan voor jou. En neem dit maar 

mee als je getuigenis, dat hij dit over jullie 

zegt!” 

Het pure van het leven daar, de directheid 

van werk en contact, de voortdurende 

onverwachtheid van de dingen, de diepe 

gesprekken en gebeden, de voelbare 

ellende, maar ook Zijn voelbare aanwezig-

heid heeft me geïnspireerd op een manier 

die ik tot dan toe maar zelden heb ervaren. 

Het raakte dingen in mezelf, bracht dieper 

gestopte emoties aan de oppervlakte, 

deed een beroep op allerlei vaardighe-

den en kwaliteiten, maar bracht ook een 

overgave aan de onvermijdelijkheid van 

omstandigheden, de niet-maakbaarheid 

van het leven teweeg, die ik echt niet altijd 

als prettig, maar toch ook zeker niet als 

heel zwaar heb beleefd. Eigenlijk voelde 

het wel goed om het ‘gewoon’ aan Hem en 

de loop van de dag over te laten, in plaats 

van alles in eigen hand te nemen en  te 

regelen.

Het leven teruggebracht tot essentiële 

dingen, ontdaan van gedoe en gezeur, 

blijdschap ervaren in kleine dingen, in 

een mooi gebaar of een blijde lach. Niets 

groots wensen van de materiële kant van 

het bestaan; een bed, eten, een boek (een 

bijbel in mijn geval), een schrift en een pen 

en mijn camera om in ieder geval iets van 

mijn beelden over te kunnen brengen.

Conclusie: een enerverende tijd, heftig 

maar ook prachtig, diepgaander dan ik had 

verwacht, die hoop heeft neergelegd voor 

een vervolg in welke zin dan ook en die 

me opnieuw heeft laten ervaren hoe mooi, 

uitdagend en hoopgevend het leven met 

God kan zijn.

Rienk den Toonder.

[Meer info: www.rienkdentoonder.nl]  



Haïti 2011, één jaar na de aardbeving.
Port-au-Prince, Bon Repos, Johan Smoorenburg...

Een jaar na de verschrikkelijke aardbeving 
brengt Mieke Dekeyser opnieuw een bezoek 
aan Haiti en schrijft de frustraties vana haar af 
in een dagboek.
Het verhaal is te lang om in z’n geheel op te 
nemen, vandaar dat we er een aantal passages 
uit hebben genomen. 
Het complete relaas is te lezen op de website 
van Hart voor Haiti: www.hartvoorhaiti.nl.

Dag 1 in Haïti... al bij al, zie ik 
slechts in een flits, alles samen 
nauwelijks een half uur, hoe 

het er vandaag uitziet en zelfs in mijn 
slechtste dromen heb ik het zo erg niet 
verwacht. 
Daar is dat machteloze gevoel weer 
waar, net zoals ik ,zoveel hulpverle-
ners mee te kampen hebben.

Wat heb ik toch een bewondering voor al 

die vrijwilligers die de moed niet opgeven 

en steeds weer de handen uit de mouwen 

steken om hier in zo’n chaotisch land te 

willen helpen. Gelukkig is er rust op Bon 

Repos, een vredig dorpje dat bijna dertig 

jaar geleden opgebouwd werd door de

Nederlander Johan Smoorenburg. De 

haan kraait, de zon wrijft in haar ogen en 

belooft ons vandaag lekker op te warmen. 

In de verte hoor ik het gehuil van enkele 

babytjes. Zij wachten waarschijnlijk op hun 

eerste flesje.

Hier is er rust, hier is er een leven waar 

alle mensen uit Haïti recht op hebben. 

Vandaag is het zondag en straks is er de 

wekelijkse eucharistieviering. Dat wil ik 

niet missen. Mijn pakje Kleenex ligt klaar…

De bel rinkelt over Bon Repos en links en 

rechts zie je mensen met potjes en pan-

netjes naar de openluchtkeuken trekken. 

Het eten is klaar en iedereen komt om zijn 

deel. Kip en rijst naar wat ik hoorde, is dit 

hier regelmatig het middagmenu. Johan 

nodigt me uit en ik zet me aan tafel. Samen 

met zijn gezin en enkele hulpverleners 

genieten we van dit heerlijke maal. Mmm, 

kip en rijst, lekker !

Geen zuiderse siësta nadien, iedereen 

gaat gewoon weer aan het werk na het 

middagmaal. De kinderjuffen geven de 

kleintjes eten, en de baby’s worden in hun 

bedje gelegd. Ik maak een wandeling in 

Bon Repos en breng een bezoekje aan 

de allerkleinsten. Ach, die kleine bruine 

boelekes, wat zijn die schattig, je zou ze zo 

mee naar huis nemen...

Cholera
Volgens de laatste cijfers van het mi-

nisterie van Gezondheid is de cholera-

epidemie over haar hoogtepunt 

heen. Sinds kort zijn er geen dodelijke 

slachtoffers meer te betreuren. Sinds 

de uitbraak van de ziekte, half oktober 

2010, zijn er 4.425 mensen aan over-

leden, 225.668 raakten besmet. Nu 

bezoeken nog bijna 800 mensen de 

behandelcentra.



Met de woorden “Je bent hier niet om te 

geven maar om te ontvangen” start ik mijn 

dag. De haan kraait en vandaag wordt heel 

druk. Ik ga samen met een Nederlandse 

journalist op stap, naar tentenkampen op 

zoek naar de meest pijnlijke taferelen. Die 

wil ik op beeld vastleggen om mensen 

wakker te schudden en te overtuigen om 

Haïti te blijven steunen.

Mensen willen schokkende foto’s zien. Wel, 

ze zullen ze krijgen als ik daarmee de men-

sen hier uit hun ellende kan helpen...

Geen kanten deurtje maar een lap die 

vroeger dienst deed als donsovertrek. Het 

donkere interieur wordt opgelicht door 

een nooit eerder geziene stralende glim-

lach van een hele jonge moeder. Ze zit op 

haar hurkje de vaat te doen in een grote 

schaal. Dit tentje gemaakt uit golfplaten, 

doeken en ander straatafval was wel

veel ‘luxueuzer’ ingericht en is ook wat 

ruimer dan de president zijn maison, toch 

zeker een vierkante meter.

Alles heeft een plaats: potjes en pannetjes, 

bekers en schoteltjes en een bakje dat 

dienst doet als linnenmand.

De helft van de tent wordt ingenomen 

door een grote matras en daar zitten vier 

kindjes met een al even stralende glim-

lach. Twee jongetjes en twee meisjes, een 

koningswens en aan de lieve en fiere lach 

van maman zie je dat ze blij is met deze 

koningswens. Ik sla een babbeltje met haar 

maar door haar aanhoudende glimlach 

had ze geen zin om te antwoorden. Ik 

feliciteerde haar met haar mooie kroost en 

zei dat haar prinsesjes zo mooi waren als 

de mama en dat haar man waarschijnlijk 

zo lief was als haar zoontjes. Na een tijdje 

vraag ik aarzelend of ik een foto mag 

nemen van haar schattige kindjes om thuis 

te tonen aan mijn kinderen. Ze knikt een 

overtuigende ‘Oui’ en om deze kans niet te 

laten schieten fotografeer ik er op los. De

kinderen beleefden de pret van hun leven 

als ik ze telkens toon hoe ze er uitzien 

op het scherm van mijn fototoestel. Het 

oudste meisje is vermoedelijk vijf jaar, een 

beeld van een kind, ze zit me rustig en 

stilletjes te bestuderen en kijkt me telkens 

recht aan met glimmende bruine parels 

van ogen. Daaronder een rij melktandjes 

waar elke westerse moeder jaloers op zou 

zijn. Zij houdt haar jongere broertje, die 

ongeveer twee jaar moet zijn, nauwlettend 

in de gaten. Hij is lepeltje per lepeltje en 

heel teder en voorzichtig zijn kleine

zusje dat amper acht maand oud was, 

eten aan het geven. Maman kijkt en ziet 

dat hij het goed doet. De oudste zoon, 

drie jaar schat ik, heeft er plezier in en met 

zijn beide handjes streelt hij zijn jongste 

zusje langs de wangen en zoent op haar 

mondje. Ik sta versteld van wat ik hier al-

lemaal meemaak. Je zou denken dat dit

een opgezet scenario is...

Ik adem even heel diep, neem afscheid 

van het oh zo mooie gezinnetje en we rep-

pen ons naar de auto, naar huis, naar Bon 

Repos, want meer van dat kan ik niet meer 

aan voor vandaag. In de auto heb ik geluk-

kig nog wat tijd om te bekomen, want 

Johan mag mijn door tranen opgezwollen 

ogen best niet zien. Hij is zo begaan

met zijn visite en wil dat we ons goed voe-

len tijdens ons verblijf op Bon Repos dat 

ik hem wil sparen van nodeloze zorgen. 

Goed dat we met een tof team zijn in ons 

huis op Bon Repos. We kunnen elke dag 

weer opnieuw ons verdriet en gevoelens 

van ons af praten en dat is goed, dat is 

nodig. Anders keer je naar huis vol

verdriet en frustraties...

Ik wil met opgeheven hoofd en vol zelfver-

trouwen mijn gezin omhelzen en zeggen: 

Ik deed wat ik kon en ik wou zoveel

mogelijk mensen laten voelen dat Haïti 

ons nodig heeft. Als ik daarin slaag dan is 

ook mijn missie geslaagd...

Mieke Dekeyser



Psychiatrie in Haïti: naakte, hongerige 
patiënten in hokken

De Nederlander Johan Smoor-
enburg en zijn vrouw Wilci wo-
nen al meer dan dertig jaar in 

Haïti. Met hun organisatie ‘Hart voor 
Haïti’ werken ze aan tal van projecten, 
onder meer kinderdorp Bon Repos.
Daar verblijft nu een maand lang de 
Vlaamse journaliste Mieke Dekeyser, 
om er te helpen met de opvang van 
straatkinderen.

Eén keer in de week, op maandag, brengt 

Johan Smoorenburg een warme maaltijd 

naar de 135 patiënten van een psychia-

trische instelling even buiten hoofdstad 

Port-au-Prince. In zijn pick-up laadt hij 

grote kookpotten met warme rijst en een 

vleesjus.

Afgelopen maandag ging Mieke Dekeyser

mee. “Toen een portier de grote stalen 

poort openschoof, dacht ik dat we niet op 

het juiste adres waren. Ik zag een stort-

plaats waar het volliep met vieze zwarte 

varkens, schapen en geiten.

Toch vertelde Johan mij dat dit de psychi-

atrie in Haïti was, en dat er naast vee ook 

patiënten leefden.”

Met laatste kracht glimlachen
“In het midden van het terrein bood één 

eeuwenoude boom schaduw aan enkele 

uitgemergelde mensen. Zij wachtten ge-

duldig op hun wekelijkse warme maaltijd”, 

vertelt Mieke. “Ik stond even stokstijf. Na 

een week in Haïti dacht ik echt het ergste 

in mijn leven gezien te hebben. Maar wat 

zich hier op de ‘psychiatrie’ afspeelt, is in 

geen woorden te beschrijven. Patiënten 

lopen met stinkende vodden rond hun 

lichaam, of ze lopen helemaal naakt. Zwer-

men vliegen nestelen zich op hun lijven, 

de mensen hebben de kracht niet

meer om ze weg te slaan. Bij de voedselbe-

deling gunnen ze je wel nog met hun

laatste krachten een glimlach. Hartver-

scheurend.”

Op het terrein van de instelling loopt 

welgeteld één bewaker rond. Om 17uur, 

als het stilaan donker wordt, sluit hij de 

patiënten in hun ‘kamers’ op. “Om indrin-

gers buiten te houden. Anders worden ze 

gegarandeerd verkracht.”

De slaapkamers zien eruit als verwaarloos-

de gevangeniscellen. Patiënten zitten in 

hun eigen vuil, halfnaakt, naakt, mensont-

erend en compleet doelloos.

Jean-Robert Vincent, beheerder van de in-
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stelling, is terecht beschaamd. “We hebben 

maar twee psychiaters en veel te weinig 

medicatie. Natuurlijk wil ik veel meer doen 

dan nu. Maar de middelen zijn er niet.”

Nooit meer buiten
De toestanden doen sterk denken aan 

de Roemeense weeshuizen ten tijde van 

dictator Ceausescu.

Hoewel de instelling een staatsinstelling 

is, heeft de regering duidelijk altijd andere 

prioriteiten gehad. De patiënten heb-

ben weinig kans om ooit nog buiten te 

geraken. Gehandicapten en zeker mentaal 

gehandicapten worden in Haïti verstoten 

uit de maatschappij.

“De bewaker en twee helpers krijgen elke 

maand een loon maar daarvoor zijn ze al-

leen maar aanwezig”, zegt Mieke. “Ze staan 

in voor de zorg maar doen eigenlijk niets 

en laten de patiënten aan hun lot over. De 

zwaarste gevallen sluiten ze permanent 

op. Die krijgen af en toe wat brood door de 

tralies gestopt.”

Ze wil zich nu engageren voor de 

psychiatrische patiënten. “Met de hulp 

van sponsors zouden we hun om te 

beginnen al een maaltijd per week meer 

kunnen geven.” 

Sylvia Mariën


