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Honderdduizenden mensen
wonen nog steeds in tenten

O

p zaterdag 13 mei is de nieuwe president Michel Martelly
beëdigd. Een zanger met een
niet al te beste reputatie. Vooral de
jonge mensen zien hem als de nieuwe
redder van Haïti en 50% van de Haïtianen is onder de 18 jaar, dus een flinke
aanhang. Er is heel veel over hem
gepraat en geschreven, voor en tegen
hem, maar nu moet hij aan het werk
om de vele beloften en de hoop die hij
heeft gewekt, waar gaan maken. Dat
zal nog niet meevallen in een Haïti dat
er nog steeds hopeloos voorstaat.

Martelly wacht een zware taak: op
Haïti wonen nog steeds honderdduizenden mensen in tenten na de verwoestende aardbeving van vorig jaar.

Voorbede
De evangelische kerken riepen de gelovigen op om vrijdag 13 mei samen te komen
voor het paleis van 6 uur ‘s-avonds tot 6
uur ‘s-morgens, om te bidden voor een
verandering van Haïti. Wilcie en ik zijn er
een paar uur geweest. Het was indrukwekkend om te zien hoe 100.000 mensen
op straat op hun knieën gaan voor God.
Wij bidden mee dat er een ommekeer zal
komen in het lot van vele Haïtianen, dat
heeft dit land nodig.
Het nieuwe Kerkgebouw
Met ongeduld kijken we uit naar de
nieuwe kerk, die we in september, tegelijk
met de scholen, in gebruik hopen te gaan
nemen. De gemeente groeit gestaag en,
ondanks een uitbreiding met 50 zitplaatsen niet lang geleden, is de noodkerk weer
te klein. Op eerste Paasdag hadden we een
doopdienst, waar een 15tal, vooral jonge
mensen, zich lieten dopen. Buiten de vele
andere activiteiten die er plaatsvinden,
blijft de verkondiging van het Evangelie
belangrijk. Een goed geestelijk fundament
is cruciaal in het leven van alle mensen,
maar vooral hier op Haïti. De Haïtianen
trekken zich hieraan op en het geeft de
mensen houvast.

Sinds twee maanden hebben we een officiële voorganger die ook huwelijken mag
inzegenen en geboorteaktes en andere
officiële handelingen kan verrichten. Deze
nieuwe voorganger doet het goed en de
mensen mogen hem graag.
De herbouw van de scholen.
De bouwploeg van de ABB Bouwgroep
uit Sliedrecht heeft in een ongelooflijk
tempo binnen enkele weken de metalen
constructies opgebouwd. Ondanks de
hitte, muggen en alle andere ongemakken,
hebben deze mannen keihard gewerkt
en mogen ze trots zijn op het resultaat.
Op dit moment zijn er twee specialisten
uit Nederland die de daken leggen en de
metalen onderdelen afwerken. Haïtiaanse
bouwvakkers zijn direct begonnen met
het metselen en pleisteren van de muren
en muurtjes. Het bedrijf dat de ramen
en deuren levert en installeert heeft al
twee gebouwen vrijwel klaar. De vloeren
worden nu uitgevlakt als voorbereiding
voor het leggen van de plavuizen die al
zijn aangekocht. Buiten al dit werk wacht
ons nog een enorme klus: het aanleggen
en inrichten van de speelplaats, gelukkig
krijgen we daarbij ook goed advies van de
ABB Bouwgroep.
Als alles in dit tempo doorgaat denken
we eind augustus de officiële opening
te kunnen verrichten, en dan hebben we
een voorbeeldschool voor Haïti, modern
opgezet en aardbevingbestendig.
Het straatkinderenproject
Het is ongelooflijk om te zien hoe kinderen
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kunnen veranderen. In enkele maanden
tijd zijn een groot aantal ruziemakers
veranderd in weliswaar ondeugende,
maar zeker ook lieve kinderen. Als je de
geschiedenis hoort van sommigen is het
een wonder dat ze het nog zo goed doen.
25 van de 40 kinderen zijn nog nooit naar
school geweest en proberen die achterstand in te lopen, zodat ze in september
naar school kunnen gaan. Nu krijgen ze les
van enkele privé-leraren. Naast onderwijs
voorziet de stichting hen ook van kleding
en voedsel. Het is een plezier te zien hoe
deze kinderen, waaronder enkele tieners,
zich ontwikkelen. Gelukkig gebeuren er op
Haiti ook nog wonderen.
Haïti
Haïti is een land om voor te blijven bidden
en te offeren. De aardbeving heeft een
grote verandering in het levenspatroon
en toekomstverwachting van de mensen
gebracht. Vele Haïtianen hebben de moed
verloren en geloven niet meer dat het, na
de rampen van de afgelopen jaren, ooit
nog goed gaat komen.
Gelukkig hebben wij een boodschap van
geloof, hoop en liefde; een geloof dat
wij handen en voeten mogen en kunnen
geven. Dankzij u, als achterban.
Persoonlijk
Met Wilcie en mij gaat het goed, we zijn
gezond. Er is veel werk, weinig privé, maar
gelukkig mogen we voor velen tot troost
en zegen zijn. Als we zien hoe blij de mensen zijn als ze een stenen huisje krijgen,
dan gaat je hart open en voelen wij ons
bevoorrecht dat wij dit werk mogen doen.
‘Zijn jullie nooit ontmoedigd en hoe
houden jullie het vol?’ zijn altijd weer de
vragen van bezoekers en tijdelijke werkers.
Ons eerlijke antwoord is dan dat het zeker
niet altijd makkelijk is, maar we staan
onszelf niet toe om bij de pakken neer te
gaan zitten. Volhouden??? Als God je een
roeping geeft, geeft Hij ook de kracht om
vol te houden, en dat ervaren we steeds
weer.
We groeten u allen heel hartelijk en wensen u Gods rijke zegen en Zijn nabijheid
toe.
Johan en Wilcie Smoorenburg

‘Als gehandicapte heb je in
Haïti geen bestaan’

H

et was al jaren ons verlangen
om naar Haïti te gaan. Sinds
2003 sponsoren wij, Gerard en
Christina de Kop, een adoptiekindje
van het kinderdorp Bon Repos. Mede
daardoor is onze betrokkenheid bij
het kinderdorp steeds meer gegroeid.
Als je voor dat kindje geld overmaakt
om haar eerste schoentjes te kopen,
besef je dat er nog meer kinderen
op het kinderdorp wonen die schoenen nodig hebben. Om ook voor hen
schoenen te kopen is geld nodig,
daarom begon ik mijn eerste actie om
daarvoor geld in te zamelen voor de
stichting. Na deze actie volgden er nog
meerdere acties en vergrootte dat
onze betrokkenheid bij de stichting
Hart voor Haïti en ons contact met
Johan Smoorenburg.
Johan had ons al meerdere malen uitgenodigd om eens naar Haïti te komen, om het
werk met eigen ogen te zien. Een gezond
mens pakt eenvoudigweg zijn koffers en
stapt op het vliegtuig op weg naar Haïti,
maar voor ons is dit niet zo eenvoudig.
Ik zit namelijk in een elektrische rolstoel
door de ziekte MS, daarnaast maak ik ook
gebruik van een gewone rolstoel, als ik ergens niet met mijn elektrische rolstoel kan
komen; alles bij elkaar dus voor ons een

hele onderneming om naar Haïti te gaan.
Toen Johan ons opnieuw uitnodigde en
zei, dat hij voor de nodige aanpassingen
zou zorgen tijdens ons verblijf hebben wij
de stoute schoenen aangetrokken, en zo
vertrokken wij op 20 januari naar Haïti.
Haïti ligt rond de evenaar, het tijdsverschil
is 6 uur en in de zomer 7; als het hier 18:00
uur is, is het daar 12:00/11:00 uur. Voor
Nederlandse begrippen is het daar altijd
zomer. December, januari en februari zijn
de beste maanden voor ons om daar naartoe te reizen gezien de weersomstandigheden. Na een goede reis van 2 dagen incl.
overnachting zijn we aangekomen op de
luchthaven in Port au Prince. We werden
daar door Johan en hulptroepen opgewacht om ons met al onze spullen naar het
kinderdorp te brengen. De reis naar het
kinderdorp was al indrukwekkend. Wat we
op dit korte ritje op straat hebben gezien,
was nog maar een klein voorproefje van
wat we later die week in de binnenstad
van de hoofdstad te zien zouden krijgen.
Na de aardbeving leven er nu nog meer
mensen op straat dan voor die tijd. Omdat
huizen en gebouwen zijn ingestort en
de mensen toch met hun handeltje door
moeten gaan om geld te verdienen doen
ze dit overal langs de weg. Je kunt het zo
gek niet bedenken of het is op straat wel te

koop: groente, fruit, zeep, koffers, meubels,
matrassen, kleding, schoenen, koelboxen
en medicijnen, enzovoorts.
Nu, een jaar na de aardbeving, is gewoon
te zien dat er in dit land geen structuur
is van hogerhand, de regering. Het is
gewoon nog steeds een grote bende. Na
aangekomen te zijn op het kinderdorp,
hebben we een rondleiding gehad en werden we overal enthousiast begroet door
de kinderen. En dit was ook wel erg bijzonder: het eerste meisje waaraan ik vroeg
wat haar naam was, zei voluit de naam
van ons adoptiemeisje, dus gelijk een hele
bijzondere ontmoeting met Patricia. Het
was even een korte ontmoeting, maar de
rest van de week wist ze ons steeds weer
te vinden als wij op het terrein waren waar
de kinderen wonen.
Zaterdag was er groot feest. Appartementen 9 en 10 werden officieel geopend,
dit zijn 2 van de 4 appartementen die
door een tv-actie van Hour of Power zijn
bekostigd en neergezet na de aardbeving
en als u dit leest zijn appartementen 11
en 12 ook in gebruik genomen. Er was
voor alle kinderen een feestelijke maaltijd
klaargemaakt en voor ze gingen eten was
er eerst nog veel dans en muziek. Na de
aardbeving zijn er helaas weer veel wezen
bijgekomen die onderdak nodig hebben,
en op deze manier kan de stichting weer
aan 48 kinderen een plekje geven.

WIE EEN kind REDT, REDT HEEL DE WERELD
Onze eerste zondag hier op het kinderdorp was echt een groot feest. Alle kinderen zijn dan mooi aangekleed, de meisjes
in mooie jurkjes en de jongens in een
mooie pantalon met overhemd en glim-

mend gepoetste schoenen. Toen we in de
kerk zaten vroeg Johan ons naar voren te
komen en stelde ons voor aan de gemeente. Hij vertelde dat wij in Nederland veel
doen voor de stichting, ook riep hij onze
adoptiekinderen naar voren en konden we
ook kennismaken met Kensly ons andere
adoptiekind, een jongetje van 4 jaar oud.
Daarna mochten we iets over onszelf vertellen. Voor de Haïtiaan is het namelijk niet
zo normaal, zeg maar gewoon abnormaal
dat je als gehandicapte even vanuit Nederland naar Haïti toe komt. Als gehandicapte
heb je in Haïti geen bestaan, je wordt weggestopt of in de steek gelaten, want je kunt
niet zorgen voor brood op de plank, dus
heeft jouw bestaan geen functie. Mannen
en vrouwen laten elkaar in de steek als de
ander gehandicapt raakt, dus om te horen
dat wij al 18½ jaar getrouwd zijn vond
men dan ook erg bijzonder, maar ook een
getuigenis.
Op zondagmiddag krijgen de kinderen van
het kinderkoor zangles. Een bijzondere
ervaring voor mij, want ik heb zelf ook vele
jaren gezongen met verschillende groepen
kinderen. Het is echt geweldig om 100 van
die prachtige kinderen zo uit volle borst te

project was ingestort, is er veel geplunderd en tijdens de aardbeving zijn ook de
visvijvers kapotgegaan en leeggeroofd. Dit
is ook wel weer begrijpelijk, als je niets te
eten hebt. Daar is dus niet hard tegenop
getreden. Er wordt nog nagedacht of het
visvijverproject opnieuw opgezet moet
worden. Het is een grote investering en
vraagt veel onderhoud; dan is vis inkopen
toch voordeliger en de mensen verdienen
er nog aan.
Na dit ritje over het terrein, kwamen we
aan bij het bejaardenproject. Er kwamen
veel bejaarden naar ons toe om te zeggen
hoe mooi ze het vonden dat wij gisterochtend in de dienst waren.

horen en zien zingen. Echt fantastisch.
Ook mocht ik de kinderen samen met de
leiding een nieuw liedje aanleren, een
Nederlands liedje vertaald naar het Frans:
Zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
Jezus woont in mijn hart, enz. De kinderen
vonden dit erg leuk en zongen het al snel
mee.
Maandagochtend op tijd uit bed. Na een
heerlijk ontbijt met broodjes uit de eigen
bakkerij zijn we bij het bejaardenproject
wezen kijken. Om daar met de rolstoel
naartoe te rijden is geen doen, dus zijn we
er in de auto van Johan naartoe gereden

met de duwrolstoel in de achterbak.
Onderweg naar de bejaarden ook even
wezen kijken in de bakkerij. Daar waren ze
druk bezig met het bakken van broodjes.
Voor Gerard was het leuk om te zien en
terug te gaan in de tijd, want zoals ze hier
broodjes bakken, is Gerard 25 jaar geleden
begonnen. Hij vertelde aan Johan hoe
het er nu in de Nederlandse bakkerij aan
toe gaat. Dit vond Johan erg interessant.
Daarna reden we verder, langs de bananen- en mangoplantage en Johan vertelde
hoe het er hier vroeger uitzag, een kaal
stuk land. Ongelofelijk, hoe er nu, na 29
jaar, allerlei soorten gewassen groeien. Na
de aardbeving, toen de muur rondom het

Er was op dat moment net een spreekuur
van de verpleegkundige bezig. We hebben
de 2 slaapzalen bekeken, een voor de vrouwen en een voor de mannen. Ook hebben
we de eet- en recreatiezaal gezien, daar
vertelden ze dat ze erg ontroerd waren na
het horen van ons levensverhaal.
Daarna zijn we gaan kijken in het babyappartement. Echt heel leuk allemaal van
die kleine schattige zwarte kindjes. Wel
verdrietig dat ze één of twee van hun
ouders niet meer hebben. Ook gisteren
werd er na de kerkdienst weer een kindje
ter adoptie aangeboden, triest eigenlijk. Na de aardbeving zijn er weer veel
kinderen bijgekomen. Dit betekent dat de
stichting vaste financiële ondersteuning
nodig heeft, door middel van adoptie.
Om deze kinderen onderdak, eten en een
goede opleiding te geven is gewoon geld
nodig. Ik zou bijna zeggen, en zeg het ook
gewoon: als je € 32,- in de maand over
hebt, adopteer een kindje hier in het dorp
en je weet zeker dat je dit kind een betere
toekomst geeft!!!!!!!
Dinsdag zijn we met Johan langs de
verschillende tentenkampen gereden. In
sommige tentenkampen zijn ze druk bezig
met het bouwen van houten noodhuisjes
ter vervanging van de tenten. Als je tegen
de berghellingen opkijkt is het helemaal
blauw van alle tenten die daar staan. Het
is verschrikkelijk om te zien dat al die
mensen na ruim een jaar nog steeds in een
tent wonen en het vooruitzicht nog erg
onzeker is.
Na dit gezien te hebben zijn we een stukje
het binnenland ingereden. Even buiten de

stad kom je toch wel mooie natuur tegen
en wat inheemse dorpjes, erg mooi om
Haïti ook eens van een andere kant te zien.
We zijn langs verschillende dorpjes en
grote stukken land gereden, naar één van
de hoger gelegen punten in Haïti. Wat een
geweldig uitzicht! Zo hebben we wel zo’n
twee uur rondgereden door het mooie
landschap. Ook op dit eiland is zo’n 90%
van de bebossing gekapt. Veel kale vlakten
en bergen waar je langs rijdt was vroeger
regenwoud. Toen Columbus op dit eiland
aankwam en dacht Amerika ontdekt te
hebben, sprak hij de legendarische woorden: ‘Een land zo mooi, door mensenogen
nog nooit aanschouwd!’ Als Columbus nu
dit eiland weer zou zien, zou hij het niet
herkennen.
Woensdagmiddag hebben we met Johan
en Wilcie het straatkinderenproject buiten
het kinderdorp bezocht en hebben ook
daar de kinderen het liedje geleerd. Leuk
om te zien hoe enthousiast deze kinderen
waren. Daarna ging een grote koffer open,
die we hadden meegebracht met voor alle
kinderen een cadeautje. Een rugtasje met
daarin een T-shirt, horloge en een opblaasbaar kegelspel. En voor de meisjes een etui
met daarin een T-shirt en haarelastiekjes.
Aan de leiding die daar werkt hebben we
stiften, kleurpotloden, tekenpapier en
autootjes gegeven. Door de kinderen werden de cadeautjes met veel enthousiasme
ontvangen.
Donderdag heeft Johan ons meegenomen
naar de binnenstad van Port au Prince.
We hebben de chaos van de aardbeving
met eigen ogen gezien. Het is gewoon
heel bizar, het ene huis is blijven staan,
en het andere ligt in puin. Onder veel
grote gebouwen die zijn ingestort liggen
nog steeds de lijken, of wat daar nog van
over is. Het leven gaat hier gewoon door,
de kraampjes op straat, de mensen die
proberen een handeltje te drijven, ze zitten op de stoep langs de gebouwen die
op instorten staan. We hebben heel veel
aardbevingschade gezien, de mensen hier
worden er nog dagelijks mee geconfronteerd, het is niet te geloven dat de mensen
met zoveel doorzettingsvermogen proberen te overleven in deze rommel.
Veel mooie historische gebouwen zijn
beschadigd of ingestort of staan op het
punt van instorten of afbreken, een stukje
geschiedenis van het land dat niet meer
terugkomt. Zo hebben we deze dag heel

wat gezien van Port au Prince, heel indrukwekkend allemaal.
Vrijdag hebben we lekker een beetje
uitgeslapen van de vermoeiende dag van
gisteren. Op vrijdagavond hebben ze hier
altijd een bijeenkomst met zang en een
Bijbelstudie. Johan had gevraagd of ik de
avond wilde verzorgen en opnieuw mijn
levensverhaal wilde vertellen. De mensen
vonden het erg indrukwekkend.
Haïti’s mooie kant
Zaterdag heeft Johan ons meegenomen
voor een rondrit richting het noorden van
Haïti. We hebben daar een heel ander Haïti
gezien. We hebben eindeloos genoten van
een prachtig stuk Haïti met veel verschillende flora, bananenplantages, cactussen,
bomen en bloeiende planten die je bij ons
alleen in de zomer ziet. We reden langs de
kust met prachtige vergezichten over zee
en aan de andere kant bergen en prachtige natuur. Daar geniet je dan zo van dat
je even vergeet dat het toch echt Haïti is
waar je bent, een groot verschil met het
land dat je van de televisie kent die alleen
maar de steden en de ellende laat zien.
We hebben 10 indrukwekkende, enerve-

rende en drukke dagen gehad. We hebben
veel dingen gezien en meegemaakt, dat
allemaal dankzij Johan en Wilcie en de
anderen mensen op het dorp.
Het is voor ons echt een prachtige, bijzondere reis geworden.

We hadden al veel bewondering voor het
werk dat Johan daar met de andere medewerkers doet en voor de Stichting Hart
voor Haïti, en dat is na ons bezoek alleen
nog maar meer toegenomen.
Christina en Gerard de Kok

Voor de Haitiaan blijft echter de realiteit
van elke dag. Ze verdienen onze steun.

‘We zien terug op een hele fijne
en geslaagde tijd met elkaar’
Berichten uit een zonovergoten werkvakantieoord in Haïti.
Maandagmorgen 4.15 uur.
Iedereen is wakker, want we kunnen niet
wachten om te beginnen. Eerst een heerlijke koude douche want het is toch al warm.
Daarna maar meteen koffie zetten en een
broodje met mieren en jam gesmeerd.
Ook lekker! Om 6 uur is iedereen klaar om
te beginnen. Na het eerste werkoverleg
richting de bouwplaats om containers
te openen, stroom aan te leggen en een
aanvang te maken met de maatvoering.
Om 9 uur de eerste pauze. Inmiddels hebben we al het nodige zweet verloren en
diverse liters water tot ons genomen. We
hebben allemaal het advies opgevolgd om
de lange broeken en t-shirts aan te trekken
i.v.m. de muggen.
Na de schaft weer de warmte in om er
even flink op los te gaan. Met de heftruck
de containers met staal leeg trekken, stevige voeten gelast voor een paar parasols,
vloermarkeringen aangebracht en de
eerste gaten geboord. Om 12.15 uur zijn
we gestopt met werken omdat een aantal
mensen een beetje licht in het hoofd werd
en dat kwam niet door de drank, maar
door de 37 graden in de schaduw. Het eten

werd vanuit de keuken gebracht en tot
onze verbazing was het 1 pan met ?? en
nog een pan met ?? en voor de afwisseling rijst erbij. Daarna zijn we weer in het
zwembad gesprongen (er waren zelfs een
aantal walrussen bij) om even af te koelen.
Vervolgens weer terug om om half 3 weer
aan de gang te gaan. De temperatuur
was weer houdbaar en zo hebben we het
werken volgehouden tot 18.00 uur. We
hebben toen lekker zitten smikkelen van
de gehaktballetjes in satésaus die in de
container waren meegestuurd. Tijdens het
eten begon het lekker even flink te regenen wat zorgde voor verkoeling. Na het
Piet zat ineens te schudden en rare bewegingen te maken omdat de broodjes vol mieren
zaten. Ja, je bent nu eenmaal niet thuis en een
kleinigheidje hou je toch hier in Haïti. Fred
was eieren aan het bakken met spek en kaas.
De twee schoonmaaksters stonden zo verbaasd
te kijken dat we ze uitgenodigd hebben om mee
te eten. Twee etende bruine vrouwen aan tafel
met 9 fotograferende mannen. Vermakelijk om
te zien.

eten even opgeruimd om vervolgens tot een uur
of 11 lekker onderuit gezakt van een sapje te genieten en te evalueren hoe de dag was verlopen.
Het was weer bedtijd geworden. Piet en Fred.
Vandaag zijn we na een warme nacht om zes uur
weer met ‘frisse moed’ aan het werk gegaan. Sommigen staan echt te springen om aan de gang te
gaan. De jongens van Segeren zijn bij de basisschool bezig met het zetten van de spanten en zo
krijgt dit gebouw al mooi vorm. Een mooi voorval
is dat een Haitiaan een moer van 24 mm ‘vast’
stond te zetten met een moersleutel van 32 mm.
Dat draait wel lekker licht, maar komt natuurlijk
nooit vast. Bij het gebouw voor voortgezet onderwijs zijn de ankers geboord, gelijmd en gedeeltelijk afgesteld. Wanneer precies op de plaats van
boren wapeningsstaven zitten worden zowel de
boorder, als de boor ontzettend warm. Alle twee
lopen roodgloeiend! Gelukkig behoeft alleen
de boorder maar te drinken (water is er genoeg)
en niet de boor. Die kan makkelijke vervangen
worden. De boorder niet! Haitaanse jongens leggen met puin een helling aan naar de betonplaat,
zodat onze heftruck de plaat op kan rijden. De
een vult de kruiwagen met een kop erop. De ander heeft er nog geen emmer vol in en heeft het
meeste werk met het ophijsen van zijn broek. Zij
doen alle werk trouwens wel op teenslippers.
Wat het eten betreft heeft Cor Kant, uitvoerder
en kok, vandaag voor het middageten macaroni
gemaakt. Dit viel bij iedereen(uitgezonderd Cor
van Brakel) wel in de smaak na enkele dagen eten
uit de gaarkeuken. Zelfs een toetje of een appeltje
was er als nagerecht. Avondeten bestond uit een
heerlijke Hollandse maaltijd. Er was voor friet gezorgd, die Fred heeft staan bakken in een pan met
olie. Omdat de gaspitten wat traag zijn, duurde
dit ongeveer 2 uur. De was is ook weer gedaan
door de wasvrouw. We vroegen ons wel af of er
ook waspoeder gebruikt wordt. Het was in ieder

geval geen kookwas. Maar goed, toch het ergste
vuil er weer uit. Want vuil wordt het met deze
temperaturen. Aan het einde van de dag mogen
we concluderen dat alles lekker volgens schema
verloopt. Cor van Brakel.
Wij stellen ons even voor: wij zij Jan en Ad van
de firma Segeren Metaal. Er is ons gevraagd om
ook een stukje te schrijven maar..., wij zij beter in
spanten zetten dan in schrijven. Toch proberen
we het maar. Vandaag weer vroeg opgestaan om
nog even van de koelte te profiteren. We worden
overigens iedere morgen wakker van de straatveger die om 4:15 uur begint met het vegen van de
straat precies onder ons raam. Maar tja, we kunnen in ieder geval niet zeggen dat alle Haitianen
lui zijn. Overigens is 85% van de bevolking hier
werkeloos. Dat kun je ook wel zien overdag op
straat. Het is vandaag al vroeg warm en er is ook
weing wind. Daardoor is het niet echt aangenaam. We drinken liters water en cola op een dag,
bijna niet aan te slepen. De eerste school vordert
gestaag. ‘s Middags wordt het laatste spant gezet,
waarna we alle gordingen kunnen gaan monteren en de laatste puntjes af kunnen werken. Zo
kunnen we maandag aan de volgende school
beginnen.
Het loopt allemaal voorspoedig, maar we hebben
dan ook fantastische collega’s aan de jongens
van ABB! Er wordt vandaag een vracht met 1000
stenen gebracht die in een half uur tijd met de
hand wordt gelost! Daar draaien ze hier hun hand
niet voor om hoor! Maandag moet de metselaar
gaan starten met het opmetselen van de muurtjes. Een metselploeg noemen ze hier een “equip”
en de leider is een “boss”. Aangezien er hier geen
metselopleiding is, wordt het metselvak hier via
overlevering bijgebracht. Volgende week meer
hierover... Hartelijke groeten van Jan en Ad speciaal aan ons thuisfront!
(www.abbvoorhaiti.nl)

Al is het werk wat we daar gedaan hebben is maar een druppeltje op een grote gloeiende plaat,
toch kunnen er straks 500 kinderen naar school!

Bert van Leeuwen

Comité van
aanbeveling
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Bert van Leeuwen
(EO, presentatie);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter);
Prof. dr. Cees Dekker,
(universiteitshoogleraar TU Delft).
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