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Goed doen

D

eze keer een kleinere nieuwsbrief dan u de laatste maanden
gewend was. De aanleiding is
dat we in oktober met veel foto’s verslag
willen doen van de (her)opening van het
kinderdorp Bon Repos. Het heeft een
ongelofelijke inspanning gevraagd van
alle medewerkers en bouwers om alles te
herstellen en te herbouwen. Natuurlijk kon
dit alleen maar worden gerealiseerd door
u, die als trouwe achterban zo loyaal heeft
ondersteund.
Nu is het dan zover: 18 september a.s.
zal de officiële opening plaatsvinden. De
kinderen van het dorp en uit de omgeving
kijken ernaar uit, eindelijk kunnen ze naar
hun nieuwe school!
Verder leest u het relaas van Angela Doyer
en haar vriendin die volkomen onverwacht
op Haiti terecht kwamen en dat zette hun
wereld echt op z’n kop!

Galaten 6:9
‘Laten wij nooit ophouden met goed doen,
want na verloop van tijd zullen wij de
zegen ervan oogsten, als wij het tenminste
niet opgeven.’
Gods zegen toegewenst.
Robin Vlug,
voorzitter

Bestemming onbekend
Na een avondje in de Bioscoop, begin
april 2011, heb ik samen met mijn
vriendin de uitdaging gekregen om te
vertrekken voor een week naar een,
toen nog, onbekende bestemming.
Het bleek een programma van de

EO te zijn en het enige dat Klaas van
Kruistum (de presentator) ons kon
vertellen, was dat het een indrukwekkende reis zou worden die we nooit
meer zouden vergeten...

W

e zijn de uitdaging aangegaan
en een aantal dagen later
stonden wij op onze bestemming... Haiti! We hadden geen idee wat
ons overkwam en we hadden nog nooit
zoiets meegemaakt. Natuurlijk ken je de
beelden van tv.. Maar eerlijk is eerlijk.. het
blijft een “ver van mijn bed show”. Sinds
die week in Haïti is het absoluut geen “ver
van mijn bed show” meer en nog iedere
dag ben ik nog met mijn gedachten bij
Haïti. Zo dankbaar ben ik dat ik de kans
heb gekregen mijn steentje bij te dragen
voor de mensen in Haïti en te beseffen hoe
goed wij het hier eigenlijk toch hebben.
Een levensveranderende ervaring..
Ik zal het nooit vergeten.. Mijn eerste stappen in het “kamp” in het park van Port-auPrince, tegenover het ineengestorte paleis.
Daar hebben we hebben Riché leren
kennen (hoe zou het nu met hem gaan?)
en hij heeft ons meegenomen naar diverse
plekken in Haïti. Hij vertelde ons dat wij
hem zouden helpen bij de projecten waar
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kennisgemaakt en het is ongelofelijk wat zij daar
presteerden..

hij zelf ook deel aan nam: Het bouwen van huisjes.
Ik was ongelofelijk geschrokken van wat ik daar
aantrof maar was vanaf de allereerste minuut
gemotiveerd om te gaan helpen. Natuurlijk waren
wij daar slechts een aantal dagen
en is de hulp die wij hebben
geboden slechts een druppel op
een gloeiende plaat maar het
gevoel om een ander te helpen is
zo bijzonder. Er is niets mooiers dan dat.... Wij hebben mee
mogen helpen aan de bouw van
een huisje en een gezin kunnen
“redden” door ze vanuit de tent
te laten verhuizen naar het huis.
In de dagen dat wij in Haïti
waren, logeerden wij op het Kinderdorp bij Johan Smoorenburg.
Het was ongelofelijk om te zien hoe Johan zich
inzette voor de bevolking en het was nog mooier
om alle kinderen daar te zien met een lach op
hun gezicht. Johan heeft ons heel veel verteld en
geleerd over Haïti en ons diverse plekken laten
zien die op mijn netvlies gebrand staan. Ik heb
ontzettend veel respect voor wat Johan en de organisatie Hart voor Haïti allemaal doen! Ook gaat
mijn respect uit naar de Nederlandse bouwvakkers, die ten tijden van onze opnames, daar ook
heel hard aan het werk waren om scholen en de
kerk op te bouwen. Ik heb met een aantal van hun

Na 5 dagen in Haïti geweest te zijn, moesten wij
alweer afscheid nemen en was het alweer tijd
om naar huis te gaan. Voor mij had het nog veel
langer mogen duren.. De mensen en het land (of
in elk geval het gedeelte dat ik ervan had gezien)
hebben ongelofelijk veel indruk op me gemaakt.
Eenmaal thuis ben ik meteen weer aan de slag
gegaan in mijn eigen winkel. Echter.. Ik kon absoluut niet wennen! Ik heb hier met tranen in mijn
ogen gestaan omdat ik me zo nutteloos voelde.
In de 5 dagen Haïti heb ik me ongelofelijk nuttig
gevoeld en gemaakt en dat was een fantastisch
gevoel. Nu stond ik weer hier in Nederland, met
alles en iedereen om mij heen, en toch kon ik niet
wennen. Na een aantal dagen kon ik weer wat
meer onderscheid maken en besefte ik dat ik de
positieve en bijzondere ervaring juist met mensen moest gaan delen. Ik heb het aan heel veel
mensen verteld en zelfs een stuk in de krant laten
plaatsen. Ik wou gewoon dat zoveel mogelijk
mensen naar de uitzending zouden kijken en de
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ernst nog eens onder ogen zouden zien. Dinsdag
28 juni was de uitzending op de tv te zien. Het
was bijzonder om terug te zien wat wij daar in die
korte tijd allemaal hebben meegemaakt. Twee
meiden uit de Westerse Wereld die nog nooit echt
uit de comfortzone zijn getreden, maar zo blij
waren dat we de uitdaging aan zijn gegaan. Het
was van onze gezichten af te lezen hoeveel indruk
alles op ons maakte. De uitzending is eventueel te
bekijken via www.uitzendinggemist.nl.
Angela Doyer
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