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Wie had dit ooit nog durven
dromen?

O

nmidellijk na de ramp in 2010 hebben vele mensen in Nederland de
handen uit de mouwen gestoken om te zorgen dat we vanuit het kinderdorp de eerste noodhulp konden geven, water, medische hulp en
voedselpakketten. Daarnaast werden ook fondsen vrijgemaakt om de schade op
het terrein te herstellen en waar nodig nieuwbouw te kunnen plegen. Bedrijven,
vrijwilligers en Haïtiaanse bouwvakkers hebben keihard gewerkt om alles zo
snel mogelijk weer op te bouwen. Zonder anderen tekort te willen doen, noem
ik graag de ABB Bouwgroep en zijn toeleveringsbedrijven die voor de nodige
expertise zorgden. Op het moment dat ik dit schrijf is alles haast klaar en zijn we
voorbereidingen aan het treffen voor de feestelijke heropening. Wie had dit een
jaar geleden durven dromen? Het ongelofelijke is dank zij uw nimmer aflatende
steun gerealiseerd. Wat een dankbaar gevoel geeft dat, zoveel trouwe steun.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.
Met heel veel dank aan God en mensen,
Johan en Wilcie Smoorenburg

Geweldig,
het is gelukt!

H

et is niet de eerste keer dat ik
samen met mijn vrouw Ine het
straatarme Haïti bezoek, maar
wel de eerste keer na de aardbeving.
We zijn benieuwd of de herbouw is
gelukt en wat we te zien krijgen.
We hebben een 12-daagse hotelvlucht
naar Miami geboekt, dat bleek voordeliger
dan een lijnvlucht. Door het te verwachten
slechte weer op de Atlantische Oceaan besluit gezagvoerder Maas over Groenland,
Canada en de V.S. naar Miami te vliegen.
Lees verder op pagina 2

Vervolg van voorpagina
Het wordt een mooie, rustige vlucht. Het
is helder weer. Volgens de gezagvoerder
wordt zelden over Groenland gevlogen.
We hadden een prachtig zicht over de
besneeuwde toppen van de bergen daar
en de ijsbergen die in de zee dreven. Na
een reis van 13 uur landden we midden
in de stad Miami. Het is nog steeds dag,
want er is een tijdsverschil van 6 uur tussen
Nederland en Amerika. We blijven een
paar dagen voordat we doorvliegen naar
Haïti. We maken een citytrip door Miami,
wat een wereldstad. Per boot varen we
langs de riante villa’s van de rijksten van de
rijksten op gecreëerde eilandjes. Vroeger
woonden Frank Sinatra en Al Capone
daar, nu beroemde filmsterren en zangers,
Naomi Campbell, Juglio Iglesias, enz. Ze
steken elkaar de loef af.
Dan vliegen we door naar Haïti. Weer een
prachtige vlucht, de zon schijnt, 36 graden
Celcius, de sky is blue met hier en daar wat
stapelwolkjes, de zee azuurblauw. We vliegen langs Cuba en over bounty-eilandjes.
Aankomst Port au Prince.
Dezelfde chaos als altijd op de vlieghaven.
We worden verwelkomd door een bandje
met vrolijke Caribische muziek. We zien
cameraman Sjors en de medebestuursleden Fred en Andre, die een vlucht eerder
gekomen waren, bij de douane staan.
Johan helpt ons erdoor heen. We zagen
dat als je iemand bij de douane kent, je
er met voorrang doorheen ging. Toen de
koffers van de band kwamen werd er ruzie
gemaakt en haast gevochten door de kruiers. Johan wees er drie aan die onze koffers
een paar honderd meter mochten dragen,
de rest was zwaar teleurgesteld. Johan gaf
ze allemaal een paar gourdes. Dat papier-

geld is zo vies, zwart en beschadigd, dat je
onmiddellijk je handen wil wassen om niet
ziek te worden.
Eenmaal in de auto’s begeven we ons in
een totaal andere wereld, wat een contrast
met Miami, wat een armoede. Iedereen
leeft hier op straat, werkt, handelt, zit of
bedelt om geld. Eén krioelende massa
mensen en auto’s, gekleurde taxi’s, z.g.
taptaps. Er staan Bijbelteksten, voorstellingen van Maria en voetbalhelden op.
Overvol mensen, ze zitten, hangen of staan
in de auto’s. Mensen, overal mensen met
de meest vreemde spullen die ze meestal
op hun hoofd vervoeren. Een plaag zijn de
taxibrommers, jongens op elke hoek van
de straat. Soms zitten er wel 3 of 4 mensen
op. Ze scheuren overal doorheen, voorlangs, links, rechts passeren ze. Ze duiken
overal onverwacht op. De jongens zijn blij
dat ze een baantje hebben. Ze kopen zo’n
brommer op afbetaling. Ze vechten om
klanten om op tijd hun afbetaling te kun-

nen doen aan hun big boss; inmiddels is hij
er steenrijk van geworden.
Aankomst op het kinderdorp.
Na een enerverende rit zien we dat op het
kinderdorp nog van alles moet gebeuren
om op tijd klaar te zijn voor de opening. 80
Haitiaanse bouwvakkers waaronder veel
oud bewoners van het kinderdorp zijn nog
bezig met de afbouw van de kerk, de 7
schoolgebouwen en de 2 toiletgebouwen.
Pascal van Slingerland geeft hier leiding
aan. Ze hebben nog slechts 2 dagen voor
de officiële opening. Gaat dat wel lukken?
Er moeten nog grote stukken bestraat worden van het schoolplein en voor de kerk. Er
wordt af en aangereden met grind, stenen
en cement. Er wordt nog volop geschilderd, beton gestort, leidingen getrokken, w.c.’s aangesloten. Vier Nederlandse
elektriciens komen spullen tekort, die we
samen met Johan en Wilcie gaan halen bij
een soort bouwmarkt; wat een geluk, alles
is op voorraad.

Het gastenverblijf.
Veel mensen die getraumatiseerd zijn
slapen nog buiten.
Wij slapen met elkaar in het gastenverblijf.
We slapen onrustig. Als Ine zich omdraait
word ik wakker en denk: voel ik de aarde
beven? Als ik me omdraaide, dacht zij hetzelfde. Onbewust ben je toch waakzaam.
Maar dat went.
De dag voor de opening gaan we samen
met Johan, Paul en Charlotte Franke
ophalen van het vliegveld. Zij zijn vertegenwoordigers van de stichting Westland
Support, die actie gevoerd heeft om de
ingestorte muur rondom het kinderdorp
te herbouwen. Dit was een geweldig initi-

atief. We hebben het resultaat met eigen
ogen aanschouwd. Nu kan iedereen zich
weer veilig voelen.
We maken samen met hen een rondje over
het terrein. We bekijken de aardbevingbestendige schoolgebouwen. 7 stuks. Ze
zien er prachtig uit. Een kleuterschool, een
basisschool en een middelbare school. En
vooraan met de ingang aan de straat een
schitterende kerk. Ze zijn nog bezig met
het lassen van de toegangspoorten en het
schilderen ervan. Daarna lopen we langs
de bananenplantage en andere fruitbo-

men. We bekijken de bakkerij, die het een
stuk rustiger heeft nu er geen noodhulp
meer gegeven wordt. Daarna bezoeken
we het bejaardenproject. De ouderen zijn
blij met ieder bezoek. De meesten liggen
op bed. Er was pas iemand gestorven, ze
moest nog begraven worden. In afwachting ligt ze in een rouwcentrum. Twee
anderen zijn terminaal. Jojanneke, een
Nederlandse verpleegkundige begeleidt
deze mensen, ze is als een engel voor hen.
Ze geeft medicatie en spreekt Creools met
hen, ook over hun sterven. Je kunt zien dat
de bejaarden blij met haar zijn.
Ook bezoeken we het straatkinderenproject. Dit was eerst verderop in de straat

gevestigd. Vanwege de steeds hogere
huur en problemen met de riolering zijn
deze 40 kinderen voorlopig ondergebracht
in het vormingscentrum. Daar slapen ze,
krijgen er eten en onderwijs. Een Franse
stagiaire doet er fantastisch werk.
Daarna bezoeken we de vier nieuwe
kinderunits met ieder 12 tot 15 kinderen
evenals de acht andere units, waaronder
één met baby’s. Ook gaan we naar het
waterproject, waar mensen uit de buurt
voor weinig geld water kunnen halen. Als
mensen ook dat niet kunnen betalen, kun-

nen zij gratis opgepompt grondwater van
ons krijgen uit een kraan naast het project.
Daarna gaan we naar het bureau, waar
de administratie wordt gedaan. Er is een
balie waar mensen van buiten met allerlei
hulpvragen komen. Ter afsluiting gaan
we naar Jojanneke, die erboven woont en
drinken er wat. Ze wordt aldoor weggeroepen. Ik maak van de gelegenheid gebruik
om twee huishoudelijke hulpen te interviewen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u
hun verhaal lezen.
Deze dames hebben de verantwoordelijkheid voor de gasten. Zij maken het gastenverblijf schoon, koken de maaltijden,
dienen die op en ruimen alles weer op.

Opening van de kerk.
Het is gelukt! Op een paar kleinigheden
na. De kerk was versierd met ballonnen en
bloemen. Het schoolplein overspannen
met door de kinderen gemaakte slingers. De feestelijke inwijding van de kerk
kan doorgaan. Wat een belevenis is een
samenkomst op Haiti. Vol overgave wordt
met bezieling gezongen, in de handen
geklapt en God geloofd en geprezen.
Er waren twee kinderkoren, de meisjes
gekleed in rode en roze jurkjes met zwarte
stola’s, de jongens met overhemd en
stropdas. Deze kleding had Fred gekocht

op de Dappermarkt in Amsterdam en
was met de containers verzonden. Het
was een feestelijk gezicht. Natuurlijk
begint de dienst niet precies op tijd en
loopt het uit. Er waren veel genodigden
in de kerk, zoals de Nederlandse consulgeneraal Rob Padberg en een Nederlandse
journaliste. Ook Haitiaanse journalisten
waren gekomen. Wat zagen de mensen
er feestelijk uit: dames in mantelpakjes en
galajurken, gekleurde japonnen met grote
hoeden. Kleine kinderen als bruidmeisjes en -jonkertjes, hun haren met linten,
speldjes en kraaltjes versierd. Sokjes met
ruches en glimmende schoenen. Het was
een groot feest. Er waren vele toespraken
en optredens. Veel dank voor de Nederlandse inbreng en bewondering voor wat
gezamenlijk tot stand is gebracht. Het is
inderdaad geweldig. De mensen stonden
tot buiten aan toe.
Na afloop kreeg iedereen een traktatie en
te drinken. Men vormde lange rijen voor
de centrale keuken.
De consul-generaal gaat met Johan mee
naar het huis waar wij verblijven om koffie
te drinken. Hij doet een toezegging dat
de schoolkinderen mee gaan delen uit
het Wereldvoedselprogramma. Daartoe
moeten wij voor een kantine zorgen. De
nu overbodige noodkerk kan hier mooi
voor gebruikt worden. De consul was
onder de indruk van wat allemaal tot stand
was gebracht.
Als alle genodigden zijn vertrokken, valt de
stress van Johan af.
Hij stelt voor na het eten een rit te maken
naar de heuvels rondom Port-au-Prince,
waar de dakloze mensen na de aardbeving zijn gehuisvest. Johan noemde dit
de grootste camping ter wereld. Hooggelegen met een prachtig uitzicht. Alleen
als het regent hebben ze stromend water.
Verschillende hulpverlenende organisaties
hebben grote hoeveelheden noodhuisjes
neergezet met waterpunten en toiletten
voor gezamenlijk gebruik. De huisjes zijn
niet groot, maar als het regent zitten deze
mensen tenminste droog. Daar was tevens
een cholerakamp ingericht. Je hoort er in
Nederland niet veel meer over, maar deze
ziekte heerst er nog steeds. Ook op het
kinderdorp hebben vier kinderen cholera
gehad. Gelukkig hebben ze het overleefd.
Onder de bejaarden waren ook vijf cholerapatiënten, waarvan er één is overleden.
De containers met de handgel zijn einde-

lijk vrijgegeven uit het havendepot.
Daarna reden we naar het centrum van
Port-au-Prince. Het leek wel een gebombardeerd oorlogsgebied. Het puin lag weliswaar niet meer op de straten, maar wel
op grote hopen. Veel gebouwen hebben
nog maar een kleine schok nodig voordat
die alsnog instorten.
We reden ook langs het ingestorte paleis,
waar tot onze verbazing net op dat
moment de vlag gestreken werd met een
officiële parade. Het was lachwekkend!
Voor het paleis, op het voorheen groene
gras in het plantsoen staat het vol met
tenten van lappen en stokken, de kinderen lopen bloot rond en alles is zwart. We
zagen dat de mensen zichzelf, de kinderen
en hun kleding wasten met het water dat
door de straatgoten loopt.
Voor de ingestorte kathedraal gaf Johan
wat geld aan een man met een kind. Uit
alle hoeken en gaten kwamen mensen
tevoorschijn die de auto bestormden. We
konden amper wegkomen.
Zoiets vergeet je niet meer.
De volgende dag verscheen in een Haitiaanse krant een verslag van de opening.
De kop luidde (vertaald): De Stichting Hart
voor Haiti wijdt het grootste aardbevingbestendige complex van het land in. In het
artikel staat dat volgens Hollandse ingenieurs de constructies bestand zijn tegen
een aardbeving met de kracht van 8.5 op
de schaal van Richter.
Die dag zijn wij naar een project van Double Harvest geweest, even buiten de stad.
In 9 dorpjes rondom dit project herstellen
en bouwen zij huisjes die door de aardbeving zijn verwoest. De dorpsraad beslist
wie in aanmerking komt en wanneer. Deze
stichting gaat ons helpen met de bouw
van huisjes voor jongeren die ons project
al hadden verlaten en hun woning zijn
kwijtgeraakt. Zij zijn namelijk teruggekomen naar het kinderdorp.
Hierna bezoeken we de vakschool van
Karolle. Heel bijzonder. Jonge mensen
kunnen er een vak leren. Karolle staat naar
ons uit te kijken op het balkon. Ze vertelt
dat ze daar ook stond toen de aardbeving
begon. Ze wijst aan hoever het balkon
naar voren bewoog. Gelukkig was het een
gebouw met een staalconstructie, zodat
het niet is ingestort.

WIE EEN kind REDT, REDT HEEL DE WERELD
Andre, Fred en Sjors waren inmiddels ook
gearriveerd; samen met hen waren we
uitgenodigd om bij Pascal en Karolle te
komen eten. Het zijn beiden hard werkende mensen met inmiddels 3 dochtertjes. Onderweg naar hun huis barstte een
tropische onweersbui los, die uren duurde.
Wat een stortregens. Wij zaten in een huis,
maar we moesten steeds maar denken aan
de mensen in die tenten.
De volgende dag brengen we Paul en
Charlotte weer naar vliegveld nadat ze
nog wat souvenirs hadden gekocht. De
souvenirstalletjes en de schilderijenverkopers bevinden zich tegenwoordig
naast het vliegveld. De UN-soldaten uit
verschillende landen nemen nogal wat
souvenirs mee als ze met verlof gaan. Een
Haitiaanse houtsnijwerker heeft hier handig op ingespeeld door in diverse maten
soldatenbeeldjes met een blauwe helm te
vervaardigen.
Terugreis.
Op weg naar Nederland moesten we in
verband met overgewicht onze bagage
beter verdelen. Eenmaal door de douane

heen, we zaten al bij de gate, ontdekte ik
dat ik mijn fototoestel niet meer had! Wat
een ramp. Terug door de douane, richting
hoe we gekomen waren, overal kijken.
Zeker 20 minuten later vond ik hem weer
terug op de stoel waar we onze bagage
overgepakt hadden. De man die ernaast
zat wilde hem net wegbrengen. Wat een
geluk dat hij er nog lag. Honderden foto’s
gemaakt voor o.a. deze nieuwsbrief zouden verloren zijn gegaan.
Lichtpuntjes.
1) Uit het vliegtuig gekomen hoeven
we niet meer met een trap naar beneden,
maar we gaan door een slurf. We lopen
niet meer naar de douane, maar gaan met
de bus. Er vliegen veel meer maatschappijen op Haiti. Ook is nu goed georganiseerd binnenlands vliegverkeer. Bij de
douane aangekomen kregen we een full
colourblad aangeboden van het Tourism
Association of Haiti. Een eerste aanzet tot
toerisme. Men gelooft er weer in.
2) Het straatvuil wordt bij elkaar geveegd door mensen met gele T-shirts aan
en wordt in containers gegooid. De straten

zijn inderdaad schoner. Er zijn meer verkeerslichten gekomen om op kruispunten
het verkeer beter te reguleren.
3) Er wordt meer stroom geleverd. Vanuit het vliegtuig konden we dat ’s avonds
goed zien.
4) Het overdekte ijzeren marktgebouw
is nieuw opgetrokken in oude stijl. Het is
inderdaad mooi geworden.
5) Er is meer politie op straat en er wordt
veel gecontroleerd. De UN-soldaten zijn
nadrukkelijk aanwezig met roadblocs. De
veiligheid is aanmerkelijk toegenomen.
Er zijn minder kidnappigen, de rust lijkt
enigszins weergekeerd.
6) Overal in de buitenwijken zagen we
nieuwe huisjes staan. Als je geld genoeg
hebt is er weer van alles te koop.
Klaas Flokstra,
bestuurslid Stichting Hart voor Haïti.

‘Ik voel me gelukkig hier’
Jeanette Anna aan het woord.

J

eanette Anna is 48 jaar, moeder
van 5 kinderen en grootmoeder
van 3 kleinkinderen. Zij wonen
met zijn negenen in een klein uit cementblokken opgetrokken huisje. Het
staat op loopafstand van het kinderdorp Bon-Repos.

Jeanette werkt al 24 jaar met veel plezier
voor de stichting Hart voor Haïti op het
kinderdorp.
Respectievelijk als schoonmaakster in de
kinderunits en als een van kooksters in de
centrale keuken van het dorp. Als er gasten
zijn op het dorp verzorgt en verwent ze

die. Ze is erg blij met haar werk. Ze zegt:”Ik
heb veel minder zorgen en verdriet dan de
vele mensen uit mijn omgeving die geen
werk hebben. Ik voel me gelukkig hier,
God zorgt goed voor mij en mijn familie.”
Ze vertelt dat ze tijdens de aardbeving met
haar kinderen en kleinkinderen in een baptistenkerk zat in de buurt waar ze woont.
Plotseling hoorden ze een oorverdovend
geraas. De aarde beefde, schommelde,
golfde verschrikkelijk. De kerk ging geweldig schudden. Alles viel om. ”We waren
met ongeveer 250 mensen. We vielen op
en over elkaar heen. Toen was het alsof
God de kerk optilde en weer neerzette.
De aarde werd weer stil en niemand was
gewond geraakt. We hebben het allemaal
overleefd. We liepen geëmotioneerd de
kerk uit op weg naar huis. Overal waren
de huizen ingestort. Heel bizar om te zien.
Toen we bij ons huisje aankwamen bleek
dat ook voor het grootste deel ingestort te
zijn. Op onze bedden lagen grote brokken
puin. Dankzij de stichting en Papi Jean is
ons huisje weer herbouwd en hebben we
gelukkig weer een dak boven ons hoofd.”
Dan begint Jeanette te vertellen dat 18 jaar
geleden haar gezin ook al iets verschrik-

kelijks heeft meegemaakt. Op een dag
werd er om 2 uur ’s nachts aan de deur van
hun huisje geklopt. Nadat ze de deur had
geopend drongen gewapende bandieten
naar binnen. ” Mijn man, mijn kinderen en
ik moesten met onze rug tegen de muur
gaan zitten. Er werd een paar keer in de
lucht geschoten, de mannen doorzochten ons huisje en beroofden ons van de
paar sieraden die we hadden, een paar
armbanden en horloges en de etensvoorraad. Bij het verlaten van ons huis werd er
weer geschoten. Mijn man werd geraakt
en stierf ter plekke. Ik denk er nog bijna
dagelijks aan, maar nu heb ik er niet zoveel
verdriet meer van. Het doen van mijn werk
voor de stichting heeft me veel afleiding
gegeven.”
Ze zegt ook nog:” Je moet niet vergeten
de groeten te doen aan de bekenden in
Nederland die hier gelogeerd hebben,
waaronder Peter Rothuizen (erevoorzitter
van de stichting) en zijn vrouw Jacqueline.
Hij kwam altijd bij mij langs als hij op het
kinderdorp was. Aan de foto kunnen ze
wel zien wie ik ben.”
Ook wil ze nog speciaal de mensen uit het
Westland bedanken, die een geweldige
actie hebben gehouden voor de herbouw
van de muur, waardoor iedereen op het
kinderdorp zich nu weer veilig voelt.
Tot zover een stukje uit het leven van
Jeanette Anna.

‘Zal ik alvast een plaatsje
reserveren?’
Natasja wil wel ruilen...
Een andere medewerkster van de stichting
is Natasja. Ze is 27 jaar, getrouwd en heeft
een zoontje van 8 jaar. Ze werkt inmiddels
5 jaar voor de stichting op het kinderdorp.
Ze wil iets uit haar leven met ons delen.
Haar ouders zijn beiden al jong door ziekte
overleden. Op haar negende jaar was ze
al wees. Samen met haar broertje heeft ze
bedelend door Port-au-Prince gezworven.
Dan sliepen ze hier, dan weer daar. Af en
toe bij familie, waar ze dan karweitjes voor
deden. Maar meestal was er geen werk.
Toen ze 12 was heeft ze een ongeluk
gehad. Ze is toen tijdens het werken van
een ladder gevallen. Ze laat ons een groot
litteken op haar bovenbeen zien. Zo te
zien is het lelijk aan elkaar gegroeid.
Toen ze 19 jaar was heeft ze haar man ontmoet, David Dena. Helaas heeft hij geen
werk. Met haar man en zoontje woont ze
bij zijn familie in huis. Dat huis was bij de
aardbeving gedeeltelijk ingestort en is nog
steeds niet helemaal herbouwd.
Ze zegt: ”Ik bezocht regelmatig de kerk op
het kinderdorp. Daar heb ik Karolle leren
kennen. Ik beschouw haar als een vriendin.
Zij heeft ervoor gezorgd dat ik een baan
op het kinderdorp heb gekregen van 8 tot
4 uur. Vier jaar geleden heb ik heel bewust

een keus gemaakt om met God te gaan
leven en toen heb ik me ook laten dopen.”
Dan vraagt ze opeens: ”Hoe oud ben jij eigenlijk?” Ik zeg: ”67”. Ze begint te lachen en
zegt: ”Zal ik alvast een plaatsje reserveren
op het bejaardenproject? Dan kun je hier
blijven en heb je een rustige oude dag.
Dan ga ik wel in jouw huis wonen in Holland. Een droom van mij is namelijk: een
mooi huis, mooie spullen, mooie kleren en
een visum naar Holland.”
Op mijn vraag waar ze was tijdens de
aardbeving vertelt ze dat ze in de keuken
op het kinderdorp pap aan het maken was
voor de kinderen. ”De aarde ging tekeer,
gromde, beefde, schudde, raasde, we
konden niet op onze benen blijven staan.
We vielen op de grond en bleven verstijfd
van schrik liggen. Het duurde bijna een minuut. Gelukkig is de keuken niet ingestort
en hebben we het allemaal overleefd op
het kinderdorp.”
Op mijn vraag of ze nog iets tegen de
lezers wil zeggen, zegt ze:” Ik wil alle mensen die de nieuwsbrief lezen Gods zegen
toewensen. Alle mensen die de handen
ineengeslagen hebben om Haiti te helpen,
heel veel dank daarvoor. Een hartelijke
groet van Natasja”.

Bert van Leeuwen

Comité van
aanbeveling
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Kees Goedhart

Een groot probleem

(Zending en Gemeente);
Bert van Leeuwen
(EO, presentatie);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen

Het grondwaterpeil op het kinderdorp en ook in
de straten rondom het dorp is in de afgelopen
jaren zeer sterk gestegen; wat de oorzaak hiervan
is, is onduidelijk. Is het de opwarming van de
aarde, het zeewaterpeil dat stijgt, waardoor het
grondwater nu op slechts 60 cm diepte zit. Dit was
onder andere een probleem bij het in de grond
krijgen van de vier septic-tanks naast de toiletgebouwen bij de school en naast de kerk. Zelfs
als ze verzwaard werden door ze vol met water
te laten lopen, dan nog kwamen ze steeds weer
omhoog door de druk van het grondwater. Na een
tropische regenbui staat het dorp steeds een paar
dagen blank. De wateroverlast is een broeinest
voor muggen en cholerabacteriën. De verhoogde
betonlooppaden blijven dan net droog. De
kinderen kunnen daarover zonder natte voeten te
krijgen naar school gaan, maar kunnen eenmaal
uit school thuis gekomen niet meer buiten spelen.
Johan heeft meerdere ingenieurs een plan laten
maken om van de wateroverlast af te komen. Het
probleem kan volgens hen wel opgelost worden, maar het moet dan volgens hen wel goed
aangepakt worden. En daar hangt een behoorlijk
prijskaartje aan van $ 49.000. Een behoorlijke

tegenvaller op de postenkost Onvoorzien in onze
boekhouding.
Jojanneke, die er net op uit is geweest met de
auto, mailt:
De aanhoudende regen heeft heel Croix-desBouquets (naam van de buurt) zo’n beetje onder
water gezet, de aanvoerweg is afgesloten geweest
richting de stad, dus steeds door allerlei achterafweggetjes moeten ploeteren om de stad te bereiken,
de wateroverlast op het project en erbuiten is een
groot probleem. Zelfs de verhoogde betonpaden, de
looppaden voor de kinderen staan onder water... zij
zullen met schoenen en sokken in een rugzakje naar
school moeten lopen op slippers, om de slippers in de
klas om te wisselen voor schoenen met sokken. Buiten spelen zit er inderdaad niet in voor de kinderen,
ze komen niet verder tot de veranda, echt jammer!
Iedereen die naar de keuken moet om eten/ spullen
te halen moet door enkelhoog water.
Helpt u mee om ook dit probleem op te lossen?
Reinoud Talsma, penningmeester.

(erevoorzitter);
Prof. dr. Cees Dekker,
(universiteitshoogleraar TU Delft).

Colofon
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