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Samen een nieuwe toekomst tegemoet

I

n tijden van recessie en bezuinigingen, wordt onze solidariteit op
de proef gesteld. Openlijk worden
bezuinigingen op de ontwikkelingshulp
met procenten van ons bruto nationaal
inkomen doorgevoerd. Natuurlijk moet
er bezuinigd worden, en natuurlijk
moet er goed gekeken worden naar de
besteding en effecten van deze hulpgelden, maar de crisis waar wij ons in
bevinden heeft niets te maken met de
crisis van een land als b.v. Haiti.
Een paar maanden geleden hield ik een
toespraak voor al de werkers op het project op Bon Repos. Ik vertelde daar dat we
ondanks de financiële crisis in Nederland
ons uiterste best zouden doen om de nodige budgetten bij elkaar te krijgen, maar
dat ook ieder op moest passen bij zijn of
haar werk om niet te verspillen. Later sprak
ik hierover met Johan, want ik merkte wel
dat mijn boodschap niet over kwam. Johan
vertelde dat een crisis in de westerse
wereld iets totaal anders betekent dan in
Haïti. Een land wat al meer dan 100 jaar
niet meer echt bestuurd wordt vervalt
automatisch in armoede. In West-Europa
hebben we nu de grootste moeite om de
begrotingstekorten te beperken. Maar we

hebben nog steeds het welvaartsniveau
van 2008.
In deze special vieren we het jubileum van
30 jaar Hart voor Haïti. Eigenlijk is het een
groot getuigenis hoe dit werk tot stand
is gekomen. Telkens weer zijn er mensen
geraakt geweest om bij te dragen aan het
lenigen van de nood in dit arme land. Een
getuigenis van een trouwe achterban,
welke jaren achtereen doorging om ook
financieel te blijven steunen, ongeacht de
economische tegenwinden. Natuurlijk ook
door de tomeloze inzet van al de werkers
op Haïti, maar zeker ook dank zij uw hulp,
financieel, praktisch of in gebed, mocht dit
werk groeien tot een bron van hoop voor
vele kansarme kinderen en bejaarden.
Nu na 30 jaar breekt een nieuwe tijd aan.
Als bestuur zijn we al lang bezig een
nieuw team te vormen, dat in staat is het
nieuwe tijdperk te betreden. Er zijn korte
en langere termijn doelen geformuleerd.
De afgelopen decennia is ontwikkelingssamenwerking veranderd van het bouwen
van scholen en weeshuizen naar het trainen van mensen en organisaties.
We hebben gezien dat voor een nieuwe
toekomst een duidelijke focus van wat we

kunnen en willen belangrijk is.
• Opvang bieden aan kansarme kinderen
• Scholing bieden om toekomst kansen
van de kinderen en het land te veranderen
• Evangelisatie en gemeentebouw
Al de andere aandachtspunten en projecten zullen ten dienste moeten staan van
deze kerndoelen. Zeker is dat er in de nabije toekomst grote veranderingen zullen
plaatsvinden binnen het werk op Haïti.
Samen zullen we dit mooie project een
volgende fase in brengen. Wat we echter
hopen is dat onze achterban, ook in de
toekomst dit werk zal blijven steunen.
Het maakt echt verschil voor de kinderen
die onderwijs genieten en de liefde van
God mogen ervaren, dat ze gewild zijn en
geliefd, en dat zij wellicht een nieuwe toekomst in Haïti mogen meemaken. Mogen
we weer op u rekenen, ook in de komende
periode van veranderingen. Dit werk heeft
Johan samen met vele anderen mogen
opbouwen en leiden. We hopen en bidden
dat hij nog heel lang de tijd zal hebben
om samen met ons een nieuw team in te
werken om dit mooie werk voort te zetten.
Robin Vlug
Voorzitter Stichting Hart voor Haïti

Nog één keer teru

B

este vrienden, Waar blijft de tijd.
De stichting Hart voor Haïti viert
dit jaar haar dertigjarig jubileum. De tijd is omgevlogen.
Tijdens een bezoek aan een samenkomst
in Apeldoorn in 1971 deden de zendelingen Hanspeter en Henneke Bolli, die op
Martinique werkten, een oproep voor een
echtpaar dat hen kon bijstaan, want hun
werk daar begon te groeien. Omdat wij
altijd al belangstelling voor de zending
hadden, werden wij hierdoor aangesproken, en na een gesprek met hen zijn we
ons gaan voorbereiden op een leven in de
zending op Martinique, een eiland in de
Cariben.
In januari 1972 vertrok ik samen met mijn
vrouw en onze twee jongens van 2 ½ jaar
en drie maanden oud, zonder salaris of
verzekeringen, maar vol van geloof naar
Martinique. Wij werden uitgezonden door
onze kerkelijke gemeente in Apeldoorn
om het echtpaar Hanspeter en Henneke
Bolli mee te helpen een groeiende kerkelijke gemeente te bouwen en de blijde
boodschap van Gods liefde aan de bevolking in woord en daad te helpen verkondigen. Het is een geweldige ervaring geworden: we leerden daar dat we God konden
vertrouwen en uit zijn hand te leven.
Hij voorzag in al onze levensbehoeften.
Na een jaar in Fort de France te hebben samengewerkt, gingen wij naar het noorden
van Martinique om het werk daar verder
uit te breiden. Er was daar een kleine gemeente ontstaan van nog geen 20 mensen
die om ondersteuning vroegen. Door
middel van allerlei activiteiten, begon
de gemeente te groeien en bloeien en
konden we meer gemeenten in de kleine
stadjes in het noorden stichten.
Hanspeter en Henneke hebben ons altijd
geweldig ondersteund, ook na ons vertrek
naar Haïti. We zijn steeds goede vrienden
gebleven en zijn door de jaren heen elkaar
blijven volgen. Een paar weken geleden
stierf Henneke volkomen onverwacht aan
de gevolgen van de ziekte van Altzheimer.
Ik geloof dat de tijd in Martinique de beste

voorbereiding is geweest voor het starten
van het kinderdorp Bon Repos op Haïti. Ik
denk dat, als we direct op Haïti waren gaan
werken, we het misschien niet hadden volgehouden. Ik heb gedurende de afgelopen
30 jaar heel wat goedwillende mensen
met een roeping voor Haiti zien komen en
gaan, de meesten zagen we na een jaar
weer gedesillusioneerd vertrekken.

Haïti
In de loop van 1980 kreeg ik een brief van
een Haïtiaanse voorganger, die op de een
of andere manier aan mijn adres was gekomen, met de vraag of ik Haïti niet eens
wilde bezoeken en kijken of ik daar wat
zou kunnen doen.
Daar we al enige tijd het gevoel hadden
dat het werk op Martinique voor ons be-

rug in de tijd
gon af te lopen, waren we aan het bidden
voor een nieuwe richting in ons leven.
Begin 1981 ging ik naar Haïti voor een
oriënterend bezoek. In die tijd ging het
land nog gebukt onder het regime van
de dictator Duvalier, (Papa Doc) met zijn
wrede Tonton Macoutes (politie Militie).
Later realiseerde ik me dat de tijd onder
President Duvalier de beste was. Haïti
beleefde ik als een ongelooflijk derde wereldland, met een chaos en een armoede
die niet te beschrijven was.
Toen ik na een bezoek van week terugkwam op Martinique was het eerste wat ik
zei: ” We moeten wat doen voor het armste
land van het westelijk halfrond, maar daar
gaan wonen? Nee, nooit van mijn leven”,
maar ja, daar houdt God geen rekening
mee en in december 1981 vertrokken
we als gezin, samen met Janny Sielstra,  
een jonge vrouw die al 6 jaar met ons
meewerkte op Martinique, naar Haïti. We
wilden daar een paar maanden verblijven
voordat we van eind december 81 tot april
82, met verlof naar Nederland gingen;
Janny zou daarna in Nederland blijven.
(In de maanden die we op Haïti waren
werd ze gegrepen door de nood op Haïti
en ze vroeg of ze weer mee mocht na
ons verlof om het werk op Haïti te helpen
bouwen).

Die paar maanden op Haïti waren
vooral voor mijn 2 jongens, Marc en
Matthew, bijzonder moeilijk. Bij het
zien van zoveel armoede en ellende
hebben ze het heel moeilijk gehad,
en vroegen ze ons steeds: wanneer
gaan we weer terug naar Martinique?
Tsja, kinderen hebben vaak geen
keuze, die maken wij voor hen. Wij als
ouders hebben het hier zeer moeilijk
mee gehad, maar wij hadden geen
keuze, het was Gods roeping voor ons
leven.
In april 1982 gingen we naar Nederland.
Samen met Peter Rothuizen, die ons met
zijn vrouw Ilse eind 1979 was komen
bezoeken op Martinique, deelden we onze
ideeën en onze plannen voor o.a. een
kinderdorp op Haïti. Dit heeft toen geresulteerd in de oprichting van de stichting
Hart voor Haïti. Hierbij moet ik ook Jo van
Dorp niet vergeten, die alles heeft uitgewerkt; hij is jarenlang secretaris geweest
van de stichting.
Op een van mijn reizen naar Haïti had ik
een weeshuisje bezocht dat het woord
niet waardig was. Het leek meer een
varkenshok, waar 50 kleine kinderen verbleven, en vanaf dat moment wist ik dat
we, buiten het kerkelijke werk, iets voor
kinderen moesten gaan doen.

We begonnen aan een van te voren niet
te overzien avontuur. In geloof werd er
een stuk land aangekocht in the middle
of nowhere buiten Port-au-Prince. Dit
was het begin van het dorp Bon Repos en
het werk van de stichting Hart voor Haïti.
Met de hulp van EO Metterdaad konden
we starten met de bouw van de eerste 4
appartementen, een kleine school en een
woonhuis, beetje bij beetje breidden de
activiteiten van de stichting zich uit tot wat
het nu geworden is: een omvangrijk werk,
bestaande uit: het kinderdorp Bon Repos
met zijn kerk en koor, muziekband en
Bijbelschool, de school met zijn onderwijzers, het computerlokaal, de kinder- en
baby-units met hun tantes. 200 kinderen,
het vormingscentrum, het bejaardenproject, de bakkerij, de groentetuin, bananenen andere vruchtbomen, de opvang van
straatkinderen, het waterproject, noodhulp en voedselhulp voor de allerarmsten,
medische en tandartshulp, voorlichting,
het helpen met het opstarten van straathandeltjes. Inmiddels geven we werk aan
meer dan 100 Haïtiaanse medewerkers.
In het binnenland runt de stichting het
project in Leogane, met zijn school en
kerk. Samen krijgen ruim 1000 kinderen
onderwijs.

Als ik wat hoogte- en dieptepunten op
een rijtje zet dan springen er een paar uit
een de hele reeks. We hebben als familie
zoveel meegemaakt.
Ik begin maar met wat dieptepunten, om
te eindigen met een paar hoogtepunten.
De revolutie tegen Duvalier met zijn
honderden slachtpartijen van de Tonton
Macoutes, 4 staatsgrepen, burgeroorlog,
de vele opstanden, de natuurrampen,
orkanen, overstromingen, de corruptie, de
jeugdbendes en de kidnappings. Haïti was
een land dat we steeds verder achteruit
zagen gaan met als klap op de vuurpijl de
aardbeving van 12 januari 2010.
Tijdens de revolutie tegen Duvalier was
het zo gevaarlijk dat we Marc en Matthew
moesten terugsturen naar Martinique. Hier
viel ons gezin uit elkaar. We dachten dat
het voor de rest van het schooljaar zou
zijn, ze gingen weg in februari 1986, maar
de toestand is daarna zo slecht gebleven
dat ze hun hele studie in Martinique hebben afgemaakt, en vandaar naar Nederland zijn gegaan voor verdere studie. Ze
kwamen alleen tijdens de vakanties naar
Haïti. Het was altijd weer moeilijk om de
jongens naar het vliegveld te brengen.
Overigens zijn ze aan de dood ontsnapt
toen ze weer eens teruggingen naar Martinique. Marc en Matthew liepen de trap
op van het vliegtuig, de meeste mensen
waren al ingestapt, toen Marc rook zag
komen uit de laadruimte van het vliegtuig.
Hij rende het vliegtuig in en riep dat de
mensen uit het vliegtuig moesten gaan
omdat er brand was. Dat was er inderdaad,
de brandweer kwam en begon de brand te
blussen. Het heeft dagen geduurd voordat
ze weer terug konden. Via Amerika vlogen
ze naar Martinique.
We realiseerden ons dat, als Marc de rook
niet had gezien, het vliegtuig in de lucht
vlam zou hebben gevat, met alle gevolgen
van dien.
Een ander dieptepunt was het stuklopen
van mijn huwelijk met Marjo. Hoewel we
als vrienden uit elkaar zijn gegaan, en
elkaar ook nu nog van tijd tot tijd zien, was
dat een heel moeilijke tijd. Marjo heeft
in een brief aan het bestuur uitgelegd
waarom zij niet verder kon en wilde.
Het bestuur besloot na haar schrijven
achter mij te blijven staan, zodat ik in mijn
bediening kon blijven en nog steeds werk
ik keihard op Haïti. Bijna 69 jaar oud, maar
ik werk harder dan ooit tevoren.

Het ergste wat me is overkomen, waren
niet de revoluties, de natuurrampen en
alle verschrikkelijke dingen die ik gezien
en overleefd heb, maar dat was toen Janny
met wie ik 9 jaar getrouwd was, in 2006 in

een maand tijd aan kanker overleed. Het
heeft lang geduurd voordat ik hier weer
enigszins overheen was, en ben hier zelfs
bijna aan onderdoor gegaan.

der vele goede vrienden en kennissen van
ons. Ook is niemand van het kinderdorp
omgekomen.
Een geweldig hoogtepunt was de respons
na de aardbeving vanuit Nederland. Het
medeleven middels het houden van allerlei acties, giften, gebed, brieven en giften
in natura en de komst van vele vrijwilligers
en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven
door het zenden van deskundige werkers
voor de wederopbouw van het kinderdorp
was hartverwarmend.
Op 18 september 2011 werd het dorp onder grote belangstelling van de autoriteiten en de pers heropend. Alle gebouwen
waren hersteld en de ingestorte school en
kerk opnieuw en vele malen groter, aardbevingbestendig opgeleverd.
Door de herbouw van het dorp staat alles
er mooier en functioneler bij dan voor de
aardbeving. Ongelofelijk  toch!
Een paar hoogtepunten die diepe indruk
op mij maakten:
Dat ondanks soms extreem moeilijke
tijden - soms konden we weken niet van
het project af vanwege het gevaar buiten God doorging met zijn werk.

Er zijn honderden kinderen zonder
toekomst opgevangen en die hebben vandaag een leven. Ondanks het niet begrijpen van Janny’s dood, kan ik zeggen dat
God altijd trouw is geweest, Hij altijd heeft
voorzien, me uit de onmogelijkste situaties
gered, soms dacht ik dat mijn laatste uur
had geslagen.
De aardbeving van 12 januari 2010 was
een grote verschrikking, maar ondanks
dat ons huis schudde en golfde als een
schip in een storm op volle zee, is het niet
ingestort, anders waren we zeker dood geweest, zoals 250.000 andere mensen die in
de aardbeving de dood vonden, waaron-

We zijn dankbaar voor Gods trouw, en
gaan door tot Hij mij tot zich roept.
Ondanks dat we als stichting ook de financiële gevolgen van de crisis in Nederland
goed beginnen te merken, geloof ik dat Hij
zal blijven voorzien.
Ik wens U Gods rijke zegen, en dank U voor
de steun die U heeft gegeven door de
jaren heen.
Johan en Wilcie Smoorenburg.
P.S. Er is nog zoveel te vertellen, ik ben begonnen aan het schrijven van een boek, ik hoop
dat dat begin volgend jaar uitkomt.

Wij stellen u voor…
O
pnieuw willen we iemand uit
het dorp aan u voorstellen. In
de vorige nieuwsbrief las u over
de oudste bewoner van het dorp.
Ditmaal maken we kennis met een veel
jonger persoon.

We spraken met Corneille Jean-Baptiste.
Corneille is geboren in 1983 en kwam op
het dorp toen hij 6 maanden was. Hij werd
opgehaald uit het ziekenhuis toen er juist
een t.v.ploeg van de E.O was. Aangezien
Corneille geen naam had werd hij vernoemd naar de cameraman Kees Colson.

Corneille vertelt:
Ik weet niet beter dan dat ik in het dorp
hoorde. Ik was mij wel bewust dat ik geen
ouders had of in ieder geval hen niet
kende, maar ik had Johan en Janny die als
een vader en een moeder voor me waren.
Soms moest ik huilen als er kinderen waren
die bezoek kregen van familie.
Toen ik 15 was kwam ik in de fase dat ik
moest leren leven buiten het dorp. Ik vond
dat moeilijk want ik voelde me veilig op
het dorp. Maar Janny regelde dat ik met
andere jongens van het dorp in een huis
kon wonen. Ze regelde werk voor me naast
mijn studie.

Het was niet makkelijk. ‘s Morgens naar
school en omdat we buiten het centrum
woonden moest ik om 5 uur op. Tot 2 uur
naar school en dan naar de supermarkt
waar ik werkte tot 10 uur ’s avonds.
Toch was het goed want we werden er zelfstandig door. Janny zei dat je in een gezin
ook zelfstandig moet worden en ik zie nu
in dat ze gelijk had.
Toch heb ik daarna een moelijke tijd gehad.
Ik had met steun van Papi Jean mijn
rijbewijs gehaald en met geleend geld een
taxibus gehuurd en bracht kinderen naar
school.
Ik kwam in de problemen toen de bus kapot ging en de ouders dachten dat ik hen
bedrogen had. Ik heb me toen verstopt. Ik
kwam ook niet meer op het dorp. Op een
dag ontmoette ik iemand van het dorp die
zei: “We zien je nooit meer” en toen ben ik
meegegaan.
Toen vroeg Johan of ik hier wilde komen
werken. Ik ben begonnen in de bakkerij en
later ben ik chauffeur gworden. De groep
jongens die buiten werken vragen soms
om bij hen te komen werken. Maar hier
houden ze van me en is het goed.
Ik ben hier opgegroeid. God heeft voor
me gezorgd maar ook de stichting. Ik hou
van de kinderen die hier nu wonen en zie
mezelf in hen. Ik vind het fijn als ik hen
kan helpen als er problemen zijn. Met m’n
hele hart werk ik hier, het werk is me nooit
teveel. Ik ben dankbaar.
Dankbaar dat ik hier woon, dankbaar voor
de mensen die van me houden en ik hoop
dat het dorp voor velen een goed thuis
mag zijn zoals het voor mij is geweest.

Johan en Wilcie
op bezoek
Op de jubileumdag zullen Johan en
Wilcie aanwezig zijn.
Tijdens hun bezoek aan Nederland
zullen ze beschikbaar zijn voor spreekbeurten.
Dit kan vanaf zondag 2 september.
Helaas zijn de zondagochtenden al
ingevuld, zondagavond is nog wel
beschikbaar.
Boekingen en info bij het secretariaat,
tel: 06- 543 269 57 of mail naar
secretariaat@hartvoorhaiti.nl.

O

UITNODIGING

p 15 juli 2012 was het 30 jaar geleden dat de stichting Hart voor Haïti is opgericht met als doel het verlenen van hulp
aan kinderen en volwassenen en het verkondigen van het evangelie. Samen met Johan en Wilcie Smoorenburg, het
bestuur en de vrijwilligers zijn we trots op het werk dat in al die jaren verzet is.

Op zaterdag 15 september 2012 zullen we met elkaar in dankbaarheid terugkijken naar hetgeen in al die jaren is gerealiseerd en ons
richten op de toekomst van het project.
Er is die dag een afwisselend programma met informatie over het werk op Haïti, een overdenking, samenzang en Haïtiaanse muziek.
Uiteraard is er ook tijd om elkaar te ontmoeten en worden er Haïtiaanse producten verkocht. ‘s Avonds serveren wij een authentieke
Haïtiaanse maaltijd.
Eind juli worden de uitnodigingen voor dit jubileumfeest verzonden.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch graag willen komen, dan kunt u zich melden bij ons secretariaat.
Aanmelden kan tot 7 september via: secretariaat@hartvoorhaiti.nl of 06-54326957.
U bent van harte welkom!

“Laten wij nooit ophouden met goed
doen, want na verloop van tijd zullen
wij de zegen ervan oogsten, als wij het
tenminste niet opgeven” (Galaten 6:9).

Meer hulp geven
zonder extra kosten
S

tichting Hart voor Haïti is voor de financiën geheel afhankelijk van giften die
dag-in, dag-uit op onze rekening worden
gestort. Wat veel mensen niet weten is dat de
minister van financiën ook mee kan (en wil)
betalen.
De overheid moedigt het geven aan goede doelen
aan door middel van fiscaal beleid. Met een notariële akte kunt u meer hulp geven zonder dat het
u ook meer kost. Bij schenking per notariële akte
(lijfrenteschenking) betaalt de fiscus tot 52% mee
aan uw hulp. Ook als u al gebruik
maakt van de reguliere fiscale
aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel
voor u betekenen.
Er zijn speciale belastingregels voor instellingen die
‘het algemeen nut beogen’.

Dat maakt het mogelijk om een deel van uw schenking af te trekken van het belastbaar inkomen. De
goede doelen die vallen onder de ANBI-regeling
(Algemeen Nut Beogende Instellingen) betalen
geen belasting over gelden die zij via schenking
krijgen. Stichting Hart voor Haiti is een ANBI-instelling. Het geld dat u schenkt gaat dus één op één en
belastingvrij naar het kinderdorp.

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);

Voor nadere inlichtingen over schenkingen en legaten kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Prof. dr. Cees Dekker,

Bent u geinteresseerd in de activiteiten
van de stichting? Wilt u vrijwilliger
worden of u anderszins inzetten
voor de stichting? Ons uitnodigen
voor een lezing? Graag komen wij
bij u langs of geven u inlichtingen
over onze activiteiten.

Colofon

(universiteitshoogleraar TU Delft).
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