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Van de voorzitter

A

ls het in Nederland regent, klagen we hoogstens wat over het weer.
We weten immers dat vrijwel altijd binnen zeer korte tijd al het water via
putten en sloten afgevoerd is. Op Haiti geeft een flinke bui direct voor
langere tijd overlast en risico’s op nare ziektes. Wij stoeiden met dit probleem en
kwamen in contact met een zakenman die er echt verstand van heeft. Samen met
hem hebben we een oplossing bedacht voor het waterprobleem op het terrein
van het kinderdorp, en wat geweldig dat hij het zelf met zijn eigen mensen gaat
uitvoeren en betalen.
Vaak komen we als bestuur in contact met goedwillende vrijwilligers die ons met raad en
daad willen helpen. Ook op het gebied van de elektriciteitsvoorziening is er sprake van
achterstallig onderhoud. Door de jaren heen zijn de palen, die de kabels dragen aangetast
door insecten en weersinvloeden. Ook is de energiebehoefte sterk gestegen de laatste
jaren. Vorige maand was er nog een brandje, veroorzaakt door een kabelbreuk, wat weer
een gevolg was van de aardbeving van 2010. Wij zijn verantwoordelijk voor een veilige
omgeving voor de kinderen en de werkers. Dit soort projecten zijn duur en worden vaak
uitgesteld. Bij heel veel organisaties gaat het altijd weer om het geld.
Ook Hart voor Haiti ontkomt niet aan de gevolgen van de wereldwijde crisis. Niet alleen
dat er minder wordt gegeven, maar zeker ook dat alles duurder wordt.
Deze maand zijn er nog grote protesten geweest, door de Haitianen, tegen de hoge voedsel prijzen. Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. 1/3 van de wereldbevolking consumeert
80% van het beschikbare voedsel. Dat betekend dus dat voor de resterende 2/3 maar 20%
overblijft, wat vaak nog te duur is om te kopen. Als Christelijke hulporganisatie zoeken wij
onze weg hier in. De beschikbare middelen moeten zo goed mogelijk worden verdeeld
om de zorg aan de aan ons toevertrouwde kinderen te waarborgen. Maar vaak zou je
zoveel meer willen doen.
Telkens weer moeten er keuzes gemaakt worden. Zorg voor de kinderen en de bejaarden,
onderwijs, geestelijke zorg, vervolgonderwijs voor hen die dat aan kunnen, onderhoud en
veiligheid, ik noem zo maar een paar aandachtspunten.
Toch zijn we dankbaar voor alles wat wel gedaan kan worden. Het is goed om ambitieus
te zijn en te streven naar verbeteringen. Graag wil ik u betrekken bij deze overwegingen,
en u willen vragen vooral door te gaan met de maandelijkse ondersteuning. We zien hoe
belangrijk het is dat het maandelijkse budget telkens weer bij elkaar komt, om dit mooie
werk voort te zetten.
Robin Vlug

Brand
in opslagdepot
Op 4 oktober jl. is er ‘s nachts
brand uitgebroken op de benedenetage van het opslagdepot in
kinderdorp Bon Repos.
Er zijn geen gewonden gevallen,
de jongens die er achter sliepen
hebben de brand geblust met hulp
van de tantes die met emmers
water aankwamen. Men heeft nog
geruime tijd moeten nablussen.
Alle koelkasten, kasten, keukengerei, groenten, brood, meubilair, etc. zijn volledig verbrand
of uitgebrand. Door de hitte en
rook zijn op de bovenverdieping
de luiers, de etensbakjes, en veel
plastic verpakkingen gesmolten,
waardoor niet alles meer te gebruiken is.
De brand werd veroorzaakt door
kortsluiting en slijtage van de
elektriciteitskabels, die verschoven waren door de aardbeving van
2010, en langdurig waren blootgesteld aan erosie en hitte.
Een van de oud-bewoners, die nu
elektricien is, heeft de elektriciteit
voorlopig hersteld. Na het schoonmaken zullen nieuwe spullen
moeten worden aangeschaft en zal
men moeten improviseren totdat
het depot weer in gebruik kan
worden genomen.

Jubileumdag 15 sept. 2012

Voor meer foto’s van de jubileumdag kijk op onze website www.hartvoorhaiti.nl
Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
Mattheüs 25 : 40

Beste vrienden,

H

et was goed om na 2 jaar weer
in Nederland geweest te zijn.
De hoofdreden was natuurlijk
het 30-jarig jubileum van de stichting
en daarnaast de rondgang door Nederland.
30 jaar Haïti is een heel lange tijd. Hoewel
er vele moeilijke periodes zijn geweest
willen we toch vooral kijken naar wat we
met Gods hulp tot stand hebben mogen
brengen.
Speciaal wil ik nogmaals al die mensen
bedanken die dit werk mogelijk hebben gemaakt, door al die jaren heen, die
achter ons hebben gestaan met gebed en
gaven. Het is niet het werk van mij alleen,
maar van ons allemaal, en daar ben ik heel
dankbaar voor.

De jubileumdag was heel mooi, de mensen die dit hebben georganiseerd hebben
het geweldig gedaan en de ruim 200
mensen die waren gekomen hadden het
goed naar hun zin. Het is geweldig om bij
zo’n gebeurtenis stil te blijven staan, maar
daarna rollen we onze mouwen weer op
en gaan we verder, want er is nog veel te
doen.
Dat vele doen was voor mij de rondgang
door Nederland. In 8 weken tijd heb ik
meer dan 8000 km gereden, vele samenkomsten gehad en vele presentaties
gegeven. Door alle drukte hebben we helaas niet alle mensen kunnen zien die ons
privé hadden uitgenodigd. Het was hard
werken, maar ook geweldig om te zien hoe
hartelijk we overal werden ontvangen.
Tijdens mijn rondgang ben ik ook door
meerdere mensen gevraagd hoe het gaat
met de voortzetting van het werk. Het

is geen geheim dat ik 69 ben geworden,
en hoewel ik goed gezond ben wordt
het toch tijd om daar nu serieus bij stil te
staan en aan te werken. Het werk moet
voortgang vinden, ook als ik er niet meer
toe in staat ben.We hebben hier verschillende vergaderingen over gehad met
het bestuur en daar zijn goede ideeën en
afspraken uit gekomen.
Dit punt heeft de hoogste prioriteit van
het bestuur en mijzelf. We houden U op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Laatste nieuws:
De orkaan Sandy heeft op Haïti meer dan
50 slachtoffers geëist...
Inmiddels zijn we weer terug op Haïti en
zullen U via onze website op de hoogte
houden hoe de toestand op Haïti is.
Wilcie en ik groeten u allen hartelijk en
wensen u Gods zegen.
Johan Smoorenburg.

Mevrouw Yvonne Brouwer belde
onlangs met het secretariaat. Ze is een
trouwe lezer van de nieuwsbrief. Ze had
het volgende verzoek: of ze een bijzonder verhaal mocht schrijven over een
gebeurtenis die haar diep geraakt had.
Het gezin Brouwer heeft in 2001 twee
Haitiaanse meisjes geadopteerd. Die zijn
in middels 12 en 15 jaar oud. De familie
woont op Ameland. Zij hebben daar een
bar/discotheek (de Lichtboei) met een
fooienpot naast de kassa. De opbrengst
daarvan is bestemd voor Hart voor Haiti.
Met aanvulling van henzelf wordt de
inhoud hiervan regelmatig overgemaakt
naar de stichting.

3BE kon het leven niet meer aan.
In het weekend, als De Lichtboei open was,
kwamen er regelmatig 2 geadopteerde
jongens. Ze heetten Ranjith en 3BE. Nu
gebeurde het onlangs dat Ranjith alleen
kwam met de spaarpot van zijn broer. Op
Ameland weten we wat er met zijn broer
gebeurd is.

Naar mijn mening is 3BE veel te vroeg naar
de hemel gegaan. Ik troost mij met de
gedachte dat hij nu die ene mooie ster is
die hoog boven ons schijnt.
Ramzi doet nu regelmatig geld in het potje
voor Haïti. Dank je wel Ranjith en 3BE.

Ranjith wilde het bedrag uit de spaarpot
van zijn overleden broer niet zelf houden
of uitgeven, maar graag doneren aan Hart
voor Haïti. Hij vroeg of hij de spaarpot van
zijn broer mocht geven voor het goede
doel. Geen schokkend bedrag (iets van
27 Euro) maar wel een bijzonder verhaal.
Het bezorgde mij een koude rilling, maar
tevens een warm gevoel.

Nu volgt haar verhaal:

Uit het hart
E

en rijke dame.
Een goedverzorgde rijke mevrouw die cruise na cruise maakte in de Cariben vroeg aan mijn vrouw
of ze ook wel eens in de Cariben was
geweest. Ze vertelde dat ze wel eens op
het eiland Haïti was geweest. Daar had
ze nog nooit van gehoord.
Ze vroeg of dat ook zo’n fantastisch
mooi eiland was. Toen mijn vrouw
vertelde dat daar veel arme mensen
woonden, zei ze dat ze daar niet heen
wilde, want daar kon ze echt niet tegen.
Cruiseschepen.
Wat velen, ook de Haïtianen niet, weten is
dat er wekelijks zeer luxe cruiseschepen
voor anker gaan in een prachtige met ijzeren hekken afgesloten baai. De passagiers
worden in dit resort aan land gebracht
met bootjes en jetscooters. Daar worden
ze rijkelijk voorzien van eten en drinken.
Ze kunnen er duiken, snorkelen, souvenirs
o.a. schilderijen en beelden kopen tegen
10 keer de prijs in de iets verderop gelegen
stad Cap Haitien.
Deze mensen weten niet dat ze op Haïti
zijn geweest. Ze hebben ook niets van
de armoede en ellende gezien waarin de
Haitianen moet zien te overleven. Want in
de reisgidsen wordt Haïti anders genoemd.
Een bezoek aan Haïti zou de passagiers

alleen maar afschrikken.
Met eigen ogen heb ik die tegenstelling
gezien. Twee werelden op een half uur
afstand van elkaar; even buiten de afrastering zie je, hoor je, ruik je de armoede:
hutjes, vuilnis, dode honden op straat.
We konden een meisje met brandenwonden en haar vader een lift geven van het

Er wordt ons dikwijls gevraagd: ”Is jullie
hulp op Haïti niet een druppel op een
gloeiende plaat? Een hopeloos onbegonnen werk?” Bedenk dan: “Veel druppels
maken een rivier.” Natuurlijk, er is altijd
meer nood en werk dan tijd, en meer geld
nodig dan er beschikbaar is.
Alles bij elkaar is het hoopgevend en bemoedigend om dagelijks te zien hoeveel
verschil het werk van de stichting voor
velen op Haïti maakt.

“Veel druppels maken een rivier.”
ziekenhuis naar hun schamele huisje en
haar vader wat geld geven voor medicijnen. In het ziekenhuis lagen meerdere patiënten per bed. Het ziekenhuis zorgt niet
voor eten maar de familie. Geen familie,
geen eten. Een wereld van verschil.
Dit raakt mijn hart:
Een klein meisje met het hart op de
goede plek.
Op vakantie in een resort op de andere
helft van het eiland Hispanjola ligt de
Dominicaanse Republiek. Ze liep er met
een gekleurd armbandje om; dan mocht je
zoveel en zo vaak eten en drinken pakken
als je maar wilde. Ze zei tegen haar familie:
”Kunnen we die armbandjes niet opsturen
naar de kinderen op Haïti? Dan hebben die
ook altijd te eten en drinken. ”

Johan en zijn team, samen met de 230 Haïtiaanse medewerkers, zijn mensen die hun
hart volgen en met hart en ziel hun werk
doen en hun geloof ‘handen en voeten’
trachten te geven.
Gelukkig zijn er vele mensen en bedrijven
met het hart op de goede plek, met een
bewogen hart voor de kinderen van Haiti.
Zij maken het werk van de stichting Hart
voor Haïti financieel mogelijk. Hartelijk
dank daarvoor.
Is er ook ruimte in uw hart? Wilt u er eens
over nadenken een kindje van het kinderdorp Bon Repos te adopteren? Inlichtingen
hierover kunt u krijgen bij het secretariaat.
Geven met heel je hart maakt gelukkig.
Klaas Flokstra

Bert van Leeuwen

Comité van
aanbeveling
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Bert van Leeuwen

Eén van de tantes

N

a in een vorige nieuwsbrief kennis gemaakt te hebben
met een bewoonster van het bejaardenhuis en een jonge
man die op het kinderdorp is opgegroeid, stellen wij u nu
één van de tantes voor...
In ieder appartement voor de kinderen zijn er twee tantes die voor hen zorgen. Vier weken zijn zij bij de
kinderen en daarna een week vrij. Eén van die tantes is Madame Eve Rose. Samen met Marie Jose geeft zij
leiding aan één van de appartementen. Zij doet dit met hart en ziel, al 18 jaar lang.
Eve Rose komt uit La Chapelle waar ze nog steeds woont met haar ouders en waar ze haar vrije week doorbrengt. Toch is ze het liefst op het dorp. ”Hier ligt mijn hart, hier wonen ”mijn” kinderen” zegt zij.
13 kinderen heeft ze onder haar hoede. In die 18 jaar heeft ze er velen zien komen en gaan.
De eerste 13 jaar zorgde ze alleen voor 14 kinderen samen met Janny, de vrouw van Johan. De laatste 5 jaar
samen met Marie Jose.
Eve Rose ervaart het als ‘moeilijk’ als de kinderen buiten het dorp gaan wonen. “Zie het maar als in een
gezin waar je ook opgroeiende kinderen moet loslaten” zegt zij. Gelukkig komen ze nog altijd graag langs
op het dorp. De grootste vreugde ervaart ze als het goed gaat met de kinderen.
“De aardbeving was een angstige periode” vertelt zij verder. “Ik was op het dorp toen het gebeurde en de
tijd daarna was heel onrustig. De kinderen en wij hebben maanden buiten geslapen uit angst dat het weer
zou gebeuren. Inmiddels lijkt alles weer normaal, maar je weet nooit wat er in die koppies omgaat.”
Haar kracht put ze uit haar geloof. “Ik heb problemen met mijn nieren en heb daarom een diëet. Het leven
is duur, mijn geld gaat op aan medicijnen, maar God helpt iedere dag”, aldus Eve Rose. “Dit is mijn plek, ik
kan niet zonder de kinderen.”
Geweldig zoals Eve Rose zich inzet, we hopen dat ze de kracht en gezondheid mag krijgen om dit nog lang
te doen.

(EO, presentatie);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter);
Prof. dr. Cees Dekker,
(universiteitshoogleraar TU Delft).
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