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Ongelijke kansen

I

n de week voor Sinterklaas hebben we in Nederland de week van de armoede
gehad. Veel programma’s op televisie en artikelen in kranten gaven aandacht
aan het fenomeen armoede in de breedste zin van het woord. De oorzaak
van armoede, maar zeker ook het bestrijden hiervan kreeg veel aandacht. Wat
mij opviel was vooral de vernietigende werking van echte armoede. Ambities en
dromen verdwijnen en maken plaats voor de strijd om het bestaan. Vooral het
effect wat armoede en uitzichtloosheid heeft op kinderen heeft mij geraakt. Het
is echt niet zo dat we allemaal dezelfde kansen krijgen in het leven.

De grote vraag is natuurlijk hoe we omgaan met ongelijke kansen en wat onze verantwoording is. Jezus gaf de rijke jongeling de opdracht zijn bezittingen op te geven om een
ware discipel van Hem te worden. Ook gaf Jezus meerdere keren blijk van zijn compassie
met de armen in de toenmalige samenleving. Als we een ware volgeling van Hem willen
worden moeten we in ieder geval niet vast zitten aan onze aardse bezittingen.
Op Haïti zien we iedere dag de effecten van langdurige armoede en uitzichtloosheid. Onveiligheid neemt weer snel toe, omdat de verschillen tussen arm en rijk, hebben of niets
hebben, groot is. Kidnapping -met als doel soms maar geringe losgelden- en berovingen
zijn aan de orde van de dag. Kinderen groeien op in families die al generaties niet meer
echte banen hebben gehad.
Hart voor Haïti wil daar samen met u iets aan doen. Vaak hebben we afgelopen weken
kunnen horen dat het doorbreken van deze armoede cirkel het geven van onderwijs is.
Kennis geeft perspectief op een betere toekomst. Ambitie en ondernemingszin zal hierdoor groeien.
Samen met uw hulp zijn we al jaren bezig het verschil te maken voor een groep kansarme
kinderen. Onderwijs, opvoeding, voeding en een boodschap dat er een God is die deze
kinderen persoonlijk kent en hen liefheeft, hebben we jaren mogen geven. Vaak onder
extreme omstandigheden, ging dit werk toch door, en vele honderden kinderen hebben
we zo mogen helpen een betere toekomst op te bouwen.
Nu we zien dat in het rijke Nederland de economie wat tegenvalt, dreigt dit mooie werk
extra hard geraakt te worden. Laten we onze verantwoording nemen en samen pal voor
deze kinderen op de bres gaan staan. Ik wil u allen hartelijk danken voor al de steun en
gebed in 2012. Het nieuwe jaar zal een uitdaging worden om met name de benodigde
financiën bij elkaar te brengen. Ik zie er naar uit samen met u op te trekken en gevolg te
geven aan Gods opdracht om om te zien naar de kansarme kinderen.
Robin Vlug

Rillend bij de
molens
Als je gewend bent aan temperaturen van rond de 30 graden, dan is
het hier maar een koude bedoening. Dat ondervonden Wilcie en
een voormalige bewoonster uit
het Kinderdorp toen ze hier met
Johan op verlof waren. Een bezoek
aan de molens van Kinderdijk en
de klompen van de Zaanse Schans
horen er dan helemaal bij, maar
koud dat ze ’t hadden...

Kerst op Haïti
Toen ik pas op Haïti kwam werd er
onder Duvalier nog wel iets voor Kerst
gedaan. Er waren hier en daar in de
stad kerstbomen neergezet en andere
versieringen aangebracht.
Ook werden er kado’s uitgedeeld aan
scholen en weeshuizen.
Toen hij werd verdreven in 1986 leek
het erop dat ook Kerstfeest werd verdreven, want sinds toen zijn er nooit
meer Kerstversieringen geweest in de
steden. Een enkel privé bedrijf versiert
zijn zaak nog wel, maar echt sprake
van een Kerstsfeer is er niet meer
geweest.

T

och is Kerst ook op Haïti het belangrijkste Christelijke feest, en er
wordt dan ook in alle kerken grote
aandacht aan besteed.
Gek genoeg beginnen de speciale diensten de 24ste vanaf 20.00 uur, met zang,
toneelstukjes, en proberen de ouders, hoe
arm ook een cadeautje voor hun kinderen
te kopen, vaak een plastic autootje of klein
popje, die verkocht worden in de straten
door ambulante verkopers/sters.
Op ons kinderdorp hebben we sinds de
eerste Kerst in december 1983 op de 24ste
altijd een hele avond, vaak tot 12 uur ‘s

nachts een groot feest gehouden, geheel
verzorgd door de kinderen en wordt er
limonade uitgedeeld en hapjes en koekjes
etc.
De kinderen zijn een maand van te voren
al helemaal opgewonden voor het feest,
repetities worden er gehouden, nieuwe
kleding gekocht voor het feest en de kinderen kijken vooral uit naar de 25ste, want
dan worden de kado’s uitgedeeld. We
kunnen dat niet doen de 24ste ‘s avonds
want dan is de gehele gemeente aanwezig
en is het te druk.
De 25ste wordt er speciaal eten gemaakt,
met aparte dingen voor hier, de kinderen
krijgen een yoghurtje of vla na het eten
en we proberen er echt iets moois van te
maken.
Na het eten worden dan de kado’s uitgedeeld in de kerk en worden de kinderen
per appartement één voor één geroepen.
En als iedereen met ‘het nog ingepakte’
kado zit wordt er gezegd ‘en nu openmaken’, dat blijft altijd een belevenis en een
werk voor ons, want degene die een kado
hebben gehad met batterijen moeten we
direct helpen met die erin te zetten.
Als we het konden doen gaven we ook de
kinderen van buiten die in de kerk komen
een zak met snoepjes en andere lekkere
dingen.

Dit jaar moeten we wat zuiniger zijn en
elke euro omdraaien, want de crisis in Nederland raakt ons ook hard en moeten we
gaan roeien met de riemen die we hebben.
Hoe dan ook, elk jaar is Kerst weer een
belevenis, en niet weg te denken van het
kinderdorp en in het land Haïti, waar de
mensen er van proberen te maken wat ze
kunnen.
Het gehele team van Hart voor Haïti
wenst u allen een fijn en
gezegend Kerstfeest.
Het Team

Opnieuw st
Julienne Sincere. 33 jaar.
Wij ontmoeten Julienne na haar werk op
het kantoor.
Allereerst de vraag: Hoe ben je hier zo
terecht gekomen?
k ben op het dorp terecht gekomen
omdat mijn tante mij als klein meisje van
acht jaar hier heeft gebracht. Mijn vader
heb ik niet gekend, hij is overleden. Mijn
moeder kon niet voor ons zorgen. Ik heb nog
drie zussen en drie broers. Ik werd hier naar
toe gebracht”

I

Op de vraag hoe ze dat vond antwoordt
Julienne een beetje gelaten:
‘Ach, het ging zo, ze kwamen me wel regelmatig opzoeken.’
Julienne groeide in het dorp samen op
met Carol, die ze als een grotere zus beschouwde.
Op het dorp deed ze de lagere school en
buiten het dorp haar vervolgopleiding.
Julienne ging voor laborante studeren. Die
studie heeft ze succesvol afgerond, ook
stage gelopen, maar werk heeft ze in haar
vakgebied niet kunnen vinden.
Na een poos bij de Delimarkt te hebben
gewerkt als kassiere is ze op het dorp
komen werken op het kantoor.
Hier doet ze allerlei werkzaamheden
zoals de administratie, inschrijving van de
leerlingen, telefoon aannemen, met de

Doe mee aan actie Wilde Ganzen
De stroomvoorziening in het kinderdorp Bon Repos is broodnodig aan
vervanging toe. De komende maanden
steunt Wilde Ganzen een inzamelingsactie om de daarvoor benodigde
€ 80.0000 in te zamelen. U kunt
meedoen en bijdragen aan een snelle
oplossing voor de onveilige situatie in
het dorp.
Handhaven van de huidige elektriciteitsvoorziening is niet langer verantwoord.
Afgelopen maand werd het kinderdorp al

opgeschrikt door een brand als gevolg van
de onveilige situatie. Het is niet denkbeeldig dat het nog eens gebeurt als er niet
snel wordt ingegrepen. Reparatie van het
verouderde systeem is geen optie.
De aardbeving van bijna twee jaar geleden
heeft de energievoorziening ernstig
beschadigd. Zo was een kabelbreuk de
oorzaak van de brand van vorige maand.
Maar in feite is het 30 jaar oude systeem in
zijn geheel aan vervanging toe. De houten
palen waaraan de stroomdraden hangen
zijn verrot en vallen bijna om. Bovendien

tellen wij u voor...
computer werken en mensen aan de balie
helpen.
Dat laatste is niet altijd eenvoudig vertelt
ze. ‘Soms moet je mensen wegsturen en dat
is altijd lastig.’
Ook met anderen samenwerken is niet
altijd gemakkelijk, daarom is het goed zo
nu en dan wat anders met elkaar te doen
zoals het personeelsuitje.

Julienne werkt van 8 tot 3 uur op het kantoor van het kinderdorp, daarna werkt ze
van 4 tot 6 op de school bij Carol, dus een
gevulde werkdag.
Ze woont buiten het dorp bij Daniel (de
loodgieter) en zijn vrouw. ‘Ik woon liever
niet alleen, ik hou van mensen om me heen’.
Op de vraag of ze idealen heeft antwoordt
zij: ’Ik zou best wel graag een gezin willen’.
Julienne was zo goed als verloofd, maar
toen er na de aardbeving een mogelijkheid
was voor haar verloofde om naar Canada
te emigreren greep hij die kans met beide
handen.
Een groot verdriet voor Julienne, maar
vertelt ze verder: ’Ik heb heel veel steun aan
mijn geloof, ik vraag God wat Hij met mijn
leven wil’.
Zomaar een verhaal van iemand die op het
dorp is opgegroeid. Achter al die gezichten gaat een verhaal schuil, vaak met veel
verdriet.
Wat heerlijk dat daar een plek is waar het
veilig is, waar liefde en geborgenheid is.

hangen de stroomdraden te laag. De transformator kastjes zijn open waardoor het
regenwater er zo in kan lopen. En ook de
capaciteit van de centrale is onvoldoende
om te kunnen voorzien in de toenemende
behoefte aan stroom.
Na de eerste aanleg van de elektriciteitsvoorziening werd het in de loop der
jaren provisorisch aangepast om in de
groeiende behoefte aan stroom te kunnen
voorzien. De aanpassingen moesten altijd
tegen minimale kosten gebeuren. Naar
Nederlandse normen mag je de ingrepen
gerust ‘op z’n Caribisch’ noemen. Oorzaak:
geldgebrek. Er is op het dorp namelijk
altijd wel iets te vernieuwen en dan
moesten er keuzes worden gemaakt. Nu
heeft vervanging van de elektriciteitsvoorziening prioriteit. Om de veiligheid van de
bewoners van Bon Repos zo snel mogelijk
weer te garanderen en de activiteiten
voortgang te kunnen laten vinden.
Helpt u mee?
Om de waterpompen te kunnen laten
draaien voor de irrigatie van de bananenplantage. Om de kinderen computerles te
kunnen geven. Voor airco en verlichting.
Om te kunnen koken en bakken. Om het
kantoor te kunnen laten draaien.
Een greep uit de begroting om u een idee
te geven van de kosten:
Een meter elektriciteitsdraad : € 35. Er is
900 meter nodig
Een betonnen paal: € 2500 euro. Er zijn er
7 nodig
Transformator: € 800. Er zijn er 3 nodig
Het hoofdpaneel: € 3500
Veligheidsschakelaar : € 600. Er zijn er 11
nodig
Ga naar www.hartvoorhaiti.nl . Daar kunt
u elektronisch uw gift doen. U kunt ook
rechtstreeks uw bijdrage storten via:
536.16.85 (ING)

Hart voor Haïti en de financiën:
uw steun blijft onmisbaar!
In deze nieuwsbrief praten we zelden over geld.
Dankzij uw trouwe steun is dat ook niet nodig.
Met uw hulp kon het Kinderdorp na de aardbeving van 2010 weer worden opgebouwd. En krijgen vele kinderen, binnen en buiten het dorp,
beter onderwijs en een menswaardiger bestaan.
Toch merken we nu dat de crisis ook aan de
stichting Hart voor Haïti niet voorbij gaat. In
2012 zijn de inkomsten van de stichting duidelijk
lager dan de afgelopen jaren. De daling van de
giften, die wij gebruiken voor de kosten van het
Kinderdorp, is in 2012 bijna 20 % ten opzichte
van vorig jaar! Aan de andere kant lopen de
uitgaven natuurlijk door. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de salarissen van de kinderverzorgers en
het onderwijzend personeel. Daarnaast is de
inflatie op Haïti veel hoger dan in Nederland.
De voedselprijzen stijgen sterk in de wereld. En
vooral de allerarmsten merken dat.
Een ontwikkeling van stijgende uitgaven en dalende inkomsten kunnen wij uiteraard niet lang
volhouden. Uit het onderstaande plaatje blijkt
dat de inkomsten in 2012 bijna 25 % lager zijn
dan de uitgaven voor hulpverlening op Haïti.

Gelukkig zijn de kosten van de stichting in
Nederland al laag. In 2011 konden we van iedere
euro die binnenkwam ruim 92 cent aan hulpverlening op Haïti besteden. En we nemen nu
maatregelen om ook de uitgaven op Haïti te
verlagen.
Daarnaast blijft uw steun onmisbaar. Dat geldt
uiteraard voor uw eenmalige giften. December is
ook op Haïti een dure maand. Als u de stichting
steunt met een periodieke gift kunt misschien
overwegen die iets te verhogen. Al is het maar
om de inflatie op Haïti te compenseren. En we
zijn ook erg blij met mensen die de stichting bedenken met een schenking of opnemen in hun
testament. Tenslotte willen wij u graag wijzen op
de mogelijkheid om een kind te sponsoren. Wij
zoeken nog voor ca. 80 kinderen een sponsor via
ons kinderadoptieplan.
Kortom, elke bijdrage naar draagkracht, groot of
klein, is welkom en nodig!
Met hartelijke groeten,
Reinoud Talsma,
penningmeester

Bert van Leeuwen
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