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 Op Haiti zijn de voorbereidingen voor kerst in volle gang. De kinderen versieren 
samen met de tantes de woningen in het kinderdorp, ze repeteren toneelstukjes 
voor de creatieve avond op kerstavond en verheugen zich enorm op de cadeau-
tjes die ze krijgen. Napheli Cineas (foto) is daarop geen uitzondering...

Naphelie (14) kwam acht jaar geleden in het kinderdorp wonen nadat haar moeder 
was overleden. Ze ziet erg uit naar de kerstdagen, ook al mist zij dan haar moe-
der. “Haar leven was moeilijk, maar waar ze nu is, heeft ze het beter. En omdat ik 

in het Kinderdorp leef ben ik gelukkig gezond en heb ik geen problemen. Ik voel me hier 
thuis bij de andere kinderen.” 
In haar brief naar Nederland beschrijft Naphelie in bijna lyrische bewoordingen hoe zij 
de kerstsfeer beleeft. “Met Kerstfeest stralen de sterren nog helderder in de hemel, de 
natuur wordt nog mooier, en de vogels zingen onder het vliegen melodieus.”Deze tiener 
wordt later vast een dichter! “Daarom vind ik het geweldig om kerst te vieren met de 
andere kinderen in het dorp”, vervolgt zij. “Kerstfeest maakt iedereen vrolijk, omdat we 
de geboorte van Jezus Christus vieren. Het is heerlijk om samen te komen en als broers en 
zussen samen blij te zijn.”  

“Omdat ik in het Kinderdorp leef ben ik gelukkig 
gezond en heb ik geen problemen.”
Op kerstmorgen is er een kerstdienst waarna alle kinderen van het dorp samen eten. Veel 
kinderen krijgen via hun sponsorouders een extraatje met kerst. Die cadeautjes worden 
na het kerstdiner uitgedeeld. Naphelie: “We zien uit naar de cadeaus die Papa Noël ons 
gaat brengen! We krijgen vaak mooie cadeautjes, zoals poppen, auto’s en servies.” Maar 
het allerleukste vind ik dat alle kinderen op het dorp kerst samen vieren, dat is heel gezel-
lig.”

Niet alleen de kinderen krijgen iets extra’s: ook de bewoners van het bejaardenhuis wor-
den verwend. Als het financieel lukt probeert het team op Haïti ook mensen buiten het 
dorp iets te geven, om ook op die manier het licht van kerst te verspreiden. 

Kerst is het grootste christelijke feest op Haïti. 
Kinderen èn volwassenen, ook in het kinder-
dorp Bon Repos, kijken er het hele jaar naar 
uit. 
Johan en Wilcie Smoorenburg en de tantes van 
het dorp zijn al druk bezig met de voorberei-
dingen. Ze willen cadeautjes kopen voor de 
ongeveer tweehonderd kinderen van Bon 
Repos. Daar horen ook de straatkinderen bij. 
En op kerstavond willen ze iedereen graag 
kunnen trakteren op snoep, andere lekker-
nijen en drankjes. Ook hopen ze het gebrui-
kelijke kerstdiner op eerste kerstdag tot iets 
bijzonders te maken voor alle bewoners van 
het kinderdorp.
Vanwege de beperkte financiële middelen 
is het maar de vraag of al die mooie plannen 
dit jaar wel kunnen doorgaan. Dat geldt ook 
voor het voornemen om iets extra’s voor de 
ouderen te doen. Bovendien moeten we alle 
medewerkers (188 personen!) een extra salaris 
betalen want dit is op Haïti bij wet verplicht. 

Iets extra’s doen met Kerst
Wij willen u daarom vragen om dit jaar ook iets 
extra’s te doen met Kerst voor Hart voor Haïti. 
Mogen we op uw speciale Kerstgift rekenen? 
Zo maakt u Kerst tot een onvergetelijk feest 
voor de kinderen, medewerkers en ouderen en 
steunt u meteen het werk van Hart voor Haïti! 
Maakt u uw Kerstgift over op bankrekening-
nummer NL76 INGB 000 5361685 (dit is ons 
nieuwe IBAN nummer) ten name van Stichting 
Hart voor Haïti, Zeewolde, met vermelding van 
Kerstgift.

Alvast heel hartelijk dank!

Naphelie Cineas viert kerst in het Kinderdorp

“Kerstfeest maakt iedereen vrolijk!”

Kerstactie voor de 
kinderen van Haïti



‘Tante Marie’ heeft in het kinderdorp twaalf 
kinderen onder haar hoede

“Iedereen kijkt uit naar 
het kerstfeest!”

In mijn werk begin ik in februari al met het 
plannen van Kerst. In die maand presen-
teert mijn bedrijf de kerstartikelen op een 
beurs. Handelaren doen er hun kerstbe-
stellingen voor tien maanden later in het 
jaar. Vervolgens gaan onze producenten 
in China en India daarvoor hard aan het 
werk. Tijdens de zomermaanden bezoek ik 
de fabrieken, en dan is het zomers toch wel 
vreemd om de productie van kerstballen 
en kerstlampjes gade te slaan. 

In Haïti weet gelukkig bijna iedereen 
waarom we kerst vieren. We staan stil bij 
de gedachte dat God zijn Zoon naar de we-
reld zond. Zo voert hij zijn verlossingsplan 
uit. Daarom vieren we feest met kerst. Het 
gaat om de inhoud en niet om de verpak-
king. Al horen de cadeautjes en lekker eten 
er natuurlijk wel bij. 

Juist tijdens de feestdagen zijn de verschil-
len tussen welvaart en armoede zicht-
baarder dan ooit. Van onze overschotten 
zouden hele families op Haïti een rijke 
feestmaaltijd kunnen organiseren...
    
Ik wens u namens het bestuur van Hart 
voor Haïti heel gezegende kerstdagen. 
Geniet van de rijkdom van uw leven, en 
vooral van de wetenschap dat God zijn 
Zoon naar de wereld liet gaan omdat Hij 
van u houdt. Staat u ook even stil bij hen 
die minder bedeeld zijn? God zond zijn 
Zoon ook voor hen. 

Robin Vlug
Voorzitter Hart voor Haïti

“De sfeer in het dorp is 
geweldig rond deze 
tijd. De versieringen, 

de lichtjes, de kinderen die zich erop 
verheugen dat ze hun nieuwe kleren 
aan mogen, de meisjes die hun haren 
extra mooi maken... iedereen kijkt uit 
naar het kerstfeest!” Aan het woord is 
Marie-Josee Saint Hilaire (52), tante in 
het Kinderdorp. “Voor mij persoonlijk 
staat met kerst de boodschap centraal: 
Jezus is geboren om ons te redden. Dat 
probeer ik aan de kinderen mee te ge-
ven, samen met veel liefde, aandacht 
en geduld.”

Op Haiti hoort cadeautjes krijgen ook echt 
bij het kerstfeest. “Twee jaar terug kreeg 
ik een servies. Daar ben ik heel zuinig op, 

Vreemd om zomers 
de productie van 
kerstballen gade te 
slaan. 

het zit nog steeds in de doos. Ik haal het 
er alleen af en toe uit om het te bewonde-
ren. Nog nooit had iemand me zo’n mooi 
cadeau gegeven!” 

“Nog nooit had iemand me zo’n 
mooi cadeau gegeven!”

De tantes in het Kinderdorp hebben een 
druk leven. Al rond 5.00 uur ’s morgens 
staan ze op om de twaalf kinderen die 
aan hen zijn toevertrouwd naar school te 
helpen. Om een ‘normale’ gezinssituatie 
zoveel mogelijk te imiteren, verschillen de 
kinderen in leeftijd. Het jongste kind van 
tante Marie is twee, de oudste is dertien. 
“Veel van deze kinderen komen uit heel 
moeilijke omstandigheden. Daarom wil ik 
ze troosten en heel veel liefde geven.”



Bezoek ook onze website!

www.hartvoorhaiti.nl

Dertigste Kerst 
op Haïti

Bekijk op onze website meer foto’s over Kerst op Haïti. U vindt er ook foto’s, 
filmpjes en informatie over het werk van Hart voor Haïti en de mogelijkhe-
den om te steunen. 

Dit jaar vier ik voor de dertigste keer Kerst 
op Haïti. En elk jaar weer is het voor mij 
een bijzondere ervaring. Voor evangeli-
sche gemeenten in Haïti is de Kerstwake 
op de avond van 24 december het grote 
feest. We hebben in onze gemeente een 
programma gemaakt met toneelstukjes, 
muziek en Haïtiaanse dansen. En iedereen 
krijgt snoep en een snack, zoals gebakken 
banana, broodvrucht, en balletjes gehakt. 

Op eerste kerstdag houden we ’s morgens 
een speciale kerstdienst. Op begrijpelijke 
wijze leggen we dan het kerstevangelie 
uit. Ook mensen van buiten het kinder-
dorp komen met hun kinderen naar deze 
dienst. ’s Middags houden we een diner 
voor het hele kinderdorp. We willen de kin-
deren het gevoel geven dat we met elkaar 
familie zijn. 

Na het diner komen de kinderen met 
hun tantes bij elkaar en krijgen dan hun 
cadeautje. Dat is een spannend moment! 
Ook na 30 jaar vind ik het nog steeds 
geweldig om de kindergezichtjes te zien 
wanneer zij hun cadeau uitpakken. De rest 
van de dag zien we overal de kinderen 
spelen met hun nieuwe speelgoed. Het is 
dan een enorm lawaai van opgewonden 
kinderstemmen.

U begrijpt dat de decembermaand voor 
Wilcie en mij, maar ook voor de tantes een 
extra drukke maand is van prijzen vergelij-
ken en cadeautjes inkopen voor ongeveer 
tweehonderd kinderen. Ondanks onze 
beperkte financiële middelen hopen we 
de kinderen en onze medewerkers ook dit 
jaar weer een onvergetelijk kerstfeest te 
bezorgen. Wilt u ons daarbij helpen? 

Wij wensen U allen een gelukkig kerstfeest 
toe en een gezegend 2014.

Johan en Wilcie Smoorenburg

Fred heeft even tijd nodig om na te den-
ken over de vraag wanneer hij bestuurslid 
werd van Hart voor Haïti. “Waarschijnlijk 
in 1995”, concludeert hij na eerst nog 
navraag gedaan te hebben bij zijn vrouw 
Lida. Ook was hij betrokken bij Stichting 
Opwekking en deed daar jarenlang het 
kinderwerk. En zo is het gekomen. Veel 
mensen in zijn kerk waren betrokken bij 
Opwekking, maar ook bij Hart voor Haïti. 
En dan kan zomaar iemand opeens tegen 
je zeggen: “Hé Fred, jij moet ook eens 
meedoen voor Haïti.”
Fred zwichtte en is er nooit meer weggegaan. Jarenlang pakte hij alles aan wat nodig 
was. Het belang van de kinderen in het dorp stond hem daarbij altijd voor ogen. In 
2000 bezocht hij Haïti voor het eerst en constateerde dat er zo ongeveer ‘van alles niks 
was’. Weer terug in Nederland ontwikkelde hij een zintuig voor koopjes. Alles waarvan 
hij weet dat ze het in Haïti goed kunnen gebruiken is al met containers vol verstuurd. 
Kleding, meubels en zelfs een keer een lading met potjes Hak. In 2003 bouwde hij in 
het kinderdorp een kleine speelplaats op met speeltoestellen. 

“We hebben wijsheid nodig hoe het in de toekomst verder moet. Tenslotte 
heeft God zelf de leiding, en Hij heeft ons altijd geholpen.” 

Van 2002 tot 2010 was Fred voorzitter van de stichting. Een dag na de aardbeving nam 
Robin Vlug die rol van hem over en is hij weer algemeen bestuurslid. Naast alles wat 
voor handen komt, bezoekt hij nog steeds graag scholen om voorlichting te geven 
over het kinderdorp. Natuurlijk hoopt hij daarmee ook sponsorgeld binnen te halen. 
Want de financiën zijn een voortdurende zorg. “Vanwege de crisis loopt het aantal gif-
ten terug. Je wilt toch niet dat er eerst weer een ramp moet gebeuren, voordat mensen 
geven? Want wat je nu voor de Filippijnen ziet gebeuren, maakten wij ook mee na de 
aardbeving in 2010. Het was hartverwarmend hoe iedereen zich toen inzette om geld 
te verzamelen. Ook schoolkinderen, net als nu.” 
Fred beseft dat het niet eenvoudig is om de leiding over te nemen van het Kinderdorp, 
waar al zolang Johan Smoorenburg de leiding heeft. “We hebben wijsheid nodig hoe 
het in de toekomst verder moet. Maar ik vertrouw erop dat het goed komt. Want ten-
slotte heeft God zelf de leiding, en Hij heeft ons altijd geholpen.” 

Kennismaking met het bestuur 

Fred Hanekamp  

“Het belang 
van de kinderen 
staat voorop”
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Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een 
warm hart toe. Elke druppel op de 
goeie plaats is er één! Bedankt voor 
ieder die dat beseft. Gods zegen!

Colofon

Voor Lonneke Janzen (45) uit Diepen-
veen is de liefde voor Haïti al met de 
paplepel ingegoten. Johan Smoor-

enburg kwam regelmatig als vriend over de 
vloer bij haar ouders en  dat was de start van 
de jarenlange passie voor Haïti. Lonneke is 
getrouwd met Jan en moeder van zoon Joas 
(9) en dochter Loïs  (5). Loïs is in Haïti geboren 
en in 2010 door de Janzens geadopteerd. 

Zeventien jaar geleden maakte Lonneke voor het 
eerst een reis naar Haïti. De overgang naar het 
arme Haïti was confronterend. Lonneke: “Ik was 
echt in shock! Wat een armoede. Mensen leven op 
de vuilnisbelt. Je weet het wel, maar nu zie je het 
met eigen ogen en ontkom je er niet aan het ook 
te ruiken. Het raakt en verscheurt je van binnen.” 
Toen Lonneke bij het kinderdorp Bon Repos aan-
kwam “was het alsof je de oase van de woestijn 
binnenreed.”

Terug in Nederland zette Lonneke zich voortaan 
met ‘hart en hand’ in voor het werk op Haïti. Ze 
werd bestuurlid en organiseerde diverse acties in 
haar gemeente. Met de zondagsschool van haar 
kerk organiseerde ze bijvoorbeeld een matrassen-
actie voor de kinderen van het kinderdorp. Op dit 
moment probeert ze de school van haar kinderen 
warm te krijgen voor een sponsoractie.

Lonneke en Jan werden sponsor van een kind van 
Bon Repos. Maar ze besloten ook te starten met 

Familie Janzen al 
  jarenlang passie 
   voor Haïti

een adoptietraject. Dit werd versneld door de 
aardbeving in januari 2010. Kort daarna kwam Loïs  
– ze was toen anderhalf jaar – met een groep van 
ruim honderd kinderen naar Nederland. 

Loïs, geschenk van God
Afgelopen zomer was het hele gezin twee weken 
te gast in Bon Repos. Ze hadden er een bijzondere 
ontmoeting met de biologische moeder van Loïs 
en haar zusjes en broertjes. Lonneke: “De moeder 
van Loïs vertelde ons, dat haar omgeving haar 
had afgeraden Loïs  voor adoptie beschikbaar te 
stellen. Nu ze zag dat haar kind goed terecht is 
gekomen, vond ze het toch een goed besluit. Ik zie 
het zo:  “We delen het liefste wat we hebben, ons 
kind.” Het is echt een geschenk van God dat we 
voor Loïs mogen zorgen. Zeker nu met de zegen 
van haar moeder!”
 
Het gezin maakte ook kennis met Lovensky (9), het 
jongetje dat zij financieel hebben geadopteerd. 
Hij vond het prachtig om hen te ontmoeten. Lon-
neke: “Praten ging met een paar Franse woorden 
en voor de rest met handen en voeten en een 
hoop knuffels.”

“Voor mij betekent het Kinderdorp Bon Repos: 
kinderen uit de ellende halen en kansen ge-
ven voor de toekomst. Als je daar bent schaam 
je je voor de weelde die je hier hebt. Ik steun 
het werk van Hart voor Haïti met overtuiging. 
Want ik weet dat nagenoeg alles daar terecht 
komt. En het geld is keihard nodig!”
Lonneke Janzen


