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Lourdine is 16 jaar en zit in de tweede 
klas van het voorgezet onderwijs. Haar 
moeder is weduwe en kon niet meer 
voor haar zorgen. Ze is nu gelukkig met 
haar leven in het kinderdorp. 
Haar droom is om psychologe of violiste 
te worden.

We zijn erg dankbaar dat we kunnen 
meewerken aan de droom van Lourdine 
en onze andere kinderen. Dat is niet 
mogelijk zonder uw steun en gebed. 
Hartelijk dank daarvoor! 
Maar we maken als stichting een moei-
lijke tijd door. Ondanks sterke bezuini-
gingen, moesten we toch medewerkers 
ontslaan.

Om al onze kinderen een toekomst te 
blijven geven, is er iedere maand extra 
geld nodig. 
Daarom doen we opnieuw een beroep 
op u. Helpt u mee om de toekomstdro-
men van kinderen zoals Lourdine uit te 
laten komen? Alvast heel hartelijk dank!

U kunt uw gift overmaken naar bankre-
keningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 
5361685 t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, 
Rijnsburg.

Een kersverse meester in de rechten!

Helpt u mee Lourdine’s 
toekomstdromen uit te 
laten komen?

Gilbert Monézil kwam als peuter van anderhalf jaar naar het kinderdorp. Zijn moe-
der was weduwe en zwierf met hem en Gilberts broertje over straat. Slapen deden 
ze op het kerkplein, tegen de muren van de omringende gebouwen. De sloppenwijk 
Pétionville was hun verblijfplaats. Een wel erg deftige naam voor een dergelijke 
woonwijk.

Z e leefden van wat mensen van de 
kerk hen te eten gaven of wat over-
bleef van schoolmaaltijden. Toen 

het zo niet langer door kon gaan, kwam 
Gilbert naar Bon Repos. Zijn leven zag er 
opeens compleet anders uit: een bed, elke 
dag eten, en later zelfs ook naar school! 
Gilbert was gelukkig en bloeide op. Toen 
hij 14 jaar was ging hij weer terug naar zijn 
moeder, maar hij kon niet meer wennen.

“De dag waarop hij zijn bull kreeg 
was een glorieuze dag waarvoor Papi 
Jean (Johan) ook was uitgenodigd.”

Janny Smoorenburg, Johans overleden 
tweede vrouw, huurde voor hem en nog 
een paar jongens een huis, en zorgde voor 
een bijdrage in de kosten voor school en 
hun levensonderhoud. Natuurlijk droegen 
ze ook zelf hun steentje bij met een baan-
tje. Dat hoort bij het zelfstandig worden. 
Het was best pittig, school, werken en zelf 

voor het huishouden zorgen. Maar Gilbert 
bleek een goede student. Hij werd leraar 
en dankzij allerlei bijbaantjes was hij in 
staat om nieuwe cursussen te volgen. 

Meester in de rechten
Op zijn 27e was hij zover dat hij aan een 
studie rechten kon beginnen aan de 
universiteit. Ook deze opleiding heeft hij 
voor een deel zelf betaald. Na vijf jaar hard 
werken is hij sinds dit najaar meester in de 
rechten! De dag waarop hij zijn bull kreeg 
was een glorieuze dag waarvoor Papi Jean 
(Johan) ook was uitgenodigd.

De rechters examinatoren vertelden hem 
dat zijn afkomst een gunstige ontwikke-
ling is voor Haïti en natuurlijk ook voor 
Gilbert zelf. Hij mag trots zijn op wat hij 
heeft bereikt. Nu gaat hij ervaring opdoen 
bij een advocatenkantoor, en daarna wil hij 
zich zelfstandig  vestigen als advocaat.



Volgend jaar hoopt Diana Vallon 
de middelbare school af te ron-
den en daarna wil ze culturele 

etymologie gaan studeren. De weten-
schap die de herkomst en geschiedenis 
van woorden onderzoekt. Het had heel 
anders kunnen gaan. 18 Jaar geleden 
deed één van de tantes van Bon Repos 
boodschappen. Terwijl ze in de rij op 
haar beurt wachtte, vroeg een andere vrouw of ze haar baby even vast wilde houden. 
Ze moest even iets ophalen. Maar de vrouw kwam niet meer terug.  De boodschap was 
duidelijk en de tante nam Diana mee naar Bon Repos. De bewoners van het dorp wer-
den haar nieuwe familie. Dankzij het kinderdorp kan zij nu werken aan haar toekomst.

Wat is het leuk om de toekomstdromen te 
lezen van de kinderen in het kinderdorp! 
Hun dromen zijn net zo groots als die 
van kinderen in mijn omgeving: ze willen 
etymoloog, violist en boekhouder worden. 
En waarom niet? 

Als Gilbert Monezil als kind had gezegd dat 
hij rechten wilde gaan studeren, hadden 
we dat misschien met een korreltje zout 
genomen. Toch studeerde hij dit najaar af 
aan de Staatsuniversiteit van Haïti. En hij 
is zeker niet de enige die zijn droom heeft 
kunnen waarmaken. 

Marie Edwine Monnexil rondde onlangs 
haar opleiding als verpleegster af.  Guil-
laume Mathieu en Nivenson Delismont 
werken als elektricien. Noel Jean Louis Da-
vis is timmerman. En verschillende jonge 
Haïtianen ontvingen deze zomer hun 
diploma op de Bijbelschool van Hart voor 
Haïti. De kans op een goede toekomst is 
daarmee voor hen opeens heel veel groter. 
Iets wat we ook hopen en bidden voor al 
die kinderen over wie u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen. 

Hartelijk dank voor het mogelijk maken 
van al ons werk. Mogen we ook in deze 
financieel lastige situatie rekenen op uw 
trouwe steun?

Ik wens u fijne kerstdagen en een gezegend 
nieuw jaar!

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Toekomstdromen
Zomaar achtergelaten

Muzikale toekomst?

Lees hier de bijzondere verhalen        en wensen van onze kinderen!

Wie:  Diana Vallon
Leeftijd: 18 jaar
Toekomstwens: culturele etymologie 

Wie:  Lourdine Michel
Leeftijd: 16 jaar
Toekomstwens: psychologie, kinderge-
 neeskunde of violiste 

L ourdine Michel kwam enkele jaren 
geleden naar Bon Repos. Haar moe-
der is weduwe en kon niet meer voor 

haar zorgen nadat er een broer en zusje 
bijgekomen waren. 
Loudine is gelukkig met haar leven in het 
kinderdorp en zit nu in de tweede klas van 
het voortgezet onderwijs. Voor de toe-
komst droomt ze over een studie psycho-

logie of kindergeneeskunde. Maar violiste worden lijkt haar ook geweldig, het kan nog 
alle kanten uit.  Voorlopig geniet ze van de vioollessen die ze twee keer per week volgt 
en speelt ze haar partij mee in het schoolorkest. Wie weet waar zij uit gaat komen…!

Fedeline Massenat (12) Abdul Martin Lee Romelus (10)

boekhouder drummer



Het jaar is bijna ten einde als u dit leest, 
en we hopen dat u een goed jaar achter 
de rug heeft. Voor ons persoonlijk is het 
een roerig jaar geweest. Zoals velen van 
jullie weten heb ik afgelopen augustus een 
hartaanval gehad. In een speciale hart-
kliniek ben ik tot twee keer toe geholpen. 
Uiteindelijk heb ik een hartscan gekregen. 
Het infarct was wel te zien, maar gelukkig 
bleek de doorstroming goed te zijn. Ik moet 
nu medicijnen gebruiken, en kan weer 
een aantal jaar mee, zo werd mij verze-
kerd. Maar dat laat ik in handen van onze 
Schepper.

“Ik heb ervaren dat ook als je moei-
lijke tijden doormaakt, God met je 
is. Nergens in de Bijbel lezen we dat 
een christen niet ziek kan worden of 
geen moeilijke tijd kan doormaken. 
Maar we mogen, soms huilend, ver-
trouwen dat Hij met ons is. De Heer 
heeft ons bijgestaan!”

Helaas zitten we nog steeds in een heel 
moeilijke periode. Door de teruglopende 
giften zijn we een algehele reorganisatie 
aan het doorvoeren op het kinderdorp.

Is er ook goed nieuws? O zeker. Het werk 
gaat goed en we mogen vele mensen 
bereiken met het evangelie. Afgelopen juli 
slaagden 18 studenten van onze Bijbel-
school, na drie jaar hard werken. Zij zetten 
zich nu in voor hun kerken en hun omge-
ving. De samenwerking met de nieuwe 
manager Constant verloopt goed. Hij is 
een fijn christen en voorganger en tot grote 
steun in het werk. 

Ook namens mij en Wilcie hartelijk dank 
voor uw onmisbare steun het afgelopen 
jaar! We wensen u een gezegend kerstfeest 
en een voorspoedig en gelukkig 2015.

Johan en Wilcie Smoorenburg

Beste vrienden,

Wees door aardbeving

Lees hier de bijzondere verhalen        en wensen van onze kinderen!

Wie:  Darline Saint-Surile
Leeftijd: 14 jaar
Toekomstwens: boekhouder 

T ot de grote aardbeving in 2010 leef-
de Darline Saint-Surile onbezorgd 
met haar broer, zus en vader die 

weduwnaar was. U heeft al eerder over Dar-
line kunnen lezen. Ze woonden vlak bij het 
kinderdorp en bezochten er de kerk. Tot die 
ene dag. Darline verloor haar vader en zus, 
het huis, haar vertrouwde leven. Haar broer 
nam haar mee naar het kinderdorp, daar hadden al veel buurtbewoners hun toevlucht 
gezocht. Johan zorgde voor medische hulp voor haar arm die op verschillende plekken 
was gebroken. En ze kreeg een plek om te wonen. Natuurlijk was Darline in diepe rouw, 
maar ze wende en helpt de tantes nu met de kleintjes. Darline zit in de eerste klas van de 
middelbare school en is erg goed in rekenen. Later wil ze graag boekhouder worden.

Sara Joseph (14) Jimmy Alliance (10)

Rochandler Saintus (11)Jesusla Pierre-Louis (14)

verpleegster monteur

dokter ingenieur



Redactie
André Siezenga
Robin Vlug
Leontine van Dijk
Jurjen Procee
Wim Korving
Mieke Kerkhof-Scheenaard (eind-
redactie)

Opmaak en druk
Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact
Leontine van Dijk, Anita van der Ree
Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti
Johan Smoorenburg
B.P. 15999 
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76  INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Rijnsburg

Comité van
aanbeveling
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Kees Goedhart 
(Zending en Gemeente); 
Bert van Leeuwen 
(EO-presentator); 
Peter Vlug sr. en Else Vlug 
(Stichting Opwekking); 
Peter Rothuizen 
(erevoorzitter Hart voor Haïti); 
Prof. dr. Cees Dekker, 
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur
Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman
Fred Hanekamp

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

Afgelopen oktober was ik drie weken in Haïti. 
Midden in de regentijd, dus het was erg warm 
en vochtig. Ik ben met een aantal zaken bezig 
geweest en heb lange dagen gemaakt. Maar ik 
ben vooral blij dat we het allemaal konden doen.

Werkzaamheden

I k heb alle kinderen op de foto gezet voor het 
KAP, het Kinder Adoptie Plan. Voor het school-
promotieproject fotografeerde ik ook alle 

schoolklassen. Verder interviewde ik met hulp van 
Johan, die Creöols spreekt, kinderen voor deze 
nieuwsbrief.

Het was ook fijn om kennis te maken met Constant 
en zijn vrouw. Door drie weken lang samen op 
te trekken leerden we elkaar beter kennen. Hij is 
psycholoog maar heeft ook ervaring als manager 
bij een kinderproject. We vertrouwen erop dat zijn 
kwaliteiten goed tot zijn recht zullen komen op 
het dorp.

Bezuinigen 
Samen met Johan en Constant heb ik naar de cijfers 
gekeken, om te zien waar we kunnen bezuinigen. 
Dat kan niet zonder gevolgen zijn voor de mensen 
en het hele project. Hiervoor zijn we ook naar het 
ministerie geweest, om informatie over de nieuw-
ste wettelijke eisen rond ontslagen te krijgen. 

Toekomstperspectief 
We hebben ook gekeken naar de vervolgopleidin-
gen voor de kinderen en hun toekomstwensen. 
In Haïti is veel behoefte aan mensen met prakti-
sche beroepen en gelukkig groeit het aanbod van 
opleidingen daarvoor: kapster of naaister maar 
ook technische opleidingen voor bouwvakker of 
autotechniek.

Verschil met vroeger
Elke keer als ik Haïti bezoek is het er naar mijn idee 
nauwelijks beter dan de vorige keer. De situatie 
van mensen verandert maar langzaam, ook financi-
eel. En de impact van de aardbeving van bijna vijf  

Bidt u mee voor het werk van Hart voor Haïti? 
- Bid voor verder herstel van Johan Smoorenburg na zijn operatie.
- Bid voor de financiële situatie van het kinderdorp.
- Bid voor de bezuinigingen en de noodzakelijke ontslagen. En voor de mensen die nu zonder 
 inkomsten komen te zitten.
- Bid voor een hoopvolle toekomst voor de 160 kinderen van Bon Repos.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Helaas zitten we momenteel in een heel 
moeilijke periode, en zijn we op het kinder-
dorp een algehele reorganisatie aan het 
doorvoeren. 
Eind september hebben we ruim 20 mensen 
ontslagen, en eind november volgde een 
tweede ontslagronde voor hetzelfde aantal 
mensen. Daarnaast moeten we ook bezuinigen 
op zaken als voedsel en dieselolie.

Dit is helaas geen opwekkend nieuws, maar het 
is onze dagelijkse realiteit. Vooral de ontslagen 
vind ik moeilijk, maar ik blijf geloven dat ook 
deze periode weer voorbij gaat. Ik wil u allen 
die dit werk een groot hart toedraagt vragen 
om hiervoor te blijven bidden!

Johan Smoorenburg

Financiën

jaar geleden zie je nog altijd. Langzaam wordt er 
weer gewerkt aan herstel, maar dat zal nog vele 
jaren duren.

Het kinderdorp is erg veranderd door de aardbe-
ving. De ingestorte gebouwen zijn herbouwd of 
hersteld. Er staat weer een mooie kerk en een 
scholencomplex met zo’n 17 lokalen rond een 
groot schoolplein. Vergeleken met de wijken erom-
heen in Port-au-Prince is het een enorm verschil.

Reisverslag van 
André Siezenga


