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Zomervakantie
Op Haiti duurt de zomervakantie drie
maanden. Vertel dat aan een Nederlands kind en het zou waarschijnlijk
jaloers zijn. Maar ouders in Nederland
weten ook: na zes weken zomervakantie zijn de kinderen weer toe aan
structuur en uitdaging. Voor een kind
op Haiti duurt de vakantie dus best
heel lang.
Een deel van de kinderen op het kinderdorp gaat in de zomer terug naar
familie. Ze worden door hun ouders
of andere familieleden opgehaald en
draaien de zomermaanden mee met
het gezin thuis. Andere kinderen heb-

Kinderkamp: het uitje van het jaar

ben niemand buiten het dorp.

De zomervakantie kan op Haïti erg lang
duren daarom organiseren we op het
kinderdorp verschillende activiteiten.
Een van die activiteiten is het kinderkamp aan de kust van Haïti. Op dit
kamp is er van alles te doen zoals knutselen en theater, maar ook bezoekjes
aan het strand en historische plekken.

dorp vermaken, maar moeten dat ook

H

et kamp is echt een avontuur
voor de kinderen, die de rest van
het jaar het kinderdorp bijna niet
verlaten. Orelien Berlinda is 13 jaar oud
en één van de kinderen die elk jaar weer
van de partij is. Enthousiast beschrijft
ze een dag op het kamp. “In de ochtend
staan we vroeg op en gaan we sporten. Na
het ontbijt doe ik mee aan verschillende
activiteiten zoals knutselen, spelletjes
of zwemmen in de zee. In de middag en
avond is er naast spelletjes ook vaak tijd
voor gebed en Bijbelstudies.” Berlinda’s
lievelingsactiviteit? “Als we naar het strand
gaan! ik vind het echt heerlijk om daar te
zijn en in de zee te kunnen zwemmen!”
Berlinda vindt het leuk dat ze op het kamp
kan spelen, ontdekken en echt genieten.
“Als ik op het kamp ben dan voel ik me op
mijn gemak en kan ik de zorgen van het
leven even vergeten.”

In 2014 werd het kamp in Jacmel gehouden, in 2015 waren de kinderen in Les
Cayes aan de zuidkust van Haïti en dit jaar
hopen we naar Cap-Haïtien te gaan. Elk
jaar kiest de staf een andere stad, zodat
de kinderen hun eigen land beter leren
kennen. Het kamp is niet alleen om plezier
te maken, maar helpt ook mee aan de ontwikkeling van de kinderen die mee gaan:
meisjes en jongens van 9 tot 18 jaar oud.
Voor het 8-daagse kamp wordt altijd een
geschikte en verantwoorde locatie geregeld. In Jacmel zaten de kinderen bijvoorbeeld in een ruime school met speel- en
voetbalveld en slaapgelegenheid binnen.

Zij moeten zich niet alleen drie maanden binnen de muren van het kindernog eens doen met een veel kleiner
groepje vrienden en vriendinnen.
Het team van het kinderdorp doet er
alles aan om de zomermaanden leuk
te maken voor de achtergebleven
kinderen. Er is een knutselclub, er is
een soort zondagsschool en als er geld
voor is, wordt het zwembad gevuld en
mogen ze zwemmen. Het hoogtepunt
voor de kinderen is echter de kampweek, waarover u in deze nieuwsbrief
verder kunt lezen.
We hopen ook dit jaar weer met de
achtergebleven kinderen een weekje
weg te kunnen. Dat lukt niet zonder uw
bijdrage. Helpt u mee? Maak uw gift
over op bankrekeningnummer (IBAN)
NL76 INGB 000 5361685 ten name van
Stichting Hart voor Haïti, Pijnacker, met
vermelding van ‘actie kampweek.’

Een brede blik
U zult het vast herkennen wanneer u op
vakantie bent geweest: het is iedere keer
weer een ervaring. De natuur, de mensen,
de ontspanning die je ervaart: het verrijkt
je leven. Zo’n reis verbreedt je blik en doet
niet alleen iets met je lijf, maar ook tussen
je oren.
Voor de kinderen op het kinderdorp is
het moeilijk hun blik te verbreden. In de
praktijk komen zij jammer genoeg niet
vaak van het dorp af. Dat heeft ermee te
maken dat het buiten het dorp niet veilig
is: kinderen kunnen worden gekidnapt of
(zeker nu!) terecht komen in een gewelddadige demonstratie. Ook ontbreekt het ons
team op Haiti vaak aan mankracht: als je
met kinderen op stap gaat buiten het dorp,
heb je veel meer begeleiding nodig dan
wanneer je op het dorp blijft. En ten slotte
heeft de stichting niet de middelen om de
kinderen ergens mee naartoe te nemen:
geld voor benzine of het huren van een
busje, is er meestal gewoonweg niet.
Daarom zijn we ook zo dankbaar dat het
ons de afgelopen jaren steeds is gelukt
om de kinderen een week per jaar op
kamp te laten gaan. Een reisje dat in onze
ogen misschien niet zoveel voorstelt: wat
knutselen, wat wandelen, spelletjes doen,
een duik nemen. Dingen die ze vaak op
het dorp ook nog wel kunnen doen. Maar
de ervaring om eens met een bus op pad
te gaan! Om eens op een andere plek te
eten en te slapen! Het maakt grote indruk
op de kinderen. Dat blijkt ook uit de tussentijdse rapporten die we vanuit Haiti
krijgen en waarvoor de kinderen worden
geïnterviewd. Als we ze vragen wat voor
hen het hoogtepunt van afgelopen jaar
was, zeggen ze steevast: ‘Het kamp!’ Niet
hun verjaardag, niet het kerstfeest, maar
het kamp. We hopen dat we het dit jaar
opnieuw voor onze kinderen mogelijk
kunnen maken dat ze hun blik kunnen
verbreden. Helpt u mee?
Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

(Voor)uitkijken naar het kamp
Ook deze zomer proberen we vanuit het kinderdorp weer een kinderkamp te organiseren, ditmaal naar Cap-Haïtien. De kinderen hebben er al erg veel zin in.

Lourdemia Romain
(10)
“Ik vind het heel leuk
om mee te doen
met de wedstrijdjes
volleybal, maar het
allerleukste vind ik
touwtje springen.”

Kensley Adams (16)
“Ik vind het erg leuk
dat we de hele tijd
kunnen spelen en
de activiteiten zijn
altijd heel leuk. Het
leukste van het
kamp vind ik de
Bijbelquiz.”

Lauren Ariette (15)
“Ik vond de omgeving van het kamp
heel mooi en ik heb
het altijd erg naar
mijn zin als we naar
het strand gaan.”

Het kamp
getekend
door Jean
Pierre Jimmy
(11)

Guay Dieunica (9)
“Ik hou van voetballen, als ik voetbal
heb ik het altijd erg
naar mijn zin. Het
leukste op het kamp
vind ik van de glijbaan gaan en naar
het strand gaan.”

De toeristen zijn
vrijwilligers
Nederlandse bezoekers vragen mij bijna
altijd of er in Haïti veel toeristen komen.
Ik kan er kort over zijn; aan het toerisme valt
niet veel te verdienen in dit land. Omdat Haïti
vooral negatief bekend staat, is dat niet zo
vreemd. De meeste overheden raden hun
onderdanen af om hier naar toe te gaan,
tenzij het per se nodig is. Revolutie, opstanden, staatsgrepen, onrust, kidnappings en
noem maar op, inspireren nou bepaald niet
om hier met je gezin een strandvakantie te
houden. Ook de infrastructuur werkt niet
mee, net als de slecht functionerende ziekenhuizen en de gebrekkige elektriciteitsvoorzieningen. De intensieve promotiecampagnes
van de overheid met verleidelijke foto’s van
dit prachtige land kunnen daar niet tegenop.

Werkverlof Johan en Wilcie afgezegd

W

at was het een teleurstelling dat Johan en Wilcie hun werkverlof af moesten
zeggen begin april! Niet alleen voor Johan en Wilcie zelf en de vrijwilligers in
Nederland, die keihard hadden gewerkt om alles voor te bereiden. Maar vooral
voor de 35 gemeentes, scholen en bedrijven die hij zou bezoeken tijdens zijn reis naar
Nederland. Johan schrijft: ‘Tien dagen voor ons werkverlof stapte ik uit de auto, hoorde
iets knappen en had vreselijke pijnen. Ik moest een week naar het ziekenhuis om de pijn
te bestrijden. Nu ben ik weer thuis en moet een maand plat liggen. Een MRI wees uit dat
ik een scheurtje in een ruggenwervel had opgelopen.’ We hopen dat we snel een nieuwe
kans krijgen om Johan in Nederland te begroeten en op die manier ook weer fondsen te
kunnen werven voor de stichting!

Uw gebed voor Hart voor Haïti!

Toch kwamen er vorig jaar nog zo’n 250.000
buitenlanders het land in. Maar dat waren
niet de klassieke toeristen. Meestal zijn het
christenen uit de Verenigde Staten. Zij komen
voor een week of twee meehelpen bij kleine
projecten, bijvoorbeeld om een kerk of
weeshuis te bouwen. Ook komen er geregeld
medische teams, vaak om grote operaties
uit te voeren. Bij vrijwel ieder vliegtuig uit de
States dat hier landt, zie je groepjes mensen
met leuzen op hun T-shirts als ‘Jezus voor
Haïti’. Deze mensen doen beslist een heel
goed werk. En, niet te vergeten, zij komen
binnen met medicijnen en andere hulpgoederen waar hier zo’n gebrek aan is. Al lijken
de bijdragen van al die vrijwilligers voor
het oog soms maar klein, zij zijn voor Haïti
buitengewoon belangrijk.
Wij zijn dankbaar voor iedereen, ook voor u
in Nederland, die zich op welke manier dan
ook inzet voor een betere toekomst van Haïti.
Gods zegen!

- Bid voor de politieke situatie op Haiti: voor de regering, de mensen op
belangrijke functies. Dat ze wijsheid zullen ontvangen om de juiste
beslissingen te nemen in een land dat zo verscheurd is.
- Bid voor veiligheid voor Johan, het team en de kinderen.
Dat de politieke onrusten hen niet in gevaar zullen brengen.
- Bid voor de gezondheid van Johan. Door de problemen met zijn rug
kon zijn werkverlof niet door gaan, wat een grote teleurstelling was.
- Bid voor het team op het kinderdorp. Dat ze het op een goede manier
zullen leiden, en een voorbeeld voor de kinderen kunnen zijn.

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti

Johan en Wilicie Smoorenburg

Kees Goedhart
Zending is niet een liefhebberij van een
paar avonturiers, maar een ‘must’ voor
elke christen die ook maar enigszins
bewogen is over zijn/haar medemens.
Daarom: blijf dit werk steunen!

Comité van
aanbeveling

Enthousiaste leiding maakt kamp tot succes

‘We zien hoe ze genieten’

E

lk jaar proberen we vanuit Hart voor Haiti een kinderkamp te organiseren voor de kinderen van
Bon Repos. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, in het
bijzonder Wilcie Smoorenburg en Sociaal Werker Frede Fleurilien. “Het kamp is echt een hobby van
ons! Je ziet wat de activiteiten op het kamp teweeg brengen, het maakt de kinderen blij.”, aldus Wilcie.
Alle vrijwilligers samen zorgen ervoor dat het kamp goed loopt. De leiding houdt dan ook alles goed
in de gaten tijdens de vakantieweek. “De kinderen zijn onze verantwoording, als ze spelen en naar het
strand gaan maar ook als ze slapen.” De goede planning vooraf zorgt er elk jaar voor dat het kamp goed
loopt en mede daardoor hebben de kinderen een goede tijd. “Wat wij als leiding de leukste kampervaring vinden, is als de kinderen aan de activiteiten meedoen en in andere steden kunnen rondlopen.
We zien hoe ze daarvan genieten.”

School zit er weer op!

V

akantie, wie kijkt daar niet naar uit? Ook in Bon Repos merk
ik dat de kinderen er naar toe leven. Met de zomervakantie
in het vooruitzicht zijn sommige kinderen extra gemotiveerd
om hun best te doen voor een mooi eindrapport. Maar zo zijn ze
natuurlijk niet allemaal…
In sommige klassen gaan alle kinderen over, daar zijn we best trots
op. Maar er zijn ook enkele klassen waar 15 procent van de kinderen
blijft zitten, tot grote teleurstelling van hun ouders. Zij willen graag
een goede opleiding voor hun kinderen. Als zij er geld voor hebben
laten zij hun kinderen verder studeren in het beroepsonderwijs of
aan de universiteit. Maar ook dat is helaas lang niet altijd het geval.
Maar nu eerst vakantie. Meestal sluiten we het schooljaar af met een feestje. Jammer genoeg was dat de
afgelopen twee jaar vanwege geldgebrek niet mogelijk.
Rony Dagobert, directeur basisschool ‘de Bron’ in Bon Repos
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