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Honger
Wereldwijd lijden 200 miljoen kinderen
honger. Dat is een afschuwelijk aantal,
zeker als je nadenkt over de verhalen
achter deze cijfers. Kinderen die niet
kunnen slapen van de honger. Ouders
die op hun tandvlees lopen omdat er
geen geld is, soms met huiselijk geweld
tot gevolg.
Als kinderen sterven, heeft dat in een
derde van de gevallen te maken met
ondervoeding, van het kind zelf of van
de moeder. Elf procent van alle ziekten
wereldwijd is te wijten aan ondervoeding bij deze groep. Als je als kind niet
goed te eten krijgt, kun je daar later
dus nog de gevolgen van ondervinden.
We zijn God dagelijks dankbaar dat we
de kinderen die ons op het dorp zijn
toevertrouwd tot nu toe altijd genoeg
te eten hebben kunnen geven. In het

De koks hebben hun handen vol in de keuken

kinderdorp is er geen honger. Toch weten de meeste kinderen in het dorp wel

Eet smakelijk!

hoe het voelt om honger te hebben.
In een land als Haiti is een lege maag

Elke dag kookt er een team van drie
kooksters voor het gehele kinderdorp
en personeel. Een behoorlijke klus dat
koken, want deze vrouwen bereiden
elke dag zo’n 250 maaltijden. Ferodin
Alina (49), Allaine Sonia (53) en Collin
Marie Saintina (42) doen er zelf vrij luchtig over. “Het is niet zo moeilijk, we zijn
met zijn drieën en we zijn het gewend.
Daarbij krijgen we op de zondagen en
tijdens de vakanties hulp van de oudste
meisjes in het kinderdorp.”

op zaterdagmorgen een speciale rijstschotel. De hoofdmaaltijd ’s middags bestaat
meestal uit rijst met bonen en vlees, rijst
met bonensaus of mais met bonensaus.
“Het vlees varieert van kip tot hotdogs. ‘s
Avonds wordt er dan pap gegeten of is er
een broodmaaltijd. Het zijn altijd Haïtiaanse gerechten die we de kinderen voorzetten. Op de zondag maken we nog wel eens
iets extra’s klaar, zoals gebakken banaan,
broodvrucht of een salade.”

E

Het favoriete gerecht van de kinderen
is witte rijst met zwarte bonensaus en
kip. Eten behoort tot een van de eerste
levensbehoeftes maar dit is niet vanzelfsprekend op Haïti. De kooksters weten zelf
hoe bijzonder het is dat alle kinderen op
het kinderdorp elke dag genoeg hebben.
“Het doet ons goed om te zien dat deze
kinderen goed te eten krijgen, helaas is dat
voor veel kinderen op Haïti niet zo.“

r wordt drie keer per dag gegeten
en de hoofdmaaltijd is ’s middags
rond 1 uur. In elk appartement
eten de kinderen gezellig samen met hun
tante, net zoals in een gezin dus. Voor de
koks is het niet moeilijk om de maaltijden
veelzijdig te houden. “We hebben voor
elke dag een vast menu.” Als ontbijt wordt
er meestal spaghetti en brood gegeten en

nooit ver weg.
Daarom een nieuwsbrief helemaal
gewijd aan eten. Om u te laten delen in
onze zorg over dit onderwerp, zeker nu
ons kooktoestel half augustus kapot is
gegaan. Maar ook om met elkaar te delen in de vreugde die samen eten met
zich meebrengt. De kinderen eten met
elkaar aan tafel in de appartementen
en daar wordt de basis gelegd voor het
‘gezinsleven.’ Alleen al daarom hopen
we dat we de kinderen op het kinderdorp drie maaltijden per dag kunnen
blijven bieden. Dat lukt niet zonder uw
bijdrage. Helpt u mee? Maak uw gift
over op bankrekeningnummer (IBAN)
NL76 INGB 0005361685 ten name van
Stichting Hart voor Haiti, Pijnacker.

Rijst met bonen
Ik weet nog precies wat we aten: rijst
met bonen. De eerste keer dat ik op Haiti
kwam, was dat de maaltijd die voor ons
werd klaargemaakt. Nu ben ik echt niet
iemand die alleen kan genieten van haute
cuisine en drie sterren menu’s, maar dit
was wel even schakelen. Je bent toch gewend aan een stukje vlees op je bord, wat
verse groenten. De schijf van vijf is voor
ons gewoon geworden.
Voor kinderen op Haïti is een uitgebalanceerde maaltijd lang niet zo vanzelfsprekend. Gelukkig hebben we tot nu toe op
het dorp altijd genoeg te eten gehad. De
uitdaging ligt erin om binnen het budget
afwisseling te bieden. Een van de medewerkers van het medische team heeft
een paar jaar terug gekeken wat er aan
variatie mogelijk was voor de maaltijden
en de kleine snacks tussendoor, passend
in ons budget en afgestemd op de leeftijd
van de kinderen. En hoewel de maaltijden
ons misschien wat apart in de oren klinken
(spaghetti met sardientjes als ontbijt!),
kunnen we nu meestal wel alle voedingsstoffen bieden die kinderen in de groei
nodig hebben. Zo zorgt zoete pap bij het
ontbijt voor ijzer en de lokale pindakaas op
brood voor eiwitten. De bruine-bonensaus
die bij vrijwel iedere lunch wordt geserveerd zit vol eiwitten en andere goede
voedingsstoffen die kinderen in de groei
nodig hebben. En de bananen uit eigen
tuin zorgen voor energie om te leren en te
spelen.
Vergis u niet: het is geen vetpot. De gezamenlijke verjaardagen worden één keer
per maand gevierd met drie taarten, die
verdeeld worden over 150 kinderen en alle
tantes. Dan hebben we het over hele kleine
stukjes taart. Maar binnen de mogelijkheden van het budget hebben onze kinderen
veel en zijn ze rijk- en zo voelen ze zich ook.
Dank u wel voor de bijdrage die u daaraan
levert!
Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Tamalie, 4 jaar

Anderson, 11 jaar

Patricia, 13 jaar

Lievelingseten

H

et is zaterdagmorgen in de keuken van een van de appartementen. De kinderen hebben een ‘culinair feestje’. Er staat dan namelijk rijst op het menu met
een speciaal, ons onbekend kruidenmengsel. Het is geïmporteerd uit Amerika
en iedereen is er gek op, geen enkel kind uitgezonderd. Nu eten ze hun bordje toch
altijd al leeg, maar deze kruidige rijst gaat er nog sneller in dan anders.

Eerst bidden, daarna gaan we eten

Uw gebed voor Hart voor Haïti!
--Wilt u bidden voor de politieke situatie op Haïti, het is nog steeds onrustig op
dat gebied

--Wilt u bidden voor genoeg middelen om het werk op Haïti voort te zetten?
--Bid voor Johan en Wilcie, die hun verlof in Nederland deze dagen afronden en
binnenkort terugvliegen naar Haïti

--Bid dat de kinderen op het kinderdorp zich geliefd mogen weten, zowel door
het team als door hun Hemelse Vader

--Dank voor de giften die binnen mochten komen voor het kinderkamp, zodat
de kinderen ook dit jaar een fantastische zomer mochten beleven!

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

Maaltijden
onder druk

Christa, 7 jaar

Tante Yvrose schept op. Zij werkt al 22 jaar op Bon Repos

Ondervoeding is een ernstig probleem

O

p foto’s in deze nieuwsbrieven ziet u meestal vrolijke kindergezichten. Gelukkig maar. Zij zijn beter af dan de meeste kinderen in hun land die geregeld met
honger naar bed gaan. Hoe je ook je best doet, het lukt niet om een optimistisch
beeld te schetsen van een kinderleven op Haïti. Twee derde van de bevolking moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag. Daarvan kun je onmogelijk driemaal per dag
een gezonde maaltijd op tafel zetten.
De gevolgen voor de gezondheid blijven niet uit. Zeker 100.000 kinderen onder de 5 jaar
zijn ondervoed. Daarnaast is één derde van de kinderen in Haïti onvolgroeid of te klein
voor hun leeftijd. Eén derde van de vrouwen en kinderen lijdt aan bloedarmoede. En dan
hebben we het nog niet eens over de fysieke en mentale problemen die hen daardoor in
de toekomst staan te wachten.
Je zou denken dat Haïti toch over veel landbouwgrond beschikt, en er geen gebrek aan
groente, fruit en graan hoeft te zijn. Was dat maar waar! Slechts 10 procent van de boeren
is in staat om hun land te irrigeren. De overige 90 procent is afhankelijk van regenval. De
oogst valt dus nogal eens tegen waardoor de bevolking voor 50 procent afhankelijk is van
importproducten. En voor basisvoedsel zoals rijst, zelfs 80 procent. Dat maakt voedsel
duur en buiten bereik van de arme bevolking. Neem daarbij dat de helft van de bevolking
niet beschikt over water en 25 procent zelfs geen sanitaire voorzieningen heeft. Je kunt
ook zomaar drie weken verstoken zijn van elektriciteit. Een situatie die wij ons in het goed
georganiseerde Nederland niet kunnen voorstellen. Wij doen wat we kunnen voor de
kinderen in Bon Repos. Het is ons gebed dat zij later kunnen meebouwen aan een vitaal
land waar de inkomens rechtvaardig zijn verdeeld.

Spaar mee voor een nieuw kooktoestel
Het kooktoestel waar al onze maaltijden
op worden klaargemaakt, is halverwege
augustus kapot gegaan. Van de drie pitten doet eentje het nog een beetje, maar
het is in deze omstandigheden niet veilig om het toestel te gebruiken. Daarom
koken we alweer een paar weken op
kolen. We zouden het liefste weer een
driepits-toestel kopen, wat ongeveer
1000 dollar kost. Spaart u met ons mee
voor een nieuw kooktoestel?

Kinderen met overgewicht kennen we niet in
ons kinderdorp. Dat is een Westers probleem
dat op Haïti nauwelijks voorkomt. Wij zijn al
blij dat we drie keer per dag een eenvoudige
maaltijd op tafel kunnen zetten. Restjes
hebben we dan ook nooit, alles gaat op!
Bananen plukken we aan de bomen van
onze eigen plantage en groenten kopen we
op de markt. Wat er verder nodig is kopen we
zo goedkoop mogelijk in bij de groothandel.
Helaas was onze poging voor een moestuin
geen succes. De bevolking komt daar ook
‘winkelen’ en dan blijft er niet veel over…
Dankzij de gezonde maaltijden die onze diëtiste heeft samengesteld zijn onze kinderen
gezond en gaan ze niet met honger naar bed.
Kinderen die met ondergewicht en bloedarmoede binnenkomen, zien we meestal in een
maand of twee aansterken. Maar onze maaltijdvoorziening staat onder druk. En daar
maak ik me zorgen over. Als onze financiële
positie niet verbetert, dan vrees ik dat we
moeten overschakelen naar twee maaltijden
per dag. Ik hoop niet dat het zover komt.
Als dat wel het geval is zal ik solidair zijn en
mezelf ook daartoe beperken.
Verder ben ik dankbaar dat ik weer voldoende hersteld ben om aan het werk te gaan en
dat ik in september naar Nederland mocht
reizen. Ik heb zelfs velen van u daar mogen
ontmoeten!
Hartelijke groet,
Johan en Wilcie Smoorenburg

Bakkerij weer open
“Een jong echtpaar dat op het kinderdorp is opgegroeid runt sinds kort de
bakkerij op het dorp. Geweldig dat wij dit aan hen hebben kunnen toevertrouwen! Vanwege geldgebrek en gebrek aan kundig personeel heeft de
bakkerij een tijdlang stil gelegen.” Johan Smoorenburg is dolblij dat we nu
voor weinig geld vers brood bij de vernieuwde bakkerij kunnen kopen voor
de kinderen op het dorp. Maar het is natuurlijk ook fantastisch dat volwassen geworden kinderen uit het dorp hierdoor werk hebben.
“Ook buiten het kinderdorp is de bakkerij een grote aanwinst: er zijn
verkooppunten en wederverkopers die hier weer wat geld aan kunnen verdienen.” Daarmee is de bakkerij opnieuw een project waarvan de positieve
gevolgen veel verder gaan dan het dorp alleen, iets waar we heel dankbaar
voor zijn!

Eten op school
Maandag 5 september gaat op het kinderdorp het nieuwe schooljaar van start. Op de school in het
kinderdorp hebben we echter al tijden geen kantine meer. Daarom geven we onze kleuters een lunchpakketje mee. De kinderen van buiten het kinderdorp hebben ook een lunchpakketje bij zich of krijgen
wat geld mee van hun ouders. Daarmee kunnen zij iets kopen bij de verkoopsters die tijdens de pauzes
rondlopen met brood, speciale koekjes, sap en dat soort zaken. Hiermee helpen zij de vijf verkoopsters
weer aan wat inkomsten waarmee zij hun grote gezinnen kunnen onderhouden.

Goedkoop boodschappen doen
“Als u in Nederland eten nodig heeft dan gaat u naar de supermarkt en
vindt u alles wat u nodig heeft. Hier op het kinderdorp moeten we boodschappen doen voor een hele grote groep, daarom kopen we het meeste
eten in bij de veel goedkopere groothandels.”
“Elke twee weken slaan we onze voorraad in”, vertelt Johan Smoorenburg.
“Het vlees is zwaar ingevroren. Meestal kopen we kip, kalkoen, vis, varken en
rundvlees, maar we zijn zeker geen grootgebruikers. Bonen zijn ook eiwitrijk
en veel goedkoper! Het is niet onze gewoonte om zelf dieren te slachten,
alleen bij speciale gelegenheden zoals met de feestdagen. Dan slachten
we een koe of wat geiten. Voor de maaltijden gebruiken we ook kruiden
en groenten zoals spinazie en prei, die halen we op de markt. De bananen
die we zelf verbouwen op de plantage binnen de muren van het dorp zijn
natuurlijk een welkome aanvulling. De kinderen zijn er gek op.”

Gezocht: vrijwilliger scholenprogramma

H

art voor Haiti is op zoek naar een vrijwilliger die de ‘Scholen met Hart voor Haïti’ kan ondersteunen. Je taak bestaat uit het onderhouden van contact met deze scholen, door een nieuwsbrief/
lesbrief te ontwikkelen en die vier maal per jaar te (laten) versturen. Voor deze lesbrief ontwikkel
je ook lespakketten, die leerkrachten kunnen helpen Hart voor Haiti bij de leerlingen onder de aandacht
te brengen. Je wordt daarbij geholpen door ons communicatie- en vormgevingsteam.
We zijn op zoek naar een (oud)leerkracht die dit geweldige project wil omarmen en de scholen wil helpen
geld te verzamelen voor Hart voor Haïti! Geïnteresseerd? Mail naar info@hartvoorhaiti.nl

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!
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