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Orkaan Matthew 
stort Haïti opnieuw in 
wanhoop
Orkaan Matthew bereikte dinsdag 4 

oktober de kust van Haïti. Met veel 

regen en windsnelheden van wel 230 

kilometer per uur heeft de orkaan een 

spoor van vernieling achter gelaten op 

Haïti. Vooral het zuidwestelijke deel 

van Haïti is zwaar getroffen en naar 

zeggen zelfs voor 90% verwoest. Maar 

ook de noordkust heeft veel schade 

opgelopen. Aanvankelijk sprak men 

nog van een tiental doden maar op het 

moment van schrijven ligt het dodental 

al bijna op 1.000. 

Haïti is nog niet hersteld na de aardbe-

ving van 2010 en nu staat de volgende 

grote humanitaire crisis al weer voor de 

deur. Duizenden mensen zijn dakloos 

geraakt want hun huizen zijn verwoest 

of ondergelopen. In veel gebieden 

zitten de mensen zonder water en 

voedsel, wachtend op hulp. 

Inmiddels is de ziekte cholera uitge-

broken en verspreidt die zich zorg-

wekkend snel. Met deze ingelaste 

nieuwsbrief willen we u op de hoogte 

brengen van de situatie op Haïti en u 

vragen voor ons te bidden. Daarnaast 

kunt u ons helpen door een extra gift, 

waarmee wij noodhulp willen geven 

aan de getroffen gebieden. 

Het kan bijna niet anders dan dat dit 
leidt tot een hongersnood. Misschien 
kan een Nederlands militair schip, ge-
stationeerd op het nabij gelegen Sint 
Maarten, hulp bieden in de vorm van 
een noodbrug. Hierover zijn contacten 
tussen Johan en de kapitein van het 
schip.

Orkaan Matthew:  dood, verderf en 
hoogstwaarschijnlijk hongersnood

Nu orkaan Matthew over Haïti is 
geraasd en verder is getrokken, 
wordt op het eiland langzaam 

duidelijk hoe groot de gevolgen zijn. 
Omdat contact met het getroffen gebied 
heel lastig is, heeft Johan Smoorenburg 
twee leden van zijn team naar het getrof-
fen gebied gestuurd. Door hun update en 
wat we horen van vrienden en bekenden 
wordt  langzaam duidelijk hoe ernstig 
de schade is: het dodental loopt tot in de 
duizend, duizenden mensen zijn hun huis 
kwijt, oogsten zijn vergaan en er liggen 
hongersnood en cholera op de loer.

Het zuidelijke schiereiland dat het eerst 
is getroffen door ‘het monster’ is volledig 
losgesneden van het vaste land, doordat 
de enige verbindingsbrug met hoofdstad 
Port-au-Prince is ingestort. Het gebied is 
niet tot nauwelijks bereikbaar en bewo-
ners kunnen er niet van wegvluchten. De 
communicatie verloopt moeizaam omdat 
Haïti al jaren geen vaste lijn meer heeft. 

De weinige wegen zijn overspoeld door ri-
vieren die buiten hun oevers zijn getreden. 

Een paar feiten over het getroffen gebied:
• Vrijwel alle plantages (bananen, rijst, sui-
 kerriet en maïs) zijn vernield, dus kunnen 
 die niet meer het broodnodige voedsel 
 opleveren.  
• Inwoners zijn hun tuintjes kwijt, vaak hun 
 enige bron van voedselvoorziening. 
• Duizenden stuks vee en kleinvee (geiten 
 en schapen) zijn verdronken. In Haiti 
 geldt vee als spaarpotje voor de armen. 
• In de vissersdorpen zijn veel boten ver-
 nield en zee-fuiken verloren gegaan. 
 Geen visvangst betekent geen inkomsten.
• Honderden huizen zijn vernield of vol-
 ledig verloren gegaan. Er zijn nog maar 
 weinig huizen met een dak. Een eerste 
 schatting is dat 10.000 mensen hierdoor 
 dakloos zijn geworden. 
• Ten minste twaalf stadjes en dorpen 
 staan onder water. En dan is het nog niet 
 bekend hoe de afgelegen dorpjes in het 
 binnenland eraan toe zijn. 
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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!

Colofon

 - Bid voor de nabestaanden van orkaan  

Matthew

 - Bid voor het team op het kinderdorp:  

dat ze overeind blijven wanneer er aan alle 

kanten aan ze getrokken wordt

 - Bid voor de noodhulp die geboden wordt, 

dat die op de goede plek terecht zal komen

 - Bid voor de veiligheid van de hulpverleners

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/

hartvoorhaiti

Uw gebed voor Haïti!

1954 – Orkaan Hazel: tenminste 1000 doden
1991 – Staatsgreep President Aristide: tenmin- 
              ste 1000 doden
2004 – Orkaan Jeanne: meer dan 2000 doden
2004 – 2e staatsgreep President Aristide
2005 – Orkaan Dennis: tenminste 45 doden
2008 – Orkaan Hannah: 500 doden, Gustav: 78 
              doden, Ike: 58 doden, Fay: 50 doden
2010 – Zware aardbeving: tot 200.000 doden

De rampspoed van HaïtiWaar moet je beginnen bij zoveel ellende? 
Complete dorpen zijn van de kaart 
geveegd. Vissers zijn beroofd van hun 

boten en fuiken, tuinders zagen hoe hun plantage 
werd vernietigd en boeren verloren hun vee of 
zagen hun oogst verloren gaan. De gevolgen van 
Matthew zijn hartverscheurend.  

Wat kunnen wij doen? 
Als kleine organisatie zijn we beperkt in onze mo-
gelijkheden. Maar met gerichte, structurele hulp 
kunnen we beslist tot zegen zijn. Gezien de aard 
van de problemen kunnen we ons niet beperken 
tot noodhulp voor de eerste levensbehoeften. 
Daar hebben we in de afgelopen 35 jaar helaas al 
veel ervaring mee opgedaan in Haïti…  
Wij willen ons op de volgende manier inzetten om 
de bevolking te helpen: 
• We maken een keuze in welk dorp, of gebied we 
 de bewoners weer op hun benen gaan zetten. 
• We inventariseren welke hulp daar nodig is voor 
 de korte en de lange termijn.
• Korte termijnhulp bestaat uit water, voedsel, 
 waar mogelijk medische hulp, reparaties van de 
 huisjes.
• Lange termijn hulp: zaaigoed of nieuwe planten 
 voor de plantages en tuinen. Levende have, zo-
 als een paartje geiten. Vissers helpen aan boot-
 jes en materiaal om mee te kunnen vissen.

Laten we met elkaar bidden, geloven en hard wer-
ken zodat we vele mensen kunnen helpen.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, komt Haïti er 
weer bovenop. Helpt u mee?

Plan voor kleinschalige, maar structurele hulp
Helpt u mee?


