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Durf te blijven dromen

Van hulp geven
naar hulp ontvangen
“Het is 5.00 uur. In de verte horen we
gekraai van hanen en het geblaf van
straathonden. Steeds harder klinkt het gebrom van motoren, taptaps en het geronk
van afgedankte vrachtwagens. De eerste
kinderstemmetjes verbreken de stilte op
het terrein. Na een fluitsignaal wordt het
even stil, totdat 150 keeltjes gezamenlijk
een Creools lied inzetten, op de wijs van
‘How great is our God’. Slaperig duwt Rik
de klamboe opzij. Een nieuwe dag op
kinderdorp Bon Repos.
We kleden ons aan, zetten koffie en lopen
met beker in de hand de trap van ons
appatement midden op het dorp af. In
no time hebben we een paar kinderen
aan onze vrije arm hangen, de één nog
in pyjama, de ander al in schooluniform.
“Doucement”, roept Rik, die met een paar
woordjes Frans en Creools, handen en
voeten duidelijk probeert te maken dat
Charlotte pijn in haar rug heeft. We maken
wat grapjes, trekken een paar gekke bekken en wensen de kinderen een fijne dag
op school. De tantes roepen dat het tijd
is voor het ontbijt. Via een rondje om de
schommel snellen de kinderen naar hun
appartement.

We lopen ons rondje over het terrein, langs
de muren die dit stukje paradijs scheiden
van het chaotisch Haïti. We kunnen ons
niet voorstellen dat het ooit ‘De parel van
de antillen’ heette. We filosoferen over de
toekomst van het dorp. Over het land dat
nog altijd zo arm en uitzichtloos lijkt. ’Even
een boodschapje doen’ of ‘even naar de
bank’ is er niet bij, leren we al snel. Het zijn
zowat dagtaken op het Caribische eiland.
We filmen wat beelden voor de vlog, maken foto’s op het schoolplein, interviewen
twee kinderen en sluiten ons daarna op
om wat te kunnen monteren en uitwerken.
Het wordt alweer vroeg donker en na een
maaltijd bestaande uit rijst, kip en bonen
en een uurtje Netflixen kruipen we alweer
onder de klamboe.”
Rik en Charlotte zitten er net lekker in en
kunnen zich goed verstaanbaar maken,
als de arts Charlotte adviseert om terug
naar Nederland te gaan. De hernia die
kort na aankomst in Haïti bij haar de kop
opstak, verergert na ruim twee maanden
nog steeds en zelfs de zwaarste pijnstillers helpen niet meer. Ze kan maar kleine
stukjes lopen en moet vooral platliggen.
Fysiotherapeuten kennen ze hier niet.

Soms brengt een droom je op plekken
waar je nooit verwacht te zullen komen. Zoals Joseph Jean Rodney, wiens
verhaal u op de achterkant van deze
nieuwsbrief kunt lezen. De situatie
van zijn ouders inspireerde hem om
te vechten voor een betere toekomst.
Je kunt je bijna voorstellen hoe hij
’s avonds als de elektriciteit weer eens
was uitgevallen fantaseerde over hoe
zijn leven zou worden als hij eindelijk
arts zou zijn. En nu is het bijna zover:
volgend jaar studeert hij af. Een droom
wordt werkelijkheid.
Maar dromen kunnen ook vies
tegenvallen. Rik en Charlotte kregen
een droom, een roeping, om een jaar
naar Haïti te gaan. Inmiddels zijn we
een half jaar verder en hebben ze van
die droom veel minder waar kunnen
maken dan ze wilden.
Bij Hart voor Haïti hebben we ook een
droom. Dat de kinderen op Bon Repos
opgroeien tot volwassenen die het
verschil maken voor Haïti. Die God
kennen en Zijn weg gaan. Soms zien
we daar al iets van, een stukje droom
die werkelijkheid wordt. Uw steun
maakt dat mede mogelijk!
Mocht u op een andere manier betrokken willen zijn bij het werk van Hart
voor Haïti, als vrijwilliger of bestuurslid, neemt u dan contact op met donateurscontact via info@hartvoorhaiti.nl.

Doe wat je kunt

Dus boekt Charlotte een ticket naar huis.
Rik zal achterblijven om het werk op Haïti
zo goed en kwaad als dat gaat door te
zetten.
Twee dagen voor de vlucht gaat de telefoon. Het gaat niet goed met de vader van
Rik en we moeten allebei zo snel mogelijk
naar huis komen. Rik vertrekt de volgende
ochtend, Charlotte vliegt die dag erop.
Helaas is het te laat en moet Rik op het
vliegveld van Port-Au-Prince horen dat zijn
vader er niet meer is.
“En dus zijn we nu allebei weer 9000
kilometer noordelijker. Moe, gebroken,
verslagen. Met heel veel vragen en één
die er hoog bovenuit torent: Waarom??!
We weten dat het leven als christen niet
zorgeloos is, maar is dit niet een beetje
overdreven? En toch: juist door deze zware

periode heen worden we ontzettend
gedragen door familie, vrienden, gemeenteleden, onze achterban. We worden overspoeld met kaartjes, bloemen,
bemoedigende berichtjes en krijgen
zomaar een appartement in Rijnsburg
aangeboden. Van hulp geven moeten
we ineens hulp ontvangen. Een gekke
ommezwaai. Maar meer dan ooit leren
we hoe hard we elkaar nodig hebben.
Helaas zijn alle omstandigheden bij
elkaar te veel om nu terug te gaan naar
Haïti. We zullen onze werkzaamheden
voor de stichting dan ook moeten neerleggen. We weten niet wat de toekomst
brengt, wel weten we dat we het niet
alleen hoeven doen.
Rik & Charlotte

Hoe zou het zijn om in Haïti te wonen?
Niet alleen af en toe op bezoek gaan, zoals
ik, maar er écht wonen, daar je bestaan
opbouwen? Ik kan het me nauwelijks
voorstellen. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe het is als je huis weggeblazen
wordt door orkaan Matthew, en je van een
Nederlandse organisatie afhankelijk bent
voor je eten en drinken. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe het is om net als
Joseph Jean Rodney tegen de klippen op
een studie te doen omdat je het verschil
wilt maken in je land. Ik kan me nauwelijks
voorstellen hoe is het is om net als Johan je
leven te wijden aan een land dat je eerder
achteruit ziet gaan, dan ziet verbeteren.
Waar ik me wel iets bij voor kan stellen,
zijn de honderden donateurs die het voor
deze mensen mogelijk maken om tot
deze hoogte op te klimmen. Die hebben
bijgedragen aan de noodhulp die we kunnen bieden. Die hebben bijgedragen aan
de studie van Joseph. Die Johan al vele
jaren voorzien van wat hij nodig heeft om
op Haïti het verschil te maken. We hoeven
namelijk niet allemaal op Haïti te gaan
wonen, gelukkig niet zou ik bijna zeggen.
Maar we moeten wel doen wat we kunnen.
Fijn dat u dat ook zo ziet!
Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Tweede fase noodhulp van start

O

nze noodhulp aan de gebieden
die door orkaan Matthew zijn
getroffen heeft door Johans
hartoperatie noodgedwongen een tijdje
stilgelegen. Inmiddels is de hulp weer
in volle gang. Tweemaal hebben we een
voedseluitdeling kunnen doen, deze
werden geheel georganiseerd door Wilcie.
“Dit heeft vlak na de orkaan vele mensen
geholpen en we zijn erg dankbaar dat we
dit hebben kunnen doen.”, aldus Wilcie.
Voor 80% van de gebouwen en huisjes
wordt er nauwelijks iets gedaan door de
regering en andere organisaties. Vrijwel
alle hulporganisaties richten zich op
Jérémie, dit ligt aan de andere kant van het
schiereiland van Haïti. “Aan de kant van Les
Cayes, waar wij hulp leveren, is bijna geen

andere hulporganisatie actief.”, vertelt
Johan. Hierdoor leven veel mensen in
dit gebied nog steeds in geïmproviseerde opvangcentra.
Inmiddels zijn we aan de tweede
fase begonnen van de noodhulp:
het herstellen van huisjes en andere
gebouwen. Ons plan voor de komende
weken is om 30 huisjes voor bewoning
geschikt te maken zodat de gezinnen
daarin kunnen terugkeren. Daarnaast
gaan we voor een andere organisatie
ook nog eens 30 huisjes repareren.
We zijn dus druk met het repareren
van huisjes maar we hebben ook een
school weer op kunnen bouwen. Deze
school met zo’n 400 leerlingen was

erg beschadigd door de orkaan en zou
gesloten worden. Alle daken waren eraf
gewaaid en klaslokalen waren vernield.
Johan is erg blij dat ze ook hier hulp kunnen leveren. “Doordat wij de school nu
weer opgebouwd hebben is het onderwijs
voor deze kinderen gered.”

Een dag als de koning of de koningin

I

eder kind kijkt uit naar zijn verjaardag. Dat is in Haïti natuurlijk niet anders.
Omdat er zoveel kinderen in het dorp wonen is het een beetje te veel om elke verjaardag apart te vieren. Daarom nemen Wilicie en
het team één keer per maand de jarigen van die maand mee uit voor een feestje. In een soort McDonalds worden zij verwend met
taart en lekker eten en genieten ze ervan om het middelpunt van alle aandacht te zijn. Zoals het hoort als je jarig bent. Daarna maken ze
een ere ritje door de stad en krijgen ze tot slot een ijsje. De kinderen kunnen zich voor één dag net zo belangrijk wanen als de koning of
de koningin.

Dankbaarder dan ooit
Het was een koude kermis na een gezellige kerstavond bij mijn zoon
Marc en zijn gezin in Sint-Maarten. Oudejaarsdag vierde ik in het
ziekenhuis. Enkele dagen later vloog ik per ambulancevliegtuig naar
de Dominicaanse Republiek. Daar beschikt men over een met moderne
apparatuur uitgerust ziekenhuis. Mijn situatie bleek nog gevaarlijker
dan gedacht; een voor 95 procent afgesloten hoofdader en een aorta
op hoogspanning. Op 11 januari ging ik de operatietafel op en pas 10
dagen later kwam ik weer bij. Mij al die tijd niet bewust van de spanning voor Wilcie en mijn kinderen en hun gezinnen. Sinds 5 maart ben
ik weer op het dorp. Mijn herstel verloopt goed, maar ik moet erop
rekenen dat ik daar zeker een half jaar voor nodig heb.
Mijn leven was serieus in gevaar. Het heeft me opnieuw tot verwondering gebracht over het evangelie en het leven met God. Gewoonte en
vanzelfsprekendheid kan zomaar je leven binnensluipen. Ik mocht ook
de kracht ervaren van uw gebeden. Dat is heel bijzonder. Daardoor
ben ik zelf weer meer gaan bidden voor anderen! Soms voel ik me
onzeker. Dat overvalt mij op ‘slechte’ dagen, en voel dan hoe de angst
binnensluipt dat het weer fout kan gaan. Maar sneller dan voorheen
realiseer ik me dan weer dat ik God kan vertrouwen. Hij heeft Zijn
trouw aan mij betoond, en zal dat blijven doen. Deze moeilijke periode
bracht me tot nieuwe toewijding aan God, met het verlangen tot
zegen te mogen zijn zolang ik hier nog ben.
Hartelijk dank, dank, dank aan alle mensen die aan mij hebben
gedacht, voor mij hebben gebeden, bemoedigende teksten en mails
stuurden. Moge onze Heer ook u rijkelijk zegenen.
Johan en Wilcie 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!

Joseph (26):

‘Mijn droom is een eigen kliniek’
De 26-jarige Joseph Jean Rodney heeft één
grote droom: kinderarts worden en zijn eigen
kliniek openen op Haïti. “Ik wil iets bijdragen
aan mijn land. Haïti heeft het nodig.”

tijd voor mijn huiswerk. ’s Avonds was er vaak
geen elektriciteit en was het pikkedonker.”

oseph werd geboren als jongste in een gezin
met vier kinderen. “Mijn ouders hadden niet
genoeg geld om voor mij te zorgen, dus
brachten ze mij naar het kindertehuis van Hart
voor Haïti. Dat was niet altijd makkelijk. Ik woonde
in een appartement met twaalf jongens die niet
altijd even goed luisterden naar de tante. Maar
binnen de muren van het kinderdorp was het wél
veilig, kreeg ik te eten, kon ik naar school en kon ik
spelen met andere kinderen.”

De situatie van zijn ouders inspireerde Joseph om
hard te werken, zodat hij zijn eigen familie kan
onderhouden. Hij zit in het laatste jaar van de studie medicijnen. “Het liefst wil ik mij specialiseren
in het buitenland, om daarna in Haïti mijn eigen
kliniek te openen voor kinderen met sikkelziekte,
een erfelijke vorm van bloedarmoede. Ik wil
terugkomen naar Haïti omdat hier veel nood is. In
de openbare ziekenhuizen is een chronisch gebrek
aan middelen en professionaliteit. Naast hard
studeren zal ik moeten werken om alles te kunnen
betalen. Hopelijk kan ik een beurs krijgen.”

Dat dat niet vanzelfsprekend is, besefte Joseph
toen hij op zijn veertiende weer bij zijn ouders
ging wonen. “Doordat mijn ouders moeite hadden om genoeg geld te verdienen, moest ik vaak
helpen in het huishouden. Daardoor had ik minder

Sinds de aardbeving woont Joseph weer op Bon
Repos, waar hij helpt in het ouderenhuis. “Veel
kinderen hier zien mij als voorbeeld en willen zelf
ook dokter worden. Ik vind het mooi dat ik hen
kan inspireren.”

J

Uw gebed voor Hart voor Haïti!
Bidden is niet alleen vragen, maar ook danken.

--We mogen God danken, dat het alweer beter gaat met het herstel van Johan.
--We willen God ook danken dat Medjina geopereerd is aan haar andere been en bidden voor
een goed herstel zodat zij straks weer gewoon kan lopen met twee gezonde benen.

--Bid voor de tantes dat zij gemotiveerd mogen blijven om het werk te doen dat zij doen.
Dat zij mogen beseften hoe belangrijk het werk is dat zij doen.

--Net als hier gaan ook de kinderen op Haïti hun examentijd in. Bid voor rust en vrede.
--Bid voor het team op Haïti dat de dagelijkse leiding heeft, dit is niet altijd even makkelijk
door het vele werk dat iedere keer op hun weg komt.

--Dank God dat het geestelijk werk en de kerk op Haïti goed gaan.
--Er is wel gebed nodig voor de bijbelschool. Het is moeilijk om iedere keer weer financieel
rond te komen. Bid voor goede Geest vervulde leerkrachten die nodig zijn om het Woord
van God en de kennis daarvan door te geven. Dit hebben de mensen keihard nodig.

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