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Introductie thema
Meer voor een ander doen: het staat
op nummer 9 in de top 10 van Nieuwjaarsvoornemens. (U kunt wel raden

“Ik hoop dat 2018 een jaar van vooruitgang zal

wat op 1 tot 8 staat: afvallen, stoppen

worden. Niet alleen voor het land maar ook

met roken, minder stress…)

voor alle bewoners en medewerkers van Hart

Een ander helpen staat dus wel in de

voor Haïti. Mijn goede voornemen voor het

top 10, maar om nou te zeggen dat

nieuwe jaar is om hard te gaan werken zodat dit

het hoog in de ranglijst staat… niet

nieuwe jaar een succes mag worden en dat ik zal

echt.

slagen.”

Het is ook niet makkelijk. Want waar
moet je beginnen? Bij de buurvrouw
en haar 8 katten die toch echt wel
eenzaam lijkt te zijn? Of reist u naar de
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binnenlanden van Afrika om medische
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op alles ga zetten om dit schooljaar te slagen.
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grote milieuorganisatie tot een kleine
stichting als Hart voor Haïti: allemaal
kunnen ze uw gift goed gebruiken.
Het kan een verlammend effect hebben. Want je kunt nooit in je eentje

Darline Saint Suril (17 jaar)
“Ik zit op de hogeschool waarmee ik over 2 jaar
klaar ben. Voor 2018 is mijn goede voornemen
om alles te doen om te slagen voor school, want
ik begrijp dat mijn toekomst daarvan afhangt.
Ook wil ik meer opletten op school want daar
heb ik nog wel eens moeite mee. Verder wil ik
Hart voor Haïti in Nederland en op Haïti een heel
gezegend Nieuwjaar toewensen.”

alle leed van de wereld verzachten.
Aan de andere kant kun je wel in je
eentje het verschil maken. Ook een
kleine gift of een ogenschijnlijk onbetekende daad kan het onderscheid
maken tussen een gevulde buik of
met honger naar bed. Als we dat niet
zouden geloven, zouden we als kleine
stichting in een wereld vol nood
constant met onszelf in de knoop liggen. Maar Jezus zegt het zelf ook: “Ik

Lourdine Michel (20 jaar)
“Mijn goede voornemen voor 2018 is om hard
te werken om mijn diploma van de hogeschool
te halen. Ik heb examen gedaan maar ik moet
drie vakken overdoen. Ik studeer elke dag hard
om te slagen want dan kan ik in 2018 naar de
universiteit. Ook wens ik U allen in Holland Gods
rijke zegen toe voor 2018.”

verzeker jullie: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Dat houdt ons op de been. Dat zorgt
ervoor dat we ons blijven inzetten, dat
we blijven geven. U toch ook?

Goede voornemens en
nieuwjaarswensen
Ik heb het opgegeven. Goede
voornemens, ik doe er niet meer aan.
Ieder jaar nam ik me opnieuw voor om
iets niet meer te doen of juist meer te
gaan doen. En vóór februari begonnen
was, stonden de goede voornemens in
de koelkast. Inmiddels denk ik: als ik echt
iets wil veranderen moet ik het vandaag
doen. Ik wacht niet meer op 1 januari.
Nieuwjaarswensen, dat is iets heel
anders. Natuurlijk heb ik wensen voor
het nieuwe jaar. Voor mijzelf, mijn familie
en vrienden, voor de stichting… Zo wens
ik Haïti voor 2018 een stabiele regering
en een jaar zonder natuurrampen toe.
Johan en zijn team wens ik een goede
gezondheid en veel liefde voor de
kinderen toe. En u als donateur wens ik
alle zegen toe voor het nieuwe jaar.
Maar ook nieuwjaarswensen hebben hun
beperking. Ze zijn mooi, maar werken
verder niets uit. Gebed is een heel ander
verhaal. Wat een machtig wapen hebben
we gekregen om voor en met elkaar te
bidden! Dus wanneer u nadenkt over
uw nieuwjaarswensen voor Hart voor
Haïti, breng ze dan ook bij de Heer. Daar
hebben ze het meeste effect!
Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Wensen van het comité
van aanbeveling
Bert van Leeuwen
“Zowel in mijn persoonlijke leven als in het werk heb ik
het afgelopen jaar regelmatig te maken gekregen met
mensen die als vrijwilliger iets doen voor een ander. Met
heel veel waardering en vaak ook bewondering zag ik de
impact, zowel voor de mensen waar zij zich voor inzetten
als de voldoening die zij er zelf door ontvingen. Eén van de
vrijwilligers deed in dat kader een prachtige uitspraak: ‘Het
mag dan wel onbetaald werk zijn wat ik doe, maar voor de
mensen voor wie ik het doe, is het onbetaalbaar’. Met dit in
het achterhoofd wil ik alle lezers een heel onbetaalbaar mooi
2018 wensen!”

Kees Goedhart
“Vanaf het prille begin bezochten Fieke en ik het groeiende
werk van Hart voor Haïti. Vanuit het “niets” ontstond er iets.
Een stuk land werd omgetoverd tot een kinderdorp. De visie
van een man (eigenlijk een paar mensen) leidde tot een
geweldig werk waar veel kinderen en ouderen gered werden
van de letterlijke en geestelijke ondergang. Dit alles dankzij
de pioniers en de vele vrijwilligers die dit werk mogelijk
maken. God roept ons nog steeds op om daadwerkelijk
hulp te bieden. Jakobus gaf het al aan: het geloof zonder de
werken is dood. Het bijzondere van Hart voor Haïti is dat er
niet alleen daadwerkelijk hulp wordt geboden, maar dat er ook gedacht wordt aan de
ontwikkeling van de mensen zelf en aan het geloof in een eeuwig leven zonder ziekte
en pijn. Laten we blijven bidden, geven en meewerken aan dit prachtige werk van Hart
voor Haïti waarin we ook God willen verheerlijken door onze inzet.”

Peter en Else Vlug

Inzet van giften
We gebruiken uw bestemmingsgiften
uiteraard voor het doel waar u het voor
bestemd heeft. Soms komt er meer geld
binnen dan voor een bepaalde bestemming noodzakelijk is. In dat geval komt
uw gift rechtstreeks ten goede aan
andere noodzakelijke uitgaven op het
Kinderdorp.

“De opdracht, die Jezus ons geeft is: ‘Maak
alle volken tot mijn discipelen.’ Dat betekent
dat je mensen omringt met liefde en voor
ze zorgt, ze onderwijst en in die context bij
Jezus brengt. En het meest succesvol ben
je dan als je bij de kinderen begint. Vanaf
het allereerste begin zijn wij betrokken
geweest bij kinderdorp Bon Repos. Door de
jaren heen hebben we gezien dat dit in het
kinderdorp gebeurt: verzorging, onderwijs,
een knuffel voor het slapen gaan. Dat is de bedding waarin de Grote Opdracht van
Jezus wordt uitgevoerd: zij brengen de kinderen tot Jezus. Wij willen alle moeders en
medewerkers, alle onderwijzers, bestuursleden en sponsors van harte danken voor
dit mooie zendingswerk dat zij doen. Zij voeren uit wat Jezus ons gezegd heeft. De
zegen van God, de nabijheid van de Heer Jezus, bidden wij vooral toe aan alle kinderen,
zodat zij mogen opgroeien tot discipelen van Jezus. En aan allen die bij dit mooie werk
betrokken zijn.”

Peter Rothuizen, erevoorzitter Hart voor Haïti
“Alles wat in liefde voor Jezus gedaan wordt, dat houdt zijn
waarde en blijft eeuwig bestaan...” Leven als “ ziende de
Onzienlijke.” Voor het komende jaar bid ik u en mezelf toe,
dat we elke dag de liefde en de Opstandingskracht van de
Heer Jezus Christus verwachten, zichtbaar en tastbaar maken
in deze wereld.
Dat bij deze liefde voor onze God ook het weldoen en het
onderlinge hulpbetoon hoort, moge duidelijk zijn, want in
zulke offers heeft God immers een welgevallen...
Dan kan het niet anders of dan wordt 2018 een gezegend
jaar! Een jaar met Eeuwigheidswaarde!
“Moge de God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, door het Bloed
van een Eeuwig Verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds
om Zijn wil te doen. Moge Hij in u uitwerken wat Hem welgevallig is door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid! Amen (Hebr. 13:20-21).

Uw gebed voor Hart voor Haïti!
--Dank God voor de oase van rust die Bon Repos is voor de kinderen en de
mensen die daar mogen wonen en werken. Bid voor hun veiligheid nu het weer
onrustig is op Haïti.

--Bid voor herstel en genezing, momenteel heeft het kinderdorp veel te maken
met ziekte/infecties. Dit hebben we op deze manier nooit eerder gehad.

--Bid voor de tantes die in de kinderappartementen werken, dat zij gemotiveerd
mogen blijven om dit werk met blijdschap te doen. Het is niet altijd even makkelijk om 12 kinderen op te voeden waarvan er ook wel eens een aantal in de
tienerleeftijd zitten.

--Bid voor de overheid op Haïti. De nieuwe president is weer een mislukking
zoals Johan het zegt. Er zijn weer veel gewelddadige demonstraties, plunderingen en barricades op de weg. Het is niet veilig om de straat op te gaan.

--Bid voor de kerk op Haïti, dat Gods Geest opnieuw de mensenharten zal aanraken

--Bid voor de bijbelschool dat mensen gemotiveerd zijn om te komen en dat er
goede Geest vervulde leerkrachten mogen opstaan om bijbelstudie te geven.

--Bid voor de juiste mensen om het project op Haïti te leiden en voor de mensen
die vanuit Nederland het project ondersteunen.

--Bid voor genoeg constante financiële ondersteuning.

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

Werkverlof Johan en Wilcie
Johan: “Het komende jaar, 2018, hebben we weer een werkverlof gepland en we bidden dat we dit keer zonder problemen kunnen komen. Van half april tot half juni zijn
we in Nederland en dan zijn we beschikbaar voor spreekbeurten met een prachtige
nieuwe presentatie. Het maakt ons niet uit of er 5, 50 of 500 mensen zijn, we komen
u graag laten zien wat we doen in dit arme en vaak gevaarlijke land.
Mail naar info@hartvoorhaiti.nl als u meer informatie wilt of een aanvraag wilt doen.”

Beste vrienden,
De tijd gaat hard, als u dit leest staat 2018
alweer voor de deur. Het was voor iedereen
weer een jaar van hoogte- en dieptepunten. Zelf ging ik hier ook doorheen met een
moeilijke openhartoperatie waarbij voor mijn
leven werd gevreesd. Maar ik leef en daar ben
ik elke dag dankbaar voor. Ook de Haïtianen kennen die strijd want voor 80% van de
bevolking is elke dag weer een gevecht om te
overleven.
Sinds 1972 hebben we veel mooie dingen
mogen doen hier op Haïti. We hebben twee
kerken mogen stichten die tot zegen zijn in
de duistere wereld van voodoo. We hebben
de bijbelschool waar velen onderricht krijgen
in Gods woord. Er zijn de scholen in Leogane
en op Bon Repos waardoor veel kinderen een
uitzicht hebben op een betere toekomst. Ook
het kinderdorp zelf met zo’n 150 kinderen
die dankzij uw trouw kunnen opgroeien als
normale kinderen. Dan hebben we ook nog
de oudjes in ons bejaardentehuis die werkelijk
de beste tijd van hun leven hebben. Dit is
allemaal mooi maar het blijft hard werken.
Veel van onze sponsors zijn met ons oud
geworden en we hebben steeds weer nieuwe
sponsors nodig die maandelijks hun bijdrage
willen leveren.
Als de jaren verstrijken lijken vrijwilligers
steeds moeilijker te vinden. Toch is vrijwilliger
zijn zo’n dankbaar werk voor Gods Koninkrijk.
Voelt u zich geroepen om vrijwilliger van Hart
voor Haïti te worden, neemt u dan contact
op met ons secretariaat. Onze voornemens
zijn om ons te blijven inzetten voor jong en
oud, om door te gaan met het helpen van de
mensen in het zuiden waar nog duizenden
huizen zijn te repareren en last but not least:
het evangelie te blijven brengen.
Johan en Wilcie Smoorenburg

Update herstel
huisjes en school
Haïti blijft een bijzonder land. We zijn een jaar
verder nadat de cycloon het zuiden van Haïti
verwoestte. We hadden als stichting twee streken
uitgezocht om daar hulp te gaan bieden. We kregen geld binnen voor voedseluitdelingen en we
konden met het gekregen geld ook zo’n 50 huisjes
gaan repareren. Mooi dus, we konden aan de slag!
Maar je bent en blijft op Haïti… Enkele maanden
geleden schreef de eerste minister van Haïti een
vergadering uit voor de volgende dag. Hier hoorden we met veel andere hulpverleners dat we niet
verder mochten bouwen omdat er vooral aan één
kant werd gebouwd en gerepareerd en tientallen
dorpen niets zagen van de hulp. We moesten als
hulpverleners eerst een plan uitwerken, samenkomen en dan de gebieden verdelen zodat er overal
hulp zou komen. De eerste minister zou het een en
ander organiseren. Helaas hebben we daarna niets
meer gehoord. We zijn op het ministerie geweest,
we hebben geprobeerd om de eerste minister te
spreken te krijgen maar dit lukte allemaal niet.
Omdat wij al hielpen met voedseluitdelingen (direct na de ramp) in een streek waar geen andere
hulpverleners werkten hebben we besloten dat
we gewoon het werk weer gingen oppakken.
Zodat we de mensen konden helpen aan wie we
dat hadden beloofd. Deze mensen hebben lange
tijd op ons moeten wachten, maar ze zijn ons uitzonderlijk dankbaar dat we hen niet zijn vergeten.
Zo hebben we veel huisjes kunnen herstellen maar
ook een school die nu weer volledig in gebruik is
waar zo’n 300 kinderen erg blij mee zijn!

Bijzondere dienst
Een bijzonder moment voor Johan! Hij mocht in
een dienst het baby’tje van Therleus opdragen,
de man naast hem op de foto. Therleus is 30 jaar
geleden zelf als baby door Johan gered uit een
Haïtiaans ziekenhuis. Hij was daar achtergelaten
door zijn moeder. Therleus is door het werk van de
stichting goed terechtgekomen en nu dus vader
van een prachtige zoon!

Mocht u behalve uw euro’s ook uw uren willen inzetten voor Hart voor Haïti, neem dan contact met
ons op. We hebben verschillende uitdagende en zinvolle taken in de aanbieding! Zo zoeken we nog
steeds een nieuw bestuurslid, iemand voor de nieuwsbriefredactie en iemand die de socÍale media
van Hart voor Haïti voor zijn of haar rekening wil nemen. lnteresse? 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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