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Vlam in de pan
In het begin kun je je nog wel 

voorstellen hoe zoiets loopt. In een 

bestaan waarin je iedere maand de 

eindjes aan elkaar moet knopen, 

waar je dagelijks ziet hoe weinig er 

van de wederopbouw na de orkaan 

terecht komt, hoor je dat er geld is 

verduisterd. Veel geld. Al het geld dat 

door buurland Venezuela beschikbaar 

is gesteld om eindelijk weer orde op 

zaken te stellen, blijkt verdwenen. 

En de president –die toch al zoveel 

heeft– is verdachte nummer 1. Je kunt 

je goed voorstellen dat je daar kwaad 

van wordt, dat je in opstand komt, 

gaat protesteren. 

Wat een stuk moeilijker te begrijpen 

is, is wat er vervolgens gebeurt. 

Opstandjes worden rellen. 

Demonstraties worden vechtpartijen. 

Winkels worden geplunderd, ook 

de kleine stalletjes die met pijn en 

moeite overeind worden gehouden 

door mensen die net als jij zo weinig 

hebben. En voor je het weet is de 

stad die toch al veel weg had van 

een vuilnisbelt, veranderd in een 

oorlogsgebied. Is de vlam in de pan 

geslagen en durven mensen niet meer 

over straat. Een nieuw gewelddadig 

hoofdstuk in het verdrietige boek wat 

Haïti heet. 

in Barbados voor een zendingsconferentie. 
“We hebben goed contact met de mensen 
die tijdens onze afwezigheid verantwoor-
delijk zijn voor het kinderdorp en samen 
kijken we welke maatregelen we moeten 
nemen. Op dit moment is alles oké op het 
kinderdorp.” Toch is er ook onrust over de 
plunderingen in de stad: “Ik heb dominee 
Kesto gevraagd vannacht het voedsel uit 
ons depot gedeeltelijk te verplaatsen, 
zonder dat anderen dat zien. Ook praktisch 
heeft de huidige situatie grote gevolgen: 
“We hebben geen gas meer om te koken 
en het houtskool is op. We kunnen er nu 
niet op uit om nieuw te kopen. Daarom 
gaat het team nu op gewoon hout koken. 
Het team moet improviseren en laten zien 
dat ze dit aankunnen.”

Wilcie Smoorenburg, Johans vrouw, geeft 
door de telefoon instructies aan alle 
tantes –die de kinderen verzorgen– om de 
veiligheid van de kinderen te garanderen. 
“Er wordt veel geschoten in de directe 
omgeving van het kinderdorp.” De vraag is 
hoe we nu verder moeten.  
Johan: “Ik overweeg om terug te vliegen 
naar Haïti, hoewel ik daar verder ook niet 
veel kan doen. Ik kan misschien niet eens 
op het kinderdorp komen, zonder ernstig 
gevaar voor eigen leven.”

Wilt u met ons bidden voor de situatie in 
Haïti en voor veiligheid op het kinderdorp? 

De onrust op Haïti die al enkele 
weken aan de gang is, is sinds 
februari in rap tempo verer-

gerd. In het hele land zijn er protesten 
en worden er wegen afgesloten. Ban-
ken, winkels en voedseldepots worden 
geplunderd en in brand gestoken. 
Zendeling Johan Smoorenburg van Hart 
voor Haïti: “Het land is in een situatie 
gekomen waarvan we niet weten hoe 
het gaat aflopen.”

Aanleiding tot de protesten is de 2,5 
miljard dollar die Haïti heeft ontvangen 
van de vorige president van Venezuela. 
Dit geld was bedoeld voor 300 wederop-
bouwprojecten op Haïti, maar lijkt hele-
maal verdwenen. Dit bleek uit een rapport 
van het Rekenhof dat eind januari werd 
gepubliceerd. Volgens de media zijn drie 
presidenten, ministers en rechters betrok-
ken bij de verduistering. 

Johan Smoorenburg vertelt over de situ-
atie: “Het is momenteel levensgevaarlijk 
om de stad in te gaan. Er is geen elektri-
citeit en vrijwel geen diesel of benzine. 
Volgens lokale nieuwssites heeft de staf 
van de Amerikaanse ambassade gisteren 
het land verlaten. Als dat waar is, is dat een 
slecht teken.” 

Smoorenburg bevind zich bij het ter perse 
gaan van deze nieuwsbrief met zijn vrouw 

Opnieuw onrusten op Haïti



Door een groot corruptieschan-
daal waarbij 2,5 miljard dollar is 
verdwenen is Haïti op dit mo-

ment weereen grote chaos. Donderdag 
7 februari (de dag dat in 1986 Duvalier 
werd verdreven na een langdurige 
opstand) werd er een staking en demon-
stratie uitgeroepen door de oppositie. Dit 
mondde uit in onrust en gewelddadige 
acties in het hele land. Dit gaat tot op de 
dag van vandaag nog door. 

Dat dit grote problemen geeft kunt u 
begrijpen, mensen kunnen hun huis niet 
uit met hun handeltjes of om te proberen 
wat te eten te vinden. Een voedseltekort 
dreigt. Er zijn al 35 doden gevallen en 
honderden gewonden die vrijwel niet 
in de ziekenhuizen geholpen kunnen 
worden omdat ze geen materialen en 
geneesmiddelen hebben. De oppositie 
heeft half februari het ultimatum aan pre-
sident Jovenel Moise gegeven, die tijdens 
het grootste deel van de rellen volkomen 
onzichtbaar is geweest. Als dit zo blijft 
komt volgens Johan komt het hele volk 
in opstand en zal dit doorgaan tot hij 
vertrekt, met alle gevolgen van dien.  

De president heeft zich eind februari voor 
het eerst over de zaak uitgesproken: hij 
geeft aan niet van plan te zijn zijn functie 
neer te leggen. 
 
We leven weer in de dagen vergelijkbaar 
met die rond de revolutie tegen Duvalier 
en ook het kinderdorp heeft problemen. 
Er is geen gas of houtskool om op te koken 
en niemand kan het kinderdorp uit want 
dat is te gevaarlijk. Kortom: de komende 
tijd wordt nog uitermate moeilijk. Er is al 
zoveel vernield dat alle schade nog niet 
te berekenen is maar als Jovenel Moise 
vertrekt zal het maanden duren voor de 
situatie weer normaal is.
 
Vele arme mensen die een klein handel-
tje hadden zijn dit kwijt geraakt door de 
langslopende demonstranten die alles 
stalen wat ze konden. We krijgen video’s 
binnen die ons doen huilen bij het zien 
van de ellende van deze mensen. We 
weten niet hoe dit af gaat lopen maar we 
vragen u te bidden voor Haïti en voor het 
kinderdorp.

Soms lijkt het wel alsof iedereen het 
heeft opgegeven met Haïti. Alsof het 
land voor het ongeluk geboren zou zijn. 
Natuurrampen en politieke rampen 
volgen elkaar in rap tempo op. Het is om 
moedeloos van te worden. 

Natuurlijk bekruipt dat gevoel mij ook 
weleens. In de jaren dat ik nu betrokken 
ben bij de stichting hebben we al vele 
keren ‘crisisberaad’ gehad: situaties in het 
land of in het dorp die ervoor zorgden dat 
we weer alle zeilen bij moesten zetten. 
Rustig achteroverleunen is er niet bij. Er 
moet altijd wel iets opgelost, hersteld of 
gerepareerd worden. Johan zegt dat het 
eerder slechter dan beter in het land gaat. 
En laten we eerlijk zijn: het was al niet zo 
best. Maar het kan blijkbaar nog erger. 

Toch geloof ik dat er altijd hoop is. Als 
het al niet voor het land is, dan wel voor 
de Haïtianen. Omdat ik onze Hemelse 
Vader ken als Iemand die zich ontfermt 
over de zwakken. Soms is dat tegen de 
klippen op geloven. Maar we mogen er 
al kleine stukjes van zien. In ieder kind op 
het kinderdorp dat nu een toekomst heeft. 
Ieder kind dat zich eindelijk veilig durft 
te voelen. Ieder kind dat niet meer met 
een lege maag naar bed hoeft. Dus zeg ik 
tegen u wat ik soms ook tegen mijzelf moet 
zeggen: er is hoop. 

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Er is altijd hoop

Grote problemen 
in het hele land



Primitieve 
gevoelens
Beste vrienden,
 
Het leven en werken op Haïti is nooit een 
makkelijke taak geweest en dan praat ik 
niet alleen over de revoluties, de staats-
grepen, de burgeroorlog of de rampen die 
we hebben meegemaakt. Dan heb ik het 
ook over het werken met mensen die een 
totaal andere opvatting hebben over het 
leven. 80% van de ruim 10 miljoen Haï-
tianen leven onder de armoedegrens en 
elke dag proberen ze te overleven. U kunt 
wellicht begrijpen dat zij hierdoor andere 
prioriteiten hebben dan u in Nederland. 
Luxeproblemen kennen Haïtianen niet. 
Ik word dan ook moe als ik hoor dat de 
“koopkracht” weer minder is geworden 
in Nederland. En als iemand klaagt dat 
het leven zo duur is geworden dat ze nog 
maar 2 keer met vakantie kunnen per 
jaar in plaats van 3 keer wat ze gewend 
waren, dan is dit voor mij uiterst moeilijk 
om aan te horen.
 
Toen ik in 1981 vanuit Martinique op 
Haïti kwam was 80% van de mensen 
analfabeet. De Haïtianen hadden ideeën 
die totaal niet reëel waren. Zo dachten ze 
dat elke blanke schatrijk is en dat blanken 

 - Bid voor de veiligheid van Johan, Wilcie, de kinderen en alle medewerkers.

 - Bid voor rust in het hele land.

 - Bid dat de medewerkers op het dorp toch hun werk kunnen doen.

 - Bid voor de voedselvoorraad en alles wat nodig is om het klaar te maken.

 - Bid dat de Heer een engelenwacht rondom het kinderdorp zet. Zij kunnen 

alle bescherming gebruiken die nodig is, ook vanwege de bendes die 

rondom het kinderdorp actief zijn.

 - Bid dat iedereen gemotiveerd mag blijven om achter dit werk te staan, in 

gebed en financiën.

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en 
smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die 
alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in 
Christus Jezus.
Fil.4:6,7

Wilt u Hart voor Haïti behalve financieel 
en in gebed, ook met uw tijd ondersteu-
nen? Omdat Hart voor Haïti in Nederland 
alleen met vrijwilligers werkt, zijn we 
altijd op zoek naar mensen die vrijwilliger 
willen worden.  
Neem contact op met donateurscontact 
zodat we kunnen kijken wat u zou  
willen en kunnen doen. 

info@hartvoorhaiti.nl

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

Bid voor de vrede van Haïti.

kunnen reizen wanneer zij maar willen.  
Als ik dan uitlegde dat de meeste mensen 
in Nederland een paar jaar moeten sparen 
om bijvoorbeeld naar Haïti te komen, dan 
geloofden ze dat niet. Hoewel ik goed Creools 
spreek, lijkt het soms toch alsof ik in het ver-
haal zit van De Toren van Babel. De Haïtianen 
verstaan wat ze willen horen. 

Haïtianen zijn een vreedzaam volk maar als 
er problemen zijn en ze worden boos dan 
komen alle primitieve gevoelens naar boven 
en is het hek van de dam. 
Dat zien we nu ook weer terug in de huidige 
onrusten. We willen u daarom vragen om te 
bidden voor Haïti maar ook voor de veiligheid 

van het dorp waar rondom ook veel wordt 
geschoten. Er is de angst, als dit nog lang 
duurt, dat hongerige bendes het dorp invallen 
om voedsel te stelen.
 
We blijven u op de hoogte houden van de 
situatie.
 
Hartelijke groeten en zegenwensen
 
Johan en Wilcie Smoorenburg
 
Kijk ook op www.hartvoorhaiti.nl 

Wordt ook vrijwilliger!
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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

Haïti stond vanaf 1697 onder het bevel van 
de Fransen en had toen nog de naam 
Saint Domingue. De Fransen stichtten 

hier hun welvarende kolonie en hielden deze 
draaiende door de import van duizenden slaven 
uit Afrika. Als de Franse Revolutie in 1789 uitbreekt 
heeft dit ook zijn effect op Haïti en in 1791 breekt 
de slavenopstand uit. Na een behoorlijke strijd 
wordt Haïti in 1804 als eerste slavenstaat onafhan-
kelijk verklaard. Het land moet nu opgebouwd 
worden en dit gaat niet zonder slag of stoot. 
Tussen 1843 en 1915 verslijt het land 22 presiden-
ten en kent het land een zware tijd, veroorzaakt 
door het verschil tussen mulatten en zwarten, arm 
en rijk en de diverse culturen die het land op dat 
moment kent. Tijdens de Amerikaanse bezetting 
van 1915 tot 1934 kent het land gedeeltelijke rust 
en vooruitgang. Maar wanneer de Amerikanen het 
land weer verlaten volgt er een tweede onafhan-
kelijkheid met veel politieke spanning.

De duistere geschiedenis van Haïti begint pas echt 
onder het regime van Duvalier, ook wel bekend 
als Papa Doc en zijn zoon Baby Doc, die vanaf 1957 
het land met ijzeren hand regeren. Het paramilitai-
re netwerk, de Tontons Macoutes, terroriseren de 
bevolking en geven Papa Doc een stevige machts-
basis. Na de dood van Papa Doc neemt de jonge 
Baby Doc het stokje over van zijn vader. Ondanks 
bemoeienis van Amerika gebeurt er maar weinig 
goeds in deze periode en na jaren van geweld en 
bloedvergieten komt er in 1986 een einde aan het 
Duvalier Regime. 

Hierna volgen enkele jaren van militaire staatsgre-
pen. In 1991 wordt Aristide verkozen tot president 
maar hij moet al snel het land verlaten vanwege 
een bloedige staatsgreep, uitgevoerd door het 
leger. Na internationaal verzet tegen de staats-
greep kan Aristide in 1994 terugkeren naar Haïti. 
In 1996 wordt René Préval president. Préval doet 
een poging het land vooruit te helpen maar de 
politieke onrust blijft. Met de terugkomst van Aris-
tide als president in 2000 blijft de politieke onrust 
nog steeds bestaan. Bendes staan op en trekken 
naar Port-au-Prince en het land staat op de rand 
van een burgeroorlog. Begin 2004 verlaat Aristide 
Haïti weer en is het land terug bij af. Er volgen 
nieuwe presidenten en ministers die de orde in 
het land willen herstellen. De jaren blijven zich 
echter kenmerken door opstand, rellen, geweld 
en moord. Haïti wordt nu gezien als een mislukte 
staat en een stabiele regering lijkt vandaag de dag 
nog steeds ver weg.

De vele presidenten van Haiti 
Je hoort er in Nederland weinig van maar er is 
op dit moment weer veel politieke onrust op 
heel Haïti. Demonstraties, wegblokkades en 
gewelddadige rellen zijn aan de orde van de 
dag. Politieke onrust is Haïti helaas niet onbe-
kend, wanneer we terugkijken in de geschie-
denis dan loopt de politieke rampspoed en 
ellende als een rode draad door de jaren heen. 

Jovenel Moïse die sinds februari 2017 de 42e president 
van Haïti is, nadat hij in november 2016 de verkiezin-
gen won.

Na het vertrek van Baby Doc was het land in  
feeststemming.

Een brandende poster met een afbeelding van  
Jovenel Moïse.


