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naar het kinderdorp om ter plaatse de leveranciers en installateurs 
van zonnepanelen te bezoeken. Zij hebben de (on)mogelijkhe-
den in kaart gebracht, de energiebehoefte berekend en advies 
uitgebracht over de beste oplossing voor ons. Hun bevindingen 
zijn meegenomen in het projectplan en nader uitgewerkt op het 
gebied van techniek, kosten en planning. 

Bij de bepaling van de energiebehoefte hebben we het project 
onderverdeeld in de volgende vijf zones. Kinderappartementen 
en keuken (1), bejaardenproject (2), kerk en kantoor (3), school-
gebouwen (4) en woonhuis en gastenverblijf (5). Op basis van 
de energiebehoefte per zone hebben we toen in kaart gebracht 
welke installatie (zonnepanelen, accu’s, omvormers, bekabeling, 
montage kosten en Ledverlichting) nodig is. Door deze indeling 
in zones kunnen we enerzijds het risico van uitval spreiden en 
anderzijds het project in stappen uitvoeren, wanneer de fondsen 
die we daarvoor nodig hebben, beschikbaar zijn. 

Sinds december 2012 zijn we bezig om de elektriciteits-
voorziening op het project Bon Repos te verbeteren en te 
vernieuwen. Na de vervanging van de oude leidingen en 

elektriciteitskasten was de volgende logische en gewenste stap 
de invoering van zonne-energie als bron voor de behoefte aan 
elektriciteit. De stroomvoorziening via het Haïtiaanse energiebe-
drijf is niet betrouwbaar. Aan de ene kant is er regelmatig geen 
stroom en aan de andere kant is de facturering voor de afgeno-
men stroom niet transparant. Daardoor moeten we regelmatig 
terugvallen op een dieselaggregaat, waarvan de kosten voor 
gebruik en onderhoud erg hoog zijn. 

Eindelijk 
groene stroom 
in het kinderdorp 

Veiligheid en kostenbesparing 
Door het ontbreken van betrouwbare stroomvoorziening via het 
stroomnet, was er ‘s nachts geen verlichting op het project en 
ontstond een veiligheidsrisico. Daarom hebben we ook de ver-
lichting op het terrein in kaart gebracht. Zo konden we bepalen 
op welke wijze meer verlichting kan bijdragen aan meer veilig-
heid op het kinderdorp. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat we 
zo snel mogelijk zijn gestart met verlichting op zonne-energie. 
In april 2019 zijn er 20 Ledlampen geplaatst die zorgen voor de 
benodigde verlichting. 

In de maanden mei tot en met september 2019 zijn de kinderap-
partementen en keuken (zone 1) en het bejaardenproject (zone 2) 
aangesloten op zonnepanelen. We zijn druk bezig met de voorbe-
reidingen voor het woonhuis en gastenverblijf (zone 5). Op basis 
van de totale kosten van de investeringen in zonne-energie, de 
afschrijvingen hierop en het onderhoud hiervan zijn de “nieuwe” 
jaarlijkse kosten berekend. Afgezet tegen de “oude” jaarlijkse kos-
ten verwachten we een besparing van ruim €20.000,00 per jaar. 

Door omstandigheden heeft de invoering hiervan langer geduurd 
dan we hadden voorzien. Zo was invoer van de benodigde mate-
rialen geen optie in verband met de ervaring dat hierbij onge-
wenste vertragingen en hoge invoerkosten kunnen ontstaan. De 
beste oplossing was om gebruik te maken van bedrijven op Haïti 
die kennis hebben van het toepassen van zonne-energie, en in 
staat zijn om de zonnepanelen en benodigde apparatuur te instal-
leren en te onderhouden. Pas de laatste jaren behoort dit tot de 
mogelijkheden. 

Projectplan
Met ABB Bouwgroep BV uit Sliedrecht hebben we nauw sa-
mengewerkt om te komen tot het “Projectplan verduurzaming 
kinderdorp Bon Repos Haïti”. Het hoofddoel van dit project was 
het verlagen van de vaste kosten voor energie. Zo kunnen we de 
beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk inzetten voor 
de hulpverlening aan de kinderen en bejaarden. Als voorberei-
ding op dit projectplan zijn een medewerker van ABB Bouwgroep 
BV en een adviseur in zonne-energie in november 2018 afgereisd 



IIn deze nieuwsbrief leest u veel over restaveks, een Haitiaanse variant op kind-
slaven. Maar waar komt dit begrip vandaan en wat betekent het?  
Restaveks komt van het Franse reste avec, wat “verblijft bij“ betekent.  

Dit klinkt heel lief maar het tegendeel is waar.

Maar liefst 25 procent van de kinderen in Haïti groeit niet op bij de eigen vader of 
moeder. Kinderen die op het platteland leven, worden vaak al op jonge leeftijd (4 
of 5 jaar) ondergebracht bij familieleden, vrienden of zelfs mensen die hun ouders 
nauwelijks kennen. Er wordt de ouders een mooi plaatje voorgehouden; van voed-
sel, onderwijs en een betere toekomst. Een verleidelijk beeld, want op het platte-
land is er meer armoede, en minder onderwijs dan in de steden. 

Het mooie plaatje blijkt in de werkelijkheid vaak tegen te vallen: de kinderen 
worden gebruikt als arbeidskracht, in vaak even arme gezinnen. Door de slechte 
infrastructuur en het gebrek aan geld, is het voor ouders niet te controleren hoe het 
met hun kinderen gaat. Ondertussen krijgen de kinderen te maken met mishande-
ling, vernedering, uitbuiting, hard werken en vaak seksueel misbruik. Als ze te oud 
worden, onhandelbaar gedrag gaan vertonen, of als een meisje zwanger wordt, 
worden ze net zo gemakkelijk op straat gezet.

Volgens Unicef zijn er 173.000 restaveks in Haïti. De schattingen van het werkelijke 
aantal lopen echter op tot boven de 300.000, een groot aantal op een bevolking van 
10 miljoen inwoners.

Door de geschiedenis van Haïti, het slavenverleden en alle gevolgen van dien, 
wordt er op deze praktijken niet met zoveel ontsteltenis gereageerd als je mis-
schien zou verwachten. Door de armoede vinden veel Haïtianen het normaal als 
kinderen werken. En vanuit de overheid is er weinig geregeld om deze kinderen te 
beschermen. Organisaties als Unicef en sociale Haïtiaanse organisaties zijn druk 
bezig om het misbruik onder de aandacht te brengen, maar op het moment heeft 
het geen prioriteit bij de overheid.

Wat is de beste manier om een kind op te 
voeden? Ondanks dat er vele, vele boeken, 
televisieprogramma’s en onderzoeken 
aan dit onderwerp gewijd zijn, zal iedere 
opvoeder het met me eens zijn als ik zeg dat 
“de beste manier” er niet echt is. Een goede 
opvoeding sluit aan bij wat een kind nodig 
heeft, op dat specifieke moment, in die 
specifieke situatie.  
Volgens mij is een goede opvoeding 
maatwerk, waarbij je jongleert met 
ingrediënten als liefde, zorgzaamheid, 
vermaning, het goede voorbeeld geven, 
etc. En waarbij je een patroon ziet van 
vallen en opstaan, bij het kind, maar -als 
ik eerlijk ben- ook bij de opvoeder. Met 
twee volwassen zoons kan ik uit ervaring 
spreken en weet ik hoe het soms zoeken is 
naar antwoorden op de dingen die op je 
pad komen.
Hoewel de opvoeding die de kinderen 
in het kinderdorp krijgen niet op alle 
vlakken te vergelijken is met die in de 
traditionele gezinssituatie, zijn er toch 
veel overeenkomsten. De kinderen krijgen 
veel liefde en zorg, maar worden ook 
gestuurd en begeleid in hun weg naar 
volwassenheid. Daarbij kijkt het team op 
Haïti naar de specifieke situatie en het 
karakter van het kind, maar daarbij hebben 
zij ook te maken met de kaders die het 
leven in een arm, onrustig land hen oplegt.

Zoals u kunt lezen in de column van Johan 
Smoorenburg, is er nogal wat discussie 
over wat de beste manier is om kinderen 
op te vangen wanneer hun ouders dat zelf 
niet kunnen. In veel landen zien we een 
trend om kinderen, waar mogelijk, bij hun 
familie onder te brengen, wat natuurlijk 
prachtig is. De kern zit echter in dat stukje 
‘waar mogelijk.’ Onze ervaring is dat dit in 
Haïti, met haar geschiedenis en cultuur met 
restaveks (zie kader) niet mogelijk is. Daar 
krijgen kinderen in het beste geval minder 
kansen dan wanneer zij in het kinderdorp 
wonen, en in het slechtste geval krijgen ze 
te maken met uitbuiting en misbruik.

Mijn hoop is dat we bij de opvoeding 
van de kinderen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd, durven blijven zoeken 
naar wat het beste is voor dat kind, in die 
situatie, maar ook passend in de cultuur 
van het land.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

De beste manier Wat zijn restaveks?
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Blijkbaar zijn weeshuizen uit de mode
Beste vrienden,

Veranderingen zijn er altijd: visies veranderen, 
dingen moeten anders worden aangepakt 
en daar hebben wij in ons werk ook mee te 
maken. 38 jaar geleden kregen wij de roeping 
om naar Haïti te gaan met ons gezin, dat was 
niet makkelijk omdat Martinique, waar we 
toen 10 jaar werkten, een prachtig eiland was 
waar we met veel zegen en goede resultaten 
hebben gewerkt. Voordat we op Haïti gingen 
wonen bezochten we het land enkele keren. 
Op een van deze bezoeken bezocht ik een 
weeshuis, al klinkt dit te mooi voor wat het 
was. Want het leek meer op een stal. Er waren 
geen ramen, geen douches of toiletten en er 
lagen zo’n 30 kleine kinderen op de grond die 
er slecht aan toe waren. Op dat moment wist 
ik zeker dat we kinderwerk moesten gaan 
doen. Van het bestaan van de SOS kinderdor-
pen had ik nog nooit gehoord, maar ik kreeg 
de visie om appartementen te bouwen waar 
kinderen konden opgroeien in familiever-
band.

In augustus 1983 waren de eerste twee appar-
tementen klaar. We woonden toen bijna twee 
jaar op Haïti. In de loop der jaren hebben we 
het kinderdorp uitgebreid tot 12 appartemen-
ten en daar hebben we honderden kinderen 
tot volwassenheid mogen opvoeden. Ver-
reweg de meesten van deze kinderen hebben 
nu een redelijk goed tot goed bestaan omdat 
ze een fatsoenlijke opvoeding en opleiding 
hebben gekregen.

Sinds een aantal jaren is de visie bij de grote 
organisaties volkomen veranderd, want 
blijkbaar zijn weeshuizen uit de mode. Bij een 
bezoek aan een grote organisatie werd me 
verteld dat kinderen niet meer in kinderte-
huizen moeten opgroeien maar bij gezinnen, 
omdat dit in India ook zo goed loopt. Met 
die redenering heb ik grote moeite want wat 
in India goed loopt, hoeft in andere landen 
niet goed te lopen. Laat staan op Haïti waar 
meer dan 250.000 slavenkinderen zijn. Dit zijn 
kinderen die door hun ouders aan een rijkere 
familie worden gegeven in de hoop dat ze 
naar school kunnen en een beter leven zullen 
hebben. In de meeste gevallen is dit niet zo, 
veel van deze kinderen worden als slaven 
behandeld en vaak worden ze mishandeld en 
misbruikt. Deze kinderen worden “restaveks” 
genoemd en ze hebben totaal geen rechten. 

Natuurlijk zijn we als stichting bezig met 
nadenken over de toekomst maar we zijn 
verantwoordelijk voor zo’n 180 kinderen en 
tieners en die kunnen we niet even weg-
werken. We zijn God dankbaar dat we een 
goede achterban hebben en niet afhankelijk 
zijn van andere organisaties want doordat 
we een kinderdorp hebben kunnen we daar 
geen steun meer van verwachten. We willen 
U hartelijk danken voor uw trouwe steun en 
gebeden. God heeft altijd voorzien en zal dat 
blijven doen ondanks de trends die sommige 
organisaties kennelijk hoog in hun vaandel 
hebben staan.

 Johan en Wilcie Smoorenburg

 - Bid voor het nieuwe schoolseizoen, de stichting heeft nog niet alles wat 

nodig is kunnen aanschaffen voor de kinderen.

 - Bid voor de veiligheid op Haïti, het is er nog steeds erg onrustig, door 

sommige wijken gaan is echt levensgevaarlijk.

 - Bid voor Johan en Wilcie, zij zijn nu in Nederland voor werkverlof, dat 

zij ook weer de nodige informatie kunnen delen en genoeg financiële 

middelen kunnen verzamelen.

 - Dank God voor alle giften die worden gegeven. 

 - Dank voor de realisatie van het zonnepanelenproject. 

Filip. 1:3 en 4, inspireert om te blijven bidden voor Haïti: “Ik dank mijn God, 
zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 
allen met blijdschap.”

Bid mee voor Haïti
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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!

Colofon

Update politieke situatie Haïti

Zoals u in de afgelopen nieuwsbrieven hebt 
kunnen lezen, gaat de laatste tijd steeds 
meer bergafwaarts met het mooie Haïti. 

Net zoals in het begin van dit jaar zijn er heel veel 
stakingen en wordt er massaal geprotesteerd.

De bevolking steekt autobanden in brand uit 
woede om het slechte beleid van de regering. 
Regelmatig is er in bepaalde delen van het land 
geen brandstof te verkrijgen. 

Er moet iets gebeuren, zodat de manifesten einde-
lijk kunnen stoppen. Zodat de bevolking de kans 
krijgt om Haïti terug op te bouwen als het pareltje 
van de Caraïben dat het vroeger was.

Sinds 6 maanden is er geen regering want de op-
positie wil president Jovenel Moise weg hebben 
en werkt daarom alles tegen. Als er gestemd moet 
worden, komen de oppositieleden niet opdagen, 
waardoor er niet genoeg steun is om tot beslis-
singen te komen. Dit alles heeft een negatief 
effect op de samenleving, er kan bijvoorbeeld niet 
gestemd worden over begrotingen.

Met het gevolg dat ambtenaren van verschillende 
ministeries staken, omdat ze al maanden niet zijn 
uitbetaald. Zelfs politieagenten hebben al maan-
den geen salaris ontvangen. 

Behalve de brandstofproblemen gaat de inflatie 
maar door en kunnen de mensen zo’n kleine 30% 
minder doen met hun salaris. Kortom; het leven is 
niet eenvoudig en het is moeilijk om aan te zien 
hoe de bevolking daar onder lijdt. Ook in het kin-

derdorp merken we dat goed want elke dag staan 
er wel mensen op het bureau om hulp te vragen, 
vaak met tranen in hun ogen. We doen wat we 
kunnen maar kunnen helaas niet iedereen helpen. 
Dat maakt ons werk emotioneel zwaar.

De regering heeft onlangs aangekondigd dat een 
brandstoftanker is besteld. Die tankboot komt uit 
Texas. De Haïtianen bidden dat de brandstofboot 
snel arriveert. 
 
Is er kans dat het ooit beter gaat worden? “Op dit 
moment zit alles in ieder geval vast, en zolang de 
regering alleen hun eigen belangen en agenda 
najaagt en zij niet denkt aan de bevolking, zal er 
de komende tijd niets veranderen”, zegt Johan 
Smoorenburg. “Tenzij er een wonder gebeurt, 
als je alle problemen bij elkaar neemt, politieke 
problemen, onveiligheid, inflatie, denk ik persoon-
lijk dat de toekomst heel moeilijk wordt! En zullen 
er meer gewelddadige demonstraties komen. De 
hogeropgeleide vakmensen en zij die wat kunnen 
beteken voor het land wijken uit naar andere lan-
den. Tienduizenden mensen zoeken een mogelijk-
heid om weg te trekken uit Haïti naar landen zoals 
de Dominicaanse Republiek, Canada, Brazilië, Chili 
en vele andere landen. Als ze maar iets beter zijn 
dan Haïti.” 

“Hoe dan ook: wij blijven doorgaan, we houden 
ons vast aan onze roeping en helpen zoveel mo-
gelijk mensen, en gelukkig mogen we nog voor 
velen een zegen zijn, dankzij u allen die ons zo 
trouw steunen en steeds in ons blijven geloven.”


