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Helaas...
Ik zou willen dat ik u, na de toch wat 
deprimerende nieuwsbrieven die we 
afgelopen jaar hebben gestuurd, nu 
zou kunnen trakteren op goed nieuws. 
Dat de zaken er goed voor staan. Dat 
de rust op Haïti is teruggekeerd. Dat 
er eindelijk een betrouwbare, stabiele 
regering is aangetreden. 
Maar helaas…de werkelijkheid is 
anders. Alles waar we u de afgelopen 
maanden over verteld hebben, is nog 
steeds aan de orde, vaak nog veel 
erger dan het was. Het enige punt van 
hoop is het feit dat het kinderdorp tot 
nu toe een veilige plek is gebleven, 
en dat we -God zij dank- nog steeds 
genoeg te eten hebben voor onze 
kinderen en ons team. 
Ook op persoonlijk vlak is het een 
overweldigende tijd geweest. Mijn 
moeder Else Vlug, al jaren met mijn 
vader in het comité van aanbeveling 
van de stichting, is begin november 
overleden. Zij steunde het werk van 
Hart voor Haïti met volle overgave 
en ook in mijn werk voor de stichting 
heb ik me altijd door haar gesteund 
gevoeld. 
Ik wens u namens de stichting 
goede kerstdagen. Dat er licht mag 
schijnen, bij u thuis maar ook op het 
kinderdorp! 

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Nu Johan en Wilcie niet terug kunnen 
naar het kinderdorp, zorgt dominee 
Kesto met een team van drie mensen 
voor het kinderdorp. Ook hij maakt zich 
grote zorgen over de situatie in Haïti: 
“De toestanden hier zijn onmenselijk 
en zijn zo gevaarlijk, en we weten niet 
meer wat we moeten doen. We kunnen 
op dit moment alleen nog vertrouwen 
hebben in God voor verbetering.”

“We weten niet meer wat 
we moeten doen”

Dominee Kesto over de situatie op Haïti: 

Kesto Erilus werkt al negen jaar voor 
Hart voor Haiti, als voorganger en 
als lid van de staf. 

Hij vertelt: “Ik heb in mijn leven al heel veel 
meegemaakt in Haïti, maar wat er zich nu 
afspeelt heb ik nog nooit meegemaakt. 
Door de enorme corruptie en het stelen 
van miljarden Haïtiaanse gourdes door 
de overheid, is de bevolking in opstand 
gekomen. Al ruim 2 maanden is het land 
vrijwel gesloten, waardoor de economie 
hier heel hard achteruit gegaan is. De 
protesten zijn altijd gewelddadig, er zijn 
overal barricades en er wordt heel veel in 
brand gestoken. De scholen zijn gesloten 
en het leven hier is voor de hele Haïtiaanse 
bevolking zo moeilijk geworden, dat er nu 
miljoenen mensen honger lijden.” 
 

“Veel mensen komen met hun vragen naar 
me toe, dan vragen ze: “Dominee, wat gaat 
er gebeuren met Haïti”? Ik weet vaak niet 
wat ik daarop moet antwoorden. Het land 
wordt overgenomen door zwaarbewa-
pende bendes, en zakt steeds dieper en 
dieper. De bevolking is de wanhoop nabij.”

“Als verantwoordelijke voor het kinder-
dorp ben ik hierover wel gespannen, en 
net zoals vele anderen hier in Haïti ben ik 
getraumatiseerd door al het geweld en 
door deze hele situatie. Gelukkig gaat het 
leven in het kinderdorp redelijk goed. Er 
zijn dreigingen en we moeten improvise-
ren, maar we hebben nog altijd te eten en 
daar zijn we ontzettend dankbaar voor.”

“Het wordt tijd dat mensen zich 
bewust worden van de waarheid”

Marcel Catsburg schreef een boek over Haïti:

Haïti, het armste land van het westelijk 
halfrond, verwoestende aardbeving in 
2010, armoede, ellende, gebed zonder 
einde. Dit is zo’n beetje alles wat de 
gemiddelde Nederlander je over Haïti 
kan vertellen. Weinig positiefs dus. Er is 
echter meer, de Haïtiaan is geen ander 
mens dan jij en ik en ze verdienen meer 

dan opzij geschoven te worden naar de 
afgrond. Zo denkt ook Marcel Catsburg 
erover. Hij schreef het boek “Grond 
zonder Rust - Breuklijnen in Haïtiaanse 
bodem” dat begin oktober uitkwam. 
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 - Bid voor stabiliteit voor Haiti

 - Bid om een einde aan het geweld

 - Bid voor veiligheid voor ons team en onze kinderen

 - Dank dat er nog steeds genoeg te eten is op het dorp en alle kinderen 

tot nu toe veilig zijn

 - Bid voor Johan en Wilcie, voor hun bediening en voor kracht 

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 al-
tijd 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 mee voor Haïti Word ook vrijwilliger!

Marcel heeft Franse taal en letter-
kunde gestudeerd en koos voor 
een specialisatie in het Haïtiaans 

Creool. Van 1991 tot 1996 woonde hij met 
zijn vrouw op Haïti, waar hij een journa-
listieke PR-functie vervulde bij Woord & 
Daad. Inmiddels is Marcel docent commu-
nicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

Marcel heeft er 6 jaar over gedaan om zijn 
boek te schrijven. “Mijn grootste drijfveer 
om het boek te schrijven was mijn eigen 
nieuwsgierigheid. Ik wilde niet alleen het 
verhaal van Haïti vertellen, ik wilde het ook 
snappen.” Zijn tweede beweegreden om 
dit boek te schrijven is omdat de kennis 
over Haïti erg laag is. Hij kwam eens een 
inspirerende tekst tegen op een houten 
belletje: ‘Het hulpgeroep van de armen 
is als het geluid van een houten bel, nie-
mand luistert er naar.’ Een deprimerende 
waarheid. Met zijn boek wil Marcel de stem 
van Haïti laten klinken. De derde reden dat 
hij het boek wilde schrijven is dat er geen 
goede en recente boeken over Haïti te vin-
den zijn in Nederland. Het was zijn wens 
om een toegankelijk en verhalend boek te 
schrijven in het Nederlands over Haïti en 
dat is gelukt. 

“Het was mijn doel om het boek uit te 
brengen vóór de 10-jarige herdenking 
van de aardbeving, wat in januari 2020 
zal zijn. Tijdens zo’n herdenking vragen 

mensen zich vaak af wat er eigenlijk van 
het land is geworden in de tussentijd. Mijn 
boek laat zien waarom Haïti nog steeds 
zo kwetsbaar is en in de laatste 10 jaar 
niks opgeschoten is. Hier zitten namelijk 
dieper liggende grondoorzaken achter 
die aangepakt moeten worden.” In zijn 
boek verdeelt Marcel deze oorzaken in 
3 breuklijnen. De eerste breuklijn is de 
roofzuchtige regering die al sinds de 
koloniale periode regeert met geweld en 
corruptie zonder enig oog voor het volk. 
De tweede breuklijn die Marcel benoemt 
zijn de westerse naties die zich door de 
gehele geschiedenis bleven bemoeien met 
de politiek en economie van Haïti, altijd 
voor hun eigen gewin. Haïti is dan wel 
onafhankelijk verklaard maar macht wordt 
nog steeds onbeschaamd uitgeoefend en 

de slavernij wordt in stand gehouden. De 
derde breuklijn is de enorme verdeeldheid 
die is ontstaan binnen de samenleving en 
de cultuur. Er is wantrouwen naar de re-
gering, naar het buitenland en helaas ook 
naar elkaar. Zolang deze grondoorzaken, 
deze breuken, niet gelijmd worden kan het 
haast niet beter worden, geeft Marcel aan. 

De huidige rellen zijn ontstaan vanuit het 
onbegrip van de Haïtianen. Zij snappen 
niet waarom er nooit verbetering is voor 
het volk. De actualiteit op Haïti komt ook 
bij Marcel hard binnen. “Je beseft dat het 
dezelfde soort mensen zijn als jij en ik. 
Ze willen gelukkig zijn maar dat lijkt niet 
voor hen weggelegd. Dat is treurig.” Toch 
komt iedere keer weer naar voren dat de 
Haïtianen een uitermate krachtig volk zijn. 
“Mijn gebed voor Haïti? Dat de grondoor-
zaken opgelost worden.” Je vraagt je mis-
schien af waar God is op Haïti maar Marcel 
vertelt dat hij op Haïti meer God ziet dan 
in Nederland. “Ze zeggen dat het leven op 
Haïti een hel is, maar de hel is de plek waar 
God niet is. God is echter overal op Haïti, 
er zijn zoveel gelovigen, veel meer dan in 
Nederland.” 

Met dit boek doet Marcel een indringende 
oproep. “Veel van wat er misgaat op Haïti 
komt door onze manier van leven in het 
westen. Haïti is nog steeds van weinig be-
lang voor ons. Het wordt tijd dat mensen 
zich bewust worden van de waarheid.” 

Meer informatie over Haïti en het boek vindt 
u op www.haitiinfo.nl. Het boek is bij voor-
keur te bestellen bij de boekhandel maar ook 
online is het boek verkrijgbaar. 

Marcel Catsburg neemt je mee op reis 
door de fascinerende geschiedenis van 
Haïti, hij gaat in op de oorzaken van 
Haïti’s kwetsbaarheid en vertelt over de 
kracht van de Haïtiaanse samenleving.



De situatie van de 
bevolking wordt 
steeds nijpender
Beste vrienden,

De situatie op Haïti blijft uitermate 
moeilijk en gevaarlijk. Een groot gevaar 
zijn de bandieten die op verschillende 
plaatsen gewapende overvallen doen, je 
weet nooit waar en wanneer. Ze vernielen 
auto’s bij barricades, maar ook beroven 
ze chauffeurs van hun auto’s. De politie 
doet zijn best om de orde te handhaven, 
ondanks dat velen al een paar maanden 
niet zijn betaald. Ze zijn echter vrijwel 
machteloos en de bendes openen ook 
tegenover de politie gewoon het vuur. 

Hoe dit verhaal gaat aflopen kan nie-
mand zeggen. Elke dag zijn er nieuwe 
oproepen van de oppositie om het 

land geheel af te sluiten. De situatie van de 
bevolking wordt steeds nijpender, de mensen 
die normaal wat geld verdienen op de markt 
worden bestolen van hun koopwaar. Op het 
project beginnen we dit ook te merken want 
er komen steeds meer mensen aan de poort 
voor hulp. Doordat voorraden vrijwel niet 
meer vervoerd kunnen worden vanuit het 
binnenland naar de steden wordt er op dit 
moment gewaarschuwd voor een hongers-
nood in verschillende delen van het land. 

Wij verblijven op dit moment nog in Fort 
Lauderdale vanwege de verhuizing van mijn 
zoon Matthew en zijn vrouw Johanne naar 
Haïti. We vinden het belangrijk om er nu 
voor hen te zijn en eind november zullen we 
weer naar Haïti vliegen. Op het kinderdorp 
loopt alles redelijk normaal, er is voldoende 
voedsel mede dankzij de hulp van een grote 
organisatie die ons 50 zakken rijst doneerde. 
Er moet wel worden geïmproviseerd maar het 
team doet het goed en daar zijn we meer dan 
dankbaar voor.

Experts waarschuwen dat als dit nog langer 
doorgaat het op een grote ramp uit gaat 
lopen. Naast dat er voedselschaarste begint 
te ontstaan zijn er ook bijna geen medicijnen 
meer te krijgen want vrijwel niets komt meer 
door de douane. Lieve mensen, bid alstublieft 
voor deze hele toestand. 

We houden jullie op de hoogte en wensen 
jullie allen het allerbeste,

Johan en Wilcie

Wordt u de sponsor van Clifford of Sendy?

Een kind ‘adopteren’ via Hart voor 
Haïti, veel lezers van de nieuwsbrief 
doen het al. Via het Kinder Adoptie 

Plan (KAP) koppelen we sponsors aan 
kinderen die op het kinderdorp wonen. De 
giften van de sponsor komen ten goede 
aan de kosten voor dit kind, zoals eten, 
huisvesting en scholing. Bijzonder voor de 
sponsor om door de jaren heen het kind 
te zien opgroeien, bijzonder voor het kind 
om te weten dat er iemand in Nederland is 
die om ze geeft, aan ze geeft, voor ze bidt. 

Clifford en Sendy, die u op de foto ziet, 
hebben nog geen sponsor. Misschien 
wilt u hun nieuwe sponsor wel worden? 
Voor 32 euro per maand kunt u hun leven 
veranderen. 
Omdat Stichting Hart voor Haïti alleen met 
vrijwilligers werkt, kunnen we niet –zoals 
onze grote broers in goede-doelenland 
dat doen– al te vaak updates over uw 
sponsorkind versturen. Eens per jaar bren-
gen we u op de hoogte van zijn of haar 
vorderingen. 

Sendy is 12 jaar oud en woont met haar 
broer sinds 2008 op het dorp. Haar 
moeder overleed door de cycloon die in 
Gonaives veel levens heeft gekost. De 
vader van de twee kinderen kwam om 
hulp vragen in het dorp, omdat hij geen 
idee heeft hoe hij voor de kinderen moet 
zorgen. 

Clifford is 15 jaar oud. Toen hij 12 jaar oud 
was, werd hij door zijn moeder bij het 
dorp gebracht. Ze was erg jong en was 
financieel niet in staat om voor Clifford 
en haar twee andere kinderen te zorgen. 
Clifford is nu drie jaar op het dorp en 
doet het heel goed op school. 
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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

“Dit is niet meer het mooie Haïti dat 
ik mij herinner uit mijn kindertijd”

Johanne Smoorenburg: 

Matthew en Johanne Smoorenburg, 
zoon en schoondochter van Johan, zijn 
onlangs vanuit Amerika terug verhuisd 

naar Haïti. Maar het welkom was allesbehalve 
warm. Johanne: “Het ergste moment van onze 
thuiskomst in Haïti herinner ik me nog goed. Onze 
zaak werd namelijk na twee dagen al beschadigd 
en geplunderd. 

Dat kwam ontzettend hard aan voor ons, we 
moesten heel serieus nadenken over wat onze 
volgende stap ging zijn. We maken ons namelijk 
ook zorgen over onze twaalf werknemers. De 
situatie is hier heel chaotisch geworden, er hangt 
een erge spanning en een gewelddadige sfeer. Dit 
is niet meer het mooie Haïti dat ik mij herinner uit 
mijn kindertijd.” 

“Mijn echtgenoot Matthew en ik werken al sinds 
1996 samen in Matthews bedrijf. Wij zijn vertrok-
ken uit Haïti met onze twee kinderen, omdat er 
toen ook al sprake was van onzekerheden in het 
land. Het ging toen voornamelijk om ontvoerin-
gen, dit raakte mij heel erg omdat ik altijd zoveel 
van mijn land heb gehouden. Ik heb nooit spijt 
gehad dat we vertrokken zijn met onze twee 
kinderen, hun veiligheid gaat voor alles. Maar ik 

ben altijd aan Haïti blijven denken en mijn hart 
ging ook altijd uit naar het mooie land waar ik ben 
opgegroeid. Ik heb steeds gedaan wat ik kon doen 
om iedereen in nood te helpen. Ook Stichting Hart 
voor Haïti hebben we steeds ondersteund, wat 
door mijn schoonvader is opgericht en waar hij 
zich zo voor inzet. Ik ben zo trots op hem!” 

“Omdat onze twee kinderen nu afgestudeerd zijn, 
besloten mijn echtgenoot en ik om terug naar Ha-
iti te gaan. We hopen het bedrijf vanuit Haïti voort 
te zetten. De beslissing om terug naar Haïti te 
gaan was heel zwaar voor mij, zeker na vijftien jaar 
afwezig te zijn geweest. Hoewel het leven in Haïti 
de afgelopen jaren alleen maar is verslechterd, 
heb ik diep van binnen altijd geweten dat mijn 
plaats in Haïti is, samen met mijn echtgenoot.”

“Leven in constante stress, zoals dat nu de realiteit 
is in Haïti, is niet gemakkelijk. Mensen uit alle 
lagen van de bevolking hebben het moeilijk en lij-
den eronder. We hebben besloten om het nog een 
kans te geven, we hebben de hoop dat het wel 
beter kan worden. Maar het is niet gemakkelijk om 
hoopvol te blijven, zeker als we alleen maar zien 
dat de stabiliteit vermindert en de armoede en het 
geweld groeit. Ik hoop uit het diepste in mijn hart 
dat er ooit een dag komt dat Haïti opnieuw een 
mooie en veilige plaats is om te wonen.”


