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Lensky is een intelligente jongen die 
al vanaf kleins af aan op het kinder-
dorp woont. Hij werd geboren in 2003, 
waarna zijn moeder hem achterliet 
op een markt en zijn oma een bericht 
stuurde dat hij daar was. Zijn moeder 
vertrok toen met zijn twee zusjes naar 
de Verenigde Staten. 

“Ik heb mijn moeder nooit gekend”
Lensky werd als baby achtergelaten op de markt

Lensky: “Mijn moeder heeft mij 
achtergelaten toen ik heel klein was, 
maar ik kan me haar niet herinneren. 

Alleen is me verteld dat ze met mijn zusjes 
is vertrokken naar de Verenigde Staten. Ik 
heb ze nooit gekend en weet niet waar ze 
zijn.”

Lensky heeft vijf jaar bij zijn oma gewoond 
tot zij stierf. Daarna ging hij bij zijn vader 
wonen, maar na twee maanden bleek dat 
hij geen tijd had voor zijn zoon. Hij had het 
te druk met zijn eigen zaken, en tenslotte 
heeft zijn tante hem naar het kinderdorp 
gebracht. “Na de dood van mijn oma 
heeft mijn tante mij opgevangen en naar 
het kinderdorp gebracht, waar zijzelf ook 
opgegroeid is. Mijn vader vertrekt later dit 

jaar net als mijn moeder en zussen naar 
de Verenigde Staten, maar hij wil mij niet 
meenemen.” 

“De eerste tijd op het kinderdorp was heel 
moeilijk voor mij. Mijn oma, waar ik enkele 
jaren bij had gewoond was net gestor-
ven, en daar heb ik heel veel verdriet van 
gehad. Maar de andere kinderen op het 
dorp waren vriendelijk en al snel had ik 
veel vrienden gemaakt. Daarnaast zijn er 
veel activiteiten op het kinderdorp buiten 
de schooltijden, dus we zijn altijd met 
iets bezig. De kerk is heel belangrijk voor 
mij en ik ga daar graag naartoe, want het 
geloof speelt een grote rol hier op het 
kinderdorp.”
 
Inmiddels is Lensky 16 jaar en denkt hij 
volop aan de volgende stap: “Ik moet eerst 
mijn middelbare school nog afmaken, 
maar ik wil heel graag studeren om ingeni-
eur in de electro-techniek te worden. Er 
is heel veel vraag naar het repareren van 
auto’s op Haïti, maar de auto’s worden 
steeds ingewikkelder en daar kan ik later 
met deze opleiding een toekomst mee op 
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Een dag uit het leven van Lensky 
5.30 uur opstaan, douchen en eten. 
7.00 uur school begint
14.00 uur school is uit en dan eten we
 warm 
14.30 uur huiswerk en bijlessen
16.30 uur spelen 
19.00 uur eten, douchen, dagsluiting, 
 naar bed. 

opbouwen. Pappi Jean (Johan Smooren-
burg, red.) is het helemaal met me eens 
en we hebben hier samen heel goed over 
gesproken. Ik kijk er al heel erg naar uit.”

Christella Laurent is opgegroeid op het 
kinderdorp. Haar ouders heeft ze geluk-
kig nog en zij zijn ook getrouwd. Chris-
tella’s ouders hebben 11 kinderen, en 
helaas konden ze niet voor hen allemaal 
zorgen. Om die reden kwam Christella 
op 17 augustus 2007 met een jongere 
en een oudere zus naar het kinderdorp. 
Haar oudere zus woont inmiddels bui-
ten het kinderdorp. Gelukkig heeft ze al 
die tijd goed contact kunnen onderhou-
den met haar ouders en gaat ze elk jaar 
een maand naar hen terug. 

“Dat ik christen ben, is mijn kracht!”
Christella groeide op in het kinderdorp

Toen Christella bij haar familie werd 
opgehaald om ergens anders te 
gaan wonen was dat niet per se 

heel moeilijk voor haar: “Ik was nog jong 
en ik begreep het eigenlijk niet zo goed”, 
vertelt ze. “Ik weet nog wel dat we het 
thuis heel moeilijk hadden.” Omdat ze sa-
men met haar zussen naar het kinderdorp 
kwam en ook in hetzelfde appartement 
kwam te wonen, was de overgang relatief 
gemakkelijk.
 



 - Bid dat er eindelijk een eind komt aan al het geweld

 - Bid dat het dorp omringd wordt door een engelenwacht

 - Bid voor rust en vrede bij de medewerkers en kinderen op Bon Repos

 - Bid dat Johan en het team de juiste beslissingen nemen in deze moeilijke 

omstandigheden

 - Bid voor bescherming voor allen die daar vrijwillig hulp verlenen

 - Dank God dat Hij over zijn kinderen waakt en kracht geeft waar nodig

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

Laten we blijven bidden voor Haïti!

Al jarenlang werken we als Hart voor 
Haïti samen met Stichting Opwekking. De 
lijntjes zijn kort, omdat bestuurslid Henk 
Bosman ook in het bestuur van Stichting 
Opwekking zit.  Maar ook onze achterban 
heeft veel raakvlakken en overlapping. 
Daarom hebben we ook al een aantal 
keren een stand in de expo-tent van de 
pinksterconferentie in Biddinghuizen 
gehad, waar we mensen mochten vertellen 
over ons werk op Haïti.

Zo’n stand is voor een organisatie als Hart 
voor Haïti, die volledig op vrijwilligers 
draait, nogal een taak. Daarom is het 
ook niet altijd haalbaar of nodig dat we 
ieder jaar een stand bemannen op de 
Opwekkingsconferentie. Dit jaar krijgen 
we op een andere manier de aandacht: op 
het kinderplein is de collecte bestemd voor 
ons kinderdorp. Wat geweldig dat we op 
die manier ons project voor het voetlicht 
mogen brengen, ook omdat we twee 
filmpjes hebben kunnen maken voor in de 
kindertent en in de app van opwekking. 
Rik en Charlotte, die een aantal jaren 
terug een tijd op het kinderdorp hebben 
gediend, hebben de beelden gemaakt. 
We hopen dat mensen nieuwsgierig 
worden naar het project en we daardoor 
met nóg meer mensen die project kunnen 
ondersteunen in middelen en gebed. 

Vind u het leuk om een filmpje te 
ontvangen om in uw gemeente te laten 
zien, bijvoorbeeld als de opbrengst van de 
collecte voor Hart voor Haïti is bestemd? Er 
zijn verschillende varianten, voor kinderen 
en volwassenen. Stuur een mail naar info@
hartvoorhaiti.nl en we sturen ze u met veel 
plezier toe. 

Bedankt voor uw betrokkenheid! 

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Aandacht voor Haïti

De eerste paar maanden waren vanzelf-
sprekend wel even wennen. Doordat 
er zoveel kinderen waren en ze al snel 
vriendinnen maakte, heeft ze hier echter 
goede herinneringen aan. Christella: “Twee 
weken na aankomst ging ik al naar school 
en we waren best wel druk daarmee, 
huiswerk, bijlessen en natuurlijk spelen 
met elkaar. Dus hoewel het allemaal nieuw 
voor me was, was ik heel snel gewend.” 
De school was wel een verandering voor 
Christella. In de arme wijk waar ze bij haar 
ouders woonde ging ze ook wel naar een 
schooltje, maar dit was niet te vergelijken 
met de school op het kinderdorp. “De 
school op het kinderdorp heeft hele goede 
leerkrachten en mooie ruime klaslokalen!”
Ook de regels en discipline op het kinder-
dorp waren een grote omschakeling voor 
Christella. Het terrein was wel groot maar 
ze vond het erg moeilijk dat ze vrijwel 
niet buiten het kinderdorp kwamen. “Nu 
begrijp ik wel dat dit met zoveel kinderen 
niet mogelijk was. Dat dit is omdat het 
vaak ook gevaarlijk is buiten, maar als klein 
kind begreep ik dit niet.”
 

Op de vraag wat Christella het meeste 
bij is gebleven van de jaren dat ze op het 
kinderdorp woont heeft ze genoeg om 
op te noemen. “Oh, echt heel veel dingen! 
De kampweken, het zwembad en ook de 
verschillende keren dat we naar het strand 
zijn geweest!” Christella is nu bijna 18 en 
kan zeggen dat ze ook heel veel geleerd 
heeft. Ze heeft ook vooral goede herin-
neringen: “De tante die voor ons verant-
woordelijk was, was zo lief! Dat zal ik nooit 
vergeten. Daarnaast ben ik heel blij met de 
opvoeding en het feit dat ik christen ben. 
Dat is echt een kracht in mij waar ik heel 
blij mee ben.”
 
Christella beseft heel goed dat ze geluk 
heeft dat ze op het kinderdorp is opge-
groeid en dat dit ook de reden is dat ze de 
mogelijkheid heeft om te studeren. “Ik wil 
heel graag boekhoudster worden, dit heb 
ik altijd al gewild. Als ik mijn bachelor haal 
volgend jaar dan kan ik gaan studeren. Ik 
weet dat dit niet mogelijk was geweest 
met 2 broers en 7 zusjes.”



We zitten elke dag in spanning
Beste vrienden,

Op dit moment speelt er zich heel wat af 
in de wereld, en ook in Nederland. Het 
gaat dan over het corona virus dat heel 
het leven in Nederland bezig houdt en 
beheerst. Er staat heel wat op het spel, en 
het virus heeft het leven in heel Europa 
veranderd.
 
Hierdoor is er natuurlijk minder aandacht 
voor andere problemen in de wereld. Dit 
is begrijpelijk maar wij hebben op Haïti 
ook te maken met een crisis die het leven 
sinds afgelopen september volkomen 
heeft veranderd. In Nederland en op veel 
plaatsen in de wereld is er weinig aan-
dacht voor, ondanks dat we hier tijdens 
ons werkverlof over hebben gesproken. 

Sinds september is het land niet meer 
bestuurbaar. Er wordt heel veel beloofd, 
terwijl er helemaal niets gebeurt voor 

de bevolking. Er is dan ook sprake van een 
groot corruptieschandaal. Terwijl Venezuela 
miljarden heeft gegeven voor allerlei weder-
opbouwprojecten, waar de bevolking tot op 
heden nog niks van heeft gezien. De corruptie 
is volkomen schaamteloos en zuigt het hele 
land uit. De gevolgen hiervan zijn grote op-
standen en gewelddadige manifesten waarbij 
bedrijven worden aangevallen, geplunderd 
en in brand gestoken. 

Ook voor ons is het leven op Haïti volkomen 
veranderd. We hebben al heel wat meege-
maakt aan geweld, maar nu is het volkomen 
anders. Het lijkt erop dat het geweld dit keer 
aanhoudt. We zitten zelf ook elke dag in span-
ning. We gaan alleen naar buiten wanneer 
het echt noodzakelijk is, en we gaan nooit 
alleen.

Wij zijn ook aan het nadenken over hoe 
we verder moeten in een land dat nu al het 
Somalië van het continent Amerika wordt 

genoemd. Onlangs hebben in een week drie 
medewerkers van de administratie op het 
kinderdorp hun ontslag aangeboden, omdat 
ze in het buitenland willen kijken of het daar 
veiliger is. Mensen lijken de moed op te geven. 
Haïti zal heel veel gebeden en steun nodig 
hebben om uit deze crisis te raken. Er moet 
iets veranderen, dat is noodzakelijk.

Veel zegen voor u!
Johan en Wilcie Smoorenburg 

Er zijn de afgelopen weken min-
stens 18 personen gedood door 
gewelddadige incidenten in Port au 

Prince en de provincie eromheen. Er was 
een operatie van de politie in een van de 
wijken in de hoofdstad. Deze wijk wordt 
beheerst door zwaar bewapende bendes. 
Ondanks de nieuwe geblindeerde auto’s 
die de politie gebruikt, werd er toch nog 
op de auto’s geschoten.

Er zijn 6 mensen doodgeschoten in het 
centrum van Port au Prince, 4 mensen zijn 
doodgeschoten in Petion Ville, een popu-
laire stad vlakbij Port au Prince.
Het aantal ontvoeringen is niet bekend 
door dat niet alle ontvoeringen worden 
aangegeven aan de politie.
 
Er heerst angst op Haïti en het probleem 
is dat het niet zeker is of dit gaat verande-
ren. Want een derde van Port au Prince is 
in handen van deze bendes. De helft van 
de Haïtiaanse bevolking is jonger dan 27 
jaar. De verschillende regeringen na het 
bewind van Duvalier hebben zich nooit 

bekommerd om de volgende opgroei-
ende generatie. Er zijn geen vakscholen 
en er zijn geen mogelijkheden voor deze 
mensen om een toekomst op te bouwen. 
Het gevolg hiervan is dat zij dit soort 
bendes zijn gaan vormen, die veel beter 
bewapend zijn dan de politie. Het dagelijks 
leven bestaat momenteel uit constante 
angst bij de gehele bevolking. Elke dag zijn 
er schietpartijen, overvallen en ontvoerin-
gen van kinderen. 

Aanhoudend geweld op Haïti

Op onze facebookpagina 
(@hartvoorhaiti) delen we 
regelmatig internationaal 
nieuws over de situatie op 
Haïti. Volg ons, zodat u ook 
geïnformeerd blijft over wat 
er zich hier voltrekt. 
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Marc heeft een Hart 
voor Haïti

Een tijdje terug kreeg ik van iemand de vraag 
waarom ik me inzet voor het werk van Hart 
voor Haïti. Mijn eerste en ook logische reac-

tie was dat ik mijn steentje wil bijdragen aan het 
feit dat de kinderen die op het kinderdorp wonen 
een veilige omgeving hebben waarin ze kunnen 
opgroeien. Een plek waar ze dagelijks voldoende 
eten en drinken hebben, onderwijs ontvangen 
en “gewoon” kind mogen zijn. Maar hoe logisch 
is dit als ik in Nederland woon en zij 7602 km hier 
vandaan?

Op mijn eerste reis naar Haïti werd dit al snel 
duidelijk. Na een lange reis met verschillende 
tussenstops kwam ik aan op het vliegveld van Port 
au Prince. Tijdens de rit vanaf het vliegveld naar 
het kinderdorp was het confronterend om te zien 
hoe de situatie was (en is) waarin de kinderen van 
Haïti moeten opgroeien. De armoede was overal 
zichtbaar. Tijdens de kerkdienst die dag kwam één 
van de kinderen bij me zitten. Jeff, een stille en te-
rughoudende jongen. Pas later hoorde ik van één 
van de medewerkers hoe hij op het kinderdorp 
terecht is gekomen. Mishandeld door zijn familie 
en met de tekenen van de mishandeling nog op 
zijn lichaam. Blauwe plekken op zijn lichaam en 

gezicht en brandwonden in zijn handen van de 
hete kolen die hij in zijn hand gedrukt kreeg.  

Jeff, inmiddels 20 jaar, is slechts één van de kin-
deren die bij ons in het dorp zijn opgegroeid. Eén 
van de kinderen met een verhaal om stil van te 
worden. Het besef dat achter elk kind een verhaal 
zit, in veel gevallen gelukkig minder ernstig dan 
dat van Jeff, maakt dat dit mijn Hart voor Haïti is. 
Dat ik mijn steentje wil bijdragen aan dit mooie 
werk.”

“

Net als Marc vrijwillig voor Hart voor 
Haïti aan de slag? Er is volop werk waar 
we handen voor kunnen gebruiken! 
Neem contact op met donateurscontact 
en we kijken waar uw hart (voor Haïti) 
sneller van gaat kloppen! 

info@hartvoorhaiti.nl

Word ook vrijwilliger!

Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een 
warm hart toe. Elke druppel op de 
goeie plaats is er één! Bedankt voor 
ieder die dat beseft. Gods zegen!

Een van de vaste vrijwilligers van Hart voor Haïti is Marc Leem-
kuil, die werkzaamheden voor de website en ICT-zaken voor de 
stichting op zijn bordje heeft. Waar komt zijn passie voor dit 
project vandaan? 


