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Wat de toekomst brengen moge 

Tijden veranderen, en nieuwe 
inzichten komen met de tijd. Wie 
had verwacht dat een wereldwijde 

pandemie zo een impact zou hebben op 
ons leven? Al langer zijn we als team op 
Haïti en bestuur in Nederland ons aan het 
oriënteren op de toekomst van het project. 
Een werk, wat met de kennis van toen 
40 jaar geleden is gestart, behoeft een 
evaluatie. Moderne inzichten over opvang 
van kansarme kinderen, zijn anders dan in 
het verleden. Wij hebben ons als stichting 
altijd ingezet om zoveel mogelijk kinderen 
op te vangen, en hen een menswaardig 
leven te bieden in een veilige omgeving. 
Voeding, scholing, opvoeding, gezond-
heidszorg en geestelijke opvoeding waren 
daarbij de drijfveren. We hebben ons altijd 
gerealiseerd dat het voor de kinderen die 
bij ons geplaatst werden een bijzondere 
kans was, die vele anderen niet kregen. We 
zijn dankbaar dat we zoveel mensen tot 
zegen hebben kunnen zijn in die jaren! 

Voortschrijdend inzicht 
Toch bleek dat aan deze vorm van hulpver-
lening ook nadelen zaten. We zien steeds 
meer dat kinderen, als ze de leeftijd heb-
ben bereikt om zelfstandig te gaan wonen, 
moeite hebben zich aan te passen aan een 
leven buiten de muren van het dorp. Ook 
al geven we veel aandacht aan de voor-
bereiding hierop, het blijkt steeds weer 
een moeilijk proces te zijn. Ook nieuwe 
inzichten vanuit de psychologie geven 
aan dat kinderen in een gezinssituatie het 

beste af zijn. Opvang in kleine groepen, 
opgebouwd als een gezin, blijkt de beste 
manier om zicht te hebben op de behoefte 
en ontwikkeling van deze kinderen.

In het verleden zijn we nooit zo enthousi-
ast geweest over deze vorm van kinderop-
vang, ook al werkte dit in andere landen 
goed. Haïti heeft een heel eigen cultuur, 
waarin de invloed van voodoo en verschil-
lende oude Afrikaanse gebruiken nog aan 
de orde van de dag zijn. Echter, als we naar 
onze eigen toekomst kijken en de verant-
woording die het met zich meebrengt om 
ruim 150 kinderen elke dag weer die zorg 
te geven die ze nodig hebben, moeten we 
realistisch zijn. Johan wordt ouder, en we 
willen het werk ook voorbereiden op een 
nieuwe fase. Daarom denken we dat het 
goed is een andere weg in te slaan.

Opvang kinderen
We gaan vanaf heden beginnen veilige 
gezinnen te zoeken, die voor een periode 
zorg kunnen bieden aan een aantal van 
onze kinderen. We zullen deze moeders 
financieel ondersteunen, en nauw contact 
houden met de kinderen en hun opvoe-
ders via onze sociaal werkers en de school-
leiding. De kinderen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd, zullen we begeleiden tot ze 
volwassen zijn en op eigen benen kunnen 
staan. Dit is natuurlijk niet van de een op 
de andere dag geregeld, dus het Kinder-
dorp zal in zijn huidige vorm voorlopig dus 
ook nog zeker blijven bestaan. 

De school
Scholing is van cruciaal belang, daar 
geloven we sterk in. De school is al vrijwel 
zelfsturend, met een Haïtiaanse directeur. 
Wij zullen de school blijven faciliteren, en 
willen zelfs onderzoeken of we vervolgop-
leidingen kunnen gaan aanbieden. Van-
zelfsprekend zullen al onze eigen kinderen 
toegang behouden tot deze school.

Het bejaardenproject 
Het bejaardenproject is altijd een geweldig 
voorbeeld geweest van diaconale hulp. 
Al een lange tijd nemen we geen nieuwe 
ouderen meer op, ook vanwege de hoge 
financiële last hiervan. Onze eerste focus 
was bij de kinderen, ook al realiseren we 
ons dat velen van u juist ook dit project 
willen steunen. We onderzoeken of het 
project zelfstandig kan voortbestaan, en 
spreken met mogelijke kandidaten om het 
geheel in Haïtiaanse handen te kunnen 
overdragen.

Vormingscentrum
Ook het vormingscentrum krijgt een 
andere bestemming. Wij denken dat we 
de gebouwen kunnen overdragen aan 
Haïtiaanse initiatieven, hierbij denken we 
aan een universiteit of een Bijbelschool of 
een trainingscentrum voor verschillende 
doelstellingen. 

We gaan door
Het is in deze fase van verandering bijzon-
der belangrijk dat we samen met u blijven 
optrekken. De zorg voor onze kinderen 
blijft, zelfs vaak nog na de leeftijd dat we 
ze volwassen noemen. Zo snel het mo-
gelijk is om weer te reizen, zal ik zelf Haïti 
bezoeken om een en ander toe te lichten 
aan de betrokkenen, en begrip te kweken 
voor dit besluit. Mocht u vragen hebben 
over bovenstaande, mag u zich altijd tot 
mij richten zodat 
ik wellicht een en 
ander kan toelichten. 
Ik reken op uw aller 
support in deze ver-
anderende tijden!

Gods zegen,
Robin Vlug



 - Bid om wijsheid voor het team in Nederland en in Haïti. Dat de beslissingen 

die voor de toekomst genomen moeten worden, de goede zullen zijn. 

 - Bid voor Johan en Wilcie: voor gezondheid en veiligheid. 

 - Bid voor het land Haïti: voor politieke stabiliteit en rust. 

 - Dank dat het kinderdorp tot nu toe veilig is gebleven en er ook geen 

gevallen van corona zijn geconstateerd. 

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

Bid mee voor Haïti

De situatie op Haïti wordt met de 
dag slechter. Hoewel het in de 
verwachting lag dat dit voorna-

melijk door het coronavirus zou komen, is 
dit niet het geval. De vele bendes, demon-
straties en de corruptie die aan de orde 
van de dag zijn, drijft de veiligheid van het 
land steeds verder de afgrond in.

Corona
Hoewel corona nog in grote mate aanwe-
zig is, is hier niet veel meer van te merken. 
Mensen lijken het virus te negeren, de 
meeste mensen dragen ook geen mond-
kapjes. 80% van de bevolking gelooft niet 
dat corona echt bestaat. Rapporten met 
de statistieken die in het begin regelmatig 
verschenen zien we niet meer voorbijko-
men. Er werden veel doden verwacht maar 
dit is tot nu toe (gelukkig) niet uitgekomen.

De school is weer open
De scholen zijn weer open, ook op het 
kinderdorp. Hier zijn dus ook kinderen van 
buiten het dorp bij, maar er is tot op heden 
geen enkel geval van corona op het kin-
derdorp of op de school. Dat de kinderen 
van het dorp weer naar school kunnen is 
een zegen nadat de school maandenlang 
gesloten was. Eerst was de school al dicht 
vanwege de gewelddadige onrusten en 
toen kwam het coronavirus er ook nog 
eens bij. Niet iedereen kan echter terug 
naar school, want door alles wat er gaande 
is in het land kunnen veel ouders zich de 
vergoedingen niet meer veroorloven, hoe 
laag deze vaak ook zijn.

Johan vertelt dat hij en Wilcie zelf wel zeer 
voorzichtig blijven omdat Johan in de 
gevarengroep zit, dus zij leven alsof ze om-
ringd worden door corona. “We houden 
afstand, dragen mondkapjes en nemen 
geen enkel risico.”

Veiligheid
De veiligheid van het land lijkt met de 
dag wel te verslechteren. Veel bendes zijn 
momenteel actief in het land. Vooral Port-
au-Prince wordt zwaar geterroriseerd door 
bewapende bendes. Deze bendes ontzien 
niemand. Ze ontvoeren mensen (zelfs 
kinderen), ze steken huizen in brand en de 
bewoners leven in constante angst. Vrijwel 
elke dag zijn er protesten en demonstra-
ties die vaak uitlopen op veel geweld met 
brandstichtingen en schietpartijen. Dit met 
alle gevolgen van dien. Zelfs een deel van 
de politie doet hieraan mee. De bevolking 
denkt dat ze aan niemand verantwoording 
af hoeft te leggen, al helemaal niet aan 
de regering. “De regering is misschien 
zichtbaar in de media maar de beloftes 
die ze doen zijn slechts loze woorden en 
verdwijnen in het niets”, vertelt Johan. Het 
gaat van kwaad tot erger, er is corruptie in 
het land van hoog tot laag. Al deze dingen 
hebben een verlammende invloed op de 
gehele bevolking en het dagelijkse leven. 
“Mensen zijn ontmoedigd en bang. Velen 
vragen zich af hoe het verder moet.”
 
De muur is weer heel
Doordat het steeds gevaarlijker wordt in 
het land, is het ook extra belangrijk dat 
de veiligheid van het kinderdorp gewaar-
borgd blijft. Enkele delen van de muur om 
het kinderdorp waren beschadigd maar 
inmiddels wordt dit hersteld. Hoewel 
tot op heden het kinderdorp gespaard 
is gebleven voor aanvallen van bendes 
worden er wel maatregelen genomen. “We 
verhogen de muren, maken nieuwe ijzeren 
deuren bij de ingangen en er komt prikkel-
draad op de muren. Als het erop aankomt 
-en een bende echt binnen wil komen- dan 
kunnen wij daar niets tegen doen, maar we 
vertrouwen God dat Hij ons hiervoor zal 
bewaren.”

“Het gaat van kwaad tot erger”
Johan over de situatie in Haïti



Tet Ansam
“Tet Ansam”, een term die in Haïti veel 
gebruikt wordt nu er zoveel mis is in het 
land. Het betekent “We moeten één wor-
den.” Tot nu toe blijft dit in Haïti een lege 
kreet, maar dat we één moeten worden 
geldt natuurlijk ook voor ons. Zeker nu 
we nadenken over de toekomst van de 
stichting. 
 
De afgelopen 2 à 3 jaar zijn we gecon-
fronteerd met een verandering van inzicht 
in Nederland. Veel grote organisaties 
zetten hun vraagtekens bij de manier 
waarop wij de kinderen opvangen, in een 
‘weeshuis’, wat het kinderdorp ten diepste 
natuurlijk is. Verschillende partijen, waar-
mee we al 40 jaar hebben samengewerkt 
steunen ons niet langer omdat onze ma-
nier van opvang niet past bij deze nieuwe 
inzichten en hun beleid. 

Dat visies veranderen is normaal, maar 
dan moet er wél een goed alternatief zijn. 
Ook wijzelf hebben natuurlijk over de 
jaren geconstateerd dat het opgroeien in 
een weeshuis (kinderdorp) niet ideaal is, 

en dat er niets gaat boven opgroeien in een 
eigen familie, óók als die arm is. Maar als die 
familie er niet is, kinderen achtergelaten wor-
den in een ziekenhuis, of als kinderen worden 
weggegeven en als slavenkinderen gebruikt 
worden, moet je iets anders doen. Die nood 
heb ik gezien op mijn eerste reis vanuit 
Martinique naar Haïti, waar ik werd gecon-
fronteerd met de nood van die kinderen. God 
legde in mijn hart om iets voor hen te gaan 
doen, en nu -38 jaar later- kunnen we zeggen 
dat we voor honderden kinderen tot zegen 
zijn geweest. Kinderen die geen toekomst 
hadden maar die nu wel hebben een eigen 
familie hebben gesticht. We hebben gedaan 
wat God in zijn woord heel duidelijk maakt, 
“zie om naar weduwen en wezen.” We hebben 
omgezien naar duizenden mensen, oudjes 
die op straat sliepen, geholpen tijdens de vele 
rampen die Haïti hebben getroffen, en voed-
selacties gehouden voor mensen die honger 
hadden. Het is nooit makkelijk geweest, maar 
ben dankbaar dat God mij heeft geroepen 
voor Haïti.
  
Ondanks dat ik geloof dat het werk goed is 
geweest, zie ik ook dat Haïti en de manier 
waarop kinderen worden opgevangen 

veranderd is. Ik ben nu 77 jaar en betrokken 
mensen bij Hart voor Haïti vragen wel eens: 
“Wat gebeurt er als jij er niet meer bent?” 
Ik weet niet precies hoe het in de toekomst 
verder zal gaan, maar ik zal er alles aan 
doen om ervoor te zorgen dat het werk blijft 
doorgaan op de best mogelijke manier voor 
de kinderen, passend in Haïti. Dingen zullen 
moeten worden aangepast, maar we houden 
u als onze trouwe en betrokken achterban 
van iedere verandering op de hoogte. Het is 
tenslotte niet mijn project maar óns project, 
en zonder Uw gebeden en offers, hadden we 
nooit zo ver kunnen komen.

Johan Smoorenburg

Storm Laura laat een ravage achter 

“Het gaat van kwaad tot erger”
Johan over de situatie in Haïti

Zondag 23 augustus raasde de tropische 
storm Laura over Haïti. Heftige modder
stromen vernielden alles op hun pad, 
brachten schade aan huizen en daarmee 
nog meer problemen voor de mensen. 
Het zijn zware tijden voor Haïti. 

Volgens de laatste cijfers zijn er 
tenminste 31 (officiële) doden en 8 
mensen worden vermist. Verwacht 

wordt dat het aantal doden echter veel 
hoger ligt. Meer dan 8.000 mensen zijn 
slachtoffer geworden van de storm en 
hebben schade aan hun huis. Sommigen 
hebben zelfs geen thuis meer doordat 
hun huis volledig is weggevaagd. Voor de 
mensen die aan de rivier wonen is dit risico 
altijd het grootst. Velen van hen konden 
niks anders doen dan hulpeloos toekijken 
hoe de modderstromen hun huizen en 
bezittingen wegvaagden.

Tijdens een storm als Laura komen er veel 
praktische problemen naar boven. Zo 
zijn er gezinnen die moeten evacueren 
maar hier niet de middelen voor hebben. 
Dat kan erg angstaanjagend zijn want op 
het moment dat de rivieren overstromen 
komen er nog grotere problemen.

Dan nog de ondergelopen huizen, je kunt 
je voorstellen wat voor schade en troep 
dat achterlaat. Huizen vol met modder, 
opgehoopt tegen de muren aan, bezit-
tingen begraven en waarschijnlijk niks 
meer waard. Veel bruggen en wegen zijn 
ook beschadigd en sommige delen van 
het land zijn alleen nog maar via de lucht 
of het water te bereiken. Ook zijn er veel 
landbouwgewassen verloren gegaan door 
de storm. Van sommige gewassen wordt 
geschat dat wel 50 tot 70% verloren is. 

We mogen dankbaar zijn dat de tropische 
storm geen orkaan was boven Haïti, want 
een tropische storm is al meer dan het land 
aankan. Haïti is kwetsbaar voor landver-
schuivingen en overstromingen en deze 
dingen zijn altijd vrijwel direct aan de orde 
bij heftige regenval. 
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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!

“Ik verbaas me vaak over de 
blijmoedigheid van de mensen”

André Siezenga, bestuurslid van Hart voor Haïti: 

Als je bezig bent met de toekomst van een 
stichting als Hart voor Haïti, dan is het logisch 
dat je gedachten af en toe terug gaan naar dat 
allereerste begin. We hebben het dan over 1982, 
het jaar dat Johan door God geroepen werd naar 
Haïti te gaan. Iemand die vanaf het eerste uur 
betrokken was, is bestuurslid André Siezenga. 
Door zijn werk als producer bij EO Metterdaad 
zat hij met zijn neus op de eerste rij.

Ook in die tijd was er al veel onderdruk-
king en corruptie,” vertelt André. “Maar 
relaties speelden een grote rol, en die 

had Johan. Hij liet duidelijk zien dat het plan om 
een kinderdorp te beginnen geen bevlieging was. 
Johan deed goed werk op Haïti en dat maakte dat 
hij -ondanks bepaalde sympathieën van het minis-
terie- toch door kon gaan met zijn werk. Juist het 
goede werk gaf ook de ruimte en mogelijkheden.” 

Met behulp van EO-Metterdaad werd in 1989 
veel geld ingezameld, waardoor er een jongens-
meisjeshuis gebouwd kon worden. Dit was het 
begin van het kinderdorp ‘Bon Repos’ (goede 
plaats). Hier vonden kinderen een thuis. Janny, de 
latere vrouw van Johan, had evenals Johan hart 
voor kinderwerk en was daardoor van het begin 
af bij dit werk betrokken. André vertelt: “De eerste 
kinderen werden in het ziekenhuis opgehaald. De 
moeder was weg en Johan ging ze dan halen. Dat 
ging via sociale zaken op Haïti en het kind werd 
dan toegewezen aan Stichting Hart voor Haïti. Het 
ziekenhuis is er in Haïti alleen voor medische zorg. 
De familie moet zorgen voor alles wat de zieke 
verder nodig heeft.” Je kunt je voorstellen wat de 
vooruitzichten van deze kinderen waren...

Door zijn werk kwam André in 1989 op Haïti 
terecht. Zo kwam hij voor het eerst in Port-au-
Prince: “Het was arm en vies. De armoede was ook 
toen al doorgedrongen in elk onderdeel van de 
maatschappij en daarmee was er grote uitzicht-
loosheid.” 

Het kinderdorp wordt een van de projecten van 
EO Metterdaad. Om de anderhalf à twee jaar gaat 
André met de EO terug om programma’s te maken 
om aan de donateurs te laten zien wat er met het 
ingezamelde geld wordt gedaan op Haïti. “Met 
Johan zagen we verbetering: kinderen knapten 
op, ondanks dat er ook kinderen stierven. Ook de 

school zorgde voor bemoedigende resultaten, 
nog steeds. Het ministerie op Haïti zegt dat de 
school op het kinderdorp één van de betere scho-
len is. Bon Repos geldt daarnaast als één van de 
beste vier kinderopvang plaatsen van het land. De 
middelbare school moet voldoen aan het Franse 
onderwijssysteem en behoort tot de beste van 
Haïti. In tegenstelling tot andere scholen zijn er 
alleen gediplomeerde leraren aangesteld.”

Metterdaad blijft betrokken bij het project, ook 
als de aardbeving in 2010 alles overhoop gooit. 
André zelf komt pas voor het eerst weer in Haïti 
als de school op het dorp weer wordt geopend. 
“De school was het eerste gebouw op Haïti dat 
aardbeving-proof was. Dus dat die werd geopend, 
was hoopvol. Maar verder was het nog een grote 
puinhoop. Alleen de doden waren tegen die tijd 
opgeruimd.” 

Als je al zo lang bij een project betrokken bent 
en je in een land zo weinig verbetering ziet, word 
je dan niet gedemotiveerd? André: “Ik verbaas 
me over de blijmoedigheid van de mensen. Wij 
bekijken armoede vaak met een westerse blik. Wij 
denken dat we dat (snel) moeten oplossen, maar 
in dit soort landen gaat dat niet met het westerse 
tempo. Ik ben blij met een project als Hart voor Ha-
iti, waar aandacht is voor kinderen en hun ontwik-
keling. Dit kost tijd, maar is wel de meest effectieve 
manier om iets voor het land te betekenen.”

“

Een paar feitjes met betrekking tot de 
economie: 
•	Tenminste 400.000 kinderen werken als 

slaven, de zogenaamde ‘restaveks’
•	De werkeloosheid ligt rond de 70%
•	Ongeveer 80% van de bevolking leeft 

onder de armoedegrens


