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Veel verandert maar
toch ook niet
We lichten vandaag weer wat nieuwe
tipjes van de sluier op en delen met
u de plannen die we smeden. Er
verandert veel maar toch ook weer
niet, want het belangrijkste blijft: we
willen eraan bijdragen dat kinderen
op Haïti veilig op kunnen groeien en
ervoor zorgen dat ze een toekomst
hebben in een land waar het moeilijk
is om te leven. We rusten ze toe;
niet alleen in geloof maar ook in
onderwijs. Daarbij leren we hen hoe ze
staande kunnen blijven maar ook hoe
ze vooruit komen. Dat is toch mooi?

“We blijven vooruitkijken”
Waar in het verleden naar opvolging
voor Johan werd gezocht heeft de
stichting zich er nu bij neergelegd dat
dit niet meer realistisch is. Haïti is een
lastig land om te wonen en het wordt
er met de dag gevaarlijker. Mensen met
een roeping zoals Johan die heeft, zijn
zeldzaam. Dan wordt het tijd om verder
te kijken. In de vorige nieuwsbrieven
hebben we al iets laten doorschemeren
over de nieuwe visie en de plannen die
we najagen. Dit is nog volop in ontwikkeling en we willen u hier graag in
meenemen. Daarom laten we vandaag
voorzitter Robin Vlug uitgebreid aan
het woord.

I

n de loop van de jaren is het inzicht
ontstaan dat we in de huidige omstandigheden kinderen liever in gezinnen
plaatsen dan op het kinderdorp. Dit onder
andere vanwege het grote contrast met
de ‘echte’ wereld waarin ze - straks als
ze groot zijn - moeten gaan leven. “Het
leven op het kinderdorp bereidt hen hier
onvoldoende op voor”, legt Robin uit. “Het
leven buiten de muren van het kinderdorp
is harder dan ze zich voor kunnen stellen.
En dat is wel een probleem, ja.”

Mede daarom is de stichting begonnen
met het zoeken naar betrouwbare gezinnen. We hebben zo al zo’n 100 kinderen
kunnen plaatsen. De betrokken sponsors
zijn hier ook van op de hoogte. Robin legt
uit hoe ze aan deze gezinnen gekomen
zijn: “Wat misschien niet iedereen weet is
dat niet alle kinderen op het project ook
wees zijn. Veel van deze kinderen hebben
nog wel ouders of andere familie maar
zij konden niet voor hen zorgen. Daarom
kwamen de kinderen op het kinderdorp
terecht, maar nu willen we de rollen omdraaien.” Het is de bedoeling dat de stichting de kinderen plaatst bij de beschikbare
families. Met dit verschil dat deze families
vanaf nu worden ondersteund, zodat
ze alles in huis hebben om voor deze
kinderen te zorgen. Zo krijgen de kinderen
gelijk de kans om te wennen aan het leven
buiten de bescherming van het dorp. We
ondersteunen de families die voor de
kinderen zorgen financieel, maar bouwen
dit wel af naarmate ze de 18 naderen. “Het
blijft belangrijk dat de jongeren uiteindelijk zichzelf kunnen onderhouden. Daar
werken we dan ook naar toe en op deze
manier leren ze op eigen benen te staan.”
Lees verder op pagina 2

Bij deze nieuwsbrief vindt u ook
onze nieuwe algemene folder. Een
presentatie van onze stichting op
papier. Heeft u de folder gelezen?
Geef hem dan door en help ons onze
achterban uit te breiden. Geef hem
aan uw buurvrouw, leg hem op school
of desnoods in de wachtkamer van de
tandarts of huisarts! Zo legde ik zelf
in mijn ondernemerstijd ook altijd
de nieuwsbrief van Hart voor Haïti in
de bedrijfskantine neer, in de hoop
dat mijn collega’s die het project
niet kenden ook enthousiast zouden
worden. Met deze folder is dat nog
gemakkelijker: die spreekt juist de
mensen aan die onbekend zijn met
ons werk! We hopen dat we ook hierin
op u mogen rekenen.
Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Er blijven altijd jongeren over zonder familie of geschikt gezin om te plaatsen, ook
zij worden verder geholpen en voorbereid
op de toekomst. Daarom is er nu voor verschillende jongeren al een huis gehuurd,
dat beheerd wordt door twee betaalde
krachten. Zo krijgen ook deze jongeren de
kans om in het echte Haïti op te groeien en
te wennen aan het land, zodat ze klaar zijn
voor de toekomst. In al deze situaties blijft
de stichting betrokken bij de kinderen. Alle
kinderen worden regelmatig bezocht door
sociaal werkers die controleren of alles
goed gaat. “We verliezen ze niet uit het
oog. De gezinnen moeten veilige plekken
zijn om op te groeien, anders gaan de kinderen hier echt niet naar toe. Ook mogen
de kinderen bij problemen altijd bij de
stichting aankloppen, dat verandert niet”,
benadrukt Robin.
De voorbereiding op het echte leven
buiten de muren van het kinderdorp is
één van de redenen dat de dingen anders
aangepakt moeten worden. Het is echter
niet de enige reden, er zijn meer factoren
die hierin een rol spelen. Deze factoren
worden hieronder verder toegelicht.
Veranderende opvattingen
Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd is er een andere visie ontstaan op het
opvangen van kinderen. Het kinderdorp
in zijn huidige vorm wordt gezien als een
weeshuis. Veel organisaties zijn hier absoluut op tegen want kinderen weghalen uit
hun familiaire omgeving is tegenwoordig
echt not done. Veel organisaties kiezen er
dan ook voor om Hart voor Haïti niet meer
te steunen en dat voelt de stichting natuurlijk wel. “Natuurlijke beseffen wij ook
dat het altijd beter is wanneer een kind kan
opgroeien in een gezin. Maar dat moet wel
mogelijk zijn”, legt Robin uit. “In een land
als Haïti is er in zulke gevallen grote kans
op mishandeling en misbruik, onder andere door het min-of-meer geaccepteerde
misbruik van zogenaamde restaveks. Dus
nee, we droppen de kinderen niet zomaar
in een gezin, dat kan hier absoluut niet.”
Toch moet er iets veranderen en daarom
wordt er nu gekeken naar welke jongeren
wél bij hun familie terechtkunnen. Veiligheid staat hierbij altijd op nummer één.
De gevaarlijke situatie in het land
Er is veel rebellie in het land en bendes
met wapens maken de macht uit. Er is

geen gezag meer, organisaties die met wederopbouw bezig waren na de aardbeving
zijn inmiddels ook vertrokken en het land
valt weer terug in zijn oude gewoontes.
Door de verslechterde situatie in het land
begint ook het kinderdorp helaas een
gevaarlijke plek te worden. Een veilige,
paradijselijke plek vormt tegenwoordig alleen maar een groter risico. Het is bijna een
uitnodiging voor de gewelddadige bendes
die de boel uitmaken in het land.
Als stichting kunnen we ons alleen maar
aanpassen aan deze omstandigheden en
kijken hoe we de kinderen en jongeren
op Haïti kunnen helpen opgroeien op de
meest veilige manier. En dat is bij gezinnen
thuis. “Dat is natuurlijk heel wat anders
dan hoe we begonnen en ik snap dat dit
voor iedereen een aanpassing is. Daarom
willen we dit ook goed toelichten aan onze
achterban. Zodat al onze sponsors weten
wat er achter zit. We willen absoluut niet
van de jongeren af, maar we willen wel dat
ze veilig zijn!”
Johan die ouder wordt
Het doel is dat de stichting op Haïti ook ‘na
Johan’ kan overleven. Robin geeft toe: “Het
is nooit leuk om het hierover te hebben
maar we moeten ook realistisch zijn. Want
wat als Johan er straks niet meer is, wat
dan? Is er dan nog voldoende steun om
de stichting in stand te houden?” Zonder
opvolging is de realiteit dat lokale mensen
de dagelijkse leiding op het kinderdorp

over moeten nemen. Hiervoor is het
belangrijk dat het kinderdorp beter op
eigen benen leert staan. We leren de lokale
leiding om met een budget om te gaan en
hier ook verantwoording voor af te leggen.
Zo heeft de basisschool op het kinderdorp
al een eigen bestuur. De bedoeling is dat
de lokale bevolking dit project straks helemaal zelfstandig op gaat pakken. “Daarin
hebben we nog wel een weg te gaan. De
mensen moeten leren dat ze ook zelf geld
binnen moeten halen en geld moeten
reserveren voor bepaalde dingen. Er is een
cultuur ontstaan van je hand ophouden als
het geld op is, van deze cultuur willen we
graag af want hoe graag we ook geven, zo
kan de stichting niet overleven.” Ook de
kerk is een voorbeeld van een project dat
voor een groot deel zelfstandig opereert.
De stichting faciliteert het gebouw nog
maar de rest gebeurt al helemaal zelfstandig. De organisatie en invulling van de
diensten, de inhoud van de preken etc.
Robin sluit zijn verhaal af. “De stichting
heeft een trouwe achterban die erg
gesteld is op Johan. We hopen dat deze
achterban net zo bewogen is met Haïti
zelf als met de man die het land voor ons
op de kaart zette. Zodat in de toekomst,
als Johan er niet meer is, dit mooie werk
ook nog door kan blijven gaan. Want - en
Johan zal de eerste zijn om dit te beamen
- het is niet ons of Johans werk, het is Gods
werk!”

Bidt u met ons mee?
--Bid dat het aanhoudende geweld op Haïti mag afnemen en dat de bendes tot
inkeer komen.

--Bid voor een betrouwbare overheid.
--Bid voor de coronasituatie in het land die volledig uit de hand dreigt te lopen.
--Bid voor de veiligheid van de medewerkers en de oudere kinderen die buiten
het dorp wonen. Er vinden momenteel veel ontvoeringen plaats.

--Bid voor het bestuur van Hart voor Haïti. Dat zij de goede keuzes zullen maken
in deze tijd van verandering voor de stichting.

--Dank God dat het kinderdorp tot nu toe gespaard is gebleven voor het
coronavirus en voor het geweld.

--Dank God voor de financiële ondersteuning waarmee we dit mooie werk voort
kunnen zetten.

“Bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden.”
1 Tessalonicenzen 5:17-18

“Coronasituatie loopt volledig uit de hand”

T

oen de pandemie begin vorig
jaar uitbrak was er grote paniek in
het land en iedereen dacht dat er
vele doden zouden vallen. Dit gebeurde
echter niet. Ook op het moment dat we
begonnen met het schrijven van deze
nieuwsbrief was het nog alsof corona
niet bestond op Haïti. Alles was open en
vrijwel niemand droeg een mondkapje of
maakte zich druk om andere maatregelen.
De laatste twee weken is de situatie echter
drastisch veranderd en het dreigt volledig
uit de hand te lopen. Zowel de Braziliaanse
als de Engelse variant van Covid-19 is
aangetroffen in het land en de weinige
plekken die vrij waren in het ziekenhuis
zijn nu gevuld met coronapatiënten.

“God heeft me hier
nog nodig”
Beste vrienden,
Op 28 januari 1981 kwamen we aan op Haïti
vanuit Martinique waar we 10 jaar hadden
gewerkt. Dat is inmiddels al bijna 40 jaar
geleden en in die tijd is er heel veel veranderd.
Haïti is een onleefbaar land aan het worden
en iedereen, ook ik, vraagt zich af of dit ooit
nog verandert. Samen met het bestuur zijn we
aan het kijken hoe we verder moeten in een
land waar bijna niet meer te leven valt.
Haïti is natuurlijk nooit makkelijk geweest en
we hebben hier heel veel meegemaakt. Ik ben
verschillende keren in levensgevaar geweest
maar het is nooit in mij opgekomen het land
te verlaten. Mensen vragen ons: hoe houden
jullie dit vol? Waarom gaan jullie niet weg?
Mijn antwoord op deze vraag is heel kort en
simpel: daar heb ik nog geen toestemming
van God voor gekregen. God heeft me hier
nog nodig om dit project door te laten gaan,
ook in de toekomst.
Visies zijn in de afgelopen 40 jaar veranderd
in Nederland en daar moeten we voor de
(nabije) toekomst rekening mee houden want
we zijn voor 99% afhankelijk van de financiën
uit Nederland. Na 40 jaar zijn weeshuizen bij
vele organisaties niet meer in en zij helpen
ons dan ook niet meer met onze projecten.

Nu is het vol en de mensen die aankloppen
bij het ziekenhuis worden weggestuurd.
Maar al heb je een plek in het ziekenhuis
dan heb je hier nog weinig aan, want er
is over het algemeen geen apparatuur en
geen zuurstof. Ook vaccins zijn er hier niet.
Dit is een situatie die je je in Nederland
niet voor kunt stellen. Velen zijn ziek en
velen sterven, gewoon op straat.
Het kinderdorp is weer in volledige lockdown gegaan. Het personeel kon kiezen
of ze wilden blijven of weg wilden maar
er mag nu niemand meer in of uit. Ook de
school is gesloten. De verhalen gaan rond
van heel veel slachtoffers en we houden
ons hart vast. Ook op het kinderdorp kent

We bidden dat God ons de wijsheid geeft
om de juiste dingen te doen. We geloven
dat dit werk nog vele jaren mee kan, ook als
ik er niet meer ben. We hebben een fijn en
betrokken bestuur in Nederland dat in alles
meedenkt. Ook hebben we een trouwe achterban waar we altijd op kunnen rekenen.
Iemand vroeg mij laatst of ik er geen spijt
van heb dat ik van Martinique naar Haïti
ben gegaan. Ik heb met heel veel plezier
en zegen 10 jaar op het Franse eiland Martinique mogen werken, maar nu terugkijkend op 40 jaar Haïti kan ik zeggen: nee, ik
heb geen spijt! Vandaag niet en ook nooit
gehad. Ik heb niet voor het land gekozen
maar God heeft me hier geplaatst en ik blijf
trouw aan God.

Wat een mijlpaal!
Heeft u het al gehoord? Johan is al
50 jaar zendeling! Hoe bijzonder is
dat?! Op de website www.hartvoorhaiti.nl kunt u een mooi stukje hierover lezen waarin Kees Goedhart
terugkijkt op zijn ontmoetingen
met Johan. Wilt u Johan een kaartje
sturen? Als u een kaart naar onze
postbus stuurt, zorgen wij dat Johan
die krijgt. Een berichtje achterlaten
op Facebook kan natuurlijk ook!

nu iedereen wel iemand die gestorven is
aan corona; familie, vrienden en bekenden.
Het afgelopen jaar waren er al grote
problemen in het land, veroorzaakt door
de onrust, de ontvoeringen en de bendes
die hele wijken overnemen. Naast het feit
dat het kinderdorp nu in lockdown zit, was
het ook daarvoor zelfs niet veilig meer
om het dorp uit te gaan overdag, want er
zijn de hele dag schietpartijen. Het is een
onwerkelijke situatie.
Ter info: Johan was onlangs op St. Maarten
bij zijn zoon Marc en hier is hij ook gevaccineerd tegen het coronavirus.

Ik wil u allen hartelijk danken voor uw
trouw en verbondenheid door uw gebeden
en giften. Ik kan oprecht zeggen dat we dit
werk zonder u niet hadden kunnen doen.
Johan en Wilcie Smoorenburg

Frantzcia kwam als één van de eerste kinderen in het kinderdorp wonen

“Ik vlieg nu met mijn eigen vleugels”
Als zelfs in het welvarende Nederland een
goede opleiding onmisbaar is voor toekomstperspectief, hoe belangrijk is scholing dan in
het arme Haïti? Marie Frantzcia Valentin kan
daarover meepraten: zij werd als één van de
eerste kinderen opgenomen in het kinderdorp
en heeft dankzij de stichting een leven kunnen
opbouwen. En hoewel ze nu in de Verenigde
Staten woont, is Haïti allesbehalve uit haar
hart verdwenen: “Ik ben bang om terug te
gaan naar Haïti, maar ik mis mijn land wel. Ik
stuur regelmatig geld naar mijn familie, het is
bijzonder dat ik nu zélf anderen kan helpen.”

“I

k was 1 jaar oud toen mijn moeder overleed”,
vertelt Frantzcia. “Mijn tante nam me in huis,
ondanks dat zij en haar man zelf geen werk
hadden. We waren daarom heel arm en in de loop
van de jaren kregen ze zelf ook kinderen. Het
werd steeds lastiger om mij als ‘extra kind’ erbij te
hebben. Toen ik een jaar of 8 of 9 was, bracht ze
me naar het kinderdorp. Dat stond toen nog in de
kinderschoenen: ik was het vijfde of zesde kind dat
er kwam wonen.”
In die jaren groeit het aantal kinderen in het dorp
snel. Frantzcia: “Het was een bijzondere tijd. Ik
vond het geweldig dat er steeds nieuwe kinderen
bij ons in het dorp kwamen wonen, zo hadden we
veel andere kinderen om mee te spelen. Het was
toen ook nog relatief veilig in Haïti en omdat we
nog niet met zo’n grote groep waren, konden we
ook uitstapjes maken. Zo gingen we iedere zaterdag naar het strand, geweldig vond ik dat.
Uiteraard ging ik ook naar school op het dorp.
Toen was er alleen nog een basisschool op het
dorp, dus tegen de tijd dat ik naar het voortgezet
onderwijs ging, werden we iedere dag met een
bus gehaald en gebracht naar de school in Portau-Prince. Later kon ik doorleren om administratief

medewerker te worden. Ik kon bij de stichting op
het kantoor aan de slag en ben daar tot mijn 25e
blijven werken. Het was een fijne tijd, maar na een
aantal jaren wilde ik wat anders. Ik ben ambitieus,
wilde meer en verder leren, ik droomde over een
eigen huis en auto.”
Frantzcia stopt met haar werk voor de stichting,
gaat weer bij haar tante wonen en gaat voor een
bedrijf in de stad werken. “Toen merkte ik pas hoe
goed ik het had gehad. In het dorp hadden we
altijd elektriciteit, want als die uitviel hadden we
een eigen generator. Nu merkte ik zelf hoe onbetrouwbaar het elektriciteitsnetwerk in Haïti is. Ik
ontdekte ook dat een groot deel van mijn salaris
op ging aan vervoer: ik moest opeens zelf voor
een taxi betalen of met de bus gaan. Al met al viel
het me dus best tegen.”
Uiteindelijk vertrekt Frantzcia naar de Verenigde
Staten, waar ze trouwt en drie kinderen krijgt.
Verdrietig genoeg overlijdt haar man veel te
vroeg: “Halverwege 2019 is hij omgekomen bij een
auto-ongeluk. Nu stond ik er opeens alleen voor
met drie kinderen, zonder baan. En een half jaar
later kregen we te maken met corona.” Toch houdt
Frantzcia moed: “Ik krijg geld van de overheid en
heb ook een bedrag gekregen als smartengeld
voor het overlijden van mijn man. Daar leven we
nu van. En zodra het kan, ga ik weer aan de slag.”
Met ‘Papi Jean’ (Johan Smoorenburg) heeft Frantzcia nog steeds contact. “Hij belde me meteen
na het overlijden van mijn man: “Hoe ga je het
redden? Wat kan ik doen om te helpen?” Hij is een
fantastisch mens en zijn hulp heeft mijn leven echt
veranderd. Hoe hij en zijn vrouw hun leven in het
teken stellen om al deze kinderen te helpen, dat
vind ik echt geweldig. Door wat hij heeft gedaan
en door de steun van mijn sponsor (die ik zo graag
nog eens zou ontmoeten!) kan ik nu met mijn
eigen vleugels vliegen!”

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!
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