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In de 40 jaar dat Johan op Haïti woont 
en werkt heeft hij al heel wat meege-
maakt, van revolutie en staatsgrepen 
tot burgeroorlog, grote opstanden en 
niet te vergeten de vele natuurrampen. 
Op dit moment probeert het land zich 
te herstellen van de zware aardbeving 
en de moord op president Moïse, wat 
allebei dit jaar plaatsvond. Er is alleen 
weinig ruimte om bij te komen, want de 
ellende is nog niet voorbij.

Bendes aan de macht op Haïti 

Wat de situatie in het land op dit 
moment zo gevaarlijk maakt is 
de opkomst van de zwaarbe

wapende bendes die de dienst uitmaken. 
In het verleden was er een leger en een 
politiemacht. Het leger is afgeschaft door 
president Aristide, die van 1991 tot 2004 
met tussenpozen regeerde. Aristide ging 
hierna jongeren van wapens voorzien, die 
inmiddels bendes hebben gevormd die 
beter bewapend zijn dan de politie. De 
politie kan niet tegen deze bendes op en 
veel politieagenten zijn zelf ook bende
leden geworden. Een van de grootste en 
machtigste leiders van een grote bende 
staat bekend onder de naam Barbecue, 
ook hij is een voormalig politieagent. Zijn 
naam heeft hij te danken aan zijn gebruik 
om hele woonwijken in de fik te steken en 
zo angst en terreur te zaaien. 

De ontvoering van zeventien Amerikaanse 
en Canadese zendelingen en vijf van hun 
kinderen, bracht Haïti weer even volop in 
het nieuws. Verantwoordelijk voor deze 
grote gijzeling is de bende 400 Mawozo. 
De leider vraagt een miljoen dollar per 
gegijzelde en dreigt ze te doden als er niet 
wordt betaald. Op het moment dat deze 
nieuwsbrief geschreven wordt zijn vijf 
mensen vrijgelaten. Dit is maar één van de 
vele ontvoeringen en daarnaast is er ook 
iedere dag het gevaar van schietpartijen 
en overvallen. 

Er is in het hele land een groot brandstof
tekort omdat de bendes de wegen in 
handen hebben waarover de aanvoer van 

onder andere benzine en dieselolie loopt. 
Dit maakt de hele economie kapot omdat 
zaken niet open kunnen en ziekenhuizen 
zelfs geen patiënten meer kunnen opne
men omdat er geen elektriciteit is.  
De huidige premier Ariel Henry, die overi
gens ook een verdachte is in de zaak van 
de moord op president Moïse, ontkent dat 
er een schaarste is aan brandstof. Hij be
weert dat er brandstof – via door de politie 
bewaakte ‘veiligheidscorridors’ – over het 
land zal worden verdeeld. In PortauPrince 
is hier vooralsnog helemaal niets van te 
merken. 

Bendes maken de mensen het leven 
onmogelijk. Zelfs om op de markt te kun
nen komen moet je zogenaamd ‘toe
gangsgeld’ betalen. Scholen kunnen niet 
normaal functioneren, omdat leraren door 
de schietpartijen niet op school kunnen 
komen. Unicef bericht dat zeker zeven 
scholen door bendes worden afgeperst. 
Ze moeten betalen voor bescherming; 
een methode waarmee bijvoorbeeld ook 
de Italiaanse maffia groot is geworden. 
De bendes hebben inmiddels hele wijken 
in handen en duizenden mensen zijn 
gevlucht. 



Het lijkt erop dat Haïti altijd in één 
zin genoemd wordt met ‘rampspoed’, 
‘ellende’ en meer van dit soort woorden. 
Ook in deze nieuwsbrief leest u weer 
over alle drama die het land en de 
bevolking teistert. Het valt niet mee 
en toch gaan we door en blijven we 
hoopvol. Hoop zorgt ervoor dat je 
vooruit blijft kijken, hoop verbindt en 
het geeft je kracht.

Zo mogen we nu uitkijken naar kerst, 
naar Jezus die als kleine baby naar de 
aarde kwam om hoop te brengen. Hoop 
voor de mensen van toen maar ook voor 
de mensen van nu. Hoop is iets van alle 
tijden. Daarom kunnen we ‘Haïti’ net als 
met ‘rampspoed en ellende’ ook in één 
zin plaatsen met ‘hoop.’ Ondanks alle 
rampspoed en ellende op Haïti is er ook 
hoop. God is de parel van de Caraïben
niet vergeten. De mensen die hem 
zoeken zijn als parels in Zijn hand, ook 
op Haïti. 

Zoek je naar de lichtpuntjes dan 
vind je hoop. Ik hoop dat je ze er in 
deze nieuwsbrief ook weer uitpikt. 
Bijvoorbeeld in het verhaal van de 
gehandicapten die gered zijn van 
de straat en nu op het kinderdorp 
verblijven. We gaan ons best doen 
om ook deze mensen een mooie en 
gelukkige kerst te bezorgen. Hoopvol 
toch? Zo zie je maar, hoop kan je niet 
alleen vinden maar ook zelf brengen 
en weer doorgeven. Aan wie geef jij het 
door deze kerst?

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti.

Hoop voor Haïti

De kinderen van Hart voor Haïti 
wensen jullie fijne feestdagen!

Esther Ambroise (10 jaar)
“Jezus is geboren voor ons, daar den
ken we met kerst aan. De cadeautjes 
die we krijgen maken me ook erg 
blij.”

Joseph Olivier (10 jaar)
“Kerst is voor mij de geboorte van het 
kindje van God. Hij is geboren in een 
stal met heel veel schapen, koeien en 
geiten! Wij vieren kerst met muziek, 
dansen en lekker eten.”

Thamalie Dorelus (9 jaar)
“Met kerst is er eten, muziek en we 
zingen heel veel. Kerst is ook een 
feest voor alle kinderen die van God 
houden. En natuurlijk horen daar ook 
cadeautjes bij!”

Roger Myder Rood (10 jaar)
“Voor mij is kerst het feest van vrede 
en verzoening. Ik kijk erg uit naar het 
moment dat de Kerstman cadeautjes 
komt brengen, dan is mijn kerst hele
maal geslaagd.”



Mensen met een handicap gered van de straat

Een jaar geleden is een kleinschalig project op Johans pad 
gekomen. Een groep van zeventien gehandicapte kinderen/
jongeren woonde met de oprichter van de stichting in een 

pand, dat op het punt stond verkocht te worden. De jongeren 
zouden op straat komen te staan. “Dit konden we niet laten gebeu
ren,” vertelt Johan. “Daarom hebben we deze mensen voorlopig 
opgenomen op het kinderdorp.”

De groep kwam met vrijwel niets op het kinderdorp. Hun bed
den zaten onder de insecten, er waren twee vrijwel onbruikbare 
rolstoelen en ook aan kleding was een enorm gebrek. Gelukkig zijn 
er plannen voor de bouw van een eigen centrum en hiervoor is ook 
een stuk grond beschikbaar. Een Belgische organisatie is hierbij 
betrokken. 

“We hebben als Hart voor Haïti eigenlijk nooit specifiek iets gedaan 
voor gehandicapten, maar dit raakte ons zeer. Voordat we naar 
Nederland gingen voor verlof was de groep al een keer een dag op 
het kinderdorp. Dit heeft veel indruk gemaakt op iedereen.” 



 - Blijf bidden voor Haïti, nu de situatie zo uitzichtloos lijkt. 

 - Bid voor Johan en Wilcie, dat zij weer veilig terug kunnen keren naar Haïti.

 - Bid voor de gehandicapten die op het kinderdorp zijn komen wonen, dat zij zich thuis mogen 
voelen.

 - Bid dat ze op het kinderdorp, ondanks alles wat er gaande is, fijne feestdagen mogen hebben.

 - Bid voor het bestuur, hier en op Haïti, dat zij de juiste beslissingen mogen nemen.

 - Dank God dat Hij dit werk nog altijd zegent.

 - Dank God ook voor alle giften, die dit werk mogelijk maken. 

“Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.”

Psalm 145:18

Bidt u met ons mee?
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Colofon

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!

“We zijn terug maar nog niet thuis”
Beste vrienden,

We hebben ons verlof in Nederland alweer achter 
ons gelaten. We hebben een goede tijd gehad en 
eind oktober zijn we weer op het vliegtuig gestapt. 
Maar helaas niet naar Haïti, want het is er op dit 
moment dusdanig onveilig dat we niet terug kun-
nen keren naar huis. Ontvoeringen zijn aan de orde 
van de dag en de veiligheid is hierdoor nog verder 
te zoeken dan normaal. We verblijven momenteel 
in de Dominicaanse Republiek en het ziet er naar 
uit dat we hier nog wel even zitten. 

Dit is niet makkelijk voor ons maar we hebben elke 
dag contact met het team op Haïti en gelukkig 
gaat alles goed. Zodra de situatie het weer toelaat 
zullen wij teruggaan maar het is nu gewoon niet 
verantwoord. Hart voor Haïti is erg bekend in de 
omgeving en men denkt dat wij als stichting erg rijk 
zijn. Hierdoor staan ook wij bovenaan de lijst om te 
worden ontvoerd.

Op het kinderdorp is het tot nog toe rustig. Geluk-
kig merken de kleinere kinderen maar weinig van 
alles wat er gaande is. De tieners natuurlijk wel, zij 
begrijpen wat er gebeurt in het land en zien ook de 
gevolgen van dichtbij, zoals de scholen die vaak 
dicht moeten. 

Toch komt het gevaar steeds dichterbij, zo is mijn 
schoonzus met haar dochter van 10 jaar ternauwer-
nood ontsnapt aan een ontvoering. Dit heeft een 
grote impact gehad op het kinderdorp want veel 
kinderen hier kennen haar ook goed. Verder is de 
directrice van de bank laatst ontvoerd. Zij is een hele 
goede kennis van ons en we weten tot op de dag van 
vandaag niet hoe het met haar gaat. 

Het zijn spannende en gevaarlijke tijden en toch ho-
pen we snel terug te kunnen keren naar het kinder-
dorp. We danken jullie voor jullie steun en gebeden. 

Johan en Wilcie Smoorenburg


