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Op dit moment hebben 644 leerlingen 
zich aangemeld voor het komende 
schooljaar. Het kan zijn dat er families 
zijn die met hun kinderen naar het 
binnenland zijn vertrokken, vanwege 
het geweld. We verwachten echter dat 
de meeste leerlingen wel terug zullen 
komen. Ouders op Haïti begrijpen als 
geen ander het belang van de school 
voor hun kinderen. Hoewel de start van 
het schooljaar nog even op zich laat 
wachten, hebben de ingeschreven leer-
lingen er in ieder geval weer zin in. 

Leerlingen startklaar voor het nieuwe schooljaar!

Dave Franklin (17)

Ik ga graag naar school omdat ik 
later wil slagen in het leven. Als 
ik een gezin wil stichten en ook 

nog eens een huis wil kopen dan 
moet ik goed mijn best doen op 
school. Ik beheers de Engelse taal 
behoorlijk goed. Eigenlijk ben ik in 
de meeste vakken best wel goed.  
Ik vind ook alle vakken leuk en inte-
ressant! De school op Bon Repos is 
een school om trots op te zijn.

“Op maandag begint de schooldag om 7.00 uur. Het eerste 
wat ik doe is bijpraten met mijn vrienden. Daarna gaan we 
naar onze klas, waar we de dag beginnen met gebed. Dan 
is het tijd voor twee uur Franse les. Onze Franse leraar heet 
Missiale Charlot en je kunt echt met hem lachen. Om 9.00 
hebben we computerles. Ik vind deze les heel interessant 
en ik weet dat het ook belangrijk is voor de toekomst. 
De pauze duurt van 10.00 uur tot 10.15 uur en deze tijd 
breng ik door met mijn vrienden. Na de pauze hebben we 
rekenles tot 12 uur. Het laatste lesuur is voor het Creools, 
dat naast Frans de officiële taal is op Haïti. Om 13.00 is de 
school afgelopen en hang ik vaak nog een tijdje met mijn 
vrienden op het schoolplein”.

Hoe ziet de maandag er op school 
uit? Dave vertelt het: 

Roselande Joseph (12) 

Dit schooljaar ga ik naar de 
tweede klas van de hogere 
school. Ik vind het belang-

rijk om naar school te gaan want 
ik wil later niet afhankelijk zijn van 
anderen maar goed voor mezelf 
kunnen zorgen. De Franse lessen 
vind ik het leukst en met mijn leraar 
kan ik al een heel gesprek voeren. 
Op Haïti spreken de meeste mensen 
Creools maar de Franse taal is hier 
ook erg belangrijk. Ik heb een hele-
boel leuke vriendinnen op school en 
het is heel fijn om samen met ze te 
zijn. We maken geintjes met elkaar 
en vertellen elkaar onze geheimen. 
We hebben samen veel plezier!

“Ik ga iets vertellen over de donderdag. Dat vind ik de 
leukste dag omdat het dan bijna weekend is. 
De schooldag begint om 8.00 uur en duurt tot 13.00 uur. 
Ik kom altijd iets eerder op het schoolplein zodat ik met 
mijn vrienden kan bijpraten. De eerste les is Frans, dit 
duurt tot 10.45. Daarna hebben we een kwartier pauze. 
Van 11.00 tot 12.00 hebben we les in grammatica en we 
krijgen dan ook een dictee. Van 12.00 tot 13.00 hebben 
we computerles. Onze leraar heet Blanc Jampson; we 
leren veel van hem en hij is ook heel aardig.”

Roselande vertelt: “Donderdag,  
dat is de leukste schooldag!” 



Wanneer u deze nieuwsbrief leest zijn 
de meeste scholen in Nederland weer 
begonnen. School is voor westerse 
kinderen een vanzelfsprekendheid. 
Voor kinderen op Haïti is school het 
verschil tussen een leven met of zonder 
toekomst. Het onderwijs is voor 
Haïtiaanse kinderen daarnaast zo veel 
meer dan rekenen en taal. Het gaat ook 
om contact met leeftijdsgenoten en veel 
kinderen krijgen op school hun enige 
voedzame maaltijd op een dag.

Armoede, analfabetisme en 
onwetendheid gaan hand in hand. 
Landen die arm zijn hebben geen geld 
om een goed onderwijssysteem op 
te zetten. Zonder onderwijs blijft de 
bevolking ongeschoold en onwetend. 
Onwetende mensen zien geen 
mogelijkheden om uit de armoede te 
ontsnappen. Ook hebben arme mensen 
meestal geen geld om hun kinderen 
naar school te sturen. Vaak is de 
aanschaf van het vereiste schooluniform 
al een onoverkomelijke drempel. 

De overheid van Haïti is zeer slecht 
georganiseerd en heeft geen middelen 
voor basisvoorzieningen zoals onderwijs 
en gezondheidszorg. Hierdoor blijft 
de bevolking in een vicieuze cirkel 
bewegen. Hart voor Haïti wil deze 
cirkel voor zoveel mogelijk kinderen 
doorbreken. Dit doen we o.a. met het 
studiefonds dat we recent hebben 
opgericht; hiermee geven we kinderen 
toegang tot onderwijs. Helpt u ons mee 
om zoveel mogelijk kinderen de kans te 
geven los te breken van armoede zodat 
ze een leven mét toekomst op kunnen 
bouwen?

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti. 

Onderwijs is 
meer dan leren

 - Bid dat Haïti bevrijd wordt van de bendes die normaal leven onmogelijk maken. 

 - Bid voor het nieuwe schooljaar en dat de school snel van start kan gaan.

 - Bid voor stabiliteit voor de leerlingen het komende schooljaar.

 - Bid dat het bestuur, zowel in Nederland als op Haïti, de juiste beslissingen mag 
nemen. 

 - Dank God dat het kinderdorp nog steeds bespaard blijft voor de ellende buiten 
de muren.

“De Heere zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Heere, 

is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.” 

Psalm 138: 8

Bidt u met ons mee?

De jeugd heeft een toekomst
Door de gewijzigde veiligheid op Haïti, 
maar ook door nieuwe inzichten en 
om het project voor te bereiden op 
de toekomst, zijn we ons meer gaan 
richten op onderwijs. Dit in de breedste 
zin van het woord. Christelijk onderwijs 
op de basisschool, maar ook op de Bij-
belschool en in de zomerkampen. Met 
daarnaast een christelijke opvoeding 
voor de kinderen die aan onze zorg zijn 
toevertrouwd. Ook zorgen we dat kin-
deren zich kunnen redden in het leven 
en de mogelijkheid hebben om zelf 
Gods woord te onderzoeken. Zo hopen 
we onze jeugd een toekomst te geven. 

Over onze jeugd
Op Bon Repos wonen momenteel 67 
kinderen. Achttien van deze kinderen zijn 
nu 18 jaar en hiervan gaan er binnenkort 
zestien terug naar hun familie. De andere 
twee hebben geen familie en zullen dus 
voorlopig op het kinderdorp blijven. Als 
stichting blijven we verantwoordelijk voor 
de verdere beroepsopleiding van deze 
jongeren. Ook wanneer ze teruggaan 
naar hun familie! We onderhouden altijd 
nauw contact met de jongeren die naar 

hun familie terugkeren en helpen ook bij 
ziekte en andere problemen die zich voor 
kunnen doen. 

De kinderen zonder familie zijn deze 
zomer op het project gebleven. Voor hen 
hebben we leuke en speciale activiteiten 
georganiseerd om zo de vakantie te vieren. 
De kinderen die wel familie hebben en hier 
goed en veilig kunnen verblijven zijn af-
gelopen zomer – zoals elk jaar – naar huis 
gegaan voor de vakantieperiode. Ditmaal 
hebben we de ouders en familieleden ech-
ter gevraagd om de kinderen voor zover 
het mogelijk is niet terug te sturen naar 
het project. We willen eerst afwachten hoe 
de situatie zich verder ontwikkelt en tot die 
tijd zijn ze thuis veiliger dan op Bon Repos. 
Het project is gelukkig nog niet overvallen 
maar elke avond is het geluid van schiet-
partijen in de buurt duidelijk te horen. 
Hierdoor is er ook op het project angst en 
stress. De kinderen die bij hun familie kun-
nen blijven laten we uiteraard niet aan hun 
lot over. Ze krijgen dezelfde hulp die de 
jongeren op Bon Repos ook krijgen. Ook 
krijgt de familie een geldbedrag om eten 
e.d. van te kopen. 



Wat de leerlingen dit jaar vooral nodig hebben is stabiliteit

Dankbaar
Beste vrienden,

Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt ben 
ik net 79 jaar geworden en alweer 13 jaar 
getrouwd met Wilcie. Ondanks deze hoge 
leeftijd en het feit dat ik voor de wereld 
een ‘oude man’ ben, voel ik me zeker niet 
oud. Daar ben ik ook dankbaar voor want 
er blijft genoeg te doen. 

We wonen nog steeds in de Dominicaan-
se Republiek en zijn dagelijks druk bezig 
om het werk op Haïti in goede banen te 
leiden. We hebben meerdere malen per 
dag contact met de leidinggevenden ter 
plekke. Ook hebben we onlangs hier in de 
Dominicaanse Republiek een vergadering 
gehouden met de twee leidinggevenden 
van het project. Deze vergadering heeft 
drie dagen geduurd en in deze dagen 
hebben we al het werk doorgenomen. 

We zijn dankbaar dat ons werk – ondanks 
het gevaar en de blijvende dreiging – 
door kan gaan. De kinderen, de oudjes 
en nu ook de gehandicapte jongeren zijn 
nog steeds veilig dankzij God. Ook de 

scholen hebben het afgelopen jaar redelijk 
normaal kunnen functioneren. Hierdoor 
konden de staatsexamens gewoon doorgaan 
en vele jongeren wachten momenteel vol 
spanning op hun resultaten. Genoeg reden 
dus tot dankzegging!

Beste vrienden, ik weet dat er ook in Neder-
land veel problemen zijn en dat veel families 

moeite hebben om rond te komen. Toch vra-
gen we u dit werk te blijven steunen want dat 
is hard nodig. Wilcie en ik danken u hartelijk 
voor uw trouw in uw gebeden en gaven.

Hartelijke groeten en zegenwensen,
Johan en Wilcie Smoorenburg 

Beste mensen, 

Mijn naam is Lourdy Theralus. Ik geef al tien jaar het vak Frans op de school van Hart voor 
Haïti. Ik woon gelukkig dicht bij de school, namelijk in Lillavois. Hier ben ik ook opgegroeid.

Het afgelopen schooljaar is best een lastig jaar geweest voor ons. Door de onveiligheid, de 
bendes en de aanhoudende protesten en stakingen moest de school vaak gesloten blijven. Dit 
zorgde natuurlijk ook voor onrust bij de leerlingen. Er werd regelmatig geschoten in de buurt 
en daardoor voelden de kinderen zich onveilig. Dit maakte het lesgeven ook niet makkelijk. Wij 
als leraren hebben onze uiterste best gedaan hier goed mee om te gaan, ook door hierover te 
praten met de leerlingen. De leerlingen gingen na schooltijd in groepen naar huis, zodat ze zich 
veiliger voelden. 

We hopen en bidden allemaal dat het nieuwe schooljaar goed en veilig zal verlopen. Helaas 
is de start van het schooljaar alweer een maand uitgesteld vanwege de vele protesten en het 
brandstoftekort. In plaats van begin september hopen we nu begin oktober van start te kun-
nen gaan. 

Wat de leerlingen dit jaar vooral nodig hebben is stabiliteit. We vragen u dan ook hiervoor te 
bidden en dat de situatie op Haïti mag veranderen.

Hartelijke groeten en zegen,
Lourdy Theralus
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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!

“Mijn volk gaat te gronde
 door het gebrek aan kennis”

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan 
kennis.” Het zijn bekende woorden die de Heer 
door Zijn dienstknecht Hosea tot de Israëlieten 
sprak (Hosea 4:6). Ze zijn vooral bekend omdat ze 
te pas en te onpas gebruikt worden in relatie tot 
het wel of niet bezitten van Bijbelkennis. Slaat ie-
mand eens de plank mis bij het toepassen van het 
Woord van God of wordt er bijvoorbeeld gecon-
stateerd dat er onder de christenen weinig kennis 
van de Bijbel is; dan is de kans groot dat Hosea 4:6 
aangehaald wordt. Op zich is daar niets mis mee, 
echter in de context is het eerder een aanklacht 
tegen de profeten. Zij hadden gefaald kennis over 
te dragen aan het volk dat niet zelf Gods principes 
en wetten kon lezen. Ook in onze recente geschie-
denis zien we wat er kan gebeuren als Gods woord 
niet gelezen en bestudeerd kan worden. Zo werd 
in de vorige eeuw de bijbel bewust in het Latijn 
gelezen zodat het niet beschikbaar was voor de 
laaggeletterde mens. Dwaalleringen en afgoderij 
sluipen dan eenvoudig in de samenleving omdat 
gelovigen niet zelf kunnen toetsen aan het woord 
van God of het wel klopt wat er gebeurt.

Op Haïti geven we al jarenlang onderwijs aan 
toekomstige voorgangers in de Bijbelschool. Zo 
rusten we hen toe om het juiste Bijbelse onderwijs 
te geven aan hun gemeenten. Daarnaast vinden 
we het in ons onderwijs belangrijk dat jonge men-

sen zelf kunnen lezen en onderzoeken in de Bijbel. 
Zodat ze ook zelf kunnen ontdekken wat Gods 
principes zijn en hoe groot Gods liefde voor hen is.

In mijn column schreef ik al dat onderwijs ook een 
wapen is tegen armoede. Armoede is niet altijd 
alleen een gebrek aan middelen om rond te ko-
men. Armoede kan ook een gebrek aan kennis en 
mogelijkheden zijn om zelf verder te komen in het 
leven. Alles wat we doen als Hart voor Haïti heeft 
als drijfveer dat we mensen, maar vooral kinderen, 
willen laten weten dat God hen liefheeft. En dat 
God ondanks hun vaak miserabele levensomstan-
digheden een plan met hen heeft.

Veel redenen waarom het land Haïti is zoals het 
nu is, zijn terug te vinden in het begin van het 
ontstaan van het land. Het gebrek aan kennis over 
hoe een land bestuurd moet worden, een niet-
functionerende grondwet, disrespect voor gezag, 
eigenbelang van de leiders; dit alles heeft het land 
naar de afgrond gebracht. We bidden en hopen 
dat mede door de ruim 700 kinderen welke we 
hebben mogen helpen opvoeden, er een nieuwe 
generatie zal opstaan die het verschil zal maken. 
Dat zij de vloek van armoede en hulpeloosheid 
mogen doorbreken. Dat dit volk niet te gronde zal 
gaan door het gebrek aan kennis.

Door Robin Vlug


