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Op Haïti is kerst het belangrijkste feest van het jaar. Iedereen 
kijkt ernaar uit en vooral de kinderen.  Kerstavond (24 decem-
ber) is heel speciaal voor ze en deze avond bestaat uit toneel, 
muziek, speciaal eten en (veel) snoep. “Dit jaar zijn er maar 21 
kinderen op Bon Repos, waardoor het kleiner en eenvoudiger 
gevierd zal worden. Toch zal het een mooi feest worden, zowel 
voor de kinderen als de oudjes en het inwonende personeel”, 
vertelt Johan.

Normaal gesproken zorgt Wilcie met de oudere kinderen 
ervoor dat het hele terrein mooi versierd is voor de kerst. 
Maar ook dit jaar gaat dit helemaal goed komen en Mr. Tess 

zal dit samen met de jongeren op zich nemen. Op eerste kerstdag is 
er in de ochtend een kerkdienst die ook door mensen van buitenaf 
wordt bezocht. Tijdens deze feestelijke dienst worden er ook elk jaar 
zakken met snoep en koekjes uitgedeeld aan iedereen. De kinderen 
die op Bon Repos wonen krijgen met kerst ook altijd cadeautjes en 
na de kerkdienst mogen ze deze (eindelijk) uitpakken. ’s Avonds is er 
dan een uitgebreide en gezamenlijke kerstmaaltijd geserveerd aan 
lange tafels. 

De kinderen (en jongeren) zijn al lange tijd voor kerst heel opge-
wonden en ze kijken heel erg uit naar de kerstperiode. De oudere 
kinderen vullen in de aanloop naar kerst altijd honderden zakken 
met snoep en koekjes om uit te delen op eerste kerstdag. Het 
snoepgoed verdwijnt hierbij niet alleen in de zakken maar ook in 
hun eigen mond… Johan weet dat de kerst dit jaar gezien de actu-
ele toestand niet hetzelfde zal zijn als anders. “Het is jammer dat we 
er dit jaar zelf niet bij kunnen zijn. Maar ook zonder ons zal het een 
goede tijd en een mooi feest worden!”

Uitkijken naar kerst



Het jaar 2022 zullen we niet snel 
vergeten. Ruw werd ons veilige leven 
verstoord door een oorlog 1600 km 
bij ons vandaan. Een grote stroom 
vluchtelingen kwam op gang en 
energieprijzen stegen extreem snel. 
Inflatie met dubbele cijfers, wat sinds 
de Tweede Wereldoorlog niet meer was 
voorgekomen. Wie had gedacht dat 
ons dit nog eens zou overkomen? 
Ons leger is vrijwel weggesaneerd want 
we waanden ons veilig. Gelukkig kunnen 
we ons snel aanpassen en we doen even 
wat ‘minder’ dan we gewend zijn.

Hoe anders is het op Haïti. Telkens 
wanneer je denkt dat het niet slechter 
kan worden komen er weer berichten 
langs over berovingen en onrusten. 
De cholera-epidemie, welke heel even 
in het nieuws was, woekert nog steeds 
door. Veroorzaakt door een tekort aan 
brandstof voor de elektriciteit, welke 
nodig is om de waterpompen te voeden 
die voor schoon drinkwater zorgen. 
Op Bon Repos reageren we continu 
op de veranderende omstandigheden 
en proberen een zo goed mogelijke 
oplossing te vinden voor hen die 
aan onze zorg zijn toevertrouwd. 
Het project zal kleiner worden, maar 
toekomstbestendiger. Investeren in 
onderwijs en zelfredzaamheid is hierbij 
van groot belang.

In deze nieuwsbrief doen we toch verslag 
van positieve gebeurtenissen. Wat mij 
telkens opvalt is dat de Haïtiaanse 
bevolking enorm veerkrachtig is en 
toch de mooie zaken in het leven weet 
te vieren. Laten we daarom positief dit 
jaar afsluiten en onze zegeningen tellen. 
Ik wil u namens iedereen op Bon Repos 
en het bestuur hartelijk danken voor uw 
support in dit moeilijke jaar.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti. 

Tel uw zegeningen Erkende Bijbelschool op Bon Repos
De Bijbelschool van stichting Hart 
voor Haïti is in 2002 opgericht door 
Johan Smoorenburg. Het doel van de 
Bijbelschool is om een goede Bijbelse 
opleiding te geven aan de voorgangers 
en geestelijke leiders van kerken op 
Haïti. “Er zijn wel veel kerken op Haïti 
maar goede Bijbelse kennis ontbreekt 
hier vaak”, legt Johan uit.

Er is een Raad van Bestuur ingesteld 
om de school te leiden. Naast Johan 
zijn hier ook twee voorgangers 

bij aangesloten, namelijk Meme Surpris 
en Seide Dufresne. Net als de normale 
scholen op Haïti loopt de Bijbelschool van 
september t/m juni. Het volledige school-
programma duurt drie jaar en de gehele 
Bijbel komt hierbij uitgebreid aan bod. 

De Bijbelschool bevindt zich op het terrein 
van Bon Repos en jaarlijks melden zich 

zo’n 40 à 50 studenten aan per klas. De 
studenten komen vanuit de hele omge-
ving en onder hen bevinden zich niet 
alleen voorgangers. Dat vindt voorganger 
Meme Surpris mooi om te zien. “Ook jonge 
mensen die de kerk bezoeken komen naar 
de Bijbelschool omdat ze graag meer wil-
len leren over Gods woord. Daarnaast ook 
mannen en vrouwen die een taak hebben 
in hun gemeente, zoals oudsten die meer 
kennis van de Bijbel willen hebben.”

De vakken op de Bijbelschool worden ge-
geven door goed opgeleide en specialisti-
sche leraren. Ook is de Bijbelschool erkend 
door de regering, door het Ministerie van 
Religie. Helaas is door de situatie in het 
land de school momenteel nog niet open, 
net zoals de gewone scholen die ook nog 
gesloten zijn. 

De diploma-uitreiking is een groot feest waarbij de familie van de studenten ook aanwezig is.

 - Bid voor het bestuur, dat ze zich gesteund voelen door de trouwe achterban.

 - Bid voor de oude mensen en de gehandicapten die ook op het terrein van  
Bon Repos wonen. Dat ze zich veilig mogen voelen ondanks het bendegeweld 
buiten de muren.

 - Bid dat er iemand op zal staan om het bendegeweld tot een halt te roepen.

 - Bid dat de bendes en bendeleiders tot een ommekeer zullen komen.

 - Bid voor de gezondheid van Johan, die helaas weer wat meer last krijgt bij het 
lopen van lange afstanden.

 - Dank God voor zijn trouw. Hij draagt zorg voor zijn schepping.

We roepen u op om te blijven bidden en ook in deze tijden van uitzichtloosheid 

Haïti en haar inwoners voor Gods troon te brengen.

Bidt u met ons mee?



Nieuwjaarsdagtraditie: vrijheidssoep!

Hoop, geloof en liefde
Beste vrienden,

Wilcie en ik willen u allen heel hartelijk 
danken voor uw trouwe steun het afgelo-
pen jaar. Het was een moeilijk jaar, zowel 
voor u in Nederland als voor de mensen 
op Haïti. Er is meer nood dan ooit en Haïti 
bevindt zich in een situatie die ikzelf maar 
ook de meest Haïtianen nog nooit heb-
ben meegemaakt. Als christenen geven 
we de moed echter niet op en we laten 
de Haïtianen zeker niet in de steek in een 
periode dat ze ons het hardste nodig heb-
ben. We kunnen geen 11 miljoen mensen 
helpen, maar met uw hulp kunnen we wel 
veel betekenen voor duizenden mensen. 
Dat is waarom we niet opgeven en we 
bidden en hopen dat u dat als achterban 
ook niet doet. 

Wat iedereen staande houdt is het woordje 
HOOP. Er wordt zoveel gebeden en we gelo-
ven dat God gaat ingrijpen. Veel mensen op 
Haïti hebben niet veel nodig en vragen ook 
niet veel. Ze verlangen naar een rustig leven 
waarbij ze elke dag iets te eten hebben en hun 
kinderen naar school kunnen laten gaan. Ook 
de regering kan zijn ogen niet langer sluiten 
voor de nood en heeft voor het eerst de leden 

Op oudjaarsavond wordt er vanaf 11 uur ‘s avonds een 
speciale kerkdienst gehouden op Bon Repos, waar de 
Haïtianen biddend het nieuwe jaar ingaan. Na de dienst 

– rond 1 uur ‘s nachts – worden de mensen getrakteerd op de 
traditionele pompoensoep, genaamd ‘Giromon’. De soep wordt 
ook wel ‘vrijheidssoep’ genoemd en hoewel het traditioneel voor 
nieuwjaarsdag is wordt deze soep het hele jaar door wel gege-
ten. Het verhaal achter deze traditie is dat de Haïtianen vóór de 

De ingrediënten voor deze heerlijke 
pompoensoep:
•	Pompoen
•	 Inyam (een inlandse knol)
•	Kookbananen
•	Aardappelen
•	Vlees (rundvlees of varkensvlees)
•	Witte kool
•	Uien
•	Macaroni
•	Knolraap
•	Specerijen

Pompoensoep maken voor het hele dorp!

van de UN gevraagd om internationale hulp. 
De president geeft toe: “We hebben uw hulp 
nodig want wij - de regering en de politie - 
kunnen dit niet meer oplossen.”

Midden in deze storm blijft de boodschap in 
onze kerken en op Bon Repos ‘Hoop, geloof 
en liefde’ en dat is er bij het bestuur en bij ons 
nog volop. Wilcie en ik wensen u gezegende 
kerstdagen en - ondanks alle problemen in 
Nederland - een voorspoedig en gezegend 
2023.

Hartelijke groeten en zegenwensen,
Johan en Wilcie Smoorenburg 

onafhankelijkheid deze soep niet mochten eten. Dit ‘dure’ eten was 
alleen bestemd voor de plantage-eigenaren. Toen de onafhanke-
lijkheid op Haïti in 1804 werd uitgeroepen, konden de voormalige 
slaven eindelijk ook deze soep eten. Sindsdien is dit een jaarlijkse 
traditie en vele Haïtianen eten hun soep 5 minuten over 12 in het 
nieuwe jaar. Ook op Bon Repos wordt deze soep elk jaar gemaakt 
door de kooksters, die het superlekker kunnen maken. 
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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!

Voorganger én directeur op 
Bon Repos
“Het is een intensieve baan!”

De directie op Bon Repos heeft geen 
eenvoudige taak op dit moment maar zet 
zich voor 100% in om het werk draaiende 

te houden. “Hoewel wij er niet zijn hebben Wilcie 
en ik elke dag meerdere malen contact met de 
directie en nemen dan samen de nodige beslis-
singen”, vertelt Johan. Wat vooral problemen 
oplevert is het vinden van brandstof en voedsel 
en Bon Repos verlaten wanneer dit nodig is. “Het 
vraagt om wat improvisatiewerk, maar tot nu toe 
lukt dit nog steeds”, aldus Johan.

Kesto Erilus (64 jaar) is voorganger en directeur op 
Bon Repos en verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Hij is getrouwd, heeft drie kin-
deren en woont sinds zijn 24ste in Port-au-Prince. 
Sinds 1 maart 2011 werkt hij voor Hart voor Haïti. 
Daarvoor werkte hij voor Unicef tot Johan op 
een dag contact opnam en hem zei dat hij een 
voorganger zocht en werk voor hem had op Bon 
Repos. “Ik woonde met mijn gezin niet ver van het 
kinderdorp en ik vond het een interessant aanbod. 
Ik nam de tijd om erover na te denken en te bid-
den en koos daarna voor het werk van Hart voor 
Haïti”, vertelt Kesto. “Hier heb ik nog steeds geen 
spijt van!”

Als directeur moet Kesto alles in de gaten houden 
en overal van op de hoogte zijn. De verschillende 
afdelingen zoals de kerk, de appartementen, 
de scholen, ouden van dagen; alles is onder zijn 
beheer. 

Kesto: “Ik regel ook het werk buiten Bon Repos; 
dus het inkopen van medicijnen en voedsel, het 
regelen van betalingen en natuurlijk het werk voor 
de kerk.” Er moeten cheques getekend worden 
voor het personeel en verder doet Kesto bruilof-
ten, begrafenissen en springt hij bij waar nodig. 
“Het is een intensieve baan!” Uitdagingen zijn er 
momenteel genoeg. Zo komen er door de moeilij-
ke omstandigheden regelmatig oudbewoners van 
het kinderdorp naar Bon Repos om geld en andere 
dingen te vragen. “Dit is wel moeilijk want we kun-
nen niet iedereen helpen en dat is niet leuk.”

Dat Johan en Wilcie nu niet op Haïti zijn maakt 
het werk voor Kesto wel moeilijker. “Het werk gaat 
natuurlijk gewoon door, maar het is moeilijker en 
vaak onmogelijk om buiten Bon Repos te gaan 
door de vele gewelddadige protesten tegen de 
regering. Ook het gebrek aan vrijwel alles maakt 
het moeilijker; het is vaak improviseren.” Bijna elke 
dag heeft Kesto wel contact met Johan en Wilcie 
en als het nodig is ontmoeten ze elkaar op een 
veilig te bereiken locatie om al het werk grondig 
door te nemen. “Ik zie dit werk als een opdracht 
van God en daarom doe ik ook mijn uiterste best 
om het werk zo goed mogelijk te doen”, vult Kesto 
aan. “Het voelt goed om te werken met kinderen 
en hen een kans op een goede toekomst te geven. 
Daar werk ik dan ook hard voor. Ook het werk voor 
de kerk heeft mijn hart en daar kan ik momenteel 
veel in betekenen.”

Naar aanleiding van de voedselpakkettenactie 
afgelopen maand zijn er veel reacties en giften 
binnengekomen. We vinden het geweldig te 
kunnen melden dat we al ruim 9000 euro hebben 
opgehaald! U kunt nog steeds doneren voor deze 
actie. Hoe meer geld er binnenkomt hoe meer 
families we kunnen helpen. Het voedsel voor de 
pakketten hebben we inmiddels ingekocht en we 
hebben de eerste pakketten samengesteld. Rond 
20 december zullen we de pakketten gaan uitdelen 
onder de allerarmsten. 

Heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Kerstactie voedselpakketten


