Een thuis en een toekomst voor de allerarmsten
Steunen
Giften - algemeen of voor een specifiek
project - zijn aftrekbaar voor de belasting
omdat Hart voor Haiti de ANBI-status heeft.
(RSIN 801907457) Behalve met een gift kunt u
Hart voor Haiti ook op de volgende manieren
steunen:
Als particulier
U kunt Hart voor Haiti steunen door een kind
te adopteren via het Kinder Adoptie Plan.
U krijgt eens per jaar een verslag over uw
kind en vier keer per jaar de nieuwsbrief.
Als bedrijf
Bedrijven vragen we om een jaarlijkse gift van
500 euro, waarmee we de huisjes op het dorp
onderhouden. Uw naam en logo krijgen een
plekje op de website van Hart voor Haiti.
Als school
Scholen kunnen Hart voor Haiti sponsoren als
klas, bouw of school. Zo kan uw klas een van
onze klassen sponsoren, uw onderbouw onze
onderbouw etc. Veel scholen doen ook mee
aan het adoptieplan, en sponsoren als klas of
school een kindje op het dorp.

Als kerk
We zijn dankbaar voor de vele kerken die
regelmatig een collecte houden voor de
stichting. Daarnaast kunt u als gemeente uw
jaarlijkse project (bijv. van de jeugd) aan Hart
voor Haiti besteden.
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Als vrijwilliger
Hart voor Haiti werkt in Nederland niet met
betaalde krachten. Al het werk wordt gedaan
door vrijwilligers, wat ervoor zorgt dat vrijwel
al het geld ook echt op Haiti wordt besteed.
Wilt u deel uitmaken van onze enthousiaste
groep vrijwilligers? Uw hulp wordt erg
gewaardeerd!

Kinderdorp Bon Repos
Vlak bij de hoofdstad van Haiti, Port-auPrince, ligt kinderdorp Bon Repos. Hier
wonen meer dan 150 (wees)kinderen in
12 huisjes. Hier zijn ze veilig, krijgen ze
te eten en een liefdevolle opvoeding.
Ze komen in aanraking met het evangelie
en gaan naar de kerk. Op het dorp kunnen
de kinderen ook naar school. Zo bouwen
ze aan hun eigen toekomst en aan de
toekomst van het land.

Wilt u meer informatie? De vrijwilligers van
ons donateurscontact helpen u graag met al
uw vragen! Kijk op www.hartvoorhaiti.nl
voor alle contactgegevens. U kunt hier
eventueel ook uw gift overmaken.

Het onderwijs op Bon Repos
Op het kinderdorp staat basisschool
‘de Bron.’ Hier wordt het best aangeschreven
onderwijs van Haiti gegeven. De kinderen
uit het dorp zijn niet de enigen die hier
naar school gaan: uit de hele omgeving
komen kinderen hier naar toe. Samen met
de Hart voor Haiti-school in Leogane leren
we hier aan bijna 1000 kinderen lezen,
schrijven en wie Jezus is.

www.hartvoorhaiti.nl
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Over Haiti
Haiti is een van de armste landen
ter wereld. Ooit ‘de parel van de
Caraїben’, nu door een opeenstapeling van armoede, wanbeleid,
corruptie en natuurrampen een
land aan de rand van de afgrond.
De werkeloosheid en het
analfabetisme is groot.

De kerk op Bon Repos
In het kinderdorp staat ook een
kerk. Behalve de kinderen die
op Bon Repos wonen en het
team dat er werkt, komen ook
anderen naar deze bloeiende
gemeente.
De Here Jezus
staat centraal
en brengt licht
in een land dat
gebukt gaat
onder het juk
van armoede,
uitzichtloosheid
en voodoo.

Over Johan Smoorenburg
Zendeling Johan Smoorenburg
kwam in de jaren ’80 voor het
eerst naar Haiti. Na zijn eerste
bezoek sprak hij de legendarische
woorden: “We moeten zeker
iets doen voor Haiti, maar ik ga
er écht niet wonen.” Het liep
anders. De Heer gaf Johan een
hart voor Haiti en nu werkt hij al
bijna 40 jaar in het kinderdorp,
dat hij zelf vanaf de grond heeft
opgebouwd.
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