Steun met uw bedrijf

Geef kinderen op Haïti een toekomst!
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Kinderen groeien
er op in armoede, met honger en zonder perspectief. Voor Haïtiaanse
kinderen is het letterlijk van levensbelang dat ze kunnen wonen, leren
en leven in het Kinderdorp Bon Repos. Daar wonen nu meer dan 150
kinderen die uitzicht hebben op een betere toekomst, zonder armoede!

Word ook een Bedrijf met Hart voor Haïti
Bouwt u als bedrijf mee aan een betere toekomst voor de armste kinderen
van Haïti? Word dan ook een Bedrijf met Hart voor Haïti. Uw organisatie kan
als volgt meedoen:

Onderhoud een appartement

Globale kosten

Certificaten

Uw bedrijf kan bijdragen in de onderhoudskosten van een appartement.
In elk appartement wonen, spelen en
leren ongeveer 12 kinderen.

Het kinderdorp telt 12 appartementen.
De kosten van een appartement bedragen ongeveer € 10.000,- per jaar. Denkt
u daarbij aan het onderhoud van de
woning, water en elektra en de personele
kosten van tantes en onderhouds-medewerkers.

Per appartement geven we 20 certificaten à € 500,- uit. Hoeveel certificaten
neemt uw bedrijf voor zijn rekening?
Daarmee helpt u 12 kinderen wonen,
leren en leven in Bon Repos. Uw bedrijf
biedt hen zo uitzicht op een betere
toekomst, zonder armoede!

Onder leiding van een volwassen vrouw
(‘tante’) groeien ze er samen op en leven
zoveel mogelijk als een normaal gezin.

Wat krijgt u van ons?
Als u zich aanmeldt als Bedrijf met Hart voor Haïti, ontvangt u van ons:
• Officieel ondertekend certificaat;
• Digitale button Bedrijf met Hart voor Haïti die u op uw website kunt
plaatsen en gebruiken in diverse communicatie-uitingen;
• Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor Bedrijven
met Hart voor Haïti;
• Uitnodiging (o.v.b.) voor een bezoek aan het Kinderdorp;
• Aantal keer per jaar de Bedrijven met Hart voor Haïti-nieuwsbrief
met actuele informatie over het Kinderdorp;
• Plaatsing naam en logo van uw bedrijf op www.hartvoorhaiti.nl.

Aanbevolen!
“Stichting Hart voor Haïti is een voorbeeld van Nederlands ondernemerschap, vasthoudendheid èn hoop te midden van een door natuurgeweld en chaos geteisterd land. Met steun van bedrijven uit Nederland is al veel mogelijk gemaakt. Die steun blijft ook in de toekomst nodig. Ik beveel dit prachtige werk daarom van harte bij u aan!”
Paul Franke, voorzitter Westland Support Other Foundations

Inzet ondernemers na aardbeving
Op 12 januari 2010 werd Haïti geteisterd door een
aardbeving die aan ongeveer 250.000 mensen het
leven kostte. In het Kinderdorp Bon Repos vielen
als door een wonder geen doden. Wel stortten
veel gebouwen in. Met hulp van bedrijven uit
Nederland werd met vereende krachten de wederopbouw voortvarend aangepakt. In 2012 stond er
een nieuwe school en een nieuwe kerk, het eerste
aardbevingsvrije gebouw op Haïti. Ook de muur
rondom het Kinderdorp en vele andere gebouwen
waren dat jaar al hersteld. Een prachtig voorbeeld
van Nederlandse ondernemers die letterlijk bouwden aan de toekomst van kinderen op Haïti!

Hart voor Haïti
Johan Smoorenburg werd meer dan dertig jaar geleden geraakt door de armoede in Haïti.
Bij zijn bezoek aan het land, zag hij dat kinderen er opgroeien in armoede en zonder perspectief. Hij besloot er iets aan te doen. In 1982 startte hij met geld vanuit Nederland met
de bouw van het kinderdorp Bon Repos. In ruim 30 jaar redde hij samen met zijn team honderden kinderen van de dood door honger of ziekte. Hij haalt de kinderen vaak letterlijk uit
de goot en omringt hen met zorg en liefde in het kinderdorp. Ze krijgen er medische zorg,
gezond eten èn goede scholing waardoor hun perspectief op een goede toekomst groeit.
Hart voor Haïti werkt vanuit de opdracht van het evangelie.
‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Mat 25:40
Hart voor Haïti ontvangt geen subsidie van de overheid en is daarom afhankelijk van giften
van particulieren, scholen, kerken, bedrijven en stichtingen. Doordat Hart voor Haïti vrijwel
alleen maar met vrijwilligers werkt, zijn onze overheadkosten extreem laag. Vrijwel al het
geld komt dus echt in Haïti terecht.

Meld u aan als Bedrijf met Hart voor Haïti
Meld uw bedrijf aan als bedrijf met Hart voor Haïti. Stuur bijgaand aanmeldingsformulier
naar: info@hartvoorhaiti.nl
of per post naar: Hart voor Haïti,
t.a.v. Bedrijven met Hart voor Haïti, Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg.
Heeft u nog vragen of wilt u andere mogelijkheden voor sponsoring van uw bedrijf met
ons bespreken? Neemt u dan contact op via: info@hartvoorhaiti.nl of bel 06 543 26 957

Word ook Bedrijf met Hart voor Haïti en bied
de allerarmsten op Haïti een betere toekomst!
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