
Beste sponsors,

Steeds opnieuw krijgen we spontaan heel positieve reacties op onze Nieuwsbrieven. Daarom ook
hebben wij als bestuur besloten vaker een Nieuwsbrief te versturen en niet alleen na afloop van een
reis, zoals we tot nu toe deden. We hopen u zo nog beter te kunnen informeren over het werk van
onze stichting voor de allerarmsten in Port au Prince.

Medische zorg voor kinderen en ouders?
Een van onze activiteiten in Haïti is momenteel het betalen
van medische kosten voor de allerarmsten. We zijn
begonnen met de kinderen in ons programma. Het is
geweldig om te zien hoeveel we hiermee kunnen doen voor
de mensen. Als een kind nu ziek is kan het naar de dokter
en wij betalen ook de medicijnen. Als je de bonnen van de
apotheek ziet en je hoort dat de kinderen weer hersteld zijn
is dat heel fijn. Het blijft heel moeilijk om keuzes te maken.
Als je hoort dat een moeder ziek is moet je dan wel of niet
wat doen? Als het kan proberen we ook haar te helpen, echter onze middelen zijn natuurlijk beperkt.

Kerstfeest weeskinderen
Ook dit jaar willen we proberen geld bij elkaar te krijgen voor het kerstfeest van de kinderen in het
weeshuis. Hiervoor hebben we ca € 1000 nodig. Ze krijgen dan allemaal een klein cadeautje,
limonade en wat lekkers. Wilt u misschien voor het Kerstfeest van deze kinderen iets extra´s
overmaken? Zij zouden u zo dankbaar zijn.

Acties door onze sponsors
Voortaan besteden we elke keer speciale aandacht aan een of meer opvallende acties van onze
sponsors, die voor veel extra giften hebben gezorgd. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee.  Wellicht
brengen deze acties ook andere mensen op goede ideeën.

Vrouwen voor de vrede te Ridderkerk
De Ridderkerkse vrouwen voor Vrede hebben het schitterende bedrag van
€2000 geschonken uit de opbrengst van Het Snuffelpand. We zijn hier enorm
blij mee. Het geld is geheel gebruikt voor het verbeteren van de situatie van
de kinderen in het weeshuis in Port au Prince.

Actie tbv Liesbreukoperatie van een van de sponsorkinderen
U herinnert zich misschien nog wel onze oproep in de vorige nieuwsbrief om
giften te geven voor de zeer noodzakelijke operatie van een van de kinderen
aan een liesbreuk?

Mevrouw Alie Verburg uit Aalsmeer heeft onze oproep gelezen en is direct heel actief begonnen
met het verkopen van kaarten via internet. Binnen de kortste keren had zij het nodige bedrag bijeen
gebracht. Inmiddels gaat zij verder met haar activiteiten en zorgt nu ook voor een gezin in de
sloppenwijk. Door haar acties kunnen de kinderen van dit gezin inmiddels naar school en heeft de
moeder een handeltje.

Verkoop snacks
Kent u de relatie tussen de verkoop van snacks en ons werk in Haïti?
Tot onze grote verassing heeft Henri Natzijl de opbrengst van de snacks die hij op zijn werk aan
collega´s verkoopt nu al twee jaar bestemd voor de mensen in Haïti. Het geld komt direct ten
goede aan de allerarmsten, zodat zij een beter bestaan kunnen opbouwen.

Dit zijn een paar bijzondere acties. We kunnen helaas niet
iedereen noemen. Maar graag willen we doorgeven dat we
met iedere gift en iedere nieuwe sponsor heel blij zijn. Ook
namens de allerarmsten heel hartelijk bedankt.

Financiën
Voortaan willen we u jaarlijks doorgeven hoe de financiën van
onze stichting eruit zien.
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg per 1 jan 2006         € 15547
Exploitatie tekort 2006                                                                    €  3694
Eigen vermogen per 31 december 2006                                         € 11853
Het eigen vermogen is bestemd voor de schoolgelden van 2007 en voor uitgaven die in het eerste
gedeelte van 2007 moeten worden gedaan.

De gelden staan volledig op Nederlandse bankrekeningen, mede vanwege de onveilige situatie in
Haïti. Van  deze rekeningen worden maandelijks de nodige bedragen overgemaakt naar Haïti. De
uitgaven van dit geld worden door het team in Haïti verantwoord aan het bestuur met
betalingsbewijzen en door ons gecontroleerd.

Aan giften is in 2006 ontvangen                       € 28273
De uitgaven waren in totaal                              € 31967
Exploitatietekort                                               €   3694

Voor 2007 verwachten wij een verdere teruggang van het eigen vermogen. Dit komt doordat de
noodzakelijke activiteiten in Haïti steeds meer zijn geworden en de ontvangen giften nog niet ge-
heel daarmee in overeenstemming zijn. Maar met uw hulp moet het lukken. Zoals we al vaker heb-
ben gezegd komen alle giften geheel ten goede aan de mensen in Haïti. Alle bestuursleden in
Nederland zijn vrijwilligers en werken zonder vergoedingen voor de stichting

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
In 2007 heeft de stichting Habitat pour Haïti een beschikking gekregen van
de belastingdienst. Hiermee zijn alle giften (binnen de fiscale regels) aan
onze stichting aftrekbaar van de belasting. Wilt u meer hierover weten,
vraagt u dan advies aan uw accountant of belastingadviseur..
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Team in Haïti
We zijn heel blij dat ons team in Haïti de zaken steeds beter kan
behartigen zodat een bezoek vanuit Nederland beperkt kan blijven
tot 1 keer per jaar. De planning voor een volgend bezoek is
februari-maart 2008. We houden u op de hoogte.

Misschien is het deze maand mogelijk dat u nog iets over heeft voor
ons werk in Haïti.

Wij als bestuur wensen u allemaal, mede namens de allerarmsten in
Haïti, heel fijne kerstdagen en een voorspoedig 2008 toe en
nogmaals onze hartelijke dank voor alle bijdragen.

Een citaat uit de laatste mail van Ds. Lorvil:
Je souhaite que Dieu vous benisse, votre famille et les autres collaborteurs
de  l'Habitat Pour Haïti........*

Dat wensen wij u ook allemaal toe.

Chris Bijdevaate
Voorzitter

*Vertaling: ‘Ik wens dat God u zegent, uw familie en de andere
betrokkenen bij Habitat pour Haïti .....’
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