
Beste sponsors,

Graag brengen wij u weer het laatste nieuws over het werk van onze stichting in Port au Prince,
Haïti.

Bezoek aan Haïti
In december 2008 heb ik weer een bezoek gebracht aan Haïti. Zoals u zult begrijpen is het heel
belangrijk om met enige regelmaat de werkers ter plekke te ontmoeten en om de situatie van de
mensen daar met eigen ogen te zien. Verder willen we als bestuur natuurlijk ook dat de gelden
goed besteed worden en de controle daarop is van groot belang.

Ons team
Het gaat goed met ons team in Haïti. We hebben dit
uitgebreid met Chantal, de moeder van een van onze
sponsorkinderen. Wij denken dat het goed is om ook een
vrouw in het team te hebben met een andere  inbreng dan
de mannen. Inmiddels functioneert het team goed en de
leden zorgen dat alles tijdig geregeld wordt. Chantal heeft
tijdens de ontmoeting met de kinderen gezorgd dat de
kinderen gemeten werden. We krijgen nogal eens vragen

van sponsorouders over de lengte van hun kind. Die gegevens zijn vanaf nu dus ook beschikbaar.

Sponsorkinderen
Ik heb weer geprobeerd om zoveel mogelijk alle kinderen te zien en de ouders via een tolk te
spreken, zodat ik weer goed op de hoogte ben van de gezinssituaties. De sponsorouders krijgen
binnenkort bericht over de situatie van ‘hun’ kind.

Microkredieten
Praktisch alle gezinnen hebben geen enkele vorm van inkomen. De enige manier voor hen om een
inkomen te genereren is door zelf iets te ondernemen. Daar is een startkapitaaltje voor nodig,
waarvoor zij een beroep kunnen doen op een microkrediet. Onze stichting heeft hiervoor een lange
wachtlijst. Wij proberen zoveel mogelijk gezinnen te helpen om zelf een klein inkomen te verdienen,
zodat ze wat te eten hebben. Als mensen in Nederland horen dat het gezin waarvan ze een kind
sponsoren niet te eten heeft zeggen ze wel eens: Maar wij betalen toch een sponsorbedrag. Het is
helaas zo dat in de meeste gevallen het hele sponsorbedrag nodig is om de schoolgelden te
betalen. We proberen af en toe ook wat extra’s voor de gezinnen te doen maar dat moet dan uit
andere giften komen.

Stormschade
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we over de stormschade aan kerk
en weeshuis. Gelukkig kunnen we u nu melden dat het dak van de kerk
en weeshuis van Ds. Lorvil is gerepareerd. De kinderen hebben gelukkig
weer onderdak.

Weeshuis
We hebben weer op de markt flink wat eten kunnen inslaan voor de
kinderen van het weeshuis. De prijzen zijn nog steeds op een zo hoog
niveau dat het voor de allerarmsten onmogelijk is om het allernodigste te
kopen.

Bijzondere wervingsacties in Nederland - Jacques van der Knaap
Ons bestuurslid Jacques van der Knaap heeft zijn conditie verbeterd. Hiervoor heeft hij zich laten
sponsoren door diverse mensen. Als hij zijn doel bereikte zou zijn werkgever het sponsorbedrag
verdubbelen. Dat is gelukt. De totale opbrengst was € 1800. Verder is het hem gelukt om onze
stichting in aanmerking te laten komen voor de goede doelen actie van Getronics Pink Rocade.
Dit bracht € 1000 op. Geweldig Jacques. We zijn hier heel blij mee.

Verkoop kerstkaarten
Deze actie is succesvol geweest. Diverse mensen hebben kerstkaarten bij ons besteld.
De opbrengst van € 260 hiervan is geheel bestemd voor het werk van onze stichting.

Kaartenverkoop
Ali Verburg is verhuisd naar Nieuw-Vennep. We hopen dat ze ook vanuit haar nieuwe woning weer
veel kaarten kan verkopen. Het afgelopen jaar heeft ze ruim € 400 per maand! bij elkaar gebracht.
Geweldig Ali. Heel hartelijk bedankt voor alle inzet.

Christelijke Gereformeerde kerk Ouderkerk aan de Amstel
De vrouwenvereniging van deze kerk voert het winterseizoen acties voor onze stichting.
We mochten daar ook een zeer geslaagde presentatie verzorgen over ons werk. Heel blij zijn we
met de opbrengst van de collecte en de opbrengst van de verkoop van artikelen (samen € 550) die
we al in ontvangst mochten nemen.

Al uw giften gaan 100% naar Haïti !
De situatie is zo slecht in Haïti dat we u willen vragen of u nog iets extra’s over zou kunnen maken
voor de allerarmsten. Zoals al vaker gezegd komen alle gelden 100% in Haïti terecht. Kosten in

Nederland en ook de reis- en verblijfkosten naar en in Haïti
worden door de bestuursleden zelf betaald. Ieder bedrag
groot of klein is van harte welkom!

Voor alle giften danken wij u heel hartelijk, mede namens
de mensen in Port au Prince die op niemand een beroep
kunnen doen.

Chris Bijdevaate
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Onze nieuwsbrief wordt ook op Haïti gelezen…..
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