
Beste sponsors,

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

Deze nieuwsbrief verschijnt door persoonlijke omstandigheden helaas wat later dan gepland. Ook
de info voor de sponsorouders komt tot mijn spijt wat later dan de bedoeling was. We beloven u dat
we u zo spoedig mogelijk zullen informeren.

Situatie in Haïti
Regelmatig hebben we contact met ons team ter plekke.
De activiteiten lopen goed. De mensen daar hebben het
nog steeds vreselijk moeilijk. Er zijn acties geweest om
het minimumloon te verhogen naar U$ 2 per dag. Maar
ook al zou dit lukken dan is er nog voor de meeste
mensen geen werk. En in Haïti betekent geen werk ook
geen inkomen!

Ons team
Met ons team gaat het gelukkig nog steeds goed. Chantal is druk bezig met een computercursus en
ds Lorvil doet zijn best om het Engels onder de knie te krijgen, zodat de communicatie met hem wat
makkelijker kan verlopen.

Sponsorkinderen
Alle kinderen gaan weer naar school. Een grote zorg voor
ons bestuur is de stijging van de schoolkosten. De
afgelopen jaren zijn die zodanig gestegen dat we in
sommige gevallen niet meer voldoende hebben aan de
maandelijkse bijdrage van de sponsors. Natuurlijk willen we
er alles aan doen om de kinderen toch naar school te laten
gaan. Daarom zouden we het erg op prijs stellen als u de
maandelijkse bijdrage wat zou kunnen verhogen. Zoals u weet zijn alle bijdragen direct bestemd
voor het werk in Haïti. Bovendien proberen we nog steeds bij te springen in de gezinnen door voor
huisvesting en ziektekosten te zorgen.

Weeshuis
De financiële situatie van het weeshuis is heel erg slecht. We proberen er
van alles aan te doen, maar er komen steeds meer kinderen bij en steeds
minder inkomsten. Het is te
begrijpen dat ds Lorvil het heel erg
moeilijk vindt om een kind in nood
te weigeren. Het kan  gebeuren
dat hij dit in de toekomst toch zal
moeten doen.

Bijzondere wervingsacties in Nederland

Van Bakel Stichting
We werden heel aangenaam verrast door een enorme gift van deze
stichting van Euro 15.000. Geweldig. Hier kunnen we heel veel mee
doen. Heel hartelijk dank voor dit bestuur.

Anonieme gift
Tot onze grote verassing kregen we een anonieme gift van Euro 5.000.
We danken deze anonieme weldoener heel hartelijk. Het geld zullen we
uiteraard goed besteden.

Christelijke Gereformeerde kerk Ouderkerk aan de Amstel
De vrouwenvereniging van deze kerk voert het winterseizoen acties voor onze stichting. We
kregen de opbrengst van de door hen verzorgde bazar van Euro 2.200. Heel hartelijk bedankt voor
alle inzet en energie voor de allerarmsten in Port au prince.

Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuw-Vennep
In deze kerk werd twee keer voor onze stichting gecollecteerd. We kregen een bedrag van
Euro 665 binnen. Alle gevers heel hartelijk bedankt.

Internationaal bestuur
Ellen, onze secretaresse woont tijdelijk in Brazilië. We zijn
heel blij dat ze toch in ons bestuur wil blijven. We
communiceren nu veel via e-mail en hebben het skypen
ontdekt. Zo kunnen we gewoon via de computer met elkaar
praten en kan ze zelfs meevergaderen De techniek staat dus
ook in dit geval voor niets.

Bezoek aan Haïti
Ik ben druk aan het plannen om weer een bezoek aan al onze mensen in Haïti te brengen Als u
nog iets mee wil geven voor uw sponsorkind dan kan dit uiteraard. Maar de kofferruimte is beperkt.
Het meeste hebben ze aan een klein cadeautje en wat extra geld.

Al uw giften gaan 100% naar Haïti !
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
Voorzitter
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