
Beste sponsors,

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

Verdrietig nieuws
Onlangs werd Haïti getroffen door een enorme aardbeving. Het
gebied waar wij werken werd heel zwaar getroffen. Na de
eerste schok druppelden geleidelijk de eerste berichten binnen.
De communicatie was heel erg moeilijk. Het duurde dus
geruime tijd voor we betrouwbare informatie konden krijgen .
Het meest verdrietig is het bericht dat onze rechterhand in Haïti,
Eddy Hilaire is omgekomen toen zijn huis instortte. Dat is niet
alleen een enorm verlies voor zijn vrouw, zoontje en zijn familie
maar het is ook een grote zorg voor onze stichting om zonder
hem alles draaiend te houden. Gelukkig hebben we inmiddels
contacten met zijn broer James. Die
kennen we ook al jaren en hij spreekt
goed Engels. We hebben afgesproken

dat hij de plaats van Eddy inneemt.
Inmiddels is er met hem regelmatig contact. Van hem hebben we
ook begrepen dat de andere leden van ons team nog in leven zijn.
Ze zijn nu druk bezig om meer informatie te verzamelen over de
mensen en kinderen in ons programma. De situatie van de   men-
sen is rampzalig omdat alles wat ze hadden weg is. Huizen
ingestort. Geen eten. Veel kinderen zijn gewond. Verschillende
mensen zijn de stad uitgevlucht. Ze blijven ‘s nachts op straat en
proberen zo goed en zo kwaad als het kan te overleven.

Weeshuis ingestort!
Het weeshuis van ds. Lorvil is ingestort. Er zijn 30 kinderen gewond. We hebben hem
inmiddels de eerste steun kunnen geven voor de meest dringende  zaken.

Sponsorkinderen
Ons team is druk bezig om de situatie van de andere sponsorkinderen in kaart te brengen.
Voor zover we nu weten zijn alle kinderen nog in leven maar verdere details weten we nog
niet.
De scholen zijn nog gesloten. Veel daarvan zijn ook ingestort. Zodra we meer weten
brengen we u daarvan op de hoogte.

Extra giften
We zijn heel blij dat we de afgelopen weken veel extra bedragen kregen voor hulp aan de
getroffenen. Het is voor ons onmogelijk om eenieder persoonlijk te bedanken, maar graag
noemen we hier een paar bijzondere acties.

CBS Tabitha
Deze schoolkinderen hielden een flessen-
actie voor Haïti. Een prachtig bedrag werd
aan ons overhandigd in aanwezigheid van
de plaatselijke krant.

Timotheusschool in Linschoten
De kinderen knapten allerlei karweitjes op.
De opbrengst hiervan was voor onze
stichting.

OLB De Bijenkorf Oudesluis
Op deze school hielden de kinderen een
veiling. De opbrengst was voor onze
stichting.

Diverse kerken
Verschillende kerken hielden extra collecten voor het werk van onze stichting.

Tres Ombres
Het schip van de zeilende handelsvaart te Enkhuizen
is onderweg met hulpgoederen naar Haïti. Ze zijn
lang onderweg omdat ze alleen van zeilen gebruik
maken en dus van de wind afhankelijk zijn.
We wensen hen een goede vaart!

Graag willen we als bestuur ieder die iets heeft
bijgedragen heel hartelijk bedanken. We gebruiken

momenteel alle bijdragen om noodhulp te geven aan de mensen daar.

Eddy Hilaire

Saptiny, het zoontje van Eddy

Overhandiging cheque - CBS Tabitha
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Al uw giften gaan 100% naar Haïti !
Zoals u weet komen bij onze stichting alle ontvangen bedragen 100% ten goede aan de
mensen in Haïti die het hard nodig hebben. Ieder bedrag groot of klein is dan ook van
harte welkom!
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die hun werk voor de stichting onbezoldigd doen.
Kosten in Nederland en ook de reis- en verblijfkosten naar en in Haïti worden door de
bestuursleden zelf betaald.

Ikzelf zou heel graag de mensen in Haïti weer willen gaan opzoeken. Er zijn alweer
vluchten beschikbaar, maar de situatie is nog zo slecht dat het te gevaarlijk is. Voorlopig
lopen de contacten daarom per telefoon en e-mail.

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

Chris Bijdevaate
Voorzitter
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