
Beste sponsors,

Door omstandigheden helaas wat vertraagd brengen wij u weer het laatste nieuws over het werk
van onze stichting in Port au Prince, Haïti. Chris Bijdevaate, voorzitter van de stichting, is in april dit
jaar weer in Haïti geweest. In deze nieuwsbrief vertelt Chris u over zijn reiservaringen.

Haïti in april 2011
Het was verrassend dat er na bijna 1 ½ jaar nog steeds
bijna niets van herbouw te zien was. Overal liggen nog
steeds de ruïnes van de ingestorte huizen. Op diverse
plaatsen in Port au Prince zie je nog steeds grote
tentenkampen waar mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt
proberen te overleven. Onvoorstelbaar! In de brandende
zon. Vaak meer dan 40 graden Celsius zonder enige
schaduw. Gebrek aan schoon water, voedsel  en latrines
komen daar nog bij. Je vraagt je af hoe dit allemaal zo

vertraagd kan zijn terwijl er zoveel geld was toegezegd door diverse landen. De een wijst naar de
regering die geen plannen maakt. De ander naar de eigenaren van de grond, die niet te vinden zijn.
Het is voor buitenstaanders onmogelijk te volgen wat nu de echte oorzaak is. Hoe het ook zij: De
allerarmsten zijn de dupe. Voor hen is er niets. Alleen diverse buitenlandse stichtingen proberen het
een en ander te doen aan opbouw en hulp.

Zo is ons team de afgelopen tijd ook heel druk bezig geweest om voor de mensen die wij steunen
het een en ander te regelen en dat gaat redelijk goed. De mensen hebben onderdak en de kinderen
gaan naar school. Natuurlijk blijven er nog heel veel problemen over. Maar met de hulp van onze
sponsors komen we iedere keer weer een stukje verder.

Ontvangen giften
Na de aardbeving hebben we veel giften ontvangen. We zijn nog steeds bezig deze op een goede
manier te besteden. Ook al zijn er behalve Eddy geen slachtoffers gevallen. Vaak zijn wel de huizen
zodanig beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn geworden. Verder is ook de huisraad in de meeste
gevallen niet meer bruikbaar. Een bijkomend probleem is dat er een enorme schaarste is ontstaan
aan betaalbare huurwoningen. Ons team moet vaak heel lang zoeken om een huisje voor iemand
te vinden dat we kunnen huren. We hadden in het verleden af en toe bedjes voor kinderen gekocht.
Die zijn nu vaak ook weg, evenals andere huisraad. We proberen dan zo mogelijk weer bedjes en
andere spullen aan te schaffen. Verder zijn vaak de handeltjes die de mensen hadden onbruikbaar
geworden. We verstrekken dan opnieuw microkredieten
zodat er weer wat inkomen voor een hap rijst beschikbaar
komt. We besteden het geld heel gericht maar merken heel
goed dat alles na de aardbeving veel duurder is geworden.
De eerste levensbehoeften waren voor de armen al
onbetaalbaar; dat is nu allemaal nog erger geworden!

Weeshuis
In de vorige nieuwsbrief heb ik er al over bericht dat het weeshuis is ingestort. De kinderen leefden
onder een tentdak. Dat was echter geen houdbare oplossing. Ook herbouw was geen optie omdat
de kinderen dan nog steeds in een zeer gebrekkig gebouw en een onveilige buurt moesten
opgroeien. Daarom is besloten de kinderen onder
te brengen buiten de stad in Kenskoff. De familie
van ds. Lorvil heeft daar een stuk grond met een
oud gebouwtje, waar de kinderen nu zijn
ondergebracht. Het is daar niet zo warm, maar wel
rustig met een mooie natuur. Er moet echter heel
dringend wat aan de woonruimte worden gedaan.
Het beste zou zijn daar een nieuw tehuis voor de
kinderen te bouwen. Helaas kunnen wij dat niet
financieren. Zowel onze stichting als ds. Lorvil
proberen hiervoor fondsen bij elkaar te krijgen.
Maar dat is momenteel niet zo eenvoudig. Er zijn zoveel verzoeken om hulp en Haïti is ook weer
een beetje uit beeld. Er hebben weer andere rampen plaatsgevonden. Bovendien maken mensen
in Nederland zich zorgen over hun toekomstige inkomen en zijn extra voorzichtig met hun
bestedingen. Wij blijven steeds ons best doen en hopen dat u met ons wilt meedenken en –
werken. Mocht u mogelijkheden zien om fondsen te werven, dan hopen wij dat u ook aan de
kinderen van Haïti wilt denken.

Sponsorkinderen
Ik heb het team verzocht om nieuwe foto’s van de sponsorkinderen en gezinsrapporten te maken.
Zodra we deze hebben ontvangen zullen we u meer info over uw sponsorkind toesturen. Ik hoop
dat u hiermee nog wat geduld wilt hebben. De situatie in Haïti is zo moeilijk dat het niet eenvoudig
is om zaken snel te regelen

Bijeenkomst blinden en slechtzienden
Afgelopen tijd hebben we een presentatie mogen geven voor de Christelijke bond van blinden en
slechtzienden. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. Ziet u ergens mogelijkheden voor een
presentatie over ons werk, neemt u dan alstublieft contact met ons op?

Bijzondere actie
Annemarijn, een nichtje van ons bestuurslid Ellen, is samen met haar vriendinnetje Anniek  langs
de deuren gegaan om geld voor Haïti op te halen. Ze hebben 100 euro opgehaald. Echt geweldig!
Heel erg bedankt.

Schoolkosten
We hebben er al vaker op gewezen maar ik wil graag nogmaals aangeven dat de schoolkosten
ieder jaar zoveel stijgen dat het steeds moeilijker gaat worden om de kinderen naar school te
sturen. Men vraagt ons wel eens: Hoe kan het dat andere stichtingen voor 30 Euro per maand een
kind naar school laten gaan en het ook nog iedere dag een maaltijd geven? Ik kan natuurlijk niet
bekijken hoe anderen het doen maar het probleem voor ons is dat we geen eigen scholen hebben.
Tot nu toe hebben we de ouders vrij gelaten om te bepalen waar hun kind naar school gaat. We
zijn dus afhankelijk wat de scholen berekenen. Verder doen we veel meer voor het gezin. We
huren een huisje. Betalen ziektekosten etc.Het team in Haïti
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Als ik weer in Haïti ben zal ik deze situatie nog eens grondig met het team bespreken. Als we hier
geen oplossing voor vinden zullen we onze bijdragen moeten beperken met het risico dat kinderen
niet meer naar school kunnen gaan. Dit is natuurlijk voor een kind een ramp. Geen toekomst
meer!. We houden u op de hoogte, maar misschien kunt u kijken of het voor u mogelijk is uw
bijdrage te verhogen.

Iedere gever veel dank
Graag willen we als bestuur ieder die iets heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Uw gift geeft
de allerarmsten weer moed.

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 ben alweer bezig om een nieuwe reis te plannen. Begin volgend jaar hoop ik opnieuw een
bezoek aan Haïti te kunnen brengen Wellicht kunnen we dan met meerdere bestuursleden gaan.
Maar dat moeten we nog bekijken.

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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