
Beste sponsors,

Graag 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 zojuist teruggekeerd van een bezoek aldaar en
in deze nieuwsbrief vertelt Chris u over zijn reiservaringen.

Haïti in juli 2012
We leven nu 2½ jaar na de aardbeving en er begint in Haïti
eindelijk het een en ander te veranderen. De tentenkampen
zijn voor het grootste deel verdwenen en de mensen die
daar zaten zijn nu elders ondergebracht. Hier en daar zie je
al wat van herbouw en is het puin opgeruimd. Helaas is er
voor de allerarmsten nog niet veel verbeterd.
De prijzen van eerste levensbehoeften stijgen en dat terwijl
de mensen al praktisch niets hadden. Ik vind het altijd weer
een enorme overgang van het welgestelde West-Europa

naar mensen die echt niet weten of ze vandaag of de komende dagen wat te eten kunnen krijgen.
Als ik aankom vanuit een koud Nederland is het ook even wennen aan de hitte. Zelfs Haïtianen, die
wel wat gewend zijn, klagen over de hitte dit jaar. Veel drinken is een must en rustig aan doen in
het begin ook. Gelukkig heeft mijn hotelkamer airco. Anders zou het niet meevallen om ‘s nachts in
slaap te vallen.

Team in Haïti
Door diverse oorzaken is er dit jaar wat onduidelijkheid ontstaan tussen de teamleden over de
werkverdeling. Het was daarom noodzakelijk om zelf weer in Haïti te zijn en de afspraken voor
iedereen van het team duidelijk te maken.
Een van de nieuwe afspraken is dat de giften sneller terecht komen bij de mensen die we steunen.
Vanaf nu gaan we daarom de giften rechtstreeks overmaken aan de ouders van de schoolkinderen.
Dit betekent dat we in plaats van een groot bedrag naar onze contactpersoon, per keer kleinere
bedragen overmaken naar de mensen voor wie het geld bestemd is. Hierdoor worden de risico’s
van bijvoorbeeld beroving veel kleiner.
Uiteraard wordt er gezorgd voor bewijsstukken van de uitgaven. Het betekent meer werk voor onze
stichting in Nederland, maar we denken op deze manier nog beter
alles te kunnen regelen en in de greep te kunnen houden.
Vermeldenswaard is verder nog dat ons teamlid Chantal er een
dochtertje bij heeft. Ze is nu 7 maanden en heet Betsaida.

Cursus Engels voor Chantal
Het is heel wenselijk dat ik met meer leden van het team in Haïti kan
communiceren. Daarom is Chantal nu begonnen met een
spoedcursus Engels. Ik hoop dat dit goed gaat en dat ze volgend jaar
zover is dat we elkaar kunnen begrijpen.

Schoolkinderen
De schoolvakanties zijn ook ik Haïti weer begonnen. We proberen zo
snel mogelijk een kopie te krijgen van de rapporten zodat we de
vorderingen van de kinderen goed kunnen volgen. Ik heb weer
nieuwe foto’s gemaakt en hoop die op korte termijn aan de sponsors
te kunnen verzenden. Een grote zorg blijven de stijgende kosten van
de scholen. Omdat ik nu in de maand juli in Haïti was hebben we
gelijk alle scholen om informatie gevraagd over de hoogte van de
kosten voor het nieuwe schooljaar. We zullen deze bestuderen en
zien of de kinderen weer naar dezelfde school kunnen gaan of dat ze
moeten zoeken naar een school die binnen ons budget past.

Dr. Theodore
Het was een tijd niet mogelijk om contact te hebben met dr. Theodore. Ik heb hem gelukkig nu
weer kunnen spreken en we hebben duidelijke   afspraken gemaakt.
Alle kinderen die wij steunen krijgen nu een pasje van het ziekenhuis waar dr. Theodore werkt.
Hij zal van ieder kind een dossier aanleggen met daarin de eerste medische controle. Als een kind
ziek wordt kan het naar dat ziekenhuis gaan en wordt het behandeld voor eenvoudige zaken. Als
er iets ingrijpends aan de hand is worden wij eerst per mail op de hoogte gebracht of we deze
behandeling kunnen bekostigen.

Nieuw bestuurslid in Nederland
We zijn heel blij Gertjan Postema als nieuw bestuurslid te kunnen begroeten. Gertjan woont in
Zwolle en is tandarts van beroep. In een volgende nieuwsbrief zullen we iets meer over hem
vertellen.

Website
We kregen een aantal keren de opmerking dat onze website niet zo vaak nieuwe zaken vermeldt
en dat het soms lijkt of onze activiteiten op een laag pitje staan. Dat is zeker niet het geval maar de
communicatie met Haïti is moeizaam en deze keer is het ook lang geleden dat ik er zelf ben
geweest. We zullen proberen regelmatiger wat nieuws te vermelden.

Verzoek om extra giften
U zult begrijpen dat ik na mijn reis weer helemaal vol ben van de problemen van de mensen in
Haïti en daarom wil ik u deze keer vriendelijk vragen of u nog wat extra’s kunt missen voor de
mensen daar. Er is zoveel ellende en we zouden zo graag nog meer willen
doen....
Een paar voorbeelden:

·     Een van de sponsorkinderen zou betere schoenen moeten hebben.
Zijn voeten staan niet goed en het lopen gaat steeds
slechter. Kosten ca. 150 Euro
·     Wie kan de huur van een huisje voor een gezin voor
zijn rekening nemen. Kosten ca 500 Euro per jaar.
·     Er is een wachtlijst voor kinderen die graag naar
school willen maar nog geen sponsor hebben. Wie kan
een kind voor zijn rekening nemen.Chantal met Betsaida



HABITAT

H A Ï T I
P O U R

H A B I T A T  P O U R  H A Ï T I

Stichting Habitat pour Haiti
Park Oosterspaarn 46
2036 MB Haarlem
tel. 023-5451806
e-mail info@habitatpourhaiti.org

RABO-bank rekeningnummer: 13.28.05.499
Postbank rekeningnummer: 8659077

HABITAT

H A Ï T I
P O U R

N I E U W S B R I E F
A u g u s t u s  2 0 1 2

·      De moeder van een van de sponsorkinderen verdiende altijd wat voor haar gezin met
naaiwerk. Ze heeft nu echter grote problemen met haar ogen en kan het niet meer
zien.... Vermoedelijk een vorm van staar. Ik heb haar naar een oogarts gestuurd en ze
moet worden geopereerd. Kosten 1250 Euro. Wie kan hier wat aan bijdragen? Een heel
gezin zou hiermee geholpen zijn!

·      Een van de sponsorkinderen is al eens eerder aan een breuk geopereerd. Nu heeft hij
echter weer veel pijn en zou opnieuw geopereerd moeten worden. Kosten ca. 800 Euro.

·      Er is dringend behoefte aan geld voor de aanschaf van een handeltje zodat een gezin
zelf wat eten kan verdienen. Er is totaal geen werk te vinden en er wordt echt honger
geleden in de gezinnen. Het is de kinderen aan te zien dat ze vaak dagen zonder eten
moeten zien te overleven.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan maar u begrijpt uit bovenstaande voorbeelden ook wel dat
de nood groot is. We doen als kleine stichting wat we kunnen maar er is zoveel meer nodig. Ieder
bedrag is welkom.

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.

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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