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- Reisverslag bestuurslid
  Jacques van der Knaap

- Wie is Gertjan Postema?

- Website

Financiën
In het actueel verslag 2013 op de website kunt u verder lezen dat wij het als stichting steeds 
moeilijker krijgen. 
Dit schooljaar gaan alleen de kinderen met een sponsorouder nog naar school. 
Voor de kinderen die geen sponsorouder hebben, hebben we het moeilijke besluit moeten nemen 
om hen nu niet  naar school te laten gaan. 
De stichting heeft niet meer voldoende financiële middelen om de schoolgelden van alle kinderen 
en de huisvesting van de gezinnen te voldoen. We maken als bestuur de keuze om voor de 
gezinnen van wie de kinderen geen sponsorouder hebben de huisvesting te betalen.
We hopen dat we deze kinderen het volgende schooljaar wel weer naar school kunnen laten gaan.
Naast deze zorg die wij als stichting hebben wordt het ook steeds lastiger om voor de gezinnen 
een fatsoenlijke huisvesting te regelen.
Verder kunnen we medische zorg die we altijd konden bieden nu niet meer bekostigen.
Wij hebben als stichting als hoofddoel de kinderen naar school te laten gaan.
Dit doel is wordt steeds moeilijker na te streven wanneer we niet aan de eerste levensbehoefte 
kunnen voldoen.
Wij doen daarom een dringend beroep op u. Uw bijdrage is hard nodig om alle doelen na te 
kunnen streven.

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 

Voor meer informatie kunt u onze website 
bezoeken: www.HabitatPourHaiti.org
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Beste sponsors,

Graag brengen wij u weer het laatste nieuws over het werk van onze stichting in Port au Prince, 
Haïti. Gezien de omstandigheden in Haïti loopt het niet slecht maar de communicatie is niet zo 
eenvoudig. Het heeft afgelopen jaar heel lang geduurd voor de informatie van de scholen binnen 
was. En we willen altijd de rapporten binnen hebben om de vorderingen van de kinderen te 
kunnen volgen. Gelukkig is ons bestuurslid Jacques van der Knaap in Haïti geweest en heeft hij 
toen ook ons team kunnen spreken en noodzakelijke informatie mee kunnen nemen. U treft zijn 
verslag in deze nieuwsbrief aan.

Reisverslag  Haïti Jacques van der Knaap:
In de periode van 20-28 oktober 2013 ben ik naar Haïti geweest. Ik was daar samen met mijn 
zoon Fokke en diens klasgenootje Pauline Maat.
Fokke en Pauline zitten in de vijfde klas van de Havo en maken hun profielwerkstuk 
Maatschappijwetenschappen over hulpverlening in Haïti; zij wilden heel graag zelf naar Haïti voor 
onderzoek.
Omdat de werkomgeving van onze stichting te gevaarlijk is, hebben Fokke en Pauline contact 
gezocht met een andere Nederlandse stichting, die een school runt in de bergen, twee uur rijden 
vanaf de hoofdstad Port-au-Prince.
Het was een indrukwekkende reis, waarbij ik de mogelijkheid had om ons team in de hoofdstad te 
bezoeken. Ons team bestaat uit James, Chantal, Samuel en Manno.
Hoewel de communicatie op afstand sowieso lastig is, maar dichtbij qua taal ook, hebben we met 
hulp van een tolk een goed beeld gekregen van hoe alles in Haïti draait. Het is essentieel dat we 
minimaal 1x/jaar een bezoek brengen aan Haïti om ons team ter plekke te ontmoeten.
Helaas was het niet mogelijk in  dit korte tijdsbestek alle sponsorkinderen met hun ouders te 
ontmoeten. Belangrijk was dat we alle gegevens kregen die de basis vormen van onze 
sponsoring. Denk hierbij vooral aan schoolrapporten van de kinderen, maar ook aan 
huurcontracten van woningen, e.d.
In een drie uur durend overleg heb ik alle schoolrapporten met het team doorgenomen, om te zien 
hoe de kinderen afgelopen schooljaar gepresteerd hebben. Het is mooi om te zien dat sommige 
kinderen bovengemiddeld presteren, alhoewel anderen juist ook beneden gemiddeld scoren. 
Uiteraard zijn de capaciteiten van elk kind anders, maar ook de omstandigheden kunnen een rol 
spelen. Dit zijn zaken waar ons team op toeziet. 
Verder heb ik de gegevens van de scholen meegekregen voor het nieuwe schooljaar. Elke school 
heeft eigen tarieven voor schoolgeld, uniformen, entreegeld, materialen, boeken, e.d. 
Alle gegevens zijn in een Excel overzicht gezet zodat we per sponsorkind en in totaal een duidelijk 
beeld hebben wat de schoolkosten zijn.

We hebben als bestuur vertrouwen in het 
team in Haïti en we zijn blij dat de zaken 
daar ondanks de lastige communicatie 
en de moeilijke omstandigheden toch 
goed lopen.
We blijven de sponsoren uiteraard 
informeren over de sponsorkinderen.
 

Cursus Engels voor Chantal
Chantal heeft enige tijd deze cursus gevolgd maar het tempo en het niveau was helaas te hoog 
gegrepen. We zoeken naar andere mogelijkheden hiervoor.

Bestuur in Nederland

Zoals vorige keer beloofd zouden we iets meer over ons nieuwe 
bestuurslid Gertjan Postema vertellen.

Gertjan is 46 jaar oud en getrouwd met Anja. Ze hebben drie 
kinderen, Peter (20), Daniel (14) en Rosalie (5). Daniel heeft       
spina bifida en zit in een rolstoel.
Gertjan heeft een tandartspraktijk in Zwolle en is o.a. 
gespecialiseerd in het aanbrengen van tandheelkundige 
implantaten. Zijn website is http://postema.praktijkinfo.nl/ Naast 
het werk aan de tandartsstoel bevindt hij zich ook regelmatig onder 
water. In zijn vrije tijd duikt hij graag. Af en toe gaat hij naar verre tropische 
oorden om uitzonderlijke vissen te bestuderen. Uiteraard voor zover zijn gezin, 
praktijk en het werk voor onze stichting dit toelaat.

Website
ANBI:
Onze stichting valt onder de zogenaamde ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling.)
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens op de site plaatsen.
Wij hebben inmiddels voldaan aan deze eisen.
Op de website www.habitatpourhaïti.org vindt u onder “documenten” de volgende gegevens:
-doelstelling
-beleid 2014-2019
-concrete plannen voor de komende tijd
-hoe zijn deze plannen te verwezenlijken
-beloningsbeleid
-financiële verantwoording
-actueel verslag 2013

Gertjan in actie

Jacques en het team 
in Port au Prince
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