
Beste sponsors,

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

Honger
Mede door de hoge inflatie, waarvan als eerste de allerarmsten de dupe zijn, is de nood nog hoger
geworden. De laatste tijd ontvangen wij berichten dat mensen hun kinderen ‘koekjes’ van
gedroogde modder geven met een beetje zout erdoor, zodat ze tenminste iets in hun hongerige
buikjes hebben. Voor ons in het westen zijn dat onvoorstelbare situaties. U begrijpt dat wij als
stichtingsbestuur doen wat we kunnen om ‘onze mensen’ te helpen. We proberen ze een handeltje
te bezorgen zodat ze in ieder geval wat inkomen hebben.

Actie(ve) sponsors
In elke nieuwsbrief willen we een aantal acties van sponsors
onder de aandacht brengen. Wij zijn heel blij met deze
spontane initiatieven en hopen dat het anderen wellicht op
ideeën brengt. Dit zijn slechts een paar bijzondere acties.
We kunnen helaas niet iedereen noemen. Wel willen we
graag doorgeven dat we met iedere gift en iedere nieuwe
sponsor heel blij zijn.

Jaco en Fokke van der Knaap
Jaco (12 jaar) en Fokke (10 jaar) van der Knaap uit Hoofddorp hebben het prachtige bedrag van
€700 bij elkaar gebracht door van alles te verkopen. Ze hadden een kraampje bij hun huis en
stonden aan de weg te verkopen. Dit geld is gebruikt om de situatie van de kinderen in het
weeshuis te verbeteren. Fantastisch gedaan jongens!

Geboortekaartjes voor Haïti
Gerrie Bijdevaate is al geruime tijd bezig om zoveel mogelijk geboortekaartjes overal vandaan
(wereldwijd) te verzamelen. Ze verkoopt die kaartjes via internet en de opbrengst hiervan gaat naar
Haïti.  Het afgelopen jaar heeft ze hiermee voor Haïti ruim €1500 bij elkaar gekregen. Dus als u nog
geboortekaartjes hebt, die u niet meer nodig heeft, dan kunt u ze voor een goed doel afstaan.
Stuurt u ze alstublieft naar het stichtingsadres en wij zorgen ervoor dat de kaartjes bij Gerrie terecht
komen.

Geen TomTom  - Wel een fijn Kerstfeest in het kindertehuis
Dankzij diverse sponsors hebben de kinderen in het weeshuis een heel fijn kerstfeest gehad. U
herinnert zich onze oproep in de vorige nieuwsbrief misschien nog wel. Verschillende mensen
hebben hiervoor een extra bedrag overgemaakt. Iemand vertelde ons dat hij op het punt stond een
TomTom aan te schaffen. Toen hij de nieuwsbrief kreeg dacht hij: Die kinderen hebben het geld
harder nodig dan ik en hij maakte het bedrag meteen over naar onze stichting. Prachtig gebaar
toch?!

Financiën
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we voor 2007 een exploitatie-
tekort verwachtten. We zijn geweldig blij dat we door alle ontvangen
giften geen tekort hebben maar zelfs positief uitkomen. Dit betekent dat
we dit geld dit jaar kunnen gebruiken voor nieuwe activiteiten. Graag
willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die dit mede mogelijk heeft
gemaakt.

Bezoek aan Haïti: Kippenvleugeltjes voor weesjes?
Binnenkort hopen we de mensen in Haïti weer te gaan bezoeken. Als u
nog iets mee wilt geven dan kan dat. Met alle bagagevoorschriften is het
steeds lastiger om spullen mee te nemen. Het gemakkelijkst is
bijvoorbeeld een kaartje voor uw sponsorkind of een extra bedragje.
Daar kunnen ze zelf iets voor kopen en dat komt altijd zo geweldig goed
uit want ze hebben aan alles gebrek.
Ook zou het geweldig zijn als we wat extra geld mee kunnen nemen om bijvoorbeeld de kinderen
in het weeshuis een dagje te verwennen met een kippenvleugeltje bij de dagelijkse portie rijst of
bonen.

www.HabitatPourHaiti.org
We zijn heel blij met onze nieuwe website. Hij is gesponsord door diverse mensen. Met name zijn
we heel blij met de inzet van Anneloes Nieuwenhuizen die zorgde voor de algehele coördinatie en
de Nederlandse en Engelse teksten. U vindt de website op www.habitatpourhaiti.org. Het doel van
onze website is om nog meer mensen bewust te maken van de armoede in Haïti en de problemen
die de mensen daar hebben. Ook willen wij mensen kennis laten maken met onze stichting en het
werk wat wij doen. Laten we hopen dat het resultaat zal zijn dat we nog meer sponsors en
ondersteuning zullen krijgen voor ons werk. Wij zouden het erg op prijs stellen als u een link naar
onze website zou willen vermelden op uw eigen website.
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Gezocht: nieuw en actief bestuurslid
Door zeer drukke werkzaamheden heeft Piet Rouw zijn
bestuurslidmaatschap helaas moeten beëindigen.  We danken
hem  hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het betekent dat
we als    bestuur op zoek zijn naar iemand die zich belangeloos
wil inzetten voor hen die helemaal niets hebben.
Wij zoeken een persoon die de tijd heeft om ca. 5-6 keer per jaar
met ons te vergaderen. Elk bestuurslid neemt een of meer
activiteiten op zich, passend bij zijn of haar talenten. Het
belangrijkste is dat het nieuwe bestuurslid enthousiast is,
betrokken bij de problematieken in Haïti en het leuk vindt om
fondsenwervende  activiteiten te organiseren.
Kent of bent u iemand die interesse heeft om ons bestuur te
versterken? Neemt u dan alstublieft contact op met onze stichting.
Wij zijn dankbaar voor elke reactie.

www.HabitatPourHaiti.org

*

Tenslotte bedanken wij u allemaal weer heel hartelijk voor alle bijdragen, mede namens de
allerarmsten in Port au Prince

Chris Bijdevaate
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