
Beste sponsors,

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

Zojuist ben ik weer teruggekeerd van een reis naar
Port au Prince waarbij ik zoveel mogelijk mensen die
wij sponseren heb ontmoet. Allereerst wil ik u namens
hen en ons team in Haïti heel hartelijk bedanken voor
uw steun in het afgelopen jaar. Ze zijn daar enorm
dankbaar voor. Dankzij uw hulp kunnen kinderen naar
school en hebben daardoor een toekomst. Bovendien
kunnen de gezinnen ook wat inkomen verwerven met
een handeltje dat ze hebben kunnen beginnen door
de ontvangst van een microkrediet. Ze kunnen in veel
gevallen ook wat veiliger wonen door de huurhuisjes die we voor hen hebben kunnen regelen.
Ze doen u de hartelijke groeten en wensen u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.

Situatie in Haïti
In Haïti was het ditmaal redelijk rustig. Natuurlijk moet je als blanke altijd erg voorzichtig zijn. Je valt
erg op en als ik mee ga naar de markt om eten voor het kindertehuis te kopen ben ik de enige
blanke die daar rondloopt. Je wordt ook regelmatig nageroepen. Sommige opgeschoten jongeren
denken dat alle blanken schatrijk zijn en hen best wat geld kunnen geven. Maar ons team staat
altijd om me heen en ze houden alles in de gaten. Helaas is er nog steeds geen werk voor de
armen en dus ook geen inkomen.

Ons team
Met ons team gaat het gelukkig heel goed. Het was fijn ze weer te
ontmoeten en alles met ze te bespreken. De komende tijd wil ik ze in
de nieuwsbrieven aan u gaan voorstellen, zodat u wat beter weet hoe
ons team is samengesteld. Ik begin met ons nieuwste teamlid Chantal.
Zij is 28 jaar en heeft een dochtertje van 8. Ik ken haar al heel lang.
De afgelopen jaren is ze verschillende keren erg ziek geweest.
Dit werd voornamelijk veroorzaakt door ondervoeding. Dankzij de
goede zorgen van Dr. Theodore is ze helemaal opgeknapt en nu heel
actief in ons team. Het afgelopen jaar heeft ze een computercursus
gevolgd. Hierna gaat zij een cursus Engels volgen. Hopelijk wordt de
communicatie met ons team dan wat gemakkelijker. Tot nu toe moet
alles via Eddy lopen. Het zou heel goed zijn als meer leden van het
team wat Engels kunnen begrijpen. Ik heb in het verleden geprobeerd
mijn Frans wat op te vijzelen, maar dat is helaas niet echt gelukt..

Sponsorkinderen
De meeste kinderen doen heel goed hun best op school. Ik had deze keer het laatste rapport bij de
hand en dat heb ik met hen en hun ouders besproken. Er zijn enkele kinderen waarmee het wat
minder goed gaat op school, maar dat is vaak veroorzaakt door de slechte situatie in de gezinnen.
Het valt niet mee om te leren met een lege maag. En vaak hebben ze minder dan één maaitijd per
dag. Om de schoolkosten wat in de hand te houden gaat ons team een lijst opstellen van scholen
waaruit de ouders kunnen kiezen. Tot nu toe was de schoolkeuze geheel vrij maar dat is niet te
handhaven, omdat de kosten nogal uit elkaar lopen.

Weeshuis
Van het weeshuis is de  financiële situatie heel erg slecht.
Er wonen nu 75 kinderen. Aan het gebouw zou veel
onderhoud moeten plaatsvinden en bovendien wordt de
buurt waar het staat er niet veiliger op. We zijn nu bezig
een plan uit te werken om het te verplaatsen van de stad
naar een veiligere omgeving. Hiervoor is echter veel geld
nodig. We komen hier zeker nog op terug.

Bijzondere sponsoracties in Nederland:

Always go the Extra Mile
Dankzij Jacques van de Knaap kwamen wij in
aanmerking voor deze actie van werknemers van Fortis
en ASR. Werknemers van deze bedrijven verdienden
door 71 mijl te lopen een bedrag van € 710. voor onze
stichting. Ellen, onze secretaresse, was in Nederland
tijdens onze laatste vergadering en kon dus namens
ons bestuur de cheque van Fortis in ontvangst nemen.
U ziet een foto van de overhandiging van de cheque.
Aan de medewerkers van Fortis & ASR zeggen we
volmondig: “Heel hartelijk bedankt.”

Werelt Congreshotel
Dankzij de inzet van Ali Verburg kwamen we in aanmerking voor een gedeelte van de collecten
tijdens kerkdiensten van vakanties voor gehandicapten. We kregen een bedrag van € 2794. Allen
heel erg bedankt.

Christelijke Gereformeerde kerk Utrecht-West
We zij heel blij met de opbrengst van een collecte van € 766. Heel erg bedankt.

Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuw-Vennep
We kregen de gelegenheid om tijdens de bejaardenmiddag het werk van onze stichting te
presenteren. We vonden de bijeenkomst heel geslaagd en kregen een bedrag van € 1210 voor ons
werk in Haïti. Alle gevers heel hartelijk bedankt.

Ellen van de Rozenberg en Jacques van de Knaap

Chantal
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Al uw giften gaan 100% naar Haïti !
Zoals al vaker gezegd komen alle gelden 100% in Haïti terecht. Kosten in Nederland en ook de
reis- en verblijfkosten naar en in Haïti worden door de bestuursleden zelf betaald. Ieder bedrag
groot of klein is van harte welkom!

Voor alle giften in het afgelopen jaar danken wij u heel hartelijk, mede namens de mensen in Port
au Prince die op niemand anders een beroep kunnen doen. Verder wensen we u en de uwen een
heel voorspoedig 2010.

Chris Bijdevaate
Voorzitter
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