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‘Wanneer we proberen de
wonden van de wereld te
helen, vormen we de handen
van Christus. Dat is een grote
verantwoordelijkheid.’

INHOUD
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- Jean D. Darius, directeur van Université
Chrétienne du Nord d’Haïti
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Kostbare genade

‘Want u weet de genade van onze Heere
Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm
geworden, daar Hij rijk was, opdat u door
Zijn armoede rijk zou worden.’
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Op 22 augustus 1956 werd van een diepte van 1035 meter bevestigd wat iedereen op 8 augustus eigenlijk al wist:
er waren geen overlevenden. Op die dag dreef een brand
in de Waalse mijn Bois du Cazier 262 mijnwerkers als ratten in de val. Na die gebeurtenis bezocht de toenmalige
koningin van België het rampgebied om haar meeleven te
tonen met de verslagen achtergeblevenen. Zij schaamde
zich bovendien niet om de kleding van de mijnwerkers
aan te doen. Zo werd ze echt één van hen. Later zei een
getuige het zo: ‘Nooit was onze koningin mooier dan toen
ze haar koningsmantel aflegde en een overall aantrok, om
zo met ons mee te leven en te lijden.’

Hij kwam om te zoeken en zalig
te maken wat verloren is.
Dit voorval doet me denken aan wat veel eerder in onze
geschiedenis plaatsvond - een daad van uiterste compassie. Jezus werd arm, hoewel Hij rijk was. De Belgische
koningin hulde zich in het gewaad van mijnwerkers om
mee te leven. Jezus Christus hulde zich in het gewaad van
ons mens-zijn en daalde zo af naar deze ellendige wereld.  
Waarom? Om mee te leven? Stellig. De gebrokenheid in
de wereld is huiveringwekkend groot. Om mee te lijden?
Vast. Er is zoveel verdriet en pijn. Maar in de eerste plaats
om de toorn van God over onze zonden te dragen. Dat is
iets wat die Belgische koningin niet kon. Ze leefde en leed
mee. Maar ze verliet de plek van de ramp, en keerde weer
terug naar de comfortabele omstandigheden van het hof.
Maar Jezus…. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken
wat verloren is. Om rijk en heel te maken. Zijn Koninkrijk
komt! De kostbare genade van onze Heere Jezus Christus
is een bron en stimulans om goed te doen, ver weg en
dichtbij. Ook vandaag!

› VOORAF

DOOR RINA MOLENAAR

Werken met hoop
‘Heb jij het nieuws van Haïti gehoord?’
Het nieuws is slechts enkele minuten oud als een
vriendin me appt.
Gelijk check ik de nieuwssites en lees ik: ‘Haïti opnieuw
getroffen door een aardbeving.’
Na een diepe zucht lees ik verder.
Weer Haïti…
Mijn gedachten gaan terug naar 2004.
Het moest het feestjaar worden van 200 jaar
onafhankelijkheid voor Haïti.
Het werd echter een rampjaar.
Een staatsgreep deed president Jean-Bertrand Aristide
uit het land vluchten. Een complete chaos was het gevolg.
Dat jaar bezocht ik Haïti.
Op een dag ontmoette ik een man zittend op een
muurtje in het stadspark van de hoofdstad.
Hij staarde voor zich uit.
We kregen een gesprek over zijn leven, het land met alle
uitdagingen.
Hij had zijn vragen: Waarom die onrust en tegenspoed?
Was er nog toekomst voor zijn gezin in dit land?
‘Heb je nog hoop?’, vroeg ik voorzichtig.
‘Ja!’ antwoorde hij overtuigd. ‘Omdat ik weet dat God
ook Haïti heeft geschapen.’
Mijn gedachten gaan terug naar 2010.
35 seconden beefde de aarde in Port-au-Prince, de
hoofdstad van Haïti.
De ramp was niet te overzien. Honderdduizenden doden
werden geteld. Onbeschrijflijk leed, op afstand niet te
bevatten.
‘God heeft ook Haïti geschapen.’
De woorden kwamen terug in mijn gedachten.
Ze gaven me moed.
Met eigen ogen zag ik een paar maanden later de ravage.
Ik was onder de indruk van de veerkracht én het geloof
dat ik bij de Haïtianen zag.
Ik snapte de woorden die de toenmalige president René
Préval na de aardbeving tot de bevolking sprak: ‘Haïti
zal niet vergaan… In uw moed vinden wij de kracht om
verder te gaan.’
De ravage van de aardbeving deze zomer is groot.
Maar we werken met hoop!
Omdat we belijden: God heeft ook Haïti geschapen!
r.molenaar@woordendaad.nl
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HAÏTI, ENKELE MAANDEN NA DE AARDBEVING:

‘WE MOGEN DE
WONDEN VAN DE
WERELD HELEN’

Op het naambord bij
de universiteit staat
een verwijzing naar 2
Kronieken 7:14: ‘Zo zal Ik
uit den hemel horen, en
hun zonden vergeven, en
hun land genezen.’

Jean D.
Darius.

Haïti, een land waar Woord en Daad al vele jaren werkt. Op 14 augustus werd
het opnieuw getroffen door een natuurramp, tijdens een toch al roerige periode
van grote politieke onrust. Wat hebben de mensen in dit prachtige land, dat
het in veel opzichten zwaar heeft, nodig om hun toekomst op te bouwen? Jean
D. Darius, directeur bij een van onze Haïtiaanse kennispartners, vertelt over
hindernissen en kansen: ‘Mensen kunnen in Haïti zó veel doen met weinig.’

Darius is geboren en getogen in Haïti. Hij vertelt:
‘Ruim 35 jaar woonde ik in het buitenland, maar ik
besloot in 2016 terug te keren naar mijn geboorteland. Nu ben ik directeur van de grootste christelijke
universiteit in Haïti. Het is voor mij een vreugde om
de mensen hier te dienen. Ik ben getrouwd – mijn
vrouw is een grote steun voor me – en vader van
drie kinderen.’
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HOE HEEFT U DE AARDBEVING IN AUGUSTUS
BELEEFD?
‘Ik woon buiten het rampgebied, wel heb ik de
trillingen gevoeld. De aardbeving heeft Haïti in een
zeer kwetsbare periode getroffen. We hadden al
twee intense jaren van crisis en politieke onrust
achter de rug. De ramp met alle verwoesting die
ze bracht... Ik vond het hartverscheurend! Maar de

mensen doen hun uiterste best hun leven weer op
te bouwen.’
HOE KIJKT U TERUG OP DE AARDBEVING IN
2010 EN DE INTERNATIONALE HULPVERLENING
DIE EROP VOLGDE?
‘Tijdens de vorige aardbeving woonde ik in de
Verenigde Staten. Een week na de aardbeving kwam
ik aan in Haïti. Ik zal nooit vergeten hoe mensen in
de tentenkampen letterlijk in de modder leefden.
Uiteindelijk woonden sommigen daar wel drie
jaar... Er was geen goed plan om hen er weer weg
te krijgen. Dat tekent waar het aan ontbrak: een
duidelijke visie om structureel iets te verbeteren en
mensen uit de armoede te halen. In die zin is er veel

mis gegaan. Ik spreek dan niet alleen over huisvesting, maar bijvoorbeeld ook over de economie. Bij
noodhulp is het belangrijk dat je Haïti ziet als een
land dat opgebouwd moet worden, niet als een land
dat geholpen moet worden. Dan handel je namelijk
vanuit een compleet andere visie.’
WAT ZIET U ALS DE GROOTSTE HINDERNISSEN
IN HAÏTI?
‘Mensen moeten het veelal doen met wat ze zelf
hebben. Buiten de grote steden is bijvoorbeeld vaak
geen enkele vorm van sociale steun. Alle problemen
die er zijn, de vele geweldsincidenten: alles is terug
te voeren op een gebrek aan leiderschap. We hebben, ook op overheidsniveau, rolmodellen nodig, die
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Studenten van de grootste
christelijke universiteit in Haïti.

oprecht oog hebben voor de mensen. En verder is een
langetermijnvisie heel belangrijk: waar moet het land
zijn over 20, 40, 100 jaar, en wat is daarvoor nodig?’
WAT ZIJN VOLGENS U GROTE KANSEN VOOR UW
LAND?
‘Het is belangrijk dat mensen leren wat echt leiderschap is. Op de universiteit waar ik werk, leren we dat
aan onze studenten. Leiderschap gaat niet over jezelf,
het betekent dat je dienstbaar bent. Iedereen, waar
dan ook, moet zijn eigen rol begrijpen. Ik ben ervan
overtuigd dat we in ons land met juist leiderschap
in no time verschillen zouden zien. Ik raak wel eens
ontmoedigd over de weg die we nog te gaan hebben,
maar ik ben ook vol vertrouwen. Haïtianen kunnen zó
veel doen met weinig.’

‘Mijn geloof in God geeft dat ik
vasthoudend kan zijn, ook
als het moeilijk is.'
KUNT U IETS ZEGGEN OVER HET BELANG VAN
ONDERWIJS?
‘Zonder twijfel is onderwijs de sleutel tot een betere
toekomst. Maar op zichzelf is onderwijs niet magisch. Onderwijs mag, door de manier waarop het
vormgegeven wordt, geen barrières opwerpen. We
zullen daarom ook moeten werken aan de kwaliteit
van onderwijs, zodat het ieder individu daadwerkelijk rechtdoet. Alleen op die manier zal onderwijs de
gaven van mensen tot ontplooiing brengen, zodat zij
hun talenten delen met hun omgeving, het land, met
de rest van de wereld. Ik ben dankbaar dat ik mag
bijdragen aan christelijk onderwijs, omdat dat mensen
ook onderwijst in het Woord van God.’
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HOE BEOORDELEN JONGE MENSEN IN HAÏTI HUN
EIGEN KANSEN VOOR DE TOEKOMST, ZEKER OOK
MET DE RAMPEN DIE HET LAND TREFFEN?
‘Ik heb in de Verenigde Staten en in Europese landen
in het onderwijs gewerkt en ik moet eerlijk zeggen:
nergens ter wereld heb ik bij jongeren zoveel ontmoediging gezien als hier in Haïti. Eén van de grootste
belemmeringen is het gebrek aan mogelijkheden.
Zelfs met een afgeronde universitaire studie is hun
toekomst erg onzeker. We moeten dus steeds blijven
zoeken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld op het
gebied van agrarische ondernemingen. Daar liggen
gelukkig wel veel kansen.’
KUNT U IETS ZEGGEN OVER UW EIGEN
OVERTUIGING OM DIT WERK TE DOEN?
‘Mijn geloof in God geeft dat ik geduldig kan zijn en
tegelijk vasthoudend, ook als het moeilijk is. Ik ben
verantwoordelijk voor mijn broeders en zusters. Ik
heb iets toe te voegen, dus dat doe ik met vreugde.
Veel studenten komen uit een moeilijke situatie.
Terwijl ze bij ons zijn, krijgen ze weer hoop. Er openen
zich nieuwe wegen voor hen en voor hun families. Als
ik zie dat ons werk écht verschil maakt in mensenlevens, verheugt dat mijn ziel.’
WAT WILT U ZEGGEN TEGEN CHRISTENEN IN
NEDERLAND?
‘Ik dank God voor uw bereidheid om betrokken te zijn
bij Zijn werk. Wanneer we proberen de wonden van
de wereld te helen, vormen we de handen van Christus. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Ik ben blij
dat we wereldwijd verbondenheid voelen. We leven
in moeilijke tijden. Het is belangrijk elkaar te blijven
bemoedigen. Met Christus is het leven goed.’

Met het International Network for Christian Education (INCE) werken we aan kwalitatief goed
onderwijs in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Dat doen we onder andere door
het trainen van docenten, door leiderschapstraining en het ontwikkelen van passend
lesmateriaal. We werken hierbij samen met
andere relevante partijen in Haïti en in andere
landen. De universiteit waarvan Jean Darius
directeur is, Université Chrétienne du Nord
d’Haïti, is één van deze partijen.

KERKEN IN HAÏTI
VERLENEN NOODHULP
Jean Bilda Robert werkt bij Restavek Freedom in Haïti, een
partnerorganisatie van Woord en Daad die werkt aan verandering
voor kinderen in slavernij. Daarnaast ondersteunt hij als dominee
kerkelijke gemeenten bij evangelisatie en kerkplanting. Bilda is
getrouwd en vader van twee studerende zoons.
Jean Bilda
Robert.

Op de dag van de aardbeving was hij
met zijn zoon in de Verenigde Staten.
Bilda: ‘Toen ik hoorde over de ramp was
ik ontmoedigd: nóg meer onheil voor
Haïti… Maar we zijn zo snel mogelijk
informatie gaan vergaren: waar is welke
hulp nodig? Door de contacten die we
hebben met goededoelenorganisaties zoals
Woord en Daad konden we meteen gaan helpen.’
NOODHULP VIA KERKEN
Bilda vertelt dat kerken een grote rol hebben in de
hulpverlening, ook al zijn ze vaak zelf zwaar getroffen.
‘Meer dan 500 gemeenten hadden hulp nodig, meer dan
250 kerkgebouwen waren ingestort. Toch hebben we via
kerken in korte tijd ruim 30.000 mensen van voedsel kunnen voorzien. Maar er is nog veel meer werk te doen. Er
zijn scholen die herbouwd moeten worden, het is belangrijk psychologische hulp te bieden en we willen mensen
helpen hun huis aardbevingsbestendig te maken. Het is
verdrietig om te zeggen, maar nieuwe rampen zullen Haïti
treffen. Met de juiste voorbereiding kunnen mensenlevens
gespaard worden.’

‘Het versterken van
gemeenschappen
is een belangrijke sleutel
bij het verdrijven van
armoede.’

GEMEENSCHAPPEN VERSTERKEN
Bilda werkt met een team aan het versterken van de gemeenschappen. Hij is
ervan overtuigd dat dit een belangrijke
sleutel is bij het verdrijven van armoede
in het land. ‘Gezinnen die het zwaar hebben, worden door armoede uit elkaar gedreven. Dat effect wordt door natuurrampen
versterkt. Door deel uit te maken van een sterke
gemeenschap, hebben zij anderen om op terug te vallen.
Kerken spelen hier een belangrijke rol in.’
ZORGEN VOOR ELKAAR
Bilda illustreert: ‘Pas was ik op een vergadering in Central
Plateau met zestig jonge kerkleden. Eén van hen stond op
en vertelde een verhaal. Hij had op straat een jongen getroffen die dakloos was. Hij nam de jongen mee naar huis,
zodat die een veilige plek had. Daarna hielp hij hem zijn
familie terug te vinden. Samen vonden ze een organisatie
die de moeder wilde helpen een kleine onderneming op te
zetten. Daardoor heeft ze een inkomen en kan ze voor haar
kind zorgen. Ik zie veel mogelijkheden als mensen op deze
manier zorgdragen voor elkaar. Het jonge kerklid had zelf
geen groot inkomen, maar hij zag toch hoe hij een ander
kan ondersteunen. Dat geeft mij zo veel hoop.’
Ook de steun voor Haïti vanuit andere landen, waaronder
Nederland, doet Bilda goed. ‘God geeft het mensen in hun
hart om anderen te steunen. Dat stemt me dankbaar. Het
maakt dat we nóg meer kunnen doen.’

Wilt u bijdragen aan de noodhulp in Haïti?
Een gift is welkom via www.woordendaad.
nl/noodhulphaiti of de machtigingskaart
bij deze Werelddelen.
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Sponsor een
kind in Haïti
in één van de
of
andere landen

Wereldwijd werkt Woord en Daad aan goed goed onderwijs voor kinderen uit de
allerarmste gezinnen. Via kindsponsoring draagt u bij aan onze wereldwijde inzet
tegen armoede en bouwt u mee aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Doe mee en sponsor ook een kind!
U steunt een
kind vanaf
€ 30,- per maand

Uw sponsorkind
krijgt christelijk
onderwijs

Medische zorg,
maaltijden en
kleding

U krijgt 2 keer per jaar een brief
of tekening en één keer per jaar
een voortgangsrapport

Voor aanmelden of meer informatie,
ga naar woordendaad.nl/sponsoreenkind

'Mijn lievelingsvak op school is natuurkunde. De docent
kan erg goed uitleggen, daarom haal ik goede cijfers. Ik
doe mijn best om te slagen!'
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- Kenly Germain (15) uit Haïti
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Voedsel- en
noodhulppakketten
klaarmaken.

DELEN

› IMPRESSIE

DOOR WILL SMITH PAULINE, OUD-SPONSORKIND VAN PARTNERORGANISATIE AMG HAÏTI

Deze vrouwen
hebben een
noodhulppakket
ontvangen.

‘KLEINE AANJAGERS
VAN VERANDERING’

Chaos, geweld en armoede. Maar ook: veerkrachtige mensen! Dat is Haïti in het kort.
De aardbeving van augustus heeft veel verwoest, maar onze partnerorganisaties in
Haïti doen er alles aan om hulp te bieden en het werk door te laten gaan.
Veel huizen en gebouwen raakten na de
aardbeving van 14 augustus beschadigd
of zijn ingestort. Toch ziet Ray Conn,
oprichter van Restavek Freedom, onze
partnerorganisatie in Haïti, ook veel positiviteit: ‘Haïti is een verbazingwekkende
plek. Er is nu zoveel chaos en armoede.
Maar binnen enkele weken passen de
Haïtianen zich aan de nieuwe situatie
aan. Haïtianen zijn extreem veerkrachtige mensen!’
NOODHULP EN HERBOUW
Restavek Freedom en ook partnerorganisatie Parole & Action zijn in het zuiden,
het getroffen gebied, gelijk begonnen
met het bieden van noodhulp. Er zijn
tenten en dekzeilen uitgedeeld, maar ook
voedsel- en hygiënepakketten. Het bieden van noodhulp ging soms moeizaam,
met name doordat konvooien moeite
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hadden op hun bestemming te komen.
Conn vertelt: ‘De situatie in de bergen is
moeilijk. We hebben drie motorfietsen
gekocht om het berggebied in te trekken en de mensen in de hoger gelegen
gebieden ook te kunnen bereiken. Er

‘Haïtianen zijn extreem
veerkrachtige mensen!’
zijn zorgen dat de zwaar getroffen arme
families die in de bergen wonen, hun
kinderen naar de stad sturen om geld te
verdienen als kindslaaf, met alle traumatische gevolgen van dien. We hebben
teams naar deze gebieden gestuurd om
met deze families te praten, zodat er
hopelijk andere oplossingen komen. Veel

mensen in de berggebieden zijn afhankelijk van landbouw en dieren. Daarom
willen we hun ook weer geiten, varkens
of kippen geven, zodat ze in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.’
Doordat veel scholen ingestort of zwaar
beschadigd waren, konden veel kinderen
niet naar school. De focus ligt nu op de
wederopbouw van scholen. Conn: ‘Als de
kinderen weer naar school kunnen, zal
dat ouders er ook van weerhouden hun
kind naar elders te sturen om te werken.’
TRAUMA’S
De ramp heeft voor veel kinderen
traumatische gevolgen. Martine M. St.
Gardien, manager van het sponsorprogramma bij Parole et Action, vertelt dat
met name de kinderen heel bang zijn om
weer een huis in te stappen. ‘Doordat
we de kinderen kennen en hier al jaren

werken hebben we een groot netwerk. Daarom kunnen we bij rampen
van deze omvang direct schakelen.
Maar we hebben nog een hele weg
te gaan: de kinderen zijn getraumatiseerd en bang.’
‘LITTLE AGENTS OF CHANGE’
Het lijkt soms hopeloos, maar ook
St. Gardien ziet dat het werk impact
heeft en voor verandering zorgt. ‘We
geloven sterk in het belang van het
onderwijsprogramma. Haïti heeft
veel problemen: veel politici zijn corrupt, het is onveilig op straat en stormen en aardbevingen teisteren ons
land. Wij geloven dat als we kinderen
opleiden met Bijbelse waarden en
een gevoel van verantwoordelijkheid
voor hun land, dat zij als ‘kleine aanjagers van de verandering’ uiteindelijk
hun gemeenschap kunnen beïnvloeden. Want ook zij worden ouder. Ook
zij stellen zich de vraag: in welk Haïti
wil ik dat mijn kind opgroeit?’

Meer weten over
christelijk onderwijs
in Haïti? Kijk op
woordendaad.nl/
projecten/christelijkonderwijs-in-haiti/

Toekomstdromen
Mijn naam is Will Smith Pauline en ik ben 22 jaar. Op dit moment
studeer ik Computerwetenschappen aan de Universiteit Moderne
Wetenschappen Haïti.
Toen ik in de derde klas zat, kreeg ik een plek in het sponsorprogramma. Ik ben altijd erg blij geweest met het sponsorprogramma omdat
hiermee kinderen zoals ik naar school kunnen gaan, maar ook voedsel, schoolboeken en een schooluniform krijgen. Het is bijzonder om
te weten dat er iemand ver weg is die mij via het sponsorprogramma
ondersteunt.
Daarnaast zijn er via het sponsorprogramma ook andere activiteiten
waar ik aan kon deelnemen. Elke zaterdag volgde ik aanvullend onderwijs. Ik herinner me mevrouw Merich nog heel goed. Zij wist ons altijd
te motiveren om ons best te doen op school; we zongen met elkaar en
het was fijn om daar te zijn. Nu ik ouder ben ga ik zelf naar de kerk. Helaas kon ik er vanwege COVID-19 en onrust in de buurt waar ik woon
al een tijdje niet meer heen. Ik maak ook deel uit van een groep in de
kerk die met jongeren werkt.

‘Helaas kon ik vanwege de onrust in
de buurt niet meer naar de kerk.’
Tijdens de grote aardbeving in 2010 raakte ik gewond. Ik was thuis
toen het begon. Uit angst rende ik de straat op. Terwijl ik aan het rennen was, werd ik bedolven door het puin. Ik had breuken in mijn voeten en mijn rechterhand. Via het onderwijsprogramma kon ik naar de
dokter die de wonden verzorgde. Ik ben dankbaar dat mijn voeten en
mijn arm gespaard konden blijven, want ik dacht dat ze geamputeerd
moesten worden. Nu heb ik nergens meer last van.
De laatste tijd denk ik veel na over mijn toekomst. Ik wil goed voor
mezelf zorgen, maar ook voor mijn familie. Zij zijn er altijd voor mij
geweest en nu wil ik iets voor hen terugdoen. De komende jaren ga ik
hard werken om mijn studie Computerwetenschappen goed af
te ronden.
Mijn advies aan jongeren is: volg je dromen na, vermijd
problemen en denk na bij de keuzes die je maakt.
Will Smith
Pauline.
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Grond zonder
rust

Grond zonder rust is een
ontdekkingstocht door de
fascinerende geschiedenis
van Haïti. Een geschiedenis
die onlosmakelijk en pijnlijk
verbonden is met die van onze
westerse wereld. Dit boek legt
de sociaal-maatschappelijke
breuklijnen bloot waarop de
Haïtiaanse samenleving gebouwd is en die haar zo
extreem kwetsbaar hebben gemaakt. Krachtig en kwetsbaar. Dat is het Haïti waar dit boek over gaat.
Auteur Marcel Catsburg is als taalkundige afgestudeerd
op het Haïtiaans Creools en heeft vijf jaar op Haïti
gewerkt. Hij doceert (internationale) strategische communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

DELEN

Werelddelen – de Podcast:
Hoop voor Haïti!
De van oorsprong Haïtiaanse Vena Nieuwelink woont
al jaren in Nederland. Veel van haar familieleden wonen
nog in Haïti (lees ook haar interview op pagina 13).
Voor Werelddelen – de Podcast gaat ze in gesprek met
Marcel Catsburg, docent (internationale) strategische
communicatie op de
Christelijke Hogeschool
Ede en eerder werkzaam
voor Woord en Daad in
Haïti. Ze gaan in gesprek
over rampen die Haïti
teisteren, maar ook over
hoop en veerkracht.

Te beluisteren via www.woordendaad.nl/
podcast, of via diverse podcastkanalen
(Spotify, Apple, Google, Podbean) en te
bekijken via het YouTube-kanaal van Woord
en Daad.

RS?

WIE ZIJN ONZE LEZE

Familie Aarnoudse
Werelddelen-lezers en sponsor van Watessony uit Haïti
Wij zijn familie Aarnoudse uit Goes. Ons gezin bestaat
uit vader Jos, moeder Nelian en onze kinderen Joanne,
Arinda, Walter, Laurene, Cathelijne, Jochem, Jenthe en
pleegdochter Jantine. Sinds 2020 steunen we de 11-jarige
Watessony Jean-Pierre uit Haïti. Hij volgt nu christelijk
onderwijs, zodat hij later voor zichzelf en voor zijn gezin
kan zorgen.
Watessony komt ook uit een grote familie. Nelian: ‘Hij
woont samen met zijn ouders, broer, zus en drie andere familieleden in een huis zonder sanitaire
voorzieningen. Watessony heeft een
belangrijke plek in ons gezin.’ Dochter
Jenthe: ‘Voordat ik ga slapen, bid ik
voor hem. En als we een brief van hem
krijgen, vertel ik daarover op school.’
Moeder Nelian: ‘Onze kinderen leren
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veel van Watessony. Ondanks zijn uitdagende leefomstandigheden is hij ontzettend dankbaar voor alles wat hij wél
heeft.’ Zoon Jochem vult aan: ‘Ik mopper soms op het eten.
Of ik heb weer eens geen zin om naar school te gaan. Als
ik dan denk aan Watessony, en hoe blij hij is dat hij nu naar
school kan en elke dag een maaltijd krijgt, besef ik hoe
goed ik het eigenlijk heb.’
Nelian zegt: ‘Dat is ook wat we anderen willen meegeven.
Als het financieel kan, twijfel dan niet maar word sponsor van een kind dat opgroeit in armoede. Dit kind krijgt
de kans om naar school te gaan en
ontvangt maaltijden en medische zorg,
maar het is ook vormend voor de kinderen in jouw eigen gezin. Ze zien hoe
dankbaar de kinderen zijn en beseffen
daardoor hoe goed wij het hier hebben.’

‘GOD IS HAÏTI
NIET VERGETEN’
Een deel van het land ligt weer in puin. De president is vermoord,
gewelddadige bendes hebben veel invloed en de rust lijkt ver te zoeken.
Toch moeten Haïtianen door. Wat geeft hen de kracht om door te gaan?
En heeft het zin, gezien wat er de afgelopen jaren is gebeurd? Vena
Nieuwelink, geboren Haïtiaanse, aan het woord over haar land dat dan
misschien overhoop ligt maar nooit de hoop verliest: ‘God is Haïti niet
vergeten. Hij is onze Hoop.’
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PORT-AU-PRINCE

JÉRÉMIE
MIRAGOÂNE

Pestel
Maniche
Cavaillon
CampPerrin
Port-Salut

Vena Nieuwelink legt op 14 augustus 2021 de laatste hand aan een buffet als haar broer uit Port-auPrince belt. Hij zegt dat iedereen naar buiten moet
omdat er weer een aardbeving is. Nieuwelink woont
zelf al jaren in Nederland, maar kent als Haïtiaanse
de angst voor aardbevingen. ‘Ik informeerde natuurlijk hoe het ging bij mijn broer, maar het klonk nog
niet zo ernstig. Pas toen ik het buffet helemaal klaar
had ging ik googelen.’
De schrik sloeg haar om het hart toen ze de intensiteit van de beving zag en het epicentrum in het
zuiden van Haïti, de plaats waar haar moeder en zus
wonen, bleek te liggen. ‘Mijn broer en ik probeerden hen te bereiken, maar we kregen geen reactie.
Ik kan niet beschrijven hoe ik me toen voelde, hoe
bang ik was. We hebben God gedankt toen we
een paar uur later het telefoontje kregen: ze waren

‘ God wil ons werk gebruiken
om nu tot zegen te zijn.'

ongedeerd. Mijn zus is met haar kleine baby naar
buiten gerend toen haar huis begon te beven. Het
is onherstelbaar beschadigd. Ze is tot op de dag van
vandaag niet teruggegaan om bezittingen te zoeken
in haar huis, zo bang is ze. Maar ze leefden nog.
Van de andere familieleden kregen we pas twee
dagen later een positief bericht. Dat waren dagen
vol stress en spanning. Zeker ook toen orkaan Grace
eraan kwam na de aardbeving: hoe moest iedereen
dat overleven? Die ergste nood is afgewend, maar
we zijn er nog niet…’
BLIJVENDE STEUN
Nieuwelink zucht. ‘Je zou er bijna moedeloos van
worden. Zelfs het meest basale als water is schaars
of ontbreekt omdat de waterleiding kapot is. Ik vind
het heel erg om mijn mensen zo te zien lijden. Maar
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tegelijkertijd zie ik dat ze door willen. De kracht die
zij hebben bemoedigt mij om door te gaan.’ Nieuwelink zet zich met haar stichting Passie voor Haïti
hiervoor in. Net als Woord en Daad heeft zij na
orkaan Matthew noodhulp geboden. ‘Onder andere
het familiehuis van mijn moeder hebben we verstevigd. Juist vorig jaar is het afgerond. En het is als één
van de weinige huizen in de buurt blijven staan! Nu
kan mijn moeder mensen uit de buurt opvangen die
geen dak meer boven hun hoofd hebben. God wil ons
werk gebruiken om nu tot zegen te zijn.’
‘WE ZIJN HET GEWEND MET ELLENDE OM TE
GAAN’
Nieuwelink woont inmiddels al jaren in Nederland,
maar ze voelt de Haïtiaanse veerkracht nog altijd
in haar bloed. ‘Wij Haïtianen zijn het gewend om
met ellende om te gaan. Dat heeft me geholpen om
in de afgelopen tijd, toen de coronamaatregelen in
Nederland streng waren, de moed erin te houden
en ook andere mensen op te beuren. Bij de pakken
neerzitten heeft niet heel veel zin. In Haïti kon dat
simpelweg niet: als je na een aardbeving wil overleven, moet je op zoek naar eten en een dak. Haïtianen
willen leven in een eerlijk land. Daarvoor zijn eerlijke
verkiezingen nodig en eerlijke, autonome internationale steun. Soms dwingen stormen Haïtianen op
de knieën. Maar dan heeft het geen zin als een ander
land zegt: ik sta wel voor je op en ik ga wel lopen.
Nee, we moeten de steun krijgen waarmee we zélf
weer kunnen lopen.’

JACMEL

LES CAYES

Dit gebied is het
zwaarst getroffen.

Nieuw gebouwde
kerk en school in
Jolibois.

Hier staan 10 scholen
van partners en kerken.

EERLIJKE EN
AUTONOME
STEUN AAN HAÏTI
Door de jaren heen is er in Haïti heel veel werk gedaan. Steun die blijvend is, ook als een storm over het
land raast of een aardbeving het land laat schudden.
Naast de directe noodhulp (bijvoorbeeld na orkaan
Matthew in 2016) waaronder water, voedsel en
tenten zijn er ook middelen ingezet om de bevolking
weerbaar te maken, waaronder het bouwen van aardbevingsbestendige huizen, scholen en kerken. Deze
zijn altijd gebouwd in samenwerking met of door de
gemeenschap zelf.

Hier is de meeste
noodhulp verleend.
De aardbeving van
14 augustus 2021.

TOELICHTING

Jean Anold Jules (Parole et Action): ‘We zijn heel blij te
kunnen zeggen dat alle gebouwen die na orkaan Matthew zijn gebouwd (de huizen, scholen en kerken) zijn
blijven staan! Deze gebouwen zijn ook neergezet om
te dienen als opvangplek als er weer een aardbeving
komt. Met het bouwen van deze gebouwen hebben
we destijds trainingen gegeven over wat mensen kunnen doen als er een natuurramp aankomt. We kunnen
de stormen niet tegenhouden, we kunnen mensen wel
weerbaarder maken.’

5800

80 huizen gebouwd
sinds 2017, na orkaan
Matthew

Meer horen van Vena Nieuwelink
en haar visie over hoop voor Haïti?
Luister naar haar en Haïtikenner en
auteur Marcel Catsburg in de podcast
‘Hoop voor Haïti’. Te vinden op www.
woordendaad.nl/podcast of via de
gebruikelijke podcastkanalen of het
YouTube-kanaal van Woord en Daad.

Aquin

400

mensen kunnen
veilig wonen

2 scholen
gebouwd

kinderen opgeleid

(momenteel in het programma)

1548

kinderen bereikt

2 kerken
gebouwd

die niet bij hun familie leven, maar werken
in een ander gezin (restaveks = kindslaven)
in bescherming genomen en toegang
gegeven tot onderwijs (getal 2020)

Cijfers gaan over de periode 2020.
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DOOR ERIKA LEVERING, COMMUNICATIEMEDEWERKER

DUBBELINTERVIEW MET TWEE MOEDERS UIT HAÏTI EN NEDERLAND

VER WEG

‘IK GELOOF DAT GOD AANWEZIG IS IN HET
LEVEN VAN MIJ EN MIJN KINDEREN'

NAAM: JUDETTE JEAN FERJUSTE (51)
WOONT: IN CAZEAU, HAÏTI

DICHTBIJ

NAAM: CORIEKE KEEREWEER (36)
WOONT: IN DEN HAAG
GETROUWD, 4 KINDEREN

Wendell uit Haïti,
sponsorkind van
familie Keereweer.

GETROUWD, 4 KINDEREN

Corieke woont met haar gezin in een multiculturele
wijk in Den Haag. Over een aantal maanden
verwachten zij en haar man hun vijfde kindje. Het gezin
sponsort de 21-jarige Wendell uit Haïti.

Judette woont met haar kinderen in Cazeau, Haïti.
Haar man is een aantal jaar geleden geëmigreerd.
Als haar kinderen op school zijn, werkt Judette.

HOE ZIET DE DAGELIJKSE ZORG VOOR JOUW GEZIN ERUIT?
Het eerste wat ik ’s ochtends doe als ik opsta, is bidden. Daarna maak ik eten voor de kinderen. Na het ontbijt gaan ze naar
school en kruip ik achter mijn naaimachine. Ik ben dankbaar dat
ik werk heb en zo voor eten voor mijn kinderen kan zorgen. De
laatste tijd komt het helaas ook vaak voor dat de scholen gesloten zijn, eerst vanwege de onrust in het land en daarna door
de coronapandemie. De kinderen blijven dan thuis en ik help ze
met hun schoolwerk. Veel tijd om te werken heb ik dan niet.
WELKE UITDAGING ERVAAR JE IN HET MOEDERSCHAP?
Mijn eerste zwangerschap was een uitdaging. Negen maanden
lang leefde ik in spanning. Onze dochter werd geboren na drie
dagen hevige pijn. Inmiddels is zij 18 jaar oud en mede door de
steun van haar sponsor kan ze naar school. Onze twee jongste
kinderen werden te vroeg geboren, maar ook zij maken het
goed. Ik dank God hiervoor!
WAT ZIJN BELANGRIJKE LESSEN EN WAARDEN DIE JE
JULLIE KINDEREN WILT BIJBRENGEN?
Ik wil dat mijn kinderen de christelijke normen en waarden
kennen en deel daarom het Woord van God met hen. Ik moedig
ze aan om goed hun best te doen op school en hun huiswerk te
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maken, zodat ze een leven tegemoet gaan met minder uitdagingen dan ik nu zelf heb.
HAÏTI STAAT VOOR VELE UITDAGINGEN. WELKE INVLOED
HEBBEN DIE OP JOU?
Ik ben altijd bezorgd als mijn kinderen naar buiten gaan, want
op straat ligt het gevaar op de loer. De onrust in ons land zorgt
voor veel stress voor ons hele gezin.
WAT GEEFT JOU HOOP?
Ik geloof dat God aanwezig is in mijn leven en in dat van mijn
kinderen. Ik hoop dat God mijn kinderen zal blijven beschermen. Daar houd ik me aan vast.
WAT ZOU U WILLEN ZEGGEN TEGEN JULLIE SPONSOR IN
NEDERLAND?
Jullie zijn als een tweede familie voor ons. Moge God jullie
zegenen en beschermen in alles wat jullie doen.
De moeder van van Wendell, het sponsorkind van familie Keereweer,
was door de onrust in hun woonplaats Bel Air helaas niet bereikbaar voor dit dubbelinterview. Gelukkig kon moeder Judette wel
meewerken.

HOE ZIET DE DAGELIJKSE ZORG VOOR JULLIE GEZIN ERUIT?
Iedere morgen begin ik met stille tijd, want zonder geestelijk
voedsel kan ik geen zorg dragen voor mijn gezin. Daarna is de
grootste uitdaging om iedereen op tijd en enigszins toonbaar
en met gevulde magen en gevulde tassen op school te krijgen. Ik
zorg dat het huis aan kant is en ook de was vraagt bijna elke dag
wel wat tijd. ’s Middags ben ik er voor de kinderen en ’s avonds
zorg ik dat het eten op tafel staat.
WELKE UITDAGING ERVAAR JE IN HET MOEDERSCHAP?
Ik vind het soms lastig om mijn roeping als moeder te waarderen
en om met volledige toewijding elke dag opnieuw klaar te staan
voor mijn kinderen. Ik verlang ernaar om daarin meer aangemoedigd te worden. Onze maatschappij ademt zo’n andere geest
op dit gebied en dat zuigt soms de energie weg. Daarnaast vind
ik het opvoeden vaak een zoektocht. Ieder kind is een uniek
mens met eigenaardigheden. Je moet ze leren kennen en hun
vervolgens ook nog de weg wijzen, met je eigen zondige karakter
en beperkte inzichten.
WAT ZIJN BELANGRIJKE LESSEN EN WAARDEN DIE JE
JULLIE KINDEREN WILT BIJBRENGEN?
God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ik vind het
belangrijk dat mijn kinderen respect hebben voor een ander,
ongeacht wat iemand gelooft of hoe iemand eruitziet. Doe bij
een ander wat je graag wilt dat een ander bij jou doet en denk
aan je naaste in nood.

HAÏTI STAAT VOOR VELE UITDAGINGEN. WAT KRIJG JE
HIERVAN MEE?
Toen we hoorden over de aardbeving in augustus was onze
eerste gedachte: Toch niet weer? Waar in Haïti? Wat heeft ons
sponsorkind Wendell hiervan meegekregen? Een paar jaar terug
moest Wendell met zijn familie halsoverkop vluchten vanwege
rellen en is hun huis verwoest. Dan wordt de nood ineens heel
tastbaar. Ik besef te weinig dat het hele dagelijkse leven daar
voortdurend grote uitdagingen met zich meebrengt. Voor ons is
een coronavirus een flinke steen in de vijver, maar dáár zijn de
golven altijd hoog.
WAT GEEFT JOU HOOP?
Dat God regeert. Welke omwentelingen we ook nog zullen meemaken, en die zullen we meemaken, Hij regeert met vaste hand
en de overwinning is behaald. Ik heb hoop voor de toekomst
van mijn kinderen omdat God heeft beloofd dat Hij Zijn Naam
voortplant zolang de zon en maan schijnen. En met Zijn Naam op
hun voorhoofd kunnen ze, als Hij het geeft, staande blijven in de
dag van de verdrukking.
WAT ZOU U WILLEN ZEGGEN TEGEN DE MOEDER VAN
WENDELL?

De Heere Jezus is mens geworden. Hij weet hoe het is om te
midden van onrust en geweld te leven. Hij weet wat u nodig
hebt als moeder onder die omstandigheden. Breng al uw noden
maar bij Hem, want Hij zorgt voor u.
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als een kind
daar zit ze
omringd door puin
omarmd door de juf

OPNIEUW
ONTWRICHT
Zaterdag 14 augustus. We worden opgeschrikt door natuurgeweld. Opnieuw
Haïti. Ditmaal een aardbeving met een
kracht van 7.2 op de schaal van Richter. Opnieuw het land dat al zo arm en
ontwricht is. Zo veelvuldig geraakt door
aardbevingen, stormen en tsunami’s. Zo
verscheurd en lamgeslagen door geweld.
Geweld dat president Jovenel Moïse nog
niet zo lang geleden zijn leven kostte. En
wat te denken van de vele ontvoeringen,
waarmee bendes de samenleving in hun
greep houden. Om moedeloos van te
worden…
En juist dáárom willen we er voor de
mensen in Haïti zijn. In het vertrouwen
dat onze hemelse Vader de mensen in
Haïti niet loslaat. Met moed, zoals onze
lokale partner Restavek Freedom aangaf:

vandaag geen taal
geen rekenles
vandaag
ook geen
grote-mensen-denken
de rollen zijn omgedraaid

‘De bezorgdheid, steun en gebed geven
ons moed en vastberadenheid om hulp
te verlenen.’ En dankzij u, onze trouwe
achterban, hebben we daarvoor veel
middelen tot onze beschikking. Daarvoor
dank aan u allen! Wat is er ruimhartig gegeven. We zien zoveel bereidheid om bij
te dragen aan ons werk onder de meest
kwetsbaren. Op deze pagina leest u van
enkele trouwe donateurs waarom zij nu
juist ook Haïti steunen.

vandaag leert ze
haar juf een levensles
over kinderlijk vertrouwen
over hoop
over God die zorgt
ook nu

Tot slot vraag ik uw gebed dat datgene
wat we in samenwerking met onze lokale
partners doen, van grote betekenis mag
zijn voor de mensen in Haïti. Nogmaals
dank voor uw betrokkenheid en steun!

daar zit ze
en vol overgave
bidt ze vrijmoedig

Gerwin van Muijlwijk
Relatiebeheerder particulieren

om hulp voor de dag
morgen weer
- voor morgen
Gerrie Wiesenekker-van
Woudenbergh:

‘Ik heb met eigen ogen het leed in Haïti
gezien. Het voelt soms echt dramatisch,
het lijkt wel alsof het er steeds slechter
gaat en daar kun je moedeloos van worden. Maar: ik geloof ook dat het werk
in Haïti wél waarde heeft. Wij steunen
Woord en Daad omdat we geloven dat
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het geld goed terecht komt en omdat
ik geloof in hun werkwijze. Woord en
Daad biedt scholing en ondersteuning
aan kinderen, maar wil ze wel altijd op
laten groeien in hun eigen leefomgeving.
Dat vind ik heel mooi en ik ben ervan
overtuigd dat die aanpak werkt. Ik heb in
Haïti o.a. landbouw-, water- en scholingsprojecten gezien, en ondanks dat

het dramatisch kan lijken geloof ik dat
alles wat wij bij kunnen dragen van grote
waarde is!’

‘ Ik geloof dat alles wat
wij bij kunnen dragen van
grote waarde is!’

Kees van ‘t Wout:

‘Het is alweer 40 jaar geleden
dat we een artikel van Woord
en Daad lazen waarin een oproep stond om mee te doen aan
groepssponsoring van kinderen
op een school in Haïti. Daar zijn
we toen mee gestart, omdat we
geloven dat deze kinderen zo
een betere positie in de samen-

leving kunnen krijgen. Natuurlijk is dat lastig, want Haïti is
een moeilijk land. Momenteel is
het politiek en economisch gezien een rampgebied, en komt
er ook nog eens regelmatig
natuurgeweld voor. Maar juist
dan mogen wij delen van de ons
gegeven overvloed aan mensen
in Haïti die het moeilijk hebben.’

Marcel Zandee
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DOOR JANNEKE WITZIER-WEMMERS, RELATIEBEHEERDER BASISSCHOLEN

Ben jij er ook (weer) bij op D.V. 29 januari? Volg ons online
kinderprogramma ‘Tel je zegeningen!’ Meer informatie en
aanmelden: woordendaad.nl/werelddag/kinderprogramma

DOOR DE REDACTIE

ACTIE IN UITVOERING

Hallo jongens en meisjes,
Ben jij weleens erg geschrokken van natuurgeweld?
Van een harde donderslag of felle bliksemflits? Of
misschien woon jij wel in het zuiden van Nederland
waar afgelopen zomer erge overstromingen zijn
geweest. Dan voel je je ineens heel klein, hè? In
Nederland komt zulk natuurgeweld gelukkig niet zo
heel vaak voor. In andere landen is dit helaas veel
vaker het geval.
Haïti werd op 14 augustus op opgeschrikt door een
zware aardbeving. Veel huizen, maar ook kerken en
scholen zijn ingestort of beschadigd. Ook in 2010
is er een heel zware aardbeving geweest, waar jongeren en volwassenen nu weer gelijk aan moesten
denken. Velen hoopten dat ze nooit meer in zo’n
situatie terecht zouden komen.
Helaas is er met deze aardbeving weer heel veel
schade en verdriet gekomen in Haïti.
Woord en Daad kan, met hulp van veel giften, noodhulp verlenen. Er wordt water, voedselpakketten,

PUZZEL

Geheimschrift
Los jij dit geheimschrift op?
Speur erop los en mail de
oplossing met je naam, adres en
leeftijd voor D.V. 31 januari naar
kids@woordendaad.nl. Succes!
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zeep en toiletpapier uitgedeeld. Dekzeilen zijn ook
enorm belangrijk na zo’n ramp. Zo kunnen gezinnen
toch droog blijven als hun huis is ingestort.
Bijzonder om te zien hoe de mensen met zo’n natuurramp omgaan. Na de eerste paniek en chaos willen
Haïtianen zelf ook graag weer vooruit, ze ruimen
puin op en kijken wat er weer opgebouwd kan gaan
worden. Bid jij mee voor herstel en wederopbouw
van Haïti?

De nieuwe Verrekijker ‘Ik zie jou!’ staat
helemaal in het teken van Haïti! Aanvragen
kan via: info@woordendaad.nl.

Groetjes, Janneke Witzier
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Verkoop Flamingo-postzegels

Tuintjesmarkt

Herfstactiviteit
Het was een gezellige drukte op camping De Verborgen Hoek in Harich.
Op 20 oktober jl. werd er een herfstactiviteit georganiseerd. 30 enthousiaste deelnemers hebben een herfstkrans met eucalyptus en bessen
gemaakt. Ook was er een verkooptafel met kaarten, Woord en
Daad-postzegels en het dagboek
van Rina Molenaar. De avond heeft
het mooie bedrag van € 600,- opgebracht. Dit bedrag gaat naar
Noodhulp Haïti.

®£
∆©©±
Giftenoverzicht derde
kwartaal 2021
Woord en Daad hecht eraan om
op transparante wijze haar giften
te verantwoorden. Dit overzicht
geeft inzicht op hoofdlijnen. Hebt
u er vragen over? Bel ons gerust
voor meer informatie.

PROGRAMMA
Algemeen
Bewustwording

BEDRAG
4.016.188
470

Onderwijs
Overige inkomsten
Policy Influencing
TVET/JBS

146.792
1.774.325
830
2.314

de Filipijnen
Inclusive Agribusiness
Job Booster
Onderwijs
Ethiopië

Bangladesh

245.320

Huizenbouw

16.648

Duurzaam water

Job Booster

49.376

Inclusive Agribusiness

Nepal
Onderwijs

307.500
69.981
69.981

Sierra Leone

768.019
266.243

Inclusive Agribusiness

113.690

Job Booster

52.092

Noodhulp

654.350

Onderwijs

501.751

Inclusive Agribusiness

158.545

Onderwijs

1.231.304

Sri Lanka

90.605

Job Booster

132.989

Weerbaarheid

Inclusive Agribusiness

54.875

Onderwijs

302.431

Guatemala

Duurzaam water

Burkina Faso
Algemeen / intern
Duurzaam water

7.236.480
35.875
163.860

Inclusive Agribusiness

24.000

Job Booster

35.730

Tsjaad

426.475

1.449.189

Job Booster

212.435

1.730.452

Onderwijs

214.040

Uganda

385.885

Duurzaam water

1.214.541

India

Policy Influencing

5.465.395

Job Booster

295.151

1.473.189

Haïti

Onderwijs

61.658

743.704
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Onderwijs

3.680

1.223.125

Policy Influencing

489.991

Huizenbouw

Noodhulp

42.500

593

Nalatenschappen

Job Booster

819.215

732.233

-61

Onderwijs

Job Booster

5.864

Nalatenschappen

825.121
4.007.772

308.032

Bewustwording

646.057

Gezondheidszorg

3.375

3.274

Nederland

179.297

Inclusive Agribusiness

30.502

55.000

Benin

5.696

Inclusive Agribusiness

883.396

Onderwijs

Duurzaam water

Job Booster
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Joëlle van der Meiden (7) uit Meteren is druk bezig geweest. Ze heeft ‘flamingo-postzegels’ uit de
Verrekijker verkocht op het familiefeestje van de
45-jarige bruiloft van haar opa en oma. Hiermee
heeft ze € 34,50 opgehaald voor kinderen in Haïti.
Bedankt Joëlle, je hebt een heel mooi bedrag
opgehaald met deze actie!

Emma van Alphen uit Dirksland
heeft op 25 september met haar
opa en oma meegedaan aan de
tuintjesmarkt bij woon-zorglocatie Nieuw Rijssenburgh. Ze hebben een bedrag van € 60,- verdiend. De opa van Emma heeft
dit bedrag aangevuld tot € 100,-.
Het doel van deze mooie actie
is het sponsorkind van groep 7
en 8 van CBS Prins Maurits in
Dirksland. Wat een geweldige
actie van Emma en haar familie.
Hartelijk dank!

MEER LEZEN?

DICHTBIJ
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EEN VAN DE...

betrokken collega’s bij
noodhulp Haïti

Welkom op onze (online) Werelddag!

Zichtbare zegen

Reis mee langs boeren over de hele wereld! Deze online Werelddag staat
helemaal in het teken van onze agri-projecten. Benieuwd naar vissers in Sri
Lanka of akkerbouwers in Benin? Schrijf de datum vast in je agenda. Ook
verwelkomen we een oud-sponsorkind!
Handig om te weten: deze Werelddag vindt, net als afgelopen keer,
weer ’s avonds plaats. De tijden van zowel het kinderprogramma als
het hoofdprogramma staan op de website. Ook staat daar meer
informatie over de beschikbare plaatsen op locatie.

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE:
WWW.WOORDENDAAD.NL/WERELDDAG

JE KWAM GELIJK IN ACTIE. WAT DEED
JE ALS EERSTE?
‘Het was vakantietijd, dus de helft van
het Noodhulpteam was op vakantie. Dat
was even pionieren, maar de collega’s die
er waren hebben de schouders eronder
gezet om zo snel mogelijk een pagina op
de website live te krijgen waarop mensen
kunnen doneren. Daarvoor hebben we
ook de collega’s van onze financiële afdeling nodig, die ook gelijk in actie kwamen.
Het mooie van dit soort situaties is dat
veel collega’s betrokken zijn en willen
helpen. Noodhulp komt eigenlijk altijd
onverwacht. Omdat het vakantie was,
stonden er niet heel veel afspraken in de
agenda. Als dat wel zo is, dan vraagt dat
wat aanpassingsvermogen. Nu leverde
dat gelukkig geen problemen op.’
HOE ZIT HET MET DE
BEREIKBAARHEID VAN ONZE LOKALE
PARTNERORGANISATIES IN HAÏTI?
‘Hoewel we te maken hebben met tijds-

Werelddelen is een gratis kwartaaluitgave van Woord en Daad voor
belangstellenden. Op verzoek kunt u ook alleen ons decembernummer ontvangen.
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid
drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering
van mensen hier en daar.
WOORD EN DAAD
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16E, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
Fax 0183-611808
info@woordendaad.nl
www.woordendaad.nl

Hannah Neele is als communicatie
collega nauw betrokken bij de aardbeving van 14 augustus jl. op Haïti. Via
mailings en andere berichten hield
ze u en ons op de hoogte van wat er
gebeurde.
WANNEER HOORDE JE VAN DE
AARDBEVING EN WAT WAS JE EERSTE
REACTIE?
‘De aardbeving vond plaats op zaterdagmiddag, Nederlandse tijd. Ik las het al vrij
snel via een nieuwsapp op mijn telefoon.
Ik hield er al rekening mee dat ik na het
weekend gelijk aan de slag zou gaan om
een noodhulpactie op te zetten voor
Haïti. Mijn eerste gedachte was: ‘Niet
weer Haïti.’ Het land is in 2010 ook zwaar
getroffen. Heftig dat deze mensen nu
weer hard geraakt zijn. Naast de aardbeving volgde er ook een tropische storm.
Mensen die dakloos geworden zijn vanwege de aardbeving, werden dus ook nog
eens getroffen door een storm en konden
nergens terecht. Onvoorstelbaar.’

COLOFON

RAAD VAN BESTUUR
Rina Molenaar MSc

verschil, was de bereikbaarheid goed.
Ze slapen op andere tijdstippen dan wij,
maar in Nederland hebben we niet veel
gemerkt van slechte bereikbaarheid.
Vaak verliep communicatie ook via onze
collega Sander die in Peru woont en
werkt. Al met al kregen we regelmatig
e-mails met updates. We merken wel dat
partners heel druk zijn met hulp verlenen
en daarom minder tijd hebben om ervaringsverhalen van inwoners van Haïti op
te halen. Dat is heel begrijpelijk, want er
heerst veel chaos in het land.’
BIJ DE COMMUNICATIE OVER EEN
RAMP KOMT VEEL KIJKEN. HOE HEB
JE HET AANGEPAKT?
‘In de loop van de maandag kwamen
er verhalen en foto’s binnen van onze
partners uit Haïti. Heftig om te zien hoe
deze mensen getroffen worden. Maar
het is tegelijk bijzonder om een kleine bijdrage te kunnen leveren. Onze partners
gingen gelijk aan de slag met het maken
van voedselpakketten en het uitdelen
van dekzeilen. Ze hielden ons op de
hoogte van de vorderingen door foto’s en
spraakberichten te sturen. De betrokken
achterban hielden we via de projectpagina op de hoogte. En veel sponsors wilden
weten of hun sponsorkind ongedeerd
was. Dat was gelukkig zo.
Samen met collega’s van de doelgroep
particulieren en kerken, heb ik noodhulpmailings gemaakt. Die verstuurden we
per mail en per post. Ongelofelijk hoe
betrokken mensen zijn. We kregen veel
giften. Daar word je stil van!’
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ACHTER DE FOTO

Judeley
Dit is de 8-jarige Judeley* uit Haïti. Hij straalt, want zojuist
is hij herenigd met zijn broer Henry en zus Lineda. Zij
woonden tot voor kort bij een ander gezin in de hoofdstad
Port-au-Prince. Hoewel er toegang tot onderwijs was
beloofd, zaten Henry en Lineda de meeste dagen thuis en
kregen ze weinig eten. Toen Judeley op het zomerkamp
van onze partnerorganisatie Restavek Freedom vertelde
over deze situatie, besloten zij het gezin te steunen. De
kinderen wonen nu weer bij hun moeder en kunnen dankzij
Restavek Freedom naar school.
*Om privacyredenen is dit niet zijn
echte naam.

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

Foto: Restavek Freedom
Haïti, 2021
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Foto: Restavek Freedom
Haïti, 2021
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Jean Bilda Robert

‘Het versterken van gemeenschappen
is een belangrijke sleutel bij het
verdrijven van armoede.’

VOEL JE VERBONDEN

Werkt bij Restavek
Freedom, Haïti

Meerdere keren heb ik Haïti bezocht. En iedere keer als ik daar was raakte de tegenspoed en onrust in het
land me. Maar wat me nog veel meer raakte was, en is, de enorme veerkracht en hoop van de Haïtianen.
Toen ik in gesprek was met een man die voor zich uit zat te staren tijdens ons gesprek over zijn leven, het
land en de uitdagingen, zei hij treffend: ‘Ik heb hoop, omdat God ook Haïti heeft geschapen.’

Kleine aanjagers
van verandering

In dit themanummer over Haïti vertellen we over veerkracht en hoop voor dit zo vaak getroffen land.
We doen ons werk onder de zegenende handen van God. Bidt u mee om Zijn zegen voor ons werk en onze
naasten wereldwijd, en speciaal ook voor de inwoners van Haïti?

Met vriendelijke groet,

Haïti, enkele
maanden na de
aardbeving

Judeley
Dit is de 8-jarige Judeley* uit Haïti. Hij straalt, want zojuist
is hij herenigd met zijn broer Henry en zus Lineda. Zij
woonden tot voor kort bij een ander gezin in de hoofdstad
Port-au-Prince. Hoewel er toegang tot onderwijs was
beloofd, zaten Henry en Lineda de meeste dagen thuis en
kregen ze weinig eten. Toen Judeley op het zomerkamp
van onze partnerorganisatie Restavek Freedom vertelde
over deze situatie, besloten zij het gezin te steunen. De
kinderen wonen nu weer bij hun moeder en kunnen dankzij
Restavek Freedom naar school.
*Om privacyredenen is dit niet zijn
echte naam.

Rina Molenaar

directeur-bestuurder

#NOODHULPHAÏTI

Sponsor een kind
Gift overmaken zonder machtiging? Ons IBAN-nummer is NL64 RABO 0385 4870 88 t.n.v. Woord en Daad. U vindt de bankgegevens ook in het colofon van elke Werelddelen.

VENA NIEUWELINK:

‘God is Haïti
niet vergeten’

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

MACHTIGING SEPA
eenmalig het bedrag van €

Noodhulp Haïti

van mijn rekening te schrijven voor:

INCE Haïti (onderwijs)

Waar meest nodig

Naam:
Relatienr.:
Uw rekeningnummer (IBAN)
Plaats:

Handtekening:

Datum:

#NOODHULPHAÏTI

Door ondertekening van dit formulier geeft u Woord en Daad toestemming deze incasso-opdracht
door te sturen naar uw bank, en uw bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven.

Stichting Woord en Daad • Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem • Tel: 0183-611800 • info@woordendaad.nl
IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88 • Incassant ID NL88ZZZ411181680000 • KvK 41118168

U kunt deze
machtiging twee
keer dubbelvouwen,
dichtplakken met
plakband en opsturen.
Niet afknippen a.u.b.
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‘Wanneer we proberen de
wonden van de wereld te
helen, vormen we de handen
van Christus. Dat is een grote
verantwoordelijkheid.’

INHOUD

4

- Jean D. Darius, directeur van Université
Chrétienne du Nord d’Haïti
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Kostbare genade

Werken met hoop

‘Want u weet de genade van onze Heere
Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm
geworden, daar Hij rijk was, opdat u door
Zijn armoede rijk zou worden.’
2 KORINTHE 8:9
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› VOORAF

Op 22 augustus 1956 werd van een diepte van 1035 meter bevestigd wat iedereen op 8 augustus eigenlijk al wist:
er waren geen overlevenden. Op die dag dreef een brand
in de Waalse mijn Bois du Cazier 262 mijnwerkers als ratten in de val. Na die gebeurtenis bezocht de toenmalige
koningin van België het rampgebied om haar meeleven te
tonen met de verslagen achtergeblevenen. Zij schaamde
zich bovendien niet om de kleding van de mijnwerkers
aan te doen. Zo werd ze echt één van hen. Later zei een
getuige het zo: ‘Nooit was onze koningin mooier dan toen
ze haar koningsmantel aflegde en een overall aantrok, om
zo met ons mee te leven en te lijden.’

Hij kwam om te zoeken en zalig
te maken wat verloren is.
Dit voorval doet me denken aan wat veel eerder in onze
geschiedenis plaatsvond - een daad van uiterste compassie. Jezus werd arm, hoewel Hij rijk was. De Belgische
koningin hulde zich in het gewaad van mijnwerkers om
mee te leven. Jezus Christus hulde zich in het gewaad van
ons mens-zijn en daalde zo af naar deze ellendige wereld.  
Waarom? Om mee te leven? Stellig. De gebrokenheid in
de wereld is huiveringwekkend groot. Om mee te lijden?
Vast. Er is zoveel verdriet en pijn. Maar in de eerste plaats
om de toorn van God over onze zonden te dragen. Dat is
iets wat die Belgische koningin niet kon. Ze leefde en leed
mee. Maar ze verliet de plek van de ramp, en keerde weer
terug naar de comfortabele omstandigheden van het hof.
Maar Jezus…. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken
wat verloren is. Om rijk en heel te maken. Zijn Koninkrijk
komt! De kostbare genade van onze Heere Jezus Christus
is een bron en stimulans om goed te doen, ver weg en
dichtbij. Ook vandaag!

‘Heb jij het nieuws van Haïti gehoord?’
Het nieuws is slechts enkele minuten oud als een
vriendin me appt.
Gelijk check ik de nieuwssites en lees ik: ‘Haïti opnieuw
getroffen door een aardbeving.’
Na een diepe zucht lees ik verder.
Weer Haïti…
Mijn gedachten gaan terug naar 2004.
Het moest het feestjaar worden van 200 jaar
onafhankelijkheid voor Haïti.
Het werd echter een rampjaar.
Een staatsgreep deed president Jean-Bertrand Aristide
uit het land vluchten. Een complete chaos was het gevolg.
Dat jaar bezocht ik Haïti.
Op een dag ontmoette ik een man zittend op een muurtje
in het stadspark van de hoofdstad.
Hij staarde voor zich uit.
We kregen een gesprek over zijn leven, het land met alle
uitdagingen.
Hij had zijn vragen: Waarom die onrust en tegenspoed?
Was er nog toekomst voor zijn gezin in dit land?
‘Heb je nog hoop?’, vroeg ik voorzichtig.
‘Ja!’ antwoorde hij overtuigd. ‘Omdat ik weet dat God
ook Haïti heeft geschapen.’
Mijn gedachten gaan terug naar 2010.
35 seconden beefde de aarde in Port-au-Prince, de
hoofdstad van Haïti.
De ramp was niet te overzien. Honderdduizenden doden
werden geteld. Onbeschrijflijk leed, op afstand niet te
bevatten.
‘God heeft ook Haïti geschapen.’
De woorden kwamen terug in mijn gedachten.
Ze gaven me moed.
Met eigen ogen zag ik een paar maanden later de ravage.
Ik was onder de indruk van de veerkracht én het geloof
dat ik bij de Haïtianen zag.
Ik snapte de woorden die de toenmalige president René
Préval na de aardbeving tot de bevolking sprak: ‘Haïti
zal niet vergaan… In uw moed vinden wij de kracht om
verder te gaan.’
De ravage van de aardbeving deze zomer is groot.
Maar we werken met hoop!
Omdat we belijden: God heeft ook Haïti geschapen!
r.molenaar@woordendaad.nl
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