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De onrust in Haïti duurt voort en zorgt voor angst 

onder de inwoners. Tegelijkertijd zien we ook dat 

ze door willen met hun dagelijkse bezigheden. De 

kinderen volgen onderwijs wanneer dat kan, de 

docenten nemen deel aan trainingen en de ouders 

proberen wat geld te verdienen en hun kinderen te 

ondersteunen. In deze rapportage geven we een 

update over het sponsorprogramma waar ook uw 

sponsorkind aan deelneemt. 

Onderwijs op afstand steeds belangrijker  

Door alle onrust in het land wordt onderwijs op 

afstand steeds belangrijker. AMG Haïti werkt 

samen met andere partners om hier goed 

lesmateriaal voor te ontwikkelen, zodat de ruim 

600 sponsorkinderen ook vanuit huis onderwijs 

kunnen blijven volgen. In de afgelopen maanden 

volgden 31 docenten en medewerkers twee 

trainingen om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. Ondanks de uitdagingen kijkt AMG 

naar wat wél kan en laten ze het onderwijs zo goed 

als mogelijk doorgaan. 

 

Post ontvangen, hoe werkt dat? 

We krijgen regelmatig de vraag: hoe gaat zo'n 

schrijfproces nu eigenlijk als mijn sponsorkind iets 

schrijft? We leggen het hier uit! AMG Haïti heeft 

verschillende invulbrieven die ze kunnen 

gebruiken. De brieven worden in principe 

geschreven op school, want dan zijn alle kinderen bij 

elkaar. Als een kind niet op school is of ziek is, gaat 

een medewerker bij het kind thuis langs. Na de 

instructie gaan de kinderen aan de slag. Ze schrijven 

in het Frans, waarna AMG de brieven naar het 

Engels vertaalt. AMG zorgt vervolgens dat de brief 

wordt opgestuurd naar Woord en Daad. Afhankelijk 

van de voorkeur van de sponsor, komt de brief per 

post, per mail of via MijnWoordenDaad bij de 

sponsor terecht. 

 

School in brand gestoken  

Van onze lokale medewerker kregen we het 

verdrietige bericht dat een bende op 2 mei de 

Nosirel school en naastgelegen kerk in Bel-Air in 

brand hebben gestoken, omdat een andere bende 

zich daar schuil hield. Deze school werd sinds vorig 

jaar niet meer gebruikt: vanwege het geweld wordt 

het onderwijs op een andere locatie gegeven. In 

januari kregen we al het bericht dat twee 

sponsorkinderen van 13 en 18 waren overleden 

nadat ze werden geraakt door een kogel toen ze 

huiswerk aan het maken waren. Het is een 

noodlottig voorbeeld van hoe onschuldige mensen 

klem zitten tussen de vechtende bendes in 

verschillende delen van de stad.  

 

De onveiligheid op straat is groot en de wanhoop 

neemt toe. We willen u daarom oproepen: bid voor 

de situatie in Haïti, voor de kinderen, voor hun 

ouders, voor de leraren. Bid voor veiligheid en 

herstel! Mochten we bericht hebben over uw 

sponsorkind, dan nemen we altijd persoonlijk 

contact met u op. 
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‘Het sponsorprogramma zorgt ervoor dat ik naar 
school kan en iedere dag een maaltijd krijg. Aan het 

einde van het jaar krijgen we een cadeautje, dat is 

altijd een feestelijk moment,’ zo vertelt Dahana. 
Inmiddels is ze al 18 jaar en zal ze het 

sponsorprogramma bijna verlaten. ‘Ik weet dat de 
sponsoring straks stopt als ik afstudeer, maar het 

liefst zou ik zo lang mogelijk in het programma 

blijven.’ 
 

Motivatie 

Soms komt Dahana kinderen tegen die niet 

gemotiveerd zijn om naar school te gaan. ‘Ik moedig 
ze dan aan om wel naar school te blijven gaan, en 

vertel ze dat ze de kans die ze via het sponsor-

programma krijgen serieus moeten nemen. 

Sponsoring heeft mijn familie en mij zoveel goeds 

gegeven. We konden ons ontwikkelen zonder ons 

veel zorgen te maken over de kosten van onderwijs. 

Op school en in de kerk kwamen we in aanraking 

met het christelijk geloof. De Heere God heeft ons 

geholpen in moeilijke tijden.’ 
 

‘De Heere heeft mij gespaard!’ 
Eén van die moeilijke momenten was dus in 2010, 

toen een aardbeving Haïti verwoestte. ‘Ik was nog 
maar 6 jaar oud. Toen ik merkte dat de grond 

beefde, ging ik snel naar binnen. Daar viel een balk 

op mijn voet. krijgen. Ik was nog maar net buiten 

toen ons huis instortte. 

 

 

Dahana (18): ‘De Heere heeft mij gespaard!’ 
 

Nog maar 6 jaar oud is Dahana, als ze op 12 januari 2010 ternauwernood de aardbeving in Haïti overleeft. Het 

huis is verwoest en ze moet met haar familie opnieuw beginnen. Een zware tijd, maar drie jaar na die vreselijke 

gebeurtenis neemt Dahana’s leven een positieve wending als ze wordt toegelaten tot het sponsorprogramma. 

‘Het sponsorprogramma zorgt ervoor dat ik naar 
school kan en iedere dag een maaltijd krijg. Aan het 

einde van het jaar krijgen we een cadeautje, dat is 

altijd een feestelijk moment,’ zo vertelt Dahana. 
Inmiddels is ze al 18 jaar en zal ze het 

sponsorprogramma bijna verlaten. ‘Ik weet dat de 
sponsoring straks stopt als ik afstudeer, maar het 

liefst zou ik zo lang mogelijk in het programma 

blijven.’ 
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