
                   NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018 

In juni van dit jaar zijn er zes huisjes 
gebouwd in Maho, een dorpje in de regio 
Petit Goave. Maar dat is nog niet alles, in 
de maand oktober komen er nog zes 
huisjes bij. Zo halen wij met uw financiële 
hulp de families uit de tenten. De 
tenten, die mensonwaardig zijn om 
daarin te moeten wonen. Stichting 
Vrienden van Haïti Westvoorne werkt 
hard aan een gezonde woonruimte 
voor veel families.  

 

 

.  

Het breiproject gaan wij in 2019 verder ondersteunen, zodat de 
vrouwen en kinderen zich daar verder in kunnen ontwikkelen. In 
februari 2018 waren ze allemaal zeer enthousiast en kwamen er 
vrouwen uit de bergen om ook te leren breien. Geweldig om dit te 
zien, zij kunnen dan door de gemaakte producten te verkopen, een 
klein beetje voorzien in hun 
levensonderhoud 

 

Daarnaast hebben zij ook  hun tuintjes, 
waar ze hun groenten verbouwen voor 
eigen gebruik. Wat over is kunnen ze 
dan weer verkopen of ruilen voor rijst. 

 

 

 

In 2019 gaan we proberen om zonnepanelen te realiseren voor beide projecten, Maho 
en Vialet. Daar zoekt de Stichting nog sponsors voor. Als er stroom is kunnen wij later 
ook een computerklasje oprichten. Zodat de ontwikkelingen van de kinderen door 
kunnen gaan.  



 

Help mee, om alle kinderen daar naar school te laten 
gaan. De ouders van deze kinderen willen zo graag dat 
hun kinderen het beter krijgen dan zij het zelf hebben 
gehad. Ook al zijn ze geboren in een straatarm land, de 
kinderen hebben er niet  omgevraagd om daar geboren te 
worden. Met uw hulp en voor € 12 per maand helpt u een 
kind naar school, inclusief uniform. Na school krijgen ze 
een maaltijd en bijles en er wordt een sportprogramma 
aangeboden. Wij hopen echt voor deze kinderen op uw 
steun te mogen rekenen, zodat ook zij naar school kunnen 
gaan. Wilt u een kind persoonlijk steunen dan kan dat ook.              

U kunt zich aanmelden via : 
info@vriendenvanhaitiwestvoorne.nl. onder vermelding 
van uw gegevens en help een kind naar school  

 SPORT IS DE BESTE MEDICIJN TEGEN ARMOEDE. 

In maart 2018 is onze contactpersoon met voetballen 
begonnen, inmiddels zijn er ruim 120 kinderen aan het 
spelen. Van verschillende verenigingen uit Nederland is 
er voetbalkleding binnen gekomen. Daarvoor onze 
hartelijke dank namens de voetbal jeugd in Petit Goave.  

Dit jaar heeft de Stichting 
enkele mooie donaties 
gekregen. Daar worden 
huisjes van gebouwd voor 
families die nog in tenten 
leven. 

Ook zijn er drie wc’s van gebouwd wat een hele luxe is 
voor de mensen in Haíti die op het platteland of in de 
bergen wonen. In de stad ziet men wel toiletten in 
sommige huizen. De stichting wil graag nog een waterput 
bouwen en douches. De waterput is belangrijk en water 
hoort bij de eerste levensbehoeften, maar ook om ziektes 
te voorkomen moet er schoon drinkwater komen. 

Douches zijn zeer  belangrijk voor de wat oudere meisjes en voor de vrouwen, zodat zij 
wat meer privicy krijgen. Dat is een stap vooruit voor de dames.  

Wij hopen, dat u met plezier deze nieuwsbrief leest en danken u voor uw ondersteuning.  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ria van der Linde-Pollemans – voorzitter. 
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