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Na onze vorige nieuwsbrief van oktober 2018 is er weer veel gebeurd.  

We hebben een actie gedaan voor verf, zodat we de laatste huisjes kunnen verven als Ria van 
der Linde in Haïti is. 

Er loopt een actie via een kerk in Leimuiden, daar hebben wij  in oktober 2018 een lezing over 
Haïti gegeven, met foto’s erbij. 

Door onze kerk in Spanje is € 350 gedoneerd 
voor een kerst/nieuwjaarsmaaltijd voor de 
kinderen van de twee dorpjes. Dat is ook uit- 
gevoerd. De kinderen kregen heerlijk eten en 
hebben daar erg van genoten. (FILMPJE).  

We hebben naar verschillende  Emmaus-
stichtingen  een verzoek voor een donatie uit 
staan. Van één Emmaus-stichting in Bilthoven 
hebben wij € 1000 ontvangen.  

Een actie voor de verjaardag van Ria van der Linde via Facebook heeft ook wat donaties 
opgeleverd. 

In november en december was er veel onrust in Haïti, zelfs in januari en februari waren er 
stakingen, veel ‘blokkies’ (wegversperringen) en was er een week lang zelfs geen vliegverkeer 
mogelijk. Zelfs het Carnaval is ervoor afgelast! 

Op vrijdag 18 januari had Ria een gesprek met Rob Padberg, voormalig consul van Haïti, over de 
aanleg van een waterput en de start van de tuinbouwschool. Er moet een goede contact-
persoon komen in Haïti die dit allemaal kan realiseren en dus verstand heeft van land- en 
tuinbouw. Bovendien moeten de tuinbouwproducten verkocht worden. De waterput moet 
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bereikbaar zijn voor de bewoners van de omliggende dorpjes. Er moet een comité komen dat 
verantwoordelijk is voor de waterput i.v.m. onderhoud en er moet een omheining om de put 
gemaakt worden i.v.m. het stelen van water. Iedereen moet een kleine bijdrage betalen als er 
water gehaald wordt. Eén of meerdere personen moeten hierover de leiding krijgen en alles 
financieel bij houden. De families moeten aan de slag, de inkomsten moeten genoteerd worden, 
zo ook de uitgaven, voor wie is de winst, waar gaan ze de producten verkopen. Wie 
administreert, wie heeft waar recht op, ook een investeringsplan met investeringsbegroting en 
balans. Een hele administratie! 

Het gesprek van 31 januari 2019 met onze contactpersoon van Wilde Ganzen is goed verlopen. 
Zij willen de tuinbouwschool financieel steunen. Dat doen zij alleen als er een goed plan ligt en 
wij een organisatie in Haïti hebben met een juridische vorm. Daarvoor zorgt Monsieur HERLY. 
We hebben hem telefonisch gesproken over het tuinbouwproject. Hij gaat daar een plan voor 
schrijven, dat we aan Wilde Ganzen kunnen voorleggen. 

We gaan nog wat voetbalschoenen en een generator meegeven aan de container naar Haíti. 

Donderdag 7 februari 2019 heeft Ria van der Linde in het dorpje Torrevieja in Spanje in een kerk 
een Power Point Presentatie gegeven. Deze kerkgemeente zal ons verder financieel steunen. 

Op dit moment ligt er een aanvraag klaar voor het bouwen van zes nieuwe huisjes in Vialet. 

Met deze nieuwsbrief bent u weer op de hoogte van de activiteiten van de Stichting. 

 

Overleg door de bewoners van Vialet over het tuinbouw-

project 

 

 

 

 

 

 


