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Beste Vrienden, 

Wij hadden jullie graag beter en leuker nieuws gestuurd, maar ook in Haïti 

zijn noodmaatregelen afgekondigd in verband met het Corona virus. De reis 

naar Haïti in mei 2020 is dan ook al een tijdje geleden geannuleerd . 

Door het vochtige klimaat en de hoge temperaturen in Haïti is de hoop dat 

het virus zich minder snel zal 

verspreiden dan in de Europese 

landen. Toch zijn er ook in Haïti 

al tientallen gevallen bevestigd, 

voornamelijk van binnen-

komende reizigers (volgens de 

WHO). Ook in Haïti zijn ze druk 

bezig met voorlichting te geven 

en net als bij ons zijn alle 

scholen en kantoren gesloten.  

 

Op ons project is tot nu toe iedereen gezond en wij hopen dat dat zo mag 

blijven. We hebben regelmatig contact met Vialet, om te horen hoe het gaat 

en wat er eventueel nodig is als er mensen ziek zouden worden. Op dit 

moment kunnen wij hiervandaan helaas niet veel doen.  

 
 

Er is ook goed nieuws. De laatste 4 huisjes in Vialet zijn klaar en bewoond. In 

totaal staan daar nu dankzij uw hulp 10 huisjes. Ook de waterpomp voor de 

bevloeiing van de gewassen werkt.  

Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen van de lopende 

projecten. We hopen op uw financiële steun zodat, als het virus voorbij is, er 

verder gegaan kan worden aan de uitbreiding van het kippen-, tuin- en 

schoolproject  

Vergeet ons niet! Wij gaan graag door om samen met jullie een klein en toch 
heel groot verschil te maken.  

Voor iedereen heel veel sterkte in deze lastige coronatijd. We gaan er samen 

voor en komen er samen uit. 
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