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Nieuwsbrief Juni 2020 

 

Beste Vrienden, 

Ook in Haïti heeft het corona virus toegeslagen. Gelukkig verspreidt het zich niet zo 

snel als in de naburige Dominicaanse Republiek. Wel komen er nu veel Haïtianen 

daar vandaan terug, met alle risico’s van dien. Onderstaande kaart geeft een beeld 

van de verspreiding volgens de officiële instanties op 29 mei. We weten dat er net 

als in Nederland veel meer besmettingen zullen zijn en dat het niet volledig is, maar 

het geeft wel een beeld waar de brandhaarden zijn. 

 

Het is voor iedereen een moeilijke tijd met het 

vreselijke Corona virus. Wij hebben het geluk dat wij in 

Nederland wonen en gebruik kunnen maken van goede 

medische zorg. In Haïti kan dit virus tot één grote ramp 

leiden. De medische zorg is hier niet op berekend en te 

duur voor de mensen die wij een warm hart toe 

dragen. Ook Haïti is in een lockdown. De mensen 

moeten echter ook de straat op om hun brood te 

verdienen. Het is allemaal niet zo makkelijk in Haïti.  

 

Het coronavirus heeft eind mei ook de regio van Petit 

Goâve bereikt. Dit is de regio waar wij ons project 

hebben samen met u. We kregen vanuit ons project 

een noodkreet om hulp. Er dreigt hongersnood! 

Wij doen nu een beroep op alle vrienden van Haïti om financieel mee te helpen om 

de bewoners van ons project in Vialet en Maho aan een voedsel en desinfectie 

pakket te helpen. Een gecombineerd pakket kost 30,- euro. Daar kan een gezin 

ongeveer een maand van eten en zich verzorgen. Wij willen zoveel mogelijk 

voedsel/ desinfectie pakketten op onze projecten uitdelen. 

Helpt u mee om de mensen in Haïti de Corona tijd goed door te komen? 

Iedere GIFT is welkom! 

 

Ria van der Linde, namens het bestuur; Stichting Vrienden van Haïti 
Nederland 

 

Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl  
Reknr: NL 89 RABO 0105 1897 15 

 

 

Zie de volgende pagina’s voor onze keramiek actie. 

  

http://www.vriendenvanhaitinederland.nl/


 

De stichting is actief met het maken van keramieke 

Taps-Taps, Engelen, leuke vogelhuisjes en 

waxinelichtjes. Deze kunnen buiten en binnen en zijn 

ook leuk om cadeau te geven. Zo proberen wij ook 

ons steentje bij te dragen in deze zware tijd. Het zijn 

allemaal leuke cadeautjes in plaats van een bos 

bloemen of als een extraatje. De opbrengst komt 

volledig ten goede aan de stichting. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria (06-23241700).  

De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Als het niet op voorraad is, is de levertijd 

ongeveer 4 weken. 

Engel: 32 cm hoog en in alle kleuren te maken.  

Prijs 19,50 euro  

De engel kan tot een hoogte van 50 cm gemaakt worden, 

is straks leuk op de kersttuintafel. 

 

 

 

 

Tap-Tap: 18 cm hoog en 23 cm breed in alle gewenste 

kleuren te maken  

Prijs: 12,50 euro  

 

 

 

 

 

Tap-Tap groot: 32 cm hoog en 38 cm breed deze is alleen 

nog gebakken moet nog geglazuurd worden. Kan ook als 

naamplaat bij de voordeur! 

Prijs: 19,50 

 

 

 

 

Vogelhuis is 32 cm hoog en 26 cm breed ook in alle kleuren 

te verkrijgen  

Prijs: 12,50 

 

 

 

 

 

 

Waxinelichthouder: gemaakt van een hostablad. Leuk om 

met een paar aan de buitenmuur te hangen of op het 

terras. Kan in elke gewenste kleur en verschillende maten. 

Prijs: 12,50 

 


