
Sam en bouwen 

aan de toekomst 

============================== 

Nieuwsbrief juli 2021 

 

 

Beste Vrienden,  

Het wordt steeds zwaarder in Haïti. Naast de pandemie is 

er veel politieke onrust. Volgens een goede kennis in Haïti 

is het voor de mensen bijna een hel. Het is moeilijk om aan 

voedsel te komen door de hoge prijzen. De scholen zijn veel dicht en het is niet 

zoals hier dat er dan  online les gegeven kan worden.  

Veel wegen zijn geblokkeerd naar bijna alle richtingen in het land. Er wordt nu 

zelfs gekeken om voedsel over het water naar de dorpen te brengen en dan in 

het dorp hopen dat daar een vrachtwagen is voor verder vervoer. 

Het is op dit moment onverantwoord om een bezoek aan Haïti te brengen. Het 

land is erg onrustig, vooral in en rond de steden. Er zijn kidnappingen en gangs 

die tegen elkaar en de regering strijden.  

Onze projecten zijn op het platteland en daar is het redelijk veilig, maar de 

wegen erheen zijn vaak met rotsblokken en brandende autobanden 

geblokkeerd. Het is al eens voorgekomen dat de vrachtwagen met de 

voedselpakketten weer rechts omkeer moest maken. 

De laatste voedselpakketten die 

geschonken zijn door Hart voor 

Kinderen zijn ruim een week na 

afspraak bezorgd op onze 

projecten. Dit moest onder politie 

begeleiding, om te voorkomen dat 

de auto leeg geroofd zou worden. 



We danken Hart voor Kinderen voor hun enorme steun bij het bekostigen van de 

voedselpakketten.  

Hiernaast een paar foto’s van het 

uitdelen van de pakketten. 

Haïtianen zijn geneigd om heel 

serieus op foto’s te kijken, maar 

we kunnen jullie verzekeren dat ze 

er heel blij en dankbaar mee zijn.  

 

Wat de pandemie aangaat daar hebben ze in onze regio nog niet veel last van 

gelukkig. Wel zijn door de pandemie de prijzen van voeding en andere artikelen 

enorm gestegen. 

Recent kregen wij te horen dat de waterpomp 

niet goed werkt, dit komt volgens onze contact 

persoon door de droge periode, maar ook omdat 

de pomp niet diep genoeg geslagen is. Daar 

wordt nu aan gewerkt. Water op het project is 

natuurlijk wel de eerste levens behoefte. 

Voor de kinderen is de vraag om hulp voor 

schoolgeld, uniformen boeken en verder 

leermateriaal. In het nieuwe schooljaar willen we 

graag met de muziekschool starten, daar is een 

bedrag voor gedoneerd door een kinderkoor van 

de kerk gemeenschap in Leimuiden. Dat is een 

mooi begin, alleen nog niet genoeg om wat leuke 

muziek apparatuur van te kopen. 

Vindt u dit een leuk project om te steunen? Dan 

graag “muziekschool” vermelden bij uw donatie. 

Verder gaan we natuurlijk door met de lopende projecten, zoals de tuintjes en 

de kippen. Alles met als doel dat ze zelfredzaam worden. 

Ook de organisatie Childright willen wij hierbij nog hartelijk bedanken voor de 

mooie gift in 2021. 



Het is voor de bewoners een zware en moeilijke tijd, ook voor ons als hulp 

verleners is het belangrijk om zo creatief mogelijk de materialen en de hulp die 

wij met elkaar zo graag willen geven daar ook aan komt. 

We zouden graag met eigen ogen willen zien wat er nu nodig is. Ook voor de 

mensen van de projecten is het belangrijk dat zij ons regelmatig zien. Gelukkig 

hebben we goede contact personen, zodat de hulp niet stil is komen te liggen. 

 

Onze voorzitter, Ria van der Linde-Pollemans, heeft 

een boek geschreven : 

 “EEN KINDJE ERBIJ MAAR HOE, mijn ontdekkingsreis 

naar de Wereld van de Adoptie”.  

Het boek is te bestellen door een email te sturen 

naar info@vriendenvanhaitinederland.nl, onder 

vermelding van uw naam en adres. 

De prijs van het boek is 14,95 euro, exclusief 

verzendkosten. De opbrengst  gaat naar de 

stichting voor onderhoud van de 

woningen. Er is een beperkte 

oplagen. OP=OP 

 

Ook in 2021 blijven we met uw steun actief in Haïti.  
Vergeet ze niet! 
 
Met warme liefdevolle groet, 
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 
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