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Beste Vrienden, 

Al even zit ik naar het witte vlak op mijn scherm te kijken, niet wetende waar te 
beginnen ! 
 
Na de laatste nieuwsbrief van juli 2021, waarin we schreven over mooie donaties 
en kleine positieve stappen vooruit, maar toen ook al over rellen, blokkades, 
kidnappingen en enorme financiële devaluatie, staan we nu opnieuw verbijsterd 
te kijken! Hoeveel leed kan dit land, kunnen deze mensen en de kinderen van 
Haïti verdragen.  
 
Overweldigend is het nieuws en het breekt ons hart. Daar word ik stil van en 
weet even niet meer hoe nu verder. Dat gevoel zal mogelijk herkenbaar zijn voor 
u, voor jullie, het even niet meer weten. En dat zal zeker zo zijn voor de 
Haïtiaanse bevolking.  
 
Bij mijn bezoeken door de jaren heen heb ik de jammerklacht van Haïtianen vaak 
gehoord. Het is een hartverscheurend geluid. Met alles wat in hen zit, zetten ze 
een aanklacht in en vragen God naar het waarom en tegelijkertijd om hen te 
helpen: "BonDye, wywywy Papa Nou ede mwen, ede nou", "Goede God, 
waarom, waarom Onze Vader help mij, help ons". 
Om vervolgens uit te huilen en weer op te staan. Sterk in hun geloof en met 
kracht weer op te bouwen. En als zij verder kunnen gaan, moeten wij dat zeker 
kunnen en doen, om zo hen te helpen weer verder te gaan. 
 
Een kort overzicht van wat er gebeurd is sinds Juli. 
 



    
De rellen, blokkades, kidnappingen en enorme politieke onrust nam meer en 
meer toe. Benzine werd onbetaalbaar en ook het basis voedsel. Dit leidde tot 
meer opstand en woede, tot meer geweld op straat, overvallen in publiek 
transport en vooral veel angst ! 
 

    
Op 7 Juli is de zittend president Jovenel Moise in zijn eigen huis doodgeschoten 
en zijn vrouw raakte ernstig gewond. Dat dit kon gebeuren, verstomde voor even 
de grote en vele rellen, maar vergrootte de angst en de onrust onder de 
bevolking. Gedurende de weken daarop veranderde langzaam ook deze situatie 
weer en werd de situatie meer en meer onveilig door bendes, overvallen en 
namen de tekorten aan alle basisbehoeftes verder toe. 
 

   
Op 14 Augustus 2021, in de ochtend om 08:05 vindt in Haïti, opnieuw een zware 
aardbeving plaats. De aardbeving heeft een kracht van 7.2 op de schaal van 
Richter met het epi-centrum in St Louis du Sud zo'n 11 km gelegen van Les Cayes 



en ongeveer 125 km van Port au Prince. Er is enorme schade in Les Cayes en 
verder zuidelijk tot bovenaan in Jérémie. Ook het eilandje Ile à Vache ligt dichtbij 
het epi centrum. Er dreigde een tsunami. 
 

       
Mensen zoeken onder het puin naar overlevenden met hun handen, de weinige 
toegangswegen zijn verwoest en er kwam ook nog een tropische storm 
overheen. Als ik deze nieuwsbrief schrijf is er al sprake van meer dan 2000 
doden, meer dan 12.000 gewonden en duizenden daklozen en is men nog steeds 
zoekende naar de vele vermisten.  
 

 
Wij, "Stichting Vrienden van Haïti Nederland" willen helpen en vragen u, jullie 
om ons daarbij te helpen. Wij komen al meer dan 30 jaar in Haïti en kennen de 
mensen en de organisaties die iets kunnen betekenen in deze noodsituatie. Het 
geld komt via deze mensen en organisaties direct ten goede aan daadwerkelijke 
noodhulp in het Zuiden. 
 
Er is op dit moment vraag naar schoon water, basisvoedsel zoals rijst, bonen, 
olie, meel en direct onderdak zoals tenten en snel shelters. Na de noodhulp 
kunnen we gaan helpen bij opbouw en herstelwerk.  



Via onze contacten in Haïti - organisatie BND van R. Padberg en Stichting 
studiehulp Kay Kok van Reinhilde van der Kroef, kunnen we starten met het 
vervoeren, aanbieden en uitdelen van water en basis voedsel.  
Hiervoor hebben we al enkele donaties gekregen. Onze dank aan 'Hart voor 
Kinderen' en een privé gift -anoniem- en ook Child Right heeft een mooie 
toezegging gedaan. Daarnaast hebben we contact met bevriende organisaties ter 
plaatse die kunnen gaan helpen met wederopbouw. 
 

Help ons helpen !! Hoe? 
1. Steun ons financieel op banknummer: NL 89 RABO 0105 1897 15 (BIC: 
RABONL2U) onder vermelding van “Aardbeving Zuid Haïti” 
2. Word vriend/donateur via onze website: www.vriendenvanhaitinederland.nl. 
3. Deel dit bericht op uw sociale media, in uw gemeenschap, kerk, sportclub, 
vrienden kring, volg ons op Facebook en 'like' ons daar.  
 

Laten wij het antwoord zijn op de hartverscheurende jammerklacht van 
onze vrienden in Haïti; "Bon Dey, wywywy Papa Nou ede mwen, ede nou"  
En zeggen; “Ja, we komen jullie te hulp!” 
 
Afsluiten wil ik deze nieuwsbrief graag met positief nieuws over ons projecten in 
Vialet. Gelukkig gaat het hier oké. Kleine stapjes! Ondanks dat de mensen de 
aardbeving goed gevoeld hebben en erg bang zijn geweest door de ervaringen 
en het trauma uit 2010, zijn er geen verwoestingen, gewonden of doden. 
Het herstel van de waterpomp is stil gelegd voor nu, dit omdat er geen 
grondboringen mogen plaats vinden op dit moment als gevolg van de afgelopen 
aardbeving en de vele nog aanwezige naschokken. 
 
We zullen snel weer van ons laten horen over de ontwikkelingen in Haïti, wat we 
kunnen en zijn gaan doen aan directe hulp in het rampgebied en onze blijvende 
hulp aan ons project in Vialet. 
 
Met warme liefdevolle groet, , namens het bestuur van “Stichting Vrienden van 
Haïti Nederland”, 
Ria van der Linde - Pollemans 

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