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Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 

Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 

Steek ze aan, ze mogen branden gaan 

Nu meteen, kaarsje één 
 

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 

Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 

Steek ze aan, ze mogen branden gaan 

Goed idee, kaarsje twee 

 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 

Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 

Steek ze aan, ze mogen branden gaan 

Kijk, ik zie, kaarsje drie 
 

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst 

Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij 

Steek ze aan, ze mogen branden gaan 

Veel plezier, kaarsje vier 

 

Uit volle borst zong hij mee met zijn iets oudere broer en hoewel hij niet alle 

woorden kende hoorden we steeds duidelijk zijn "verlanglichtjes” boven het 

zingen van zijn broer uitkomen.  



We moesten erom lachen, we raakten 
vertederd en het zette ons aan het denken. Als 
je vier jaar oud bent, wat zou ‘verlanglichtje’ 
dan voor je betekenen?  

En verlangen, wat betekent dat, voor ons? 
Voor u, voor mij? Verlangen om deze kerst 
weer samen te kunnen en mogen zijn om 
samen te vieren? 

En als dat dan kan een sprankje hoop ervaren? 
Hoop op een toekomst die weer meer 
samenzijn biedt, minder scheiding 
veroorzaakt? En als het niet kan, wat dan? 
Teleurstelling, frustratie, verdriet? Om daarna 
het verlangen te richten op; ‘misschien met 
oud en nieuw of in het nieuwe jaar?’ 

Zo hoor ik het ook over het verlangen van onze 
vrienden in Haïti. Ook zij willen graag weer 
‘samen zijn’ niet gescheiden als volk door 
honger, armoede, geweld en overheersing. Niet gescheiden van elkaar of andere 
landen maar gelijkwaardig leven. Niet anders zijn als mens dan andere mensen. 
Dezelfde verlangens hebben over- en naar een fijne toekomst voor zichzelf en 
hun kinderen. En als dat een beetje lukt, een sprankje hoop ervaren! En als dat 
nog niet lukt? Teleurstelling, frustratie, verdriet? 

Wat betekent verlangen voor mij?  
Ik, ik verlang naar verbintenis, dichtbij en ver af. Hier met mijn vrienden en 
familie en ook met mijn vrienden en familie in Haïti. Want ondanks de moeilijke 
tijd, waarin we afstand moeten houden waarin we niet of nauwelijks kunnen 
reizen, we elkaar weinig echt kunnen ontmoeten, in verbintenis kunnen we 
blijven! In gedachten, in wensen, in een kaartje, in gebed, in actie om iets te 
schenken waar een ander blij van wordt. 

Verlangen betekent voor mij niet stil zitten, wachten en maar hopen dat het 
(goed) komt. Verlangen is voor mij actie, in beweging te komen. Iemand bellen, 
een kaart sturen, geld over maken voor een goed doel, via beeld en geluid elkaar 
zien en spreken, aan elkaar denken, elkaar respecteren, vertrouwen en goed zijn 
voor elkaar. 



Verlangen betekent voor mij een weg zoeken, door het donker, richting het licht. 
Laat mij maar zo'n verlanglichtje zijn, die voorzichtig stapje voor stapje, die weg 
vindt en die weg gaat, tot we weer allemaal samen kunnen zijn.  

En u? Wat betekent verlangen voor u, wie wilt u zijn voor een ander?  
Wij ‘Stichting Vrienden van Haïti Nederland’ willen jullie, onze vrienden, hartelijk 
danken voor alle steun en aandacht van het afgelopen jaar. Dank, dank, dank 
daarvoor! 

Ons verlangen blijft om ons project in Vialet en de mensen in die leefomgeving, 
groot en klein, te blijven helpen. Hun leefsituatie steeds weer iets verder te 
verbeteren. Zoals we tot nu toe ook gedaan hebben. Ondertussen hebben we 
huisjes kunnen opzetten, een gemeenschappelijke ruimte voor onderwijs en 
cursussen, een grote groente- en fruittuin en een waterpomp. 
We hebben een enorm fijn contactpersoon gevonden, die ons goed helpt en veel 
regelt in Haïti en die zelf ook in Vialet woont. We kunnen van hem op aan 
waardoor we ook nu het project kunnen blijven helpen. 

Ook hebben we kunnen helpen in het noodgebied na de aardbeving van 
Augustus. En we hebben plannen voor de toekomst  
❖ Een EHBOpost.  
❖ Muziek en dans bijeenkomsten waar je kunt leren drummen en dansen en 

mag ontspannen en plezier maken.  
❖ Kinderen naar school laten gaan door schoolgeld en uniform en schoenen te 

betalen.  
❖ En natuurlijk zullen we altijd kijken of we kunnen ondersteunen bij 

basisvoedsel.  
 
Maar in december willen we eerst graag, net als 
eerdere jaren, zorgen dat ook onze vrienden in 
Haïti een kerstmaaltijd krijgen.  

En straks op 01 januari 2022 hun traditionele 
‘Soup Joumou’, goed gevulde pompoensoep.  

Ik beloof u het recept hiervan op 30 december op onze 
facebookpagina ‘Vrienden van Haïti Nederland’ te 
plaatsen. Dan kunt u hem ook maken op de 31ste en 
delen op 01 januari 2022 met buren, vrienden en 
familie, zoals de traditie is in Haïti. Hou dus de 
facebookpagina in de gaten! 



 
Wilt u ons en onze vrienden in Haïti helpen, dat kan! 
Steun ons financieel.  

Voor 10 euro verzorgen we voor een heel gezin een voedzame Soup Joumou 
Voor 25 euro verzorgen we voor een heel gezin een heerlijke Kerstmaaltijd. 

Voor elk ander bedrag wat u ons en hun wilt schenken, zullen wij en goede 
bestemming vinden binnen ons project of bij nood in noodgebieden.  

Als laatste wil ik u allen nogmaals hartelijk danken voor uw giften en steun. 
Zonder u geen verandering, geen sprankje hoop voor de toekomst waar we zo 
naar verlangen.  
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; Dank u wel! 

Met een liefdevolle groet; namens het bestuur van ‘Stichting Vrienden van Haïti 
Nederland’ 
Ria van der Linde-Pollemans 

Ook in 2022 blijven we met uw steun actief in Haïti.  
Vergeet ze niet! 
 

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