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Nieuwsbrief december 2022 

Kerstgroet van Stichting 

‘Vrienden van Haïti Nederland’. 

 

Lieve vrienden, vrienden van Haïti Nederland. 
 
Het bestuur vroeg mij, ‘Zie je het wel weer zitten om een nieuwsbrief/ kerstgroet 
te schrijven? Er is zo weinig hoopvols te vertellen, zoveel ellende daar.’ 
 
Als deze vraag twee jaar, zelfs één jaar geleden 
aan me gesteld was, had ik mogelijk 
schoorvoetend toegegeven dat ik het niet 
gemakkelijk vond om een nieuwsbrief/ 
kerstgroet te schrijven. Met alle zorgen en 
problemen in Haïti en op een hele andere 
manier alle zorgen en problemen dichterbij 
hier in Europa en Nederland. Dit jaar ligt mijn 
antwoord op die vraag echter onverwacht 
anders. 

ster van Bethlehem, symbool voor licht en hoop 

Ondanks de zeer terechte opmerking vanuit het bestuur over de voortdurende 
ellende in Haïti! Alsof het nooit ophoudt en alleen maar erger wordt. Alsof er 
bijna niks meer overblijft aan waardigheid voor de mensen in Haïti. Alsof het 
vuur van woede en onrecht brand, woedt en tiert alles verteerd en niets meer 
overlaat. Alsof er geen hoop meer is, voor niemand, of dat het ooit nog wat te 
verwachten valt. Alsof het donker geworden is, zo donker en het donker altijd 
blijven zal.  
 
Waarom mijn antwoord dan dit jaar toch anders is? Wat maakt dat ik het dit jaar 
gemakkelijker vind, dan de voorgaande jaren, om deze nieuwsbrief en kerstgroet 
te schrijven aan jullie, onze vrienden, vanuit onze stichting ‘Vrienden van Haïti 
Nederland’. Ik zal mijn best doen om dit uit te leggen. 



Ondanks dat het niet goed gaat in Haïti, dat de situatie daar voor iedereen alleen 
maar verslechtert en wanhopiger wordt, hoor en zie ik nóg steeds blij en positief 
nieuws van de mensen die we daar kennen en ondersteunen en dat maakt mij 
blij en geeft me hoop op de toekomst. 
 
Ondanks dat we dit jaar weinig structureels en opbouwends 
konden doen voor de mensen in Haïti en ons project Vialet. 
Dat wát we konden doen werd vol blijdschap ontvangen én 
onderling verdeeld. Het gaf onze vrienden in Haïti hoop. Dat 
ze niet vergeten zijn, dat ze vrienden hebben. Dat wij hier ver 
weg bij hen vandaan, aan hen denken en hen in deze grote 
ellende willen helpen tot het weer zover is dat ze zelf verder 
kunnen. Weer verder kunnen bouwen op de basis, die door 
vriendschap en hoop, overeind en sterk gebleven is.  
 
Ik heb me de afgelopen periode, waarin ik zoveel akelig en verdrietig nieuws 
steeds opnieuw moest horen vanuit Haïti, gericht op alle mooie dingen die we 
hebben meegemaakt en opgebouwd in het verleden en alle dingen die we nog 
steeds doen ongeacht hoe groot of klein. De prachtige herinneringen, de mooie 
dierbare momenten. 
 
De banden die we al hebben gesmeed en die nog steeds onwrikbaar daar zijn, 
die we samen vast willen houden in deze zware tijden, net zolang tot … 

 het niet meer erger wordt maar beter, 

 tot deze mensonwaardige situatie zich omkeert naar menselijkheid en 
gerechtigheid, 

 tot het verterende vuur van woede zicht ombuigt naar een vlammetje hoop 
wat zich mag uitbreiden naar een vuur van 
vreugde.  

 
En wij samen verder kunnen gaan als vrienden, 
als mensen, gelijkwaardig op deze aarde.  
 
Dat ik dit alles, ondanks de huidige situatie, 
nog steeds hoor en zie, maakt dat ik jullie, 
vrienden van Haïti Nederland, daar graag over 
schrijf vandaag in deze nieuwsbrief en 
kerstgroet van onze stichting. Omdat ik weet 
dat wij er samen voor hen zullen blijven zijn, de 



banden vasthouden en het oog gericht houden 
op een toekomst, menswaardig voor ons 
allemaal.  
 
Onze blik, in het donker nog misschien, maar 
omhoog en vooruit gericht! Omhoog naar die 
‘ster van Bethlehem’ die ons licht geeft, ons 
leidt en hoop brengt! Hoop voor hen, hoop 
voor ons, hoop voor ons allen tezamen. 
 
 

Wij ‘Stichting Vrienden van Haïti Nederland’ willen júllie, onze vrienden, hartelijk 

danken voor alle steun en aandacht van het afgelopen jaar.  

Onze hoop blijft om ons project in Vialet en de mensen in die leefomgeving, te 
blijven helpen. Voorlopig op kleine schaal in hun basisbehoeften aan voeding en 
hygiëne materialen. En hopelijk in de toekomst weer meer om hun leefsituatie 
steeds iets verder te verbeteren.  
 
Het afgelopen jaar hebben we ons eigen project in Vialet en veel mensen 
daaromheen kunnen helpen met verschillende voedingspakketten, wat hen 
enorm ondersteund heeft.  
 
De afgelopen jaren hebben we; 

• Huisjes geplaatst. 

• Een gemeenschappelijke ruimte voor onderwijs en cursussen gebouwd. 

• Een waterpomp geboord en geplaatst. 

• Toiletten aangelegd. 

• Noodhulp geboden in verschillende gebieden. 
 
Voor de toekomst hebben we hoop dat we; 

• Een EHBO post kunnen opbouwen. 

• Muziek- en danslessen kunnen organiseren 

• Schoolgeld te betalen voor kinderen in ons project. 

• Uniform en schoenen te organiseren voor de schoolgaande kinderen. 
 
Voorlopig, zal gezien de situatie in Haïti, vooral onze basis ondersteuning van 
groot belang blijven en willen we ons richten op het aanbieden van basisvoeding 
en hygiënische hulp.  



 
Wilt u ons en onze vrienden in Haïti - blijven- helpen, dat kan! 
En daar zijn ze u meer dan ooit zeer dankbaar voor. 
We zijn blij met elk bedrag dat u wilt schenken, maar om u een idee te geven; 

 Voor 10 euro krijgt een gezin op 1 januari een voedzame ‘Soup Joumou’, de 
traditionele onafhankelijkheidsdag soep.  

 Voor 25 euro verzorgen we een heerlijke Kerstmaaltijd voor een heel gezin. 

 Voor 35 euro stellen we een hygiëne pakket samen voor een gezin. 

 Voor 45 euro regelen we een basisvoedingspakket voor een gezin. 
 
Voor elk ander bedrag wat u wilt schenken, zullen wij een goede bestemming 
vinden binnen ons project of bij nood in noodgebieden.  
 
Als laatste wil ik u allen nogmaals hartelijk 
danken voor uw gaven 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 hoopvolle groet; namens het bestuur van ‘Stichting Vrienden van Haïti 
Nederland’. 
Ria van der Linde-Pollemans 
 

Help ons helpen: 

• Steun ons financieel.  

• Word vriend/ donateur via onze website. 

• Deel dit bericht op uw ‘social media’, in uw gemeenschap, kerk, sportclub en 
vriendenkring. 

• Volg ons op Facebook en 'like' ons.  
 

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

http://www.vriendenvanhaitinederland.nl/

