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De Vredeskerkgemeente spaart al vanaf zondag   17   juni   2007  voor de stichting  

                                               "Hart voor Haïti". 

Angelaure kwam naar Nederland vanuit een kindertehuis op Haiti. Zij werd geadopteerd door 

Erik en Marielle Drogt in de wijk De Schooten. Dit was aanleiding om voortaan voor Hart voor 
Haïti te sparen. 

 

Daarvóór spaarde de wijkgemeente voor andere projecten. Aangereikt door Kerk in Actie.  

Het project heette Kinderen in de Knel. 

 

Over Hart voor Haiti (Stichting): 

Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, 

afkomst of politieke overweging. 
Zij helpt waar hulp het meest nodige is met bijna uitsluitend Haïtiaanse medewerkers. De 

stichting is opgericht in 1982 en wordt geleid door Johan Smoorenburg. Johan is 28 jaar 

actief als zendeling. De stichting werkt met kleine maar zeer doeltreffende projecten. 

 

 

http://www.hartvoorhaiti.nl/
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Organisatie: 

De Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht 

geloof, afkomst of politieke overtuiging. De stichting werkt door middel van kleine, maar zeer 

doeltreffende projecten. 

Zij helpt daar waar hulp het meest nodig is met vrijwel uitsluitend Haïtiaanse medewerkers. 

De stichting is opgericht in 1982 en wordt geleid door een Nederlandse medewerker genaamd 

Johan Smoorenburg. Johan is 32 jaar actief. Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar 

overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het 

evangelie is het doel van de Stichting Hart voor Haïti. 

Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de 
sociale, maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen 

op het kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door 

scholing en voeding. De ouden van dagen een rustige oude dag. Het kinderdorp in Bon-

Repos, samen met de projecten in Leogane, is en zal ook in de toekomst een oase van hoop 

zijn. 

Om dit te realiseren en te continueren, wordt hulp verleend aan de armen op Haïti. Kinderen 
zonder toekomst en soms zelfs zonder levensverwachting worden liefdevol opgenomen in het 

kinderdorp. Door het kinderadoptieplan wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning 

van de kinderen in het kinderdorp. Hulpverlening wordt gezien als een integraal onderdeel 

van de evangelieverkondiging. 

De overheadkosten zijn vanaf 1982 ruim onder de 10% gebleven en de stichting heeft voor 

de komende jaren dezelfde doelstelling. De hechte samenwerking die er is met organisaties 

als Wilde Ganzen, ICCO en EO-Metterdaad zullen ook in de komende tijd worden 
gecontinueerd. Door deze organisaties en in samenwerking met onze achterban wordt 

uitbreiding van het werk op Haïti mogelijk gemaakt. 

In de afgelopen 24 jaar (in 2007 bestaat de stichting 25 jaar) zijn vele projecten zoals het 

kinderdorp, nursery, school Bon Repos, kerk Bon Repos, vormingscentrum, bakkerijproject 

gerealiseerd. Voor de komende jaren zal (mits de situatie in het land zich dit toelaat) op basis 

van een beleidsplan verdere uitbreiding plaatsvinden. Dit wordt met uw hulp en door uw hulp 
mogelijk gemaakt! Hiervoor hartelijk dank. 

Missie Hart voor Haiti (Stichting): 

De Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De 

allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de Stichting Hart 

voor Haïti. Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de 

toekomst de sociale, maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief 

uitgedragen. Kinderen op het kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere 
toekomst geboden door scholing en voeding. De ouden van dagen een rustige oude dag. Het 

kinderdorp in Bon-Repos, samen met de projecten in Leogane, is en zal ook in de toekomst 

een oase van hoop zijn.   

Activiteiten Hart voor Haiti (Stichting): 

Daar er sprake is van een kinderdorp, bejaardenhuis, scholen e.d. is er te allen tijde behoefte 

aan financiële bijdragen om de investering in de kinderen (die een christelijke opvoeding 
krijgen), bejaarden, personeel, onderhoud gebouwen e.d. te financieren. Daarnaast is er 

sprake van projecten zoals renovatie van gebouwen, voedselprojecten, bouwen van huizen 

buiten het project e.d. Hiervan is een aparte rubriek op de website opgenomen onder de 

noemer “projecten”. 

Vanwege de onrustige situatie op Haïti kan het zijn dat er geen projecten mogelijk zijn. 

http://www.wildeganzen.nl/
http://www.icco.nl/
http://www.eo.nl/home/html/metterdaad_home.jsp
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Bestedingen Hart voor Haiti (Stichting): 

Alle uitgave van Stichting Hart voor Haiti worden verantwoord via de jaarverslagen die wij op 

de website publiceren. Aangetekend dient te worden dat de overheadkosten <10% bedragen, 

financiele bijdragen worden onder andere geleverd door organisaties als EO-Metterdaad en 
Wilde Ganzen, ter verificatie van de bestedingen kunt u contact opnemen met de referenties 

zoals vernoemd op de website. 

Giften die worden overgemaakt ten behoeve van een project gaan voor de volledige 100% 

naar het project. 

Sparen voor kinderen in Haïti. 1e keer. 

In de Vredeskerk sparen we dit jaar voor een project In Haïti. 

Voor stichting Hart voor Haïti. 

Er zijn deeldoosjes uitgedeeld, waarin de kinderen en volwassenen van de 

kerk in kunnen sparen. Deze doosjes worden twee keer per jaar ingeleverd. 

De eerste keer is een bedrag van € 1021,08 uit de deeldoosjes gekomen. 

De deeldoosjes van "Kinderen in de Knel" hebben weer een prachtig resultaat opgeleverd voor 

de kinderen van Hart voor Haïti. 1021,08 euro 

Gemeente, namens de kinderen in Haïti, hartelijk dank. 

Met Pinksteren kunt u de nieuwe doosjes weer inleveren. 

Het is een beetje kort dag deze keer, maar als we met z'n allen goed ons best doen komt er 

vast weer veel uitrollen. 

 

10 juni 2007 Opbrengst: € 1158,84 (Opbrenst spaardoosjes 1e halfjaar 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vredeskerkdenhelder.nl/kinderenindeknel.htm
http://www.vredeskerkdenhelder.nl/kinderenindeknel.htm
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1 juni 2008 Afsluiting project Kinderen in de Knel en kindernevendienst  

 

 € 1318,99. Een prachtig resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendmaking opbrengst 2e halfjaar voor Haïti 

Hallo! Ik ben met 1e Advent naar de kerk geweest, en de opbrengst van de doosjes werd 

bekend gemaakt. Mevr. Moens vertelde dat  Rien Schelhaas naar Leiden toe was, en dat ze 

het daarom maar met haar moesten doen, haha.Ook zei ze dat er onder een paar stoelen in 

de zaal visjes waren verstopt met een geldbedrag erop. De kinderen haalden die op met 

pannen. Nadat de mensen eindelijk allemaal onder hun stoel hadden gekeken en alle vissen 
compleet waren, noemde Mevr. Moens de bedragen op en wie het eerst het bedrag wist zou 

een leuk prijsje krijgen. 

Ik had stiekem mijn rekenmachine erbij gepakt, maar dat mocht natuurlijk niet. 

Toen alle visjes op waren genoemd, bleek het bedrag maar liefst € 1248,33 te zijn! 

De prijs ging naar mevr. Grin. 

Ik weet alleen niet wat het prijsje was! Het was weer een leuke bekendmaking opa! 

Britt Kraak 
Opbrengst uit o.a. de deeldoosjes van het 2e halfjaar 2008 is: € 1248,33 cent.  

http://picasaweb.google.nl/g.schelhaas/AfsluitingProject
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Resultaat 1e halfjaar 2009 

Er zat een flink bedrag in de deeldoosjes voor Kinderen in de Knel op 1e 

Pinksterdag 31 mei 2009.  € 1682,27 

Dit bedrag werd door gemeenteleden naar boven afgerond. Het uiteindelijke 
bedrag werd € 2000,00  

Namens de kinderen van Bon Repos op Haïti weer hartelijk bedankt. 

Uitslag spaarbedrag Kinderen in de Knel  

2e halfjaar 2009 Kindertehuis Bon Repos te Haïti € 1943,00 

 

Een stukkie hier een stukkie daar……. En toen was de puzzel klaar en werd het heerlijk 
lachende Haïtiaanse grietje in volle glorie zichtbaar. Maar  met het zichtbaar maken van het 

meisje kwamen ook de cijfers  1, 9, 4 en 3  te voorschijn. Het geboortejaar van mij, Rien 

Schelhaas. Nou en denkt u . Maar als dit ook het bedrag is wat het afgelopen halfjaar door u 

als gemeente bij elkaar is gespaard voor het kinderdorp Bon Repos op Haïti, dan is dat 

natuurlijk heel andere koek. Gewoon fantastisch € 1.943,00!!!!  Chapeau!, hoor ik Mart 

Smeets zeggen. Gelukkig heb ik ook een hoed en die heb ik dan ook een keer of drie voor u 
op en afgezet. Roel niet want die heeft 

geen hoed, maar die heeft een drietal 

buigingen gemaakt. 

En of het niet op kan, bij het uitgaan van 

de dienst op zondag 13 december, werd 

mij door iemand tussen neus en lippen 

toevertrouwd dat hij, deze ‘iemand’ het 
bedrag zou afronden op € 2.000.00.  

Daar mag je toch wel even stil van worden 

toch?  Voor de tweede keer in successie 

mag onze bekwame 

 ‘wijkportemonneebeheerder’ de heer Geale 

de Haan dit fantastische bedrag over 
maken naar de Stichting Hart voor Haïti. 

Zoals u inmiddels weet neemt Roel, de 

(veel) jongere broer van mij, de regie over als het gaat om het spaarproject. Betekent dat 

dan dat je stopt Rien met alles? Nee hoor, blijft u gewoon vragen en doen wat u altijd gewend 

bent.  Alleen op de ‘directiestoel’ zit iemand anders zou je kunnen zeggen. In plaats van 

Marinus Schelhaas is dat vanaf  heden Roelof Schelhaas. 

Op de bewuste zondag 13 december kregen een 10 tal nietsvermoedende, maar welwillende 

gemeenteleden een plastic zakje in handen gedrukt met daarin een tweetal puzzelstukken. De 

twintig uitgedeelde puzzelstukjes werden op een bord door deze tien sportievelingen in elkaar 

gezet zodat het meisje en het spaarbedrag zichtbaar werden. 

file:///F:/Oude spullen/Documents/Mijn websites/Vredeskerknieuw/Images/PinksterenK.i.d.Knel31.5.09 .jpg
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Als beloning kregen zij voor hun gepuzzel een knoert van een navelsinaasappel uitgereikt 

door Rowdy en een ‘reflecterend’ engelfiguurtje van Shannon, dat op tas, jas of …. gedaan 

kon worden. Het spontane applaus van alle aanwezige gemeenteleden was niet alleen een 

bemoedigende afronding van deze geweldig geslaagde spaarronde maar tevens  een 
aanmoedigende start voor de nieuwe spaarperiode.   

 Tot slot nog een statistische mededeling: Deze keer werden er maar 

liefst 67 spaardoosjes ingeleverd en daarmee is de magische grens van het oude record dat 

lange tijd op 58 stond, ruimschoots gebroken. Dat noemt men nou sprekende hoopvolle 

getallen.  

Gemeente: Bedankt!   
Roel en Rien Schelhaas.  

Het stokje wordt door Roel Schelhaas 

overgenomen van broer Rien. 13-12-2009 

 

 

 

 

 

 

 

6 juni 2010.  

Het was weer tijd om de deeldoosjes voor "BonRepos" in te leveren en het gespaarde bedrag 

van het 1e halfjaar bekend te maken. 
Dhr. Martin van Bunningen was uitgenodigd zijn hulpverlenings-verhaal te vertellen. Hij 

vertelde dat slechts de bakkerij was gespaard gebleven. Daar werd brood gebakken voor vele 

slachtoffers in en buiten "Bon Repos". Hij had veel grote foto's meegenomen.  

Op ludieke wijze maakte Roel Schelhaas het bedrag bekend. 

Door uit een stokbrood het briefje met het bedrag te halen. 

Voor de prachtige opbrengst, € 1158,06, allemaal hartelijk bedankt. Blijft u vooral door-
sparen, het geld is broodnodig. Dit bedrag is door een gemeentelid afgerond op € 1250,00. 
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Familie Smoorenburg op basisschool Schoterduyn in 2010. 
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5 december 2010 

Roel maakt het bedrag van het 2e halfjaar 2010 bekend, dat uit de deeldoosjes 

kwam.  

Bestemd voor het kindertehuis Bon Repos op Haïti. Op 5 december 2010, 2e Advent 
waren 2 Pieten aanwezig om Roel te assisteren. In de kerk stond een koffertje met daarin 

strooigoed en een gedicht van Sinterklaas.  

Zijn handschoenen en mijter had hij laten staan. Daarom belde hij Roel op het juiste moment 

even op, ook om te zeggen dat het grote bedrag van € 2750,00 op de bankrekening was 

gestort van stichting Hart voor Haïti. 

Daar kunnen ze het heel goed gebruiken na de aardbeving en de cholera-epidemie. 

Voor het 1e halfjaar van 2011 waren er weer voldoende deeldoosjes beschikbaar om opnieuw 

een mooi bedrag bij elkaar te sparen. 
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5 juni 2011.  

Het eerste halfjaar van de 

spaaractie voor Haïti zit er weer 

op! Roel Schelhaas had weer een 
ludieke bekendmaking bedacht. 

Wegens familie-omstandigheden 

kon hij het niet zelf presenteren. 

Omdat er in Bon Repos druk 

gebouwd wordt, had hij "zijn" 

huis al twee zondagen in de hal 
gezet, waar de spaardoosjes in 

gedeponeerd konden worden. 

Het dak zat er toen nog niet op.  

De ene helft van het dak 

had € 711,88 opgebracht. Er 

kwamen nog meer dakpannen te 
voorschijn, die waren bestemd 

voor de andere kant. Ook die 

kant was goed voor datzelfde 

bedrag. 

Uiteindelijk gingen de vlaggen in top, het hoogste punt 

was bereikt. De Hollandse en Haïtiaanse vlag en de witte 
vlag met het eindbedrag € 1423,76 

Het pannenbier kwam bijna tevoorschijn! Maar dat schijnt 

tegenwoordig verboden te zijn op de werkvloer. Daarom 

had Roel voor "fris" gezorgd. 

De penningmeester kan weer een mooi bedrag overmaken 

aan de Stichting Hart voor Haïti. 
Inmiddels hebben de kerkgangers weer een nieuw 

spaardoosje ontvangen voor de 2e helft van 2011.Dus sparen maar weer. 

 

Sinterklaastijd 2011 

Het was tevens de zondag 

waarop Roel de opbrengst 

bekend maakte van de 

inhoud van de verzamelde 
spaardoosjes voor Hart voor 

Haïti. 

 

De afgelopen weken waren de deeldoosjes 

ingezameld. Bovenop het dak keek Zwart Piet toe 

hoe de doosjes in de schoorsteen werden gegooid. 

De creativiteit van Roel kende geen grenzen. In de 
speciale kerstboom hingen 4 grote ballen, gevuld 

met snoep.  

  

Achter het snoep was een cijfer verborgen. 4 cijfers kwamen in beeld. 

Het was weer een schitterend bedrag: 

€ 1214,00. Bon Repos zal er blij mee zijn.  
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Kinderen in de knel,  

Hart voor Haïti 

Op zondag 20 mei 2012 maakte Roel de opbrengst uit de spaardoosjes bekend van het 1e 

halfjaar. 

Hij had een heus scrabblebord gemaakt, waar in totaal 169 punten opgelegd waren. Maarrrr 

... er stond ook nog een doosje met 9x.  
Het totaal was € 1521,00, een geweldig resultaat! 

 

 

 

 

 

9-12-2012 
€ 1789,20 
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Pinksteren 19 mei 2013: € 1385,41   

Bekendmaking opbrengst deeldoosjes voor kinderen 

in Haïti.  

 

 

 

 

 

1e Advent 

1 december 2013 Haiti 2e halfjaar.  

Opbrengst: 2086,88 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/photos/6gG3u13fpgkKQh7k9
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8 juni 2014  €1377,00 Opbrengst 1e halfjaar voor Hart voor Haiti. 

Omdat Erik, Mariëlle en Angelaure Drogt een bezoek gaan brengen aan Bon Repos, heeft Het 

College van Diakenen dit bedrag verdubbeld.  

 

 

2014 Bezoek familie Drogt aan 

Bon Repos.  

 
Zij overhandigden tevens de 

cheque van de Vredeskerk.  

€ 2754,00 

8 juni 2014 was de opbrengst uit de 

spaardoosjes €1377,00. 

Het College van Diakenen heeft dit 

bedrag verdubbeld, zodat Erik een 
cheque aan kon bieden van  

€ 2754,00 
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22-11-2014 

Gisteravond was een belangrijke avond 

voor Hart voor Haiti (Coeur pour Haiti). 

Onze stichting was uitgekozen voor een 

belangrijke prijs door vrijwel alle grote 

organisaties die hier werken, zoals, 

compassion, tear fund, woord en daad, 

etc. voor het werk wat we in ruim 34 

jaar mochten doen op Haiti, speciaal 

voor kinderen. 

Het was een erkenning voor ons werk in 

34 vaak moeilijke en gevaarlijke jaren. 

Jan en Irma van Ommen schreven, 

Johan je hebt een behoorlijk jasje 

uitgetrokken.(na mijn hartinfarct op 26 

aug. dit jaar) Ja, het is een jasje van 12 

kilo, en een volkomen verandering van levensstijl, maar als je nog een aantal jaren wilt leven 

moet je daar ook iets aan doen, en dat doe ik. 

 

Opbrengst Kinderen in de Knel 2e halfjaar 2014  

 

Albert mocht een kerstbal kapotgooien; daat zat het 

briefje met het bedrag. 

 

7 december 2014 

 €1617,29   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spaarsokken worden regelmatig door Roel gewassen. 

https://goo.gl/photos/6gG3u13fpgkKQh7k9
https://goo.gl/photos/6gG3u13fpgkKQh7k9
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De glimlach van een kind 

In de dienst van 17 mei jl. 2015 hadden 

wij Johan en Wilcie Smoorenburg op bezoek, 
de oprichters van het kinderdorp in Haïti. 

Johan gaf aan de hand van een PowerPoint 

presentatie uitleg over hun werk in een land 

met nog altijd enorme problemen. Velen van 

ons zouden in een dergelijke situatie allang 

het bijltje erbij neer hebben gegooid. Schier 
onbegonnen werk. Maar zij hebben dat niet 

gedaan, integendeel! Zo’n vierendertig jaar 

geleden zijn ze begonnen en als je nu ziet 

wat zij voor elkaar hebben gekregen, mag je 

daar diep respect voor hebben. Zelfs toen de 

grote aardbeving ook het dorp flink had 
getroffen, staken zij opnieuw de handen uit 

de mouwen, schouders eronder en gingen door. 

De getoonde beelden lieten ook enkele voorbeelden zien van wat het betekent wanneer 

volledig aan hun lot overgelaten kinderen, worden ‘opgeraapt’ en de verzorging krijgen die ze 

nodig hebben. Vanuit de goot naar een stralend kind, spelend, schoolgaand, goed gevoed en 

liefdevol bejegend. Je zou denken dat het nu allemaal dus zorgeloos en op rolletjes loopt. Dat 

is een misvatting. 

Zoals te lezen in de die ochtend uitgedeelde nieuwsbrief is bijvoorbeeld de veiligheid van de 

kinderen een zorg. Zelfs daar moet beveiliging aanwezig zijn en ook die kost geld. Johan liet 

ook duidelijk blijken geweldig blij te zijn met onze steun en hoopte dat we dat zouden blijven 

doen. En dat doen we, want die ochtend konden we Johan en Wilcie een totaalbedrag van 

1413,05 euro aanbieden. Geweldig! 

Hij is duidelijk een man met een missie, niet van z’n stuk te brengen en vertrouwend op zijn 

Heer. De uitspraak van de filosoof Popper dat optimisme een plicht is, is aan Johan en Wilcie 

duidelijk besteed. Ik hoop dan ook dat deze dienst weer een ‘boost’ heeft gegeven aan ons 

spaarproject. Doosjes, kokers, sokken of wat dan ook moeten weer vol! Roel Schelhaas 
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Mei 2015; halfjaarlijkse opbrengst Hart voor Haïti  

 

 

Tussen advent en Pinksteren zitten maar vijf maanden.  
Toch is er weer een mooi bedrag gespaard.Deze keer moest de gemeente verborgen cijfers 

van het bedrag zien te vinden. Peter speelde wijsjes waar een getal in verstopt zat. Ze 

werden allemaal geraden. Alhoewel het eerste cijfer best wel lastig was.  

Dat zat in Eight Days A Week . Het Engelse lied van The Beatles. € 1143,28 

 

29 november 2015 € 1323,89 

Spaarbedrag 2e helft 2015 voor Hart voor Haïti 

Op 29 november 2015, 1e advent 

zijn alle sokken, spaarkokers en 

deeldoosjes ingeleverd, geleegd en 

geteld.  

Roel heeft weer een leuke actie 

bedacht voor de hele gemeente.  
Alhoewel, hij heeft nu iets bedacht 

op meer ‘niveau’.  

Hij las zinnen voor, waar wij een 

kleur uit moesten halen. Het bleek 

dat wij weinig ‘niveau’ hadden. Toch 

werd uiteindelijk het meeste 
geraden; daar verdiende je dan een 

marsepeinen biggetje+chocolade 

muntje mee. 

Voor de kinderen bracht hij 

adventskalenders mee. Iedere dag 

moet er één luikje worden geopend, 

waar een chocolaatje in zit. Zo komen we aan bij het kerstfeest. 
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Juni 2016 Opbrengst  € 1367,54  

 
Uitslag quiz: 

Heel eenvoudig. Max Verstappen nr. 1 in Spanje, wie van de 3, een man met een 6-pack, dan 

nog even de 7 wereldwonderen, met na de komma 5 zintuigen en een 4-span brengt het 

totaal naar de finish. 

Alle spaarders en dat zijn er niet 

eens veel, heel erg bedankt! Nu 
sparen we stadsbreed tot 

augustus ook weer voor Haïti en 

hopen zo een mooi bedrag voor 

Bon Repos bijeen te brengen. 

Ik hoop dat iedereen meedoet, 

want als er een project is waarbij 
je zeker weet dat het geld heel 

goed gebruikt wordt, dan is dit 

het wel. Wij rijke westerlingen 

kunnen ervoor zorgen dat ook de 

kinderen van 'Bon Repos' naar 

school kunnen, medische 

verzorging, goede maaltijden 
krijgen en vooral veel liefde van 

Johan en Wilcie en alle medewerkers. Dat zorgt voor de glimlach op de gezichten van de 

kinderen. Zij kunnen niet zonder onze hulp en wij kunnen die, min of meer, vanaf een zonnig 

strand, of van uit een hangmat bieden. 

Dus sparen! 

Na deze bekendmaking besloot het College van Diakenen de spaarprojecten 
stadsbreed te maken. 

Helaas is deze actie niet goed van de grond gekomen. Vanaf 2018 sparen de beide 

secties ieder weer voor hun eigen projecten. Zodoende zijn de halfjaarlijkse ludieke 

bekendmakingen verleden tijd. 

Tot en met juni 2016 heeft de gemeente van de Vredeskerk met het totale spaarbedrag de  

€ 30.000,00 ruim overschreden. Prachtig. 

 

 

 

 

September 2018 

Stichting Hart voor Haïti Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg 

www.hartvoorhaiti.nl 
NL 76 INGB 000 536 1685 

http://www.vredeskerkdenhelder.nl/Juni%202016%20Opbrengst%20€ 1367,54 Meer%20foto's
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Mogen we ook in de toekomst op uw steun rekenen? 

Zendeling Johan Smoorenburg is inmiddels de 70 ruim gepasseerd. En terwijl in Nederland de 

discussie over de pensioengerechtigde leeftijd weer oplaait, is hij nog volop aan het werk in 

de wijngaard. Toch heeft het bestuur van Stichting Hart voor Haiti zijn bezoek aan Nederland 
aangegrepen als kans om met hem eens terug te blikken op het project: de mooie bijzondere 

momenten. Maar ook de momenten dat er strijd was en alles bij de handen leek af te breken. 

Johan roept in het interview zijn achterban op om het 

project te blijven ondersteunen, hoe zijn rol daarin er 

ook uit gaat zien. Neemt hij daarmee afstand van de 

stichting? Zeker niet. Sterker nog, het lijkt wel of 
Johan meer doet dan ooit. Hij is nog lang niet van 

plan om ermee te stoppen. Tegelijkertijd weten we 

hoe kwetsbaar het leven kan zijn, dat hebben we 

vorig jaar met Johan aan den lijve ondervonden. Zijn 

oproep komt dus niet 

helemaal uit de lucht 
vallen. Dit prachtige 

project, wat al zoveel 

kinderen het leven 

heeft gered, heeft uw steun ook in de toekomst hard nodig. 

Met én zonder Johan. We hopen dat wat hij in de afgelopen 

jaren gezaaid heeft, blijft bloeien. Daarom hopen we dat we 

op uw steun mogen blijven rekenen! 

 


