
Beste mensen,

Hierbij het laatste nieuws uit Haïti voor de Kerst van 2014.
De algehele situatie is weer verslechterd. Er valt zo af en 
toe regen en als het dan valt is het is weer teveel in één 
keer zodat de gewassen verdrinken. Daarna is het weer 
voor een langere periode droog. Dit zorgt ervoor dat de 
oogst heel klein is als er al wat te oogsten valt.
Dit leidt weer tot een toename van honger in de streek.

Arjan, de onderwijzer, is ook terug naar Nederland om zijn 
beide zussen te bezoeken die bevallen zijn. Hij komt begin 
januari weer terug naar Haïti, samen met zijn ouders, die 
hier een kort bezoek zullen brengen om te kunnen zien 
waar hun zoon een jaar van zijn leven voor Hem geeft.
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Hier hebben de mensen in gewoond nadat hun huis 
ingestort was. Dit is hun nieuwe huis in aanbouw.

Een noodkeuken.

Huisjesproject.



De kinderen doen het heel goed, zelfs boven verwachting 
en we zijn hier dan ook erg dankbaar voor. Nana doet het 
ook een stuk beter maar spreekt helaas nog geen woord 
Nederlands.

We hebben hier op het moment kerstvakantie tot de 
tweede week van januari. Daardoor kunnen zowel Edline 
als de andere grotere meiden terug naar huis komen om 
samen met ons de geboorte van onze Redder te herdenken. 
Jezus werd geboren om te sterven voor onze zonden, wie 
kan zoiets maar zo naast zich neerleggen. Dit is voor mij 
de kerstgedachte: niet de overvloed van de wereld maar 
delen met de medemens in nood in woord en in daad.

We hebben in deze laatste periode een mortuarium gebouwd. 
Het team uit Nederland dat in februari komt zal hier de 
laatste hand aan leggen. In de container die onderweg is 
zitten een aantal dingen die we hiervoor nodig hebben.

Hier volgen nog wat statistieken over 2014: we zijn dit jaar 
door zo’n 10.000 mensen geconsulteerd (waarvan 5.000 
nieuw). Hieronder bevonden zich 1.750 zwangerschap 
consultaties. Er zijn meer dan 600 operaties uitgevoerd en 
zo’n 100 TBC gevallen die allen twee of meer maanden op 
de TBC afdeling van het ziekenhuis verbleven.
LET WEL: wij zijn het enige ziekenhuis waar één dokter 
70.000 mensen moet bedienen! 

Geweldig nieuws is dat naar aanleiding van onze vorige 
nieuwsbrief zich een anonieme sponsor heeft gemeld die 
de volledige opleiding van Edline (incl. voedselhulp) gaat 
betalen. Onze dank is groot voor deze geweldige gift.

Wij willen vanuit Haïti iedereen hartelijk danken voor 
hun steun door gebed, inzet en donaties. Zonder dat zou 
dit mooie werk hier geen doorgang vinden en worden de 
mensen hier nog aan hun lot overgelaten.

Gezegende kerstdagen en een vruchtbaar nieuwjaar 
toegewenst door ons allen. 

Hè hè, hij staat er op. Een hele klus.

De container die nu op transport is.

Vrachtauto staat ernaast.

De vrachtauto is weggezakt. Even kijken of we kunnen 
stabiliseren. De ondergrond is erg drassig.

Verzoekje

Mag ik één ieder van u vragen om deze brief te kopiëren 
en aan anderen door te geven.
Onze hulp komt soms uit onverwachte hoek!
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