
Het jaar 2013 begon heel mooi. Nadat ik mijn 50ste verjaardag 
had gevierd waren mijn ouders hier nog tot maart en daardoor 
was er veel tijd om weer eens echt met elkaar te praten en 
tijd met elkaar door te brengen, wat ook door de kinderen 
erg gewaardeerd werd. Ze deden veel werk in het gastenhuis 
om het klaar te maken zodat wanneer het zover is wij kunnen 
verhuizen naar de kant die daar voor ons is. Rondom werden 
alle ramen voorzien van goede horren tegen de muggen.
Vanaf begin januari kwamen er verpleegkundigen uit 
Nederland om ons te helpen. Begin januari was het hier 
rustig, omdat Anne-Marie en Jaqueline in Nederland 
waren en het jaar meestal rustig begint. Daarna kwam de 
zaak weer aan het lopen en had het tweede stel Cora en 
Alida, verpleegkundigen er een goede dagtaak aan, met 
begeleiding van Anne-Marie en Jaqueline, de taal blijft toch 
moeilijk als je de eerste keer in Haïti bent. Ze hebben veel 
opgeruimd en het ziekenhuis weer werkbaar gemaakt.
Begin februari kwam er een team uit Nederland in 
afgeslankte vorm. Clasien voor 7 weken en Henk en 
Jaap voor een maand. Theo zou ook meekomen om te 
schilderen, maar hij kreeg een hartinfarct en kon daardoor 
niet komen wat hij heel erg vindt. Hij is weer goed aan de 
beterende hand en heeft ook het roken opgegeven!!!
Jaap is gekomen om 220 volt stroom op de begane grond 
aan te leggen en dat is hem ook heel goed gelukt, met veel 
moeite kwam hij uit waar hij uit moest komen, doordat de 

leidingen veelal vol zaten met beton of grond die hier door 
een bij wordt gemetseld in alle gaatjes Mijn vader hielp 
hem daarbij.
Henk betegelde alle vloeren van de eerste verdieping, 
(ruim 3 weken op de knieën) met zijn Haïtiaanse hulp. 
Verder verving hij de keuken bij juffrouw Anne.
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Jaap en Anton aan de grote klus, alles geordend in de 
stoppenkasten.

De verdieping staat er op en de ramen zijn inmiddels ook geplaatst. Dit is de achterkant.



Voor het eerste team hadden we een busje gehuurd om 
hen naar Bassin Bleu te brengen (20 km hiervandaan). 
Daar haalde ik ze op met de auto en de kar en bracht ze 
daar ook weer terug. Daardoor was hun transport en die 
van Clasien weer geregeld. De andere drie moesten een dag 
eerder weg in de volgende week, want die gingen met een 
lijndienst van een bus van 30 personen van PdP naar PaP. 
Die is opgezet, met airco en eetpauze bij een restaurant, 
elke dag vertrek om 6.00 en komt rond 11.00 uur in PaP 
aan, waar hij weer om 12.00 vertrekt om terug te gaan. 
Kosten $ 25 US; een mooie oplossing.
Joanne is ook weer terug voor 5 maanden, ze helpt nu in het 
ziekenhuis samen met haar moeder en zuster, die net klaar 
is met haar opleiding als basisarts. Zij blijven 4 weken
Ik ben nu druk met de voorbereidingen voor het oogartsen-
team dat volgende week (15-4) komt werken, maandag t/m 
vrijdag, ze hopen veel mensen te screenen en een lijst te 
maken voor operaties later in het jaar.
We zijn vandaag naar Anse Rouge om medicijnen te halen. 
Ik hoor net dat de trekker aangehouden is en dat ze papieren 
daar willen zien. Ik moet maar weer kijken hoe we daar 
uitkomen, want de trekker waarmee ze zijn gegaan heeft die 
niet in orde. Ik zal erover bellen en zien wat ze doen.
De trekker mocht uiteindelijk weer vertrekken nadat er 
$ 200 H (25 USD) was betaald nadat ze eerst $ 1200 
vroegen. Maar de dominee waar we de medicijnen halen 
hielp ons erbij.
De chauffeur heeft geen rijbewijs. Hij heeft het wel gehaald 
maar nooit gekregen, wel voor betaald. Maar zo gaat dat hier 
nu eenmaal. De papieren van de trekker had hij niet bij zich 
en de kentekenplaat zat er niet op. De kentekenplaten kun je 
overigens niet eens krijgen voor de trekkers. Dat maakt hen 
niets uit, want geld moet er komen. Gelukkig gaan we maar 
eens in de 2 maanden, zodat we er nu weer even af zijn.

Er wordt vaak gevraagd wat ik doe hier in Haïti, ik 
hou geen blog bij, want dat is niet mijn sterke kant en 
de tijd en de stroom om het te doen ontbreken me ook. 

Clasien is op heel veel terreinen werkzaam geweest, ze 
heeft heel veel medicijnen weer bruikbaar gemaakt en 
uitgezocht en mij daar heel goed mee geholpen, omdat sinds 
de verhuizing van de kliniek daar geen doorkomen aan 
was. Nu staan de medicijnen weer waar ze moeten staan en 
kunnen we weer in de opslagruimtes komen, en ze zijn op 
datum. Verder liep ze mee op de kliniek en hielp daar. In het 
weekend hielp ze Henk met tegelen, ze schilderde de gehele 
voorkant van de werkplaats en de muren van de eerste 
verdieping. Ze was nog bezig met het schuren en slijpen van 
materialen om ze te verven voordat ze gebruikt worden, zo 
kun je in 7 weken heel wat doen. Het werd wat moeilijk voor 
haar om te vertrekken want het vliegtuig dat we normaliter 
gebruiken vliegt niet meer. Ze zou op vrijdag weggaan maar 
dat werd zaterdag omdat ze anders niet in PaP kon komen.
Eind maart hadden we een Russisch team van 13 personen 
uit de VS, ze hebben veel werk gedaan, in een korte periode 
(5 dagen) ze hebben de wachtkamer afgemaakt dat was 
nog nooit gebeurd, omdat de golfplaten er nog niet waren. 
Ze legden ook een tweede goot, omdat de eerste het water 
niet aankon.
De tweede brug is geplaatst 
en ook de ramen, zodat de 
verdieping nu kan worden 
afgesloten. De elektricien 
die meekwam, legde 
110 V aan in het gedeelte 
van de kliniek, binnen het 
ziekenhuis. De timmerman 
ging weer verder met het 
maken van kastjes in de 
nieuwe keuken, zodat 
de patiënten daar hun 
spullen kunnen opslaan, 
zodat ze die niet onder 
hun bed zetten. Hij bleef 
10 werkdagen samen met 
2 andere verpleegkundigen. 

LuLu, 15 maanden. Erg onder
voed; 5 kg. Gelukkig sloeg 
haar behandeling aan.

Henk aan het tegelen van de verdieping.



begeleiden naar de programma’s in de stad. Ook kost het 
nog al wat moeite om er voldoende eten voor te hebben, 
want anders kunnen ze niet herstellen. Deze patiënten 
betalen niets, maar kosten wel veel werktijd en geld om ze 
op de been te houden. Ons doel is zorg voor de allerarmsten 
dus dit hoort er zeker bij.

School
Vanaf 10 januari is Juf Anne hier met de kinderen bezig, om 
ze les te geven, het gaat nog zo door tot eind juli. We gaan 
alweer op zoek naar een nieuwe juffrouw of meester voor 
het volgende jaar. Het echtpaar, dat zou komen, heeft laten 
weten er toch vanaf te willen zien.
Heeft u bekenden, die hiervoor in aanmerking willen 
komen of info hierover willen hebben dan kunnen ze 
hierover mailen. Wij kijken weer met spanning uit hoe het 
dit jaar zal gaan. Wij weten dat God geen gebrek heeft aan 
onderwijzer(s)essen maar het is altijd weer kijken wie zich 
hier weer voor een jaartje wil vestigen om het te doen.

We zijn dankbaar, dat er nu weer regen valt nadat er weer 
vol goede moed geplant is en blijven bidden voor een goede 
oogst, dat zou de problemen voor de mensen hier enorm 
verlichten en dus ook voor ons.
Met de hulp, steun en gebed van uw allen, waarvoor we u 
hartelijk willen bedanken, hopen we gesterkt weer verder te 
gaan, de (hete) zomer tegemoet.
Met een hartelijke groet van iedereen uit Passe Catabois.

Ik ben verantwoordelijk voor alle planning die met het 
ziekenhuis samenhangt, behalve de OK planning, Bij alle 
bouwactiviteiten ben ik de meewerkend voorman. Ik moet 
de materialen zien te krijgen op de plek, of ze nu uit 
Nederland of Haïti komen en jaren in het voren plannen. 
Verder ben ik verantwoordelijk als architect en moet 
de mensen zoeken die de projecten uit kunnen voeren, 
ben verantwoordelijk voor personeel, medicijnen halen, 
verwerken op datum houden, en weer op datum brengen 
en het verbruik in de kliniek en ziekenhuis aanvullen, het 
laten inpakken voor de patiënten in zakjes. Verder voor 
het gastenhuis, planning en reparaties op alle terreinen. 
Ben verantwoordelijk voor grind en stenen die we zelf 
moeten halen en lossen en laden. Alle geldzaken, dit is in 
Nederland gemakkelijk, maar hier is dat anders. Er moet 
geld overgemaakt worden vanuit Nederland naar onze 
Amerikaanse bankrekening, als de wisselkoers goed is 
en dan kan ik hier een cheque deponeren bij mijn bank. 
Hier in Port de Paix en duurt het een maand voordat ik 
hier geld heb. Dit zijn heel veel organisatorische dingen. 
De gehele inrichting van het ziekenhuis terrein is mijn 
verantwoording. De salarissen van de bouwkant van het 
project, aannemen van personeel en ontslaan. Eén keer 
per maand met de trekker naar de stad voor inkopen en 
gasflessen voor al de huizen, wat ook heel veel tijd kost 
omdat er meestal geen gas is. Verder ben ik natuurlijk ook 
nog vader van 3 kinderen en nog 5 waarop we toezien in 
onze omgeving, waarvan ik de meeste dagelijks zie. En ook 
het huishouden moet draaiende gehouden worden, er moet 
elke dag weer gegeten worden, wat hier niet zo simpel is. 
Ik denk dat ik nog veel vergeten heb, maar deze dingen doe 
ik en nog vele andere. Er is geen dag dat ik me verveel.
Als er teams zijn dan proberen we ook nog op zondag wat 
aan ontspanning te doen, door bv naar de zee te gaan.
Als er een container komt dan is de planning vanaf 
Nederland en het transport binnen Haïti voor mijn rekening. 
Ook zitten er altijd een aantal weken werk aan de weg aan 
vast om de container überhaupt hier te kunnen laten komen.

Ziekenhuis
Vanaf februari hebben we weer een grote toeloop van HIV 
en tbc patiënten. Die vergen veel van ons, omdat we die 

Hartelijke groeten van:
Rob, Anne-Marie, Lisa, Anne-Rose en Miriam.

Hulp Haïti:
Hervormde kerk Driel, giro 1521016
Correspondentieadressen:
Nederland:  Broeksingel 9 

6665 GV  Driel 
026-4743339 
hulshuizen@hetnet.nl

Haïti: annerobhaiti@gmail.com

Rob hoog op de ladder, verven van de afsluiting van de grote werkplaats.


