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Onderwerp: Rapportage noodhulp Haïti   Driebergen, 24 augustus 2017 

 

Beste diakenen, 

 

In november 2016 ontving ‘Project 10 27’, het diaconale programma van der GZB, van u het  

mooie bedrag van € 15.000,- voor noodhulp in Haïti. De GZB heeft dit bedrag beschikbaar  

gesteld aan de christelijke organisatie Parole et Action, een partnerorganisatie van Stichting  

Woord & Daad.  

 

Na de verwoestende tropische storm die in oktober 2016 vanuit de oceaan over het land raasde 

zijn duizenden mensen hun huis kwijtgeraakt. Meer dan een miljoen mensen hadden eerste hulp 

nodig. Ruim 800 doden waren er te betreuren. Gewassen op het land en talloze dieren gingen 

verloren. De infrastructuur werd ernstig beschadigd.  

 

Sinds die tijd is er een belangrijk stap gezet in het wederopbouwproces. Een greep uit de  

activiteiten die met uw en andere financiële bijdragen konden worden gerealiseerd: 

 Trucks met stenen, blokken en tanks met water zijn beschikbaar gesteld. 

 Om de gezondheid te verbeteren is de gemeenschap voorgelicht op het gebied van 

hygiëne en sanitatie.  

 Er zijn sessies georganiseerd om de bewoners voor te bereiden op (her)bouw en de  

bijdrage die van hen verwacht wordt. 

 Een zwaar beschadigde school is gesloopt en voorbereidingen zijn getroffen om een  

nieuwe te bouwen. Vaders en moeders en hun kinderen zijn betrokken bij de bouw. 

 Voorbereidingen zijn getroffen voor verder herstel van de gemeenschap, de huizen en  

andere gebouwen.  

 

De komende maanden is er nog heel veel werk te verzetten. Een belangrijke fase van eerste 

hulpverlening en voorbereidingen voor wederopbouw is voorbij. Het is ons gebed dat zegenrijk  

en voortvarend aan het vervolg zal worden gewerkt. Hierbij is er ook aandacht voor het zoveel 

mogelijk inperken van de gevolgen van een eventuele nieuwe ramp. 

 

 

 

■ 
Postadres 

Postbus 28 

3970 AA  Driebergen 

 

Bezoekadres 

Faunalaan 249 

3972 PP  Driebergen 

 

088-1027000 

info@project1027.nl 

www.project1027.nl 

 

Bank 

NL29 INGB 0000 0280 16 

mailto:info@project1027.nl
http://www.project1027.nl/


We verwachten begin 2018 een uitgebreider verslag met foto’s over het vervolgtraject. We houden 

u graag op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bas Stolk, 

Coördinator Project 10 27 


