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Haïti na de aardbeving. Sinds 12 januari 2010
zijn er twee tijdperken. Vóór en ná de
aardbeving. In Haïti zelf spreken ze van “het
evenement” waardoor het iets georganiseerds
krijgt. Alsof het was gepland. Nu eenmaal zo
moest zijn. Een “evenement” dat de al
straatarme natie nog meer chaos, verderf,
verlies en trauma brengt. Je wordt er stil van
als je de ontelbare ineengestorte huizen ziet.
De kapotte straten, bergen puin, weliswaar
netjes aan de kant geschoven maar vermengd
met tonnen afval. En met de soms
beklemmende geur doordringt je een gevoel
van hopeloosheid, machteloosheid: hoe komt
deze natie hier ooit bovenop?

En toch te midden van deze vuilnisbelt gaat
het gewone leven weer door. Hebben de
Haïtianen hun handeltjes weer opgezet en
gaan kinderen weer naar school in
kraakheldere uniformen. “Hoe doen die dat?”
zingt Bart Peeters in mijn achterhoofd.

In een stad waar nauwelijks proper water te
vinden is waar de meeste in provisoire tenten
slapen, waar de lucht doordrongen is van stof
en vuil, zien velen er toch piekfijn uit. Dat is
goed denk ik. Het is een teken van
waardigheid en hoop, al lijkt het op het eerste
gezicht slechts een buitenkantje. Een
buitenkantje dat een wereld van verdriet en
verwarring verbergt?
Vorig jaar waren we er met Art for All op
project. Na de aardbeving was één teamlid
naar het kinderdorp gegaan om een maand als
verpleegkundige te werken. Nu kregen we de

uitdrukkelijke uitnodiging om terug te komen
en met de getraumatiseerde kinderen te
werken.
We werken in het centrum “Coeur pour
Haïti”. Deze stichting in 1982 opgericht door
Johan Smoorenburg is uitgegroeid tot een
waar dorp. Een oase van hoop, perspectief en
rust voor kinderen, volwassenen en oude van
dagen in nood. De bijna uitsluitende
Haïtiaanse medewerkers bieden er scholing,
huisvesting, verzorging en maaltijden. Er
wonen zo’n 120 kinderen in een 8 tal
appartementen en een 40 tal bejaarden in het
bejaardentehuis. Er wordt ook scholing
geboden aan nog eens een 400 tal kinderen
van buiten. Een prachtig initiatief waarin ook
Robert en Durkje de Vries het beste van
zichzelf geven.

Wij: Wim en Jenny, Marleen en Loes zijn het
Art For All team van Haïti 2010. De eerste
dagen werken we in de voormiddag met de
kleuters. Zo’n 30 tal per klasje, aanvankelijk

timide maar na een paar minuten joelende,
lachende en zingende kleuters, die van pure
concentratie bijtend op hun tongetje kleurrijke
visjes toveren op papier terwijl de vetkrijtjes
breken onder de zware druk van hun minivingertjes. Later prijken hun kunstwerken als
trotse hoeden in de parade. In de namiddag
werken we in de appartementen. Per huisje
wonen 12 tot 14 jongens en meisjes tussen de
3 en 15 jaar samen met een “tante”, die hen
als een ouder begeleidt en opvoedt. Iedereen
is super enthousiast om mee te doen, ieder op
zijn eigen creatieve manier. Robert vertelt dat
een jongetje van een jaar of 3 met een ernstige
blik in de ogen aan hem had gevraagd of hij
dit jaar dan wél groot genoeg was om mee te
doen met het programma. Vorig jaar mocht hij
nog niet omdat hij te jong was. Robert had
hem verzekerd dat het nu wel kon. Kind
helemaal blij en opgelucht!

We gaan met klei aan de slag. Miraculeus hoe
zo’n donkere massa kan worden omgevormd
tot prachtige slingers van visjes, kralen,
parels. Ieder stukje klei een kunstwerkje op
zichzelf geboetseerd met prachtige figuurtjes
en afdruksels. Van groot tot klein geniet er van
om te kneden, te rollen, te vormen en dat
terwijl het zweet in zoute beekjes naar
beneden stroomt.

We werken ook met de bejaarden van het
centrum. Even gas terug nemen. Niet meer dat
snelle van hier naar ginder: Waar is de verf?
Doen we nog een spel? Waar liggen de
borstels ?... (penselen) Maar temporiseren.
Duidelijk praten met hand en voeten. En
genieten van de rust waarmee ook zij ware
kunstwerken op de hagelwitte T-shirts
toveren. Stralende gezichten.

vogeltjesdans leert…. en ondertussen tovert
Jenny het hele verhaal op papier.
Het levensgrote memory-spel dat we later in
de week met de kinderen maken verraad hoe
goed ze hebben opgelet. Ze kennen het hele
verhaal nog en de bootjes, vissen en Jona-tjes

We zijn allemaal ontroerd als we ze de
volgende zondag, dé hoogdag van de week
één voor één zien verschijnen in T-shirt. Een
grotere appreciatie voor eigen werk hadden
we niet durven dromen.
Diezelfde zondag vertellen we voor zo’n 120
kinderen het verhaal van Jona. Vertellen, het is
te zeggen met vereende krachten, wordt het

lijken verdacht veel op die van Jenny eerder in
de week.
Piepkleine kindertekeningen worden
uitvergroot en op doeken geschilderd.
Kleurrijke vlaggen in de parade die later als
wandtapijt de huisjes opfleuren. Maar het
mooist van al zijn de glimlachen die telkens
weer ontstaan op de gezichtjes van deze
kwetsbare kinderen.

een interactief kijk, hoor en doe blijspel. Wim
kruipt in het Jona personage en maakt de
vreemdste dingen mee. Raakt verzeild in
Afrika, Rusland en Nederland waar hij o.a. de

Want kwetsbaar zijn ze wel. Dat blijkt
wanneer er die week een jong moedertje van
24 haar baby’tje van amper 4 dagen komt
“afleveren”. Toevallig ben ik op de drukke
polikliniek. Verpleegkundige, Jojanneke
vraagt of ik het meisje even kan vasthouden.

Een beetje liefde geven, da’s goed voor zo’n
kleintje. Een knuffel geven aan een volmaakt
mooi wezentje dat lekker verder slaapt lukt
wel. Maar ondertussen razen de gedachten
door mijn hoofd. Een baby’tje zomaar
afleveren, amper 4 dagen oud. Hoe kan dit
toch? Het moedertje ziet er erg verzwakt uit.
Ik praat even met haar. Ze heeft haar man en
haar oudste zoontje van 4 verloren met de
aardbeving. Ze staat er alleen voor. Het lukt
haar niet voor dit kindje te zorgen……Tirsa
blijft op het centrum.

Een paar dagen later, op weg naar Leogane,
beginnen we het een beetje te begrijpen. Op
de smalle middenberm van een drukke en
gevaarlijke straat, staat de ene schamele tent
naast de andere, amper een paar vierkante
meter per tent, bewoond door moeders met
kinderen. Cynisch genoeg op ieder deurtje of
zeil een nummer en daarnaast in grote letters
OK. Het is helemaal niet OK! Het is
mensonwaardig. Het is heel goed te begrijpen
dat je in zulke omstandigheden je kind aan
een ander toevertrouwt. Maar wel schrijnend.
We ontmoeten ook Getro, een jongeman van
25. Linker been geamputeerd. De school
stortte in tijdens de les. Maar hij is blij dat hij
leeft. Vele van zijn vrienden zijn er niet meer.
Hoe zijn toekomst er nu uit ziet, of hij zicht
heeft op werk of verdere studies? Eén groot
vraagteken. Maar hij leeft. “Grace à bonne
Dieu.” En zo wordt bijna ieders verhaal
afgesloten. Grace à bonne Dieu.

Dit diepe Godsvertrouwen toont zich ook in
het straatbeeld waar kleurrijke taptaps ,dé
Haïtiaanse taxi’s, auto’s en bussen
volgeschreven staan met Bijbelteksten, stuk
voor stuk eerbetoon aan de goede God, die
zegent, die geeft, die beschikt. De goede God
die je dankt onder alles. Ook al is je huis
ingestort en je je gezin verloren bent. “Hoe
doen die dat? “zingt Bart Peeters weer.
De massa’s afval en rommel in de straten
ontstemt ons. We hebben er allemaal wel een
idee over hoe het zo ver is kunnen komen,
maar hoe Haïti hier ooit terug uitgeraakt?

Toch inspireert dit gegeven ons ook in onze
creativiteit. Art For All wordt een heus
recyclageteam! (recyclingteam) Plastieken
flesjes die normaal gezien in één of andere
rivier belanden worden met behulp van
kleurige blaas, plak en stempelkunstwerken
omgetoverd tot muziekinstrumentjes,
kroonkurken idem dito. Plastieken zakjes en
oude fietsbanden worden sieraden.
Papiersnippers visjes. Losbandige
schilderwerkjes prachtige hoeden met flair.
Het is niet wat het is maar wat je er in ziet!
Zoveel te vertellen. Zoveel leuke dingen
kunnen doen. Er is een dag met wel 500 jonge
christenen die laaiend enthousiast zijn. En
maar zingen. Daar kunnen wij nog wat van
leren.

We werken met de tieners van de school,
clubnamiddag. Ze genieten van het werken
met klei en andere materialen. Talentvolle
gasten!

We werken ook met studenten van de
lerarenopleiding. Na de sessie komen twee
studenten bijna smeken om een beetje verf om
thuis mee aan de slag te gaan. Ze houden van
de kleuren en vormen die ze net op hun blad
hebben getoverd. Dan weet je dat het de
moeite was om deze reis te maken.
We sluiten af met een super leuke parade. De
oudjes in eigen creatie “mayo” voorop.
Daarna een echte harmonie. Dan de kinderen
met hoeden, vlaggen en muziekinstrumenten.
Een zonovergoten zingende, dansende en
lachende bende. De mensen op de straat
klappen in hun handen. In deze straat van
Haïti proef je een beetje hoop! Een likje verf,
een beetje kleur, een stralende lach, een

kunstwerk, een boeiend spel, een luisterend
oor, een stukje meebeleven, een lied.
Allemaal kleine dingen in vergelijking met de
grote wonde die het kinderdorp is toegebracht.
Een pleister? Een buitenkantje?
Misschien wel maar tevens ook een teken van
waardigheid en hoop. Wat ik hoop? Dat ik dit
niet te snel zal vergeten. Dat we Haïti niet

snel zullen vergeten. Dat we blijven
bidden voor Tirsa, het kleine meisje van
amper 4 dagen. En voor Getro. Voor
Danny, onze superenthousiaste
kinderwerker. Dat er hoop en visie en
actie mag groeien
.Que bonne Dieu vous benis Haïti.
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