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OKTOBER 2016- MAART 2017  Wederopbouw en herstel na orkaan Matthew 
 

 

 

Een Haïtiaanse ouder: “Wij zeggen u dank! We zijn blij dat jullie van onze kinderen houden en aan ons denken. 

We hebben al onze gewassen, ons vee verloren, we hebben weinig eten en we ontbreken bijna alles door orkaan 
Matthew. Een dergelijk gebaar versterkt onze kracht. We bidden voor Gods zegen voor alle sponsors”.  

1. Orkaan Matthew 

Haïti werd in oktober 2016 geraakt door de zware orkaan Matthew. Voedseltekorten, verwoeste huizen, gebrek 
aan drinkwater, vergaan schoolmateriaal, veesterfte en beschadigde scholen waren het gevolg. De generale 
diaconale commissie heeft snel gehandeld en het mede mogelijk gemaakt om deze kwetsbare kinderen en ouders 
te ondersteunen na de verwoestende gevolgen.    
  

2. Noodhulpaketten 
Vrijwel direct na de orkaan heeft een partnerorganisatie van Woord en Daad de handen ineengeslagen en 
noodhulppaketten voorbereid. Mensen uit afgelegen en getroffen gebieden vroegen om eerste hulpverlening.  Er 
zijn 1886 noodhulpakketten uitgedeeld aan kinderen van diverse scholen. In dit pakket zat rijst, bonen en olie voor 
heel de familie. Maar ook een toilettas met spullen als tandpasta, tandenborstel en zeep.   
  
De kits (noodhulppaketten) zijn met groot transport naar de scholen gebracht. Dit is ongeveer een halve dag rijden. 
Het laatste stuk is door bergachtig en zanderig gebied. Gelukkig kon er een goede opslagplaats gevonden worden 
in een dichtbij gelegen hotel.  Het was een uitdaging om voor de hulp goed contact te krijgen met de mensen daar. 
Dit als gevolg van uitval van netwerken en kapotte wegen.  Dit heeft de distributie met drie dagen vertraagd.  Ook 
zijn er pogingen gedaan tot plundering van het transport. Gelukkig heeft de politie dat voorkomen.   
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3. Bijdragen vanuit gemeenten  

Vanuit Hersteld Hervormde gemeenten werd er circa 45.000 euro bijgedragen voor noodhulp Haïti. Een mooi 
bedrag, waar wij u dankbaar voor zijn! Inmiddels is meer dan de helft van dit bedrag besteed (circa 28.000 euro). 
Het resterende bedrag zal gebruikt worden voor (her)bouwen van scholen, kerken, huizen en latrines. 

 
4. Blij met steun 

     
De mensen in Haïti zijn erg geholpen met deze eerste hulpactie. 
Inmiddels is de tweede fase van de noodhulp gestart, gericht op 
herbouw van scholen, kerken en huizen. Hierdoor kunnen 
kinderen weer onderwijs volgen, kunnen mensen weer veilig de 
kerk bezoeken om Gods Woord te horen en werken mensen 
mee aan hun toekomst door met hulp een nieuw en stevig huis 
te bouwen.   
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto’s van de distributie  

 

 


