12 januari 2011: Het is al weer een jaar geleden
dat Haïti werd getroffen door een aardbeving. BHM
wil iedereen bedanken voor de ondersteuning in de
vorm van donaties, gebed en medeleven. Met uw
steun is het mogelijk geweest om noodhulp te
verlenen, met de wederopbouw van het land te
beginnen, levens te redden en het meest belangrijk
de liefde van Christus te delen met onze broeders
en zusters in Haïti. Tevens willen we de honderden
vrijwilligers bedanken die op het werkveld hebben
geholpen met de hulpverlening en wederopbouw.

Eén jaar later…:









hebben onze missionarissen en staf van BHM
in Haïti na de aardbeving non-stop hulp
verleend.
zijn duizenden mensen zijn tot geloof gekomen.
hebben honderden slachtoffers van de
aardbeving uitstekende medische zorg
gekregen en zijn goed op weg van hun herstel.
zijn er tientallen nieuwe woningen gebouwd
door het lokale bouwvakkerteam van BHM
ondersteund door teams van vrijwilligers
afkomstig uit de hele wereld.
zijn er diverse scholen herbouwd c.q.
gerepareerd.
is er op de missiepost een cholera kliniek
opgericht die de best mogelijke hulp verleend
aan de slachtoffers.
is het reguliere werk in de vorm van christelijk
basisonderwijs, training voor pastoors,
landbouw programma en het
zelfvoorzieningsprogramma weer op volle
kracht van start gegaan.

Dit zijn een aantal redenen waarom wij zo dankbaar
zijn voor wat God het laatste jaar gedaan heeft.
Onze harten gaan natuurlijk uit naar de families die
zoveel te lijden hebben, maar we blijven ons
“verbazen” over Gods goedheid en zijn ongelooflijke
voorziening.

Oude en nieuw woning

In het afgelopen jaar heeft Haïti nog meer te
verduren gehad…..
Cholera
Het ministerie van Gezondheid meldde eind
november dat de cholera het leven geëist had van
ruim 2.000 mensen en dat meer dan 70.000
personen de ziekte hadden opgelopen. Ook in
gevangenissen vielen er slachtoffers, in die van
Port-au-Prince dertien. Volgens de PanAmerikaanse Organisatie voor de Gezondheid zou
in de komende zes maanden het aantal zieken
kunnen stijgen tot 400.000, waarvan de helft in de
komende drie maanden. Tot nu toe is het aantal
zieken alsmaar gestegen, hoewel het aantal
dodelijke slachtoffers daalt. In de eerste maanden
(vanaf eind oktober) overleefde 9% de ziekte niet,
nu slechts 3,5%. Het aantal behandelcentra is
uitgebreid. Uit angst voor besmetting durven
mensen geen lokaal voedsel meer te eten, zoals de
rijst uit de Artibonite regio, geen zeevruchten, geen
fruit en groenten van eigen bodem, maar kopen ze
geïmporteerd voedsel. De Haïtiaanse boer is er de
dupe van, maar ook de handelaars die op de markt
voedsel plegen te verkopen. Op de missiepost van
BHM werd een cholera kliniek ingericht.

Orkaan Tomas
Op 1 november 2010 raasde orkaan Tomas over
het land. Vele huizen werden vernield en mensen
kwamen om. Met name het Noordwesten van Haïti
had het zwaar te verduren. De landverschuivingen
en overstromingen veroorzaakt door deze orkaan
op zich waren al genoeg. Maar bovenop de grote
gevolgen van de aardbeving van januari en de
recente cholera uitbraak, waren de effecten van
deze orkaan Tomas catastrofaal. Vooral voor de
mensen die nog steeds in de tentenkampen leven.

Ook zou ze op allerlei manieren gefraudeerd en
gekonkeld hebben om haar favorieten de meeste
kans te geven. Twaalf kandidaten eisten daarom
annulering van de verkiezingen. Er was veel
geweld, vooral tussen de aanhang van de
verschillende kandidaten, waarbij enkele doden
vielen. Dagenlang werd er in de straten
gedemonstreerd tegen het houden van de
verkiezingen en tegen de regering. Na de onlusten
ging het gewone leven weer zijn gang.
Straatventers zijn terug in de straten, de winkels zijn
weer open. De ambassades hebben zich
uitgesproken voor verificatie van de resultaten. Ze
willen voor het vaststellen van de definitieve uitslag
een geloofwaardige procedure. Ze moet de wil van
de Haïtiaanse kiezers volledig weergeven. De
definitieve uitslag van de eerste ronde werd op 20
december bekend gemaakt. De tweede ronde is
gepland op 16 januari.
Gebedspunten:
Verkiezingen
Op 7 december 2010 werd de voorlopige uitslag van
de presidentsverkiezing bekend gemaakt. Direct
nadat dit bekend werd ontstonden er rellen die bijna
24 uur duurden.. Barricades werden opgericht en in
brand gestoken, er werd gegooid met stenen en
flessen. Duizenden gingen de straat op en riepen
leuzen tegen Préval en zijn partij Inité. Het was
vooral de aanhang van de kandidaat Martelly,
voornamelijk jongeren, die tegen de voorlopige
verkiezingsuitslag protesteerden. Al voordat de
verkiezingen plaats vonden was er veel verzet. De
oppositie beschuldigde de regering ervan de
kiesraad te hebben beïnvloed door nieuwe leden te
benoemen, waarvan haar kandidaat voor het
presidentschap, Célestin, en haar kandidaten voor
het parlement voordeel zouden kunnen hebben..






de uitslag van de 2e ronde van de verkiezingen
kracht en wijsheid voor de staf van BHM en
andere hulpverleners in Haïti
de Haïtiaanse bevolking
rust, vrede en stabiliteit voor het land

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om het werk
van BHM te blijven steunen? Ga dan voor meer informatie
naar onze website www.bhm-nederland.nl (dit staat onder
het onderdeel “steun BHM”). Ons rekeningnummer is:
15.35.40.842. U kunt ons ook een email sturen
info@bhm-nederland.nl of bellen: 06-53730429
Met vriendelijke groet,

Gerben Harkema
Voorzitter BHM Nederland

