
Stichting Bon Timoun
Waardevol onderwijs in Haïti

Haïti was al het armste land van het westelijk halfrond en een van de armste landen op aarde. 
Maar sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli 2021 is de situatie dermate verslechterd dat
er nu een humanitaire crisis is ontstaan van ongekende omvang. 100 gangs controleren de hoofdstad
Port-au-Prince, vechten onderling en terroriseren de bevolking. Na maandenlang geen druppel
benzine gehad te hebben, zijn water en voedsel nu ook schaars geworden. De voedselprijzen zijn in
een jaar tijd meer dan verdriedubbeld. Honger, angst, en een totale verlamming van het dagelijks
leven worden verder bedreigd door een nieuwe uitbraak van cholera in een land waar 80% van de
ziekenhuizen ondertussen gesloten zijn door deze crisis. 

Hoe bijzonder dus dat Stichting Bon Timoun, dankzij de inzet van zeer gemotiveerde donateurs in
Nederland, hoop en concrete hulp kan blijven bieden. Bon Timoun steunt drie basisscholen met in
totaal 600 leerlingen. Met veel aandacht voor karaktervorming en menselijke waarden is dit
onderwijs voor het leven, niet alleen om te overleven. Al lijkt overleven op dit moment het enige
wat nog kan, de nieuwe generatie zal het land kunnen verbeteren met een goede start en de juiste
waarden. Zij verdienen deze kans!
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“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken 
om de wereld te veranderen” (Nelson Mandela)

Het bijna dagelijks online contact tussen het bestuur en de schoolhoofden zorgt ervoor dat de
situatie per moment helder is voor de stichting. Overleg, advies en morele steun, plus het kunnen
doorbetalen van de salarissen ook toen de scholen dicht bleven vanwege de onveiligheid, zijn van
levensbelang voor de hele schoolgemeenschap. De moed van de leerkrachten, de families en de
kinderen, die alles op alles zetten om onderwijs mogelijk te maken, is onvoorstelbaar.

In twee van de drie scholen krijgen de Bon Timoun leerlingen sinds oktober 2021 dagelijkse
schoolmaaltijden. En de zaterdag-clubs voor leerlingen en buurtkinderen blijven doorgang vinden.
Tijdens de zomer is het zelfs gelukt om twee van de drie scholen open te kunnen houden. Op die
manier bleven de kinderen actief, waren ze in een positieve omgeving en werden niet door gangs
geronseld. Werkelijk overwinningen in deze context!

Afgelopen maand, eind november, konden de scholen eindelijk weer open in Haïti. Langzaam
begonnen de kinderen ook terug te komen naar onze scholen. De leerkrachten van de EMNJ-scholen
gaan bij de families en kinderen thuis langs om hen te helpen hun angsten te overwinnen en om hen
te motiveren weer naar school te komen. Dicht bij onze EMNJ school 1 heeft afgelopen mei een zeer
gewelddadige politie-inval plaatsgevonden, waar de kinderen en de leerkrachten getraumatiseerd
door zijn. Op verzoek van de scholen lag de focus tijdens onze online trainingssessies met de
leerkrachten daarom op stress management, het creëren van een veilige omgeving, discipline met
liefde en geweldloosheid op school. 



“Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een formidabele
combinatie. Maar als je daar een geletterde tong of pen aan
toevoegt, dan heb je iets heel bijzonders.” Nelson Mandela

 

Stichting Bon Timoun
Waardevol onderwijs in Haïti

Dankzij speciale giften was het mogelijk nieuwe toiletten te bouwen in de school in Galette en een
keuken en opslag in Torcelle. Een lokale organisatie doneert alle ingrediënten voor de dagelijkse
schoolmaaltijd voor de 300 leerlingen in de school in Torcelle zodat ook zij nu gelukkig dagelijks een
maaltijd krijgen. Er wordt een buitenkantine gebouwd in de school in Galette en een extra klaslokaal
in de ABC de la Vie school. Met Kerst zullen de kinderen speciale activiteiten hebben; een talenten
show, sport en spel, een lekkere maaltijd. Wij zijn dankbaar voor de speciale gift die de aanschaf van
muziekinstrumenten voor de drie scholen mogelijk maakt. Een kans voor het ontwaken van
nieuwe talenten en veel plezier voor alle kinderen! 

Met dank aan eenieder die het mogelijk maakt deze 600 kinderen en de hele
schoolgemeenschap door dik en dun te steunen. 

Wij verheugen ons op een goed (school)jaar met nieuwe activiteiten, verbeteringen aan de
gebouwen en de ontwikkeling van de schooltuinen. 

We hopen op uw steun voor 2023. Voor 250 euro kan een kind 1 jaar lang naar school. 
Doneren kan via onze website maar sinds kort ook gemakkelijk en snel via Tikkie
https://tikkie.me/pay/Stichti3628/sKbHpcNs4pR5TAmMFVz2op 

Hartelijke dank namens het bestuur van Stichting Bon Timoun       
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