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1. Inleiding 
 
Wij zijn dankbaar om u hierbij ons derde jaarverslag te presenteren. 
Na een mooie start in 2020 hebben we onze activiteiten op Haïti in 2021 
vervolgd en uitgebreid. In dit verslag kunt u hierover uitgebreid lezen. 
We hopen van harte in 2022 verder te kunnen met ons werk op Haïti en meer 
mensen te kunnen voorzien van onderwijs en dat diverse kinderen gesponsord 
zullen blijven. 
 
Wij zijn God dankbaar en alle partners voor al het werk dat er op Haïti gedaan is 
en wij verwachten in de komende jaren de huidige projecten uit te breiden. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Benaiah, 
 
Luuk Ruys, 
Directeur 
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2. Activiteiten en projecten in 2021 
Het team dat zich inzet voor het projectwerk op Haïti kon in 2021 vanwege politieke 
onrust op Haïti niet afreizen naar Haïti. Het hele jaar zijn er onrusten geweest op 
Haïti. Mensen zijn het niet eens met de beslissingen van de president, bendes 
proberen het heft in handen te nemen in de hoofdstad. Al deze onrusten hebben 
geleid tot de moord op de president in juli 2021. Sindsdien nemen het aantal bendes 
toe en is met name de hoofdstad een gevaar voor iedereen. Er zijn velen kidnappings 
geweest, waarbij ook regelmatig losgeld wordt geëist. Ook worden vrouwen 
verkracht door de bendeleden. De politieke onrust zorgt ook voor enorme 
economische onrust. Prijzen van gas en benzine stijgen enorm. Dit heeft ook zijn 
invloed op de kosten van voedingsmiddelen. 
 
Naast alle politieke onrust is Haïti op 14 augustus 2021 wederom opgeschrikt door 
een zware aardbeving. Deze aardbeving vond plaats nabij Les Cayes. Deze 
natuurramp heeft aan ongeveer 2250 mensen het leven gekost, bijna 13.000 
gewonden en duizenden mensen zijn ontheemd.  
 
Vanuit Nederland zijn er in 2021 activiteiten afgerond en nieuwe projecten 
opgestart.  

  
2.1 Evangelisatie project 
Het evangelisatie project heeft in 2021 vorm gekregen door een leerkracht aan te 
stellen om volwassen mensen te leren lezen en schrijven. Eind augustus is er een 
grote groep mensen gestart met het volgen van deze cursus. Er zijn drie 
opeenvolgende dagen waarop de cursisten les krijgen. Naast het leren lezen en 
schrijven vertelt de leerkracht ook over Gods liefde en onderwijst hij de cursisten 
ook uit Gods woord.  
 
Er zijn contacten geweest met Bible League Nederland en Bible League Haïti om 
de leerkracht een training te laten volgen om met een voor gestructureerde 
methode en bijbehorend materiaal het onderwijs te geven aan analfabeten. De 
lesmethode werkt met de inhoud van de bijbel als uitgangspunt. Door de 
politieke onrust en het vele geweld was het niet mogelijk voor de leerkracht om 
af te reizen naar Port au Prince. Daarom kon deze training helaas dit jaar niet 
doorgaan.  
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In december stond een samenwerking met Bible Society Haïti op het programma. 
Bijbelse prentenboeken zouden kort voor kerst uitgedeeld worden aan jonge 
kinderen in Ca-ira. Door de onrustige situaties, veroorzaakt door bende geweld, 
was het niet veilig om een transport, met de Bijbelse prentenboeken, vanuit Port 
au Prince naar Ca-ira te laten gaan. 

 
 

2.2 Medische zorg 
Een klein jaar na de opening van de mobiele kliniek is gebleken dat het aantal 
bezoekers van de kliniek zeer sterk verminderde. Dit kwam mede doordat er een 
kliniek was op de grens van Leogâne en Ca-ira. Dit heeft ons helaas doen 
besluiten om dit project te moeten stoppen. Alle nog aanwezige medicatie en 
medische apparatuur hebben we meteen kunnen gebruiken voor de noodhulp na 
de aardbeving van 14 augustus, waar een team twee keer is ingezet om onder 
andere medische hulp te verlenen. Dit vond eind augustus en medio september 
plaats. 

 

2.3 Kind sponsorprogramma 
Het kind sponsorprogramma welke in 2020 met zeven kinderen gestart is, is in 
2021 uitgegroeid tot 20 sponsorkinderen. Deze 20 kinderen worden door 
sponsoren financieel ondersteund. Door deze ondersteuning kunnen de kinderen 
naar school, krijgen ze een uniform, en ontvangen zij alle schoolspullen die nodig 
zijn. Ook ontvangt het gezin elke maand een financiële bijdrage voor 
levensonderhoud. Rondom kerst hebben sponsoren de mogelijkheid gehad om 
een extra kerstgift voor hun sponsorkind over te maken. Van deze giften zijn 
kleding, schoenen en noodzakelijke dingen gekocht, zoals shampoo, zeep, 
enzovoort. 
In samenwerking met een medewerker op het project vindt er minimaal twee 
keer per jaar contact plaats tussen sponsorkind en sponsor (als deze dat wil).  

 
 

2.4 Noodhulp 
Op 14 augustus 2021 vond er vlak bij de havenplaats Les Cayes een zware 
aardbeving plaats. Deze aardbeving heeft voor duizenden slachtoffers gezorgd en 
vele duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. 
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In deze periode heeft de stichting een samenwerkingsverband opgezet met 
ONGA (organisatie voor de toekomst van een nieuwe generatie). Samen met 
deze organisatie en een lokale arts is een team geformeerd om hulp te bieden 
aan getroffen mensen in de plaats Maniche. Het team, bestaande uit doctoren, 
verpleegsters en vrijwilligers zijn twee keer naar Maniche afgereisd om medische 
hulp te bieden aan gewonde mensen en voedselpakketten en water zijn 
uitgedeeld. Vanaf begin oktober was het door de grote onrusten helaas niet 
meer mogelijk om hulp te verlenen. 

 

3. Vooruitblik naar 2022 

In 2022 zal de stichting zich enerzijds blijven richten op het monitoren van de 
projecten op Haïti. Het is nog onbekend of, wanneer en hoeveel mensen in 2022 af 
kunnen reizen naar Haïti. Veel zal afhangen van de politieke onrust, waarbij bendes 
gewelddadig opereren en mensen kidnappen. 
De stichting zal actief op zoek blijven gaan naar nieuwe partners die zich voor 
langere periode aan de stichting willen verbinden, zodat het werk voortgezet kan 
worden. Vrijwilligers zullen zich actief inzetten om zo veel mogelijk geld in te 
zamelen door verschillende acties te houden. 
 
De projectgroep Haïti stelt zich ten doel om in 2022 nog meer analfabeten te leren 
lezen en schrijven, daarnaast wil de projectgroep zich blijven inzetten om het 
Evangelie te verkondigen, het aantal sponsorkinderen op peil te houden en 
eventueel uit te breiden en om bijbels uit te blijven delen. Veel zal afhangen van de 
financiële inkomsten. 
 
Anderzijds hoopt de projectgroep dat de onrusten sterk zullen afnemen waardoor de 
veiligheid zal toenemen. Hierdoor wordt het mogelijk om te kijken op welke wijze er 
nog hulp geboden kan worden in Maniche en het eventueel mogelijk wordt om een 
bezoek te brengen aan de projecten in Ca-ira. 
 
Voor het realiseren van de doelstellingen met betrekking tot de projecten op Haïti 
verwacht de stichting een bedrag van €25.000,- 1nodig te hebben. 

 
1 Gezien de huidige politieke-, sociale- en maatschappelijke ontwikkelingen op Haïti zal 
het niet mogelijk zijn om alle doelstellingen te realiseren. Daarom zal het verwachte 
bedrag wat de stichting nodig heeft €12.500,- bedragen. (aanvulling 19-09-2022) 
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4. Communicatie en fondsenwerving 

4.1 Nieuwsbrief 
Vanuit het team Haïti werd in 2021 vier keer een nieuwsbrief verzonden aan 
partners en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrieven wordt gesproken 
over de voortgang van de werkzaamheden en de situatie op Haïti. 

 
 

4.2 Website 
Op de website www.benaiah.eu is alle informatie over de Stichting en het project 
op Haïti te vinden. De inhoud van de website wordt regelmatig vernieuwd. Via de 
website wordt het geïnteresseerden mogelijk gemaakt geld te doneren. 

  Nieuwe bezoekers op de website hebben inmiddels de mogelijkheid, indien zij    
 geïnteresseerd zijn, om de nieuwsbrief aan te vragen.  
 
 

4.3 Fondsenwerving  
Het gehele jaar zijn de leden van het team actief geweest met verkoop van 
goederen. Stichtingen zijn aangeschreven en hebben giften overgemaakt ten 
behoeve van het projectwerk op Haïti. Daarnaast zijn er ook een aantal vaste 
partners die maandelijks een vast bedrag over maken.  

 
De stichting heeft een bankrekening bij de ING met het volgende IBAN-nummer: 
NL44INGB0006329545. 

 

 

5. Besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen 

Alle middelen komen na aftrek van de in Nederland gemaakt kosten volledig ten 
goede aan het werk van de Stichting op Haïti. 
 
 
6. Financieel verslag 
Het Baten en Lastenoverzicht van 2021 vindt u hieronder.  
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We hebben ook nadat we de noodzakelijke reservering hebben gemaakt ten 
behoeve van de verwachte nieuwbouw van een gemeenschapsruimte gelukkig 
kunnen afsluiten met een batig saldo van € 170,- zoals u hieronder aantreft. 

 
  

 
 

   2021   2020 

Baten        

Som der Giften          24.616        19.405  

Som der Verkopen            2.945        28.291  

Vergoeding vanwege reiskosten               -          14.448  

Som der Baten           27.561        62.145  

        

Lasten        

Project kosten          16.215        26.969  

Overige kosten              858          5.008  

Reiskosten                 -          14.471  

Reservering voor nieuwbouw gemeenschapsruimte         10.318        15.000  

Som der Lasten           27.391        61.448  

      

Resultaat               170             697  


