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Noodhulp voor Haïti 

De bevolking van Haïti werd in 2021 getroffen door een zware 
aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2.200 doden en ruim 
12.000 gewonden geteld. De verwoesting is enorm: 53.000 
huizen vernietigd en 77.000 huizen en 260 scholen beschadigd. 
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk 
netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig! 

Vooral het zuidwestelijk schiereiland werd getroffen. Hier hebben mensen geen toegang tot 
water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt 
moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar beschadigd zijn.  
 
Hygiëne en tijdelijk onderdak 
In de provincie Grand ‘Anse zijn 1.005 hygiëne-pakketten en 
1.005 tent-pakketten uitgereikt, waarmee mensen zelf 
tijdelijke een schuilplaats kan bouwen. Ook in de provincie 
Sud zijn 505 tent-pakketten uitgedeeld. De huizen die mede 
met uw hulp aan Kerk in Actie bij de vorige aardbeving 
gebouwd zijn, zijn geïnspecteerd en blijken nog overeind te 
staan. Dat bevestigt dat goed terugbouwen rampen in de 
toekomst kan voorkomen. Nu is er opnieuw overleg met de overheid hoe en waar huizen en 
scholen herbouwd kunnen worden. Dat vereist meestal een langere periode, omdat de overheid 
daar allerlei regels voor stelt en grip wil blijven houden op de hele situatie.   

 
Schoon drinkwater, cash geld en zaden 
Waterpunten zijn gerepareerd. Ook zijn er tijdelijke waterreservoirs geïnstalleerd. 
Alles om te voorkomen dat mensen ziek worden omdat ze vervuild water moeten 
drinken. Een deel van de getroffen mensen heeft contant geld ontvangen, zodat ze 
zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben. Een ander deel heeft zaden gekregen om 
te zaaien, zodat ze hun eigen voedsel weer kunnen verbouwen.  
 

Voorlichting en veiligheid  
Er zijn bijeenkomsten gehouden om mensen voor te lichten over hygiëne in deze lastige situatie, 
waarbij mensen hun traumatische ervaringen konden delen en risico’s voor geweld tegen 
vrouwen werd besproken. De veiligheidssituatie stelt hulpverleners voor uitdagingen. Het land is 
politiek instabiel na de moord op de president, die net voor de aardbeving had plaatsgevonden. 
Er zijn bendes actief. Maar ook zijn de wegen nog vaak beschadigd en daardoor onveilig. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti of op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Zendingskerk NL71 INGB 0006 928 325 o.v.v. diaconale maandcollecte januari. 
 


