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Bonen voor Bohnen helpt de Slachtoffers in het
Rampengebied van Port Au Prince te Haiti



De ramp in Haiti heeft de Werken van Don 
Bosco zwaar getroffen.
Alle gebouwen van de zes instituten van 
Salesianen en Zusters van Don Bosco in 
de hoofd stad zijn  verwoest of zwaar 
beschadigd.

Een drietal salesianen en een groot aantal 
leerlingen zijn om het leven gekomen.
De overlevenden verzorgen nu zo goed als 
dat kan de gewonden en met man en macht 
wordt nog getracht om slachtoffers uit de 
puinhopen te bevrijden.
Onder die hulpverleners is ook onze 
missionaris pater Wim Boksebeld, de 
Nederlandse salesiaan die sinds enkele jaren 
de leiding heeft over de „Kleine schooltjes 
van pater Bohnen“.
De grote school ENAM die het hart vormt 
van dat werk is geheel verwoest.

Pater Wim Boksebeld is aan de dood 
ontsnapt, maar honderden van zijn 
leerlingen kwamen om. De hulpverlening 
komt nu op gang. Don Bosco-werkers uit 
de buurlanden  van Haïti komen te hulp. 
Vanuit de gehele wereld wordt solidariteit 
getoond. Maar  voor duizenden mensen 
zal deze hulp te laat zijn. Een natuurramp 
van deze omvang maakt geen verschil 
tussen arm of rijk, blank of zwart. Naast  de 
duizenden  haitiaanse burgers zijn ook vele 
hulpverleners omgekomen. Meer dan ooit 
zal men in de komende jaren in Haiti  beroep 
gaan doen op de Werken van de Salesianer 
van Don Bosco.
De ondersteuning van het DonBosco-werk  
wordt gecoördineerd vanuit de missieprocur 
van de Verenigde Staten.
De velen jaren ervaring van de paters van 
Don Bosco betreft  het werk van de kleine 
schooltjes van Pater Bohnen in Port Au 
Prince zullen de basis vormen  van een 
gerichte hulpverlening na deze ramp, 
maar vooral  ook voor de wederopbouw 
van het enorme schoolimperium van Pater 
Bohnen. Voeding  en opvoeding was en is  
het slagwoord  van Don Bosco, wat Pater 
Bohnen als zijn opvolger in meer dan 50 
jaar verzorgd heeft. Alleen met de hulp door 
ons allen kan dit werk gerealiseerd worden.

DON BOSCO IN HAITI



De enorme aardbeving heeft het grote 
scholenprojekt van Pater Bohnen bijna 
volledig vernielt.
De 5 centrale scholen in het centrum en in 
de slums van Port Au Prince liggen in puin.
Voedsel en waterverzorging is op moment 
volledig tot stillstand gekomen door gebrek 
aan grondstoffen en elektriciteit. Ook de 
centrale keukens van het scholenproject, 
waar elke dag voor alle 19.600 kinderen 
maaltijden worden klaar gemaakt, kunnen 
niet worden gebruikt.
Op moment is er nog geen zicht op hoeveel 
van de 19.600 kinderen en 743 leerkrachten 
de ramp hebben overleeft. Onder leiding van 
de schooldirectie, m.n. pater W. Boksebeld 
en Pater O. Zucchi zal de hulp van uit het 
schoolproject geleidelijk aan op gang 
moeten komen. De befaamde spreuk van 
Pater Bohnen „Problemen bestaan niet, 
alleen Oplossingen“ zal de mensen in Haiti 
nieuwe hoop moeten geven voor een nieuw 
begin.

Het werk van de kleine schooltjes van 
pater Bohnen in Haiti, is „Voeding en 
Opvoeding“ De eerste direkte hulp vanuit 
de centrale scholen nu is „voeding“ aan de 
vele kinderen.
De tweede hulp „opvoeding“ moet bijdragen 
aan de zorg voor morgen zodat een 
wederopbouw mogelijk wordt, en de 
plaatselijke burgeroorlogen en rooftochten 
een einde gemaakt  worden.

Is er nog toekomst voor de 19.600
Kinderen  van de scholen van
Pater Bohnen?



Direkte hulp door de stichting
Bonen voor Bohnen

De Susterense stichting Bonen voor 
Bohnen is in 1988 op verzoek door van 
Pater Bohnen gestart met het verwerven 
van hulpgoederen voor de toenmalige 
26,000 kinderen in de slums van Port 
Au Prince. Samen met vele andere 
hulporganisaties in de hele wereld heeft 
Pater Bohnen de hulpgoederen een op 
een (zonder kosten aan organisatie en 
instellingen) direkt kunnen omzetten in 
een gigantisch scholenproject van 178 
kleine minischooltjes in de slums, en 5 
grote centrale scholen.  Met zijn visie van 
Voeding en Opvoeding  heeft hij in ruim 
50 jaar  (vanaf 1954) tot een megaproject 
opgebouwd. Door voeding te bieden 
waren de kinderen bereid opvoeding 
te volgen. Een gevulde maag maakt 
opvoeding mogelijk, want de opmerking 
van Pater Bohnen was „een lege zak kan 
niet rechtop staan“.

Opvoeding moet bijdragen aan een 
menselijk leven in de toekomst, en de 
mogelijkheid  deze zelf op te bouwen. 
De mensen in Haiti zullen ook nu na 
deze enorme ramp zelf aan de opbouw 
van hun toekomst middels de opvoeding 
door de schooltjes van Pater Bohnen 
moeten gaan werken.
Alle giftes welke door de stichting 
Bonenvoor Bohnen ontvangen worden, 
zullen een op een direkt naar het project 
van de kleine schooltjes van Pater Bohnen 
door gestuurd worden.
De 100 procentige hulp zal ter  plaatse 
door de Paters Salesianen ingezet 
worden voor voeding, opvoeding en 
wederopbouw. Indien ook U een bijdrage 
direkt aan het project van Bonen voor 
Bonen wil storten, kunt u dit op het onder 
genoemde rekeningnummer.
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Help slachtoffers aardbeving Haiti!
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