
Wat is er gebeurd sinds onze laatste nieuwsbrief 

12 januari 2019…. 

 

Op 12 Januari 2019 zijn wij het nieuwe jaar in stijl begonnen met een 

Nieuwjaarsborrel. Het bestuur van HVIN heeft het plezier gehad om jullie 

daarvoor uit te nodigen. 

Wij zijn de avond met 1 minuut stilte begonnen ter nagedachtenis van de 

“slachtoffers van de aardbeving van 2010 ”. 

Aansluitend heeft Cellinie een stuk voorgelezen uit het boek  

“Ravine L’Espérance”- Ravijn van de hoop, Cette semaine-là à Port-au-Prince - Die bewuste 

week in Port-au-Prince.(zie tekst in bijlage) 

Editions: ATD QuartMonde – uitgever: ATD Vierdewereld 

 

Deze lezing hebben we met muziek van verschillende Haïtiaanse artiesten 

afgesloten, waaronder een stuk van de zanger Kiki Wrainright.  

Na de presentatie was het tijd om van de soup joumou (Pompoensoep) en andere hapjes 

te genieten. 

 

Dezelfde dag had de Haïtiaanse Ambassade in België een Eucharistische Mis 

georganiseerd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in 2010. Ons 

bestuurslid Pierre Sully Jourdain was bij deze herdenking daarbij als afgevaardigde van 

HVIN aanwezig. 
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Miss Topmodel Africa International” - 23 februari 2018 Amsterdam 

 

Op onze bijeenkomst in november heeft Marylène Louis Dinkelman (oud HVIN Miss Haïti 

kandidaat) ons laten weten dat zij van plan was deel te nemen aan de “Miss Africa 

International Verkiezing”. Ook Rose Verwijderd (die mee had gedaan aan de Miss Haïti 

verkiezing 2015 van HVIN) was een van de deelneemsters. Wij zijn heel trots op deze 

meiden die Haïti vertegenwoordigd hebben en zijn bijzonder verheugd dat wij kunnen 

melden dat Marylène de 1ste Runner-Up is geworden en de t itel “Best in Talent” heeft 

gekregen. 
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Hoe word je lid van HVIN ? 

 

• Ben je nog geen lid van HVIN ?  Meld je vandaag nog aan via ons online 

formulier: https://www.hvin.nl/nl/contact/lid_worden 

Indien je vragen hebt, kan je ons altijd mailen. 

 

HVIN lidmaatschap* (per jaar) 

• Volwassenleden: € 30 

• Gezinslidmaatschap (2 volwassenen, 3 kinderen): € 50  

• Student: € 20 

• Jeugdleden(t/m 15 jaar): € 10 per jaar  

• Kinderen (t/m 4 jaar): gratis 

 

*jouw contributie helpt om activiteiten te organiseren. Wat biedt HVIN aan : 

culturele uitwisseling met de haitiaanse gemeenschap, ledenvoordelen op door 

HVIN georganiseerde activiteiten.  

 

Lidmaatschap  
 

Fet Haïti 

Dit jaar vind de vierde editie van het “Fèt Haïti” plaats  op zaterdag 7 september a.s. in het Culturele 

centrum “Lijm en Cultuur” te Delft vanaf 13:00 (inloop 12:30) tot 20uur. 

De officiele uitnodiging volgt nog. 

Afmelden voor deze nieuwsbrief via info@hvin.nl 

22 juni 2019 WK Adoptie Kids 

 

Op 22 juni zal HVIN ook weer aanwezig zijn op het WKAdoptiekids in Vianen. Wij zullen te vinden zijn op het marktplein met een kraampje 

met lekkere Haïtiaanse hapjes zoals pasteitjes, tablet en vruchtensalade en ook souvenirs. Dit jaar zijn wij van plan om wat meer reclame 

te maken wat betreft de activiteiten van onze vereniging in de hoop meer leden te kunnen werven. 

 

Aktiviteiten*  

April 

6. Cafe Creole(meer info op www.hvin.nl) 

Mei 

18. Vlagdag-Fête du drapeau,  

Juni 

22. WK-adoptie Kids 

Juli 

13. HVIN BBQ 

September 

7. Fèt Haiti 

*U krijgt voor elke activiteit nog een  

aparte uitnodiging 

 

Wat zijn de plannen voor de rest van het jaar: 

 
Selebrasyon Fet Drapo…. 

 

Op zaterdag 18 mei 2019 is de “Haïtiaanse vlagdag”. 

Dit gaan wij zeker samen met jullie vieren. 

Deze sélébrasyon (viering) is een evenement met presentaties, muziek, workshops, 

ontmoetingen en natuurlijk lekkere Haïtiaanse hapjes!  

 

Wij bieden 3 workshops aan: 

– Kreyol Ayisyen 

– geschiedenis 

– Tambou rada (als enige in NL) 

Dit jaar als onderdeel van het programma willen wij jongeren uitnodigen voor een 

Talentenmiddag . 

Dus geef je op en laat je talent zien.  

-onderwerp: dit ken ik al over Haïti(geschiedenis, muziek, kunst) 

-je kan optreden met ouders, met instrument, in groep 

-soort optreden: presentatie/ toneel, muziek, zang of dans 

Aanmelden via onze online formulier: https://www.hvin.nl/nl/contact/deelnemers 

Wij hopen velen van u op die dag te zien! 


