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Rootsresearch in Haiti.
Op zoek naar Biologische ouders
1. Via de organisatie van MPE.
Met deze organisatie MPE werkt onze Stichting samen. Zij hebben diverse projecten en
werken vooral in Cité Soleil. Zoekopdrachten binnen Port-au-Prince zijn eenvoudig mogelijk.
Daarbuiten is het niet mogelijk. De communicatie kan in de Franse en Engelse taal. Zij kunnen
u begeleiden op uw reis mits u een duidelijke agenda heeft. Er is een Guesthouse van deze
organisatie in Croix des Bouquet, waar je tegen betaling kunt verblijven inclus. eten en
drinken. Erg eenvoudig en geen zwembad aanwezig. Er kan ook een combinatie gemaakt
worden , dat Marcel Jean u begeleid en u hier verblijft.
Mailadressen:

matthieupassonel@yahoo.fr ( Passonel : taal : EN* en FR)
christiangoodaction@gmail.com ( Joel: taal: FR)
Website/ Facebooksite: https://guesthousebyfaith.wordpress.com
Betalingen via:
Sogebank bankrekening van MPE
Meer informatie ook via www.steuncitesoleilhaiti.nl

2. Via Marcel Jean.
Marcel Jean werkt op individuele basis aan de zoekopdrachten. Hij werkt o.a. voor een
weeshuisproject van een Belgische organisatie. Zoekopdrachten binnen en buiten Port-auPrince zijn mogelijk. De communicatie kan in de Franse en Engelse taal. Hij kan de
zoekopdrachten uitvoeren en hij kan begeleiden tijdens een mogelijke reis.
Mailadressen:
marceljean25@yahoo.fr ( Marcel: taal EN * en FR)
Website/ Facebooksite: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009935017063
( Zoek op: ShowMe Haiti)
Betalingen via:
Western Union

3. Via Ismaelle Stout.
Ismaelle is getrouwd met Denis,een Haitiaan die nu nog woonachtig is in Haiti. Zij zijn in
2015 gestart met het helpen bij Rootresearch in geheel Haiti. De communicatie kan via
Ismaelle in het Nederlands. Het is een nieuwe bron waar nog weinig ervaring mee is. Ook zij
kunnen begeleiden tijdens een reis.
Mailadressen:

stout.ismaelle@gmail.com ( NL)
haitiaanseroots@gmail.com
Telefoonnummer:
06-50568469
Website/ Facebooksite: http://haitiaanseroots.nl
https://www.facebook.com/Haitiaanseroots/?fref=ts
betalingen via:
Nederlandse bankrekening.
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4. Via Vena Nieuwelink
Vena was de voorzitter van de HVIN, de Haitiaanse Vereniging in Nederland, voor
geadopteerde Haïtianen of Haïtianen die naar Nederland geïmmigreerd zijn.
Er worden veel activiteiten georganiseerd en Vena kan ook bemiddelen in de Rootresearch. Zij
spreekt Nederlands, Creools en Frans. Zij heeft nog veel contacten in Haiti.
Mailadressen:
venalakay@gmail.com
website/ Facebooksite: www.hvin.nl
https://www.facebook.com/Haitiaanse-Vereniging-in-Nederland-166304696758384/
5. Via Marijke Zaalberg
Als er gezocht moet worden in de omgeving van Kenscoff, dan is het handig om contact op te
nemen met Marijke Zaalberg. Zij geeft in de omgeving van Kenscoff leiding aan een school,
gelegen in de bergen. Marijke heeft al meer dan 20 jaar ervaring in Haiti. Met een grote
Stichting achter haar, heeft ze al veel bereikt in de bergen van Haïti. Zij spreekt Nederlands en
Creools. Het is tevens ook mogelijk om bij Marijke te logeren.
Mailadressen:

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
marijkezaalberg@hotmail.com

Website/ facebooksite:

http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/
https://www.facebook.com/stichtingnaarschoolinhaiti/?fref=ts
Via Nederlandse bankrekening van SNSiH.

Betalingen via:

* Let op bij enkele aanbieders: De Engelse taal is soms beperkt en er ontstaan
soms communicatie foutjes omdat dingen niet altijd goed begrepen worden.
Spreek met eenvoudige Engelse woorden. Geen lange zinnen!
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Hotels en B&B
Guesthouse Eucalyptus
Eucalyptus Address:Sarthe 59, enface poste de Police Cazeau,
Impasse Nezivar #6, Haiti, WI
Email us at: eucalyptus.village@gmail.com
Feel free to call us at: 509-3602-7928, or 509-3729 2582
Dit guesthouse ligt niet ver van Cite Soleil en niet ver van het vliegveld.
Een Engels en Frans sprekende eigenaar ( Ernso Jean Louis)
Zij bieden veel service en begeleiding. Veel ervaring met adoptie gezinnen.
Bio- ouders kunnen in overleg worden uitgenodigd om te komen eten.
( Zwembad aanwezig)
Zij hebben ook een guesthouse in Jeremy

Een hotel / B&B in Petionville

www.allamandahaiti.com
mailadres: info@allamandahaiti.com
Telefoon (509)3435-5603.
Ze bieden veel diensten aan.
( geen zwembad aanwezig)
B&B Auberge de la Cigogne,
10 Rue Eucalyptus, Delmas 83.
Tel: +509 31620678 / +509 37837205
2 personen +/- 50 per dag.
Ligt niet ver van Petionville.

( geen zwembad aanwezig)
Wall’s Guesthouse
Delmas 19, Rue Mackendal #8, Port-au-Prince, Haïti
wallsguesthouse.com

email: wallsguesthouse@gmail.com
tel: +509 37 03 4788

Een Guesthouse met goede service en ook de Engelse taal is hier mogelijk.
( Zwembad aanwezig)
ROYAL DECAMERON INDIGO BEACH RESORT & SPA
Even echt een palmbeach gevoel krijgen , bezoek dan dit hotel
Route national #1
Côte des Arcadins, Montrouis - Haïti
Tel : +509 281 50111
websupport@decameron.com vermeld bij het versturen van een email
dat het om “Royal Decameron Indigi beach”gaat in Haiti.
(Zwembad en prachtig strand en zee aanwezig!!)
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Vervoer en praktische reishulp
Calebre Brutus
Tap tap Touristique Haïti
Oproepbaar via: +509 46 01 2626
Petion Ville Rue Charlemagne Peralte #11
Port-au-Prince

Engelse en Franse taal ( Calebre heeft bij Guesthouse Eucalpytus gewerkt en heeft daar nog
een prima relatie mee.)
Via facebook: https://www.facebook.com/Tap-Tap-Touristique-Ha%C3%AFti228881980854501/?fref=ts

6. Voyages Lumière ( Reisbureau van Jacqueline Labrom)
Via dit reisbureau kunnen ook auto’s worden gehuurd.
Voyages Lumière SA
Tel: (00 509) 3607-1321
Email: voyageslumierehaiti@gmail.com
Website: http://voyageslumiere.com/
Engelse en Franse taal
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Extra info:
Kosten en info kunnen gevonden worden op de desbetreffende sites of is op te vragen bij de
desbetreffende organisaties of via de mailadressen. Maar hieronder wat indicaties waar je rekening mee
zou kunnen houden.
Globaal gezien zouden de kosten van een standaard zoekopdracht ( Binnen Port-au-Prince) tussen de
€150,- en €300,- kunnen uitkomen. ( Dit is inclus. reiskosten die gemaakt moeten worden binnen Portau-Prince, door de persoon die zoekt, inclus contact leggen en foto’s enz.) Het is sterk afhankelijk van
de gegevens die er uit de dossiers zijn en of de familie nog in de buurt is blijven wonen. Maar elke
organisatie heeft daarin zijn eigen afwegingen. Informeer je goed.
Voor een verblijf van u zelf in Haiti:
Verblijfkosten in eenvoudig goed Guesthouse zouden rond de €40,- tot €50,- per nachten liggen,
inclus eten.
Begeleidingskosten zijn uiteraard afhankelijk van gebruik van auto, chauffeur en afstanden etc.
Ook voor een skype afspraak kan nog geld worden gevraagd, tijd is geld in Port-au-Prince en het is een
investering die extra wordt geregeld. Maak ook daar afspraken over.
Spreek van te voren duidelijk af wat je verwacht en wat precies je vraag is. Spreek ook heel duidelijk
het bedrag af zodat alles daar binnen valt.
Hoe vaak contact, hoe lang skype? De persoon die zoekt maakt uiteraard reiskosten met Taptap/ motor
afhankelijk van hoe vaak er gereisd moet worden, kan dit gaan variëren, spreek ook dit goed af!
Wil je alleen maar weten of de biologische familie leeft? Wil je daadwerkelijk contact?
Hoe vaak per jaar wil je contact?
Overweeg je status van je eigen emoties maar leef je ook in , in die van de biologische familie in Haiti.
Het kan heel wat overhoop halen als er ineens een bericht is van uit een ander land! Het
verwachtingspatroon is mogelijk ook anders.
Het huren van een auto is nogal divers. Er zijn mensen die zelf een auto huren bij het vliegveld. Maar
let op de verkeersregels ( Die er dus nagenoeg niet zijn) zijn geheel anders als in Nederland. Het is
chaotisch en verwarrend. De hardste claxon lijkt voorrang te hebben. Wees duidelijk om hoeveel
personen het gaat. Een 7 persoons auto of 4 persoons auto is al een enorm verschil in prijs. U betaald
ook borg, en flink! Check de auto goed voordat u vertrekt, maak desnoods foto’s van schade die er al
is!
Kinderen en jongeren moeten goed voorbereid worden en van te voren ook goed bespreken wat ze
verwachten en welke hoop ze hebben. Het kan namelijk ook allemaal tegenvallen bijvoorbeeld; de
interesse van de bio-familie kan tegenvallen, bio-familie kan contact afwijzen, bio-familie kan
overleden zijn, ze kunnen om geld gaan vragen.
Aan de andere kant kan het ook een prachtig contact worden en daar hopen we voor iedereen op, maar
een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Het advies om niet te jong te gaan zoeken blijft absoluut gelden. Een kind/ jongeren moet zelf willen
zoeken, niet opgelegd omdat er gedacht wordt dat het beter zal zijn!
Tip: Wees op je hoede met het sturen van geld naar de biologische familie via anderen of direct aan
biologische familie. Er zijn al diverse mensen die hebben ervaren dat het geld niet besteed wordt aan
de afgesproken zaken.
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