
 

 

“Stichting Naar School in Haïti” 
 
Haïti Kenscoff, maart 2010 
 
Beste lezer, 

 

 
Leerlingen van onze school voor hun kapotte huis, zij komen in 

aanmerking voor een tent 

Terugkeer naar Kenscoff 

Eindelijk was het zover. Na alle zoektochten naar 
vervoer voor Marijke en voor de eerste lading tenten 
en medische artikelen bood ArkeFly op 18 februari 
een gratis vlucht voor Marijke en alle hulpgoederen 
aan naar de Dominicaanse Republiek. Marijke en 
Alexander zijn deze keer samen naar Haïti gereisd. 
 
Een dag later horen wij: “Alles zit in de vrachtwagen, 
er kan echt niets meer bij, wij rijden langzaam van 
Punta Cana naar Kenscoff. Alles prima, wel heel erg 
moe. Alex en Marijke”.  
 
Honderd (10 persoonstenten) op de vrachtauto van 
Claude, wat een reis! Marijke had zich in Nederland 
geprobeerd voor te stellen wat ze zou gaan zien. Het 
was vele malen erger. De verwoesting, de 
tentenkampen, de honger en armoede. Ook in “ons” 
gebied, waar nog geen enkele hulp was geboden. In 
de bergen, kapotte huisjes, wegen, geen elektriciteit. 
We kunnen ons er geen voorstelling van maken.  
De angst voor een nieuwe beving, de naschokken. 
 
“Het is hier schrijnend, het is erg lastig hoe alles te 
doen. Je wilt zo graag zoveel doen, maar het lijkt 
allemaal weinig”, schrijft Marijke. Direct na terugkeer 
is er zoveel werk te verzetten. 

Een impressie van een dag van Marijke, 
Alexander, Kempes, JeanMax en alle anderen van 
onze Haitiaanse staf: “Elke dag mensen bij het hek 
van ons huurhuis in Kenscoff, die om hulp vragen. 
Elke dag naar onze school in Ka-blain voor 
besprekingen met de oudercommissie, uitgifte tenten 
bespreken, er moeten foto’s gemaakt worden van de 
kapotte huisjes en hutjes in de bergen, wie komen er 
aanmerking voor een tent, iedereen wil er een, waar 
ligt de grens, waar moeten die geplaatst worden?”   
 

HARTELIJK DANK 

Direct na de beving kwam uw hulp op gang. 
Overweldigend veel reacties via de e-mail en de 
telefoon. Acties op scholen en van verenigingen. 
Creatief en met veel inzet werd geld ingezameld, 
heel veel geld. De teller staat nu op € 370.000! En 
nog steeds gaan uw acties door!  
Van onze trouwe donateurs, bedrijven, kerken, 
loges, stichtingen, Lions- en Rotaryclubs 
ontvangen wij extra giften. Maar ook van mensen 
die speciaal gekozen hebben om te geven aan een 
kleine stichting als de onze. Die hun gift 
toevertrouwen aan Marijke die al jaren werkt in 
Haïti in de bergen rond Kenscoff en Ka-blain. Die 
met de ondersteuning van veel mensen in 
Nederland en samen met de Haïtiaanse bewoners 
langzaam maar gestaag heeft gebouwd aan de 
schooltjes en daarmee veel kinderen de 
mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen. 

Heel veel dank dat wij door kunnen gaan met dat  
mooie werk ook in deze verschrikkelijke 
omstandigheden. Heel veel dank voor uw 
aandacht en zorg. 

 
Oudercommissie bespreekt de locatie voor de noodlokalen, 

rechts onze directeur van de scholen Kempès. 
 

Vervolg van een impressie: “We willen een 
maaltijd per dag op school gaan verstrekken. 
Waar kunnen we voedsel kopen nu zoveel 
groothandels zijn ingestort, voorbereiding bouw 
kantine en keuken met JeanMax, we moeten ook 
brood gaan bakken, waar komt de bakkerij, de 
aanschaf van zonnepanelen voor elektriciteit, het 
aggregaat, waar gaan wij de leidingen leggen, 
waterzuiveraar, waar moet die staan …..” 

Duizenden zaken op een dag die aandacht en 
beslissingen vragen en bij dat alles zichtbaar de 
pijn en het verdriet van de mensen. Ziekte en 
verlies van dierbaren, buiten slapen uit angst of 
omdat je huis kapot is, kinderen die niet in de 
scholen durven en alle vertrouwen in betonnen 
gebouwen kwijt zijn. Die met korte stukjes van 
tien minuten moeten wennen om weer in het 
lokaal te zitten, en dan weer naar buiten waar les 
gegeven wordt in houten noodlokalen of in 
tenten. Dat is Haïti na de aardbeving. 
 



 

 Marijke en Alex verkennen de gevolgen van de aardbeving in de bergen: 

Onze schoolgebouwen hebben geen schade! 
 

Robin 

“We zijn ook op de school in Robin geweest. Dit is tien kilometer verder de 
bergen in. Gelukkig valt de schade in deze buurt mee, maar uiteraard 
hebben de mensen de harde schokken gevoeld en slapen ook hier de 
mensen buiten. Op “onze” school in Robin zijn ze een paar dagen na de 
aardbeving doorgegaan met lesgeven, totdat ze op last van de regering 
de deuren moesten sluiten. Op de scholen in Ka-Blain en Furcy staat nog 
steeds de datum “Mardi 12 Janvier 2010” op het schoolbord. Het is net 
alsof het leven sinds die dag stil heeft gestaan … 
 
Tentenkampen 
 

   
                 Tent Oma Blondine                                   Shelter(boxen) van de Rotaryclub 

 
Marijke: “Er zijn in Pétion-ville en Port-au-Prince kampen met honderden 
kinderen. Men zegt dat het weeskinderen zijn maar meerderen hebben 
nog een vader of moeder, maar in een kamp ben je beter af dan thuis. In 
een kamp is eten, er is hulp en er zijn toiletten. Nu het gaat regenen blijkt 
wie werkelijk geen huis meer heeft. De ellende is zo groot.” 
 
Geloof 
Alexander: “Haïti is een land waarin geloof erg belangrijk is! De mensen 
zien de aardbeving als een straf van God. “Zij” zijn een slecht volk en God 
heeft hen gestraft door middel van deze aardbeving, zo zeggen zij zelf. 
De naschokken zijn ook straffen want de mensen doen het nog steeds 
niet goed. Alle mensen die je er naar vraagt, denken er hetzelfde over.”  
 

  
        Een van onze tenten is opgezet            Vrachtauto gegeven door de LOUISA Stichting 
 
Vrachtauto kopen 
Alexander: “Afgelopen dagen zijn we in Port-au-Prince geweest, omdat de 
stichting geld had gekregen van de LOUISA Stichting om een auto te 
kopen. We zagen grote gebouwen die als kaartenhuizen in elkaar zijn 
gezakt. Ik heb de aardbeving en de vele naschokken gevoeld, dagen later 
ook de beelden gezien, toen ik in Nederland was, maar toch was het nog 
aangrijpender als je er zelf langs rijdt. Ondanks dat het aangrijpend was 
om te zien, ben ik tegelijkertijd blij dat ik het met eigen ogen gezien heb.”  

Het weer 
Marijke: “Het is 6 maart, het motregent al drie dagen en  nachten, gisteren 
was het dichte mist, 11 grC. Echt vreselijk voor iedereen die buiten slaapt” 

Marijke persoonlijk 

Ondanks alle moeilijkheden en vreselijke dingen die ik zie, maak ik het 
goed. Regelmatig snijdt de pijn door me heen als ik zie in welke 
omstandigheden mensen leven en hoe hongerig zij zijn. Het raakt heel 
diep, maar ik kan er mee omgaan. Er is veel werk, te veel werk, maar veel 
van dit werk kan alleen ik doen of iemand die Haïti en onze manier van 
werken kent en begrijpt. Steeds weer is duidelijk dat bij veel Haïtianen 
onderwijs, inzicht en ervaring mist. Men kan de situatie niet overzien. Men 
is zo aangeslagen, dat goed werkende mensen op kantoor nu 
onbegrijpelijke fouten maken. Ik heb veel energie en voel me ondanks 
pijn, zorg en verdriet, op mijn plaats en gelukkig. Warme groet, Marijke 

 

Noodhulp 
Marijke vertelt: “Na een lange rit in een overvolle vrachtwagen reden 
Alexander en ik op zaterdagmorgen 20 februari door Kenscoff op weg 
naar huis. Wat was ik blij dat wij zagen dat er door een andere stichting 
eten aan de mensen werd uitgedeeld. Er stonden  lange rijen 
wachtende mensen en er was veel Minustah aanwezig. Het was een 
pak van mijn hart, voor de noodmaaltijden werd al gezorgd.“ 
 
In dit eerste weekend zijn JeanMax, Kempès en ik de noodhulp gaan 
bespreken. Wij hebben besloten om de tenten te leen te geven aan 
mensen waarvan hun huisje ingestort of erg beschadigd is, zij moeten 
een leerling hebben op onze school. Jacky gaat van te voren foto’s 
maken en alle gegevens opschrijven. Alexander en Jacky zetten samen 
de tenten op en leggen uit hoe er mee om te gaan.  
Dit is allemaal nodig omdat alle mensen die uit angst of noodzaak 
buiten slapen ons om een tent vragen. Kempès, onze directeur van de 
scholen, slaapt ook buiten onder een zeil. Hij mag een tent lenen, maar 
zegt te wachten totdat de meest trieste gevallen hun tent hebben. Dit 
vind ik grote klasse! 
  
Zowel Kempès als JeanMax hebben mij gezegd heel terughoudend te 
zijn met voedsel of tenten uit te delen, omdat mensen die honger 
hebben ons huis zouden kunnen bestormen. Dat dit gevaar werkelijk 
aanwezig is, zagen wij een paar dagen later.  
Duizenden mensen van ver uit de bergen waren naar Kenscoff 
gekomen om een voedselpakket op te halen. Er bleek die dag geen 
eten te zijn, de politie vroeg de mensen naar huis te gaan, toen zij dat 
niet deden heeft de politie op hen ingeslagen. Er is zelfs een baby 
geboren in de wachtende rij mensen, dit geeft duidelijk aan hoe groot de 
honger is. Deze noodhulp is vanwege de ongeregeldheden gestopt.  
 

   
JeanMax en boss bij de bouw van het eerste noodlokaal en noodkeuken onder trap 

 
Scholen open / noodlokalen 
Vanaf 12 april mogen de scholen open als er tenminste geen 
naschokken meer zijn, zo laat Marijke weten. En er moeten tenten zijn, 
ook als de school niet beschadigd is. Voor onze streek is tot nu toe een 
verbod van kracht om in een gebouw van beton les te geven. In de 
scholen Godinot en Robin gaan we op 15 maart weer beginnen. Dat zijn 
houten gebouwtjes. Wij zijn  noodlokalen van hout en golfplaten aan het 
bouwen. Als de noodkeuken klaar is, dan krijgen de kinderen een 
warme maaltijd, nu eerst een broodje. Kinderen gaan in gewone kleren 
naar school. Als er school is mag er geen les worden gegeven, maar 
moeten er leuke dingen worden gedaan. De leerkrachten worden door 
Kempès opgeleid om het trauma te verwerken en om zo de leerlingen 
hierin zo goed mogelijk te begeleiden. 
 

   
                Meisje in Ka-Blain                             De bouw van vier lokalen gaat goed. 

 
Onze staf in Haïti 
Marijke legt uit: “Kempès, onze directeur laat weten dat hij de moed een 
beetje begint op te geven. Ik toon begrip, maar heb hem gevraagd zich 
te concentreren op wat we wél kunnen doen voor de kinderen. 
JeanMax, verantwoordelijk voor de bouw, is getraumatiseerd. Hij heeft 
familie verloren, heeft apathisch anderhalve week thuis gezeten. Hij 
zegt dat door het werk van de stichting en hoe ik hen ondersteun, er 
hoop en moed is om naar een betere toekomst uit te kunnen kijken”. 



 

 
Alexander Velthuisen als vrijwilliger bij Marijke en voor het 

eerst in zijn geboorteland. Hij maakte in januari de 

aardbeving mee in Kenscoff.  
 

Sinds het vorige stukje wat ik voor de nieuwsbrief heb geschreven 

is er veel gebeurd en veranderd. Met heel veel plezier heb ik in de 

maanden november en december meegewerkt in de tweede tot en 

met de vijfde klas aan het “1 laptop per child” project in Ka-Blain. 

Half december ging Marijke terug naar Nederland en bleef ik in 

Haïti. Dit was een grote uitdaging voor mijzelf, om hier “alleen” te 

zijn. Hierdoor leerde ik wel veel sneller Creools verstaan en 

spreken. 

 
 

Tijdens de kerstvakantie heb ik veel met de kinderen gespeeld en 

mij op de boekhouding gestort. Daarnaast mij ook nog nuttig 

gemaakt door Marckus en Julie Nederlands te leren, wat erg goed 

ging. 

De aardbeving heeft natuurlijk alles veranderd. De angst zat er bij 

ons allen hier goed in. Maar ik ben erg blij dat alle directe mensen 

die ik hier heb ontmoet, het overleefd hebben. Door de aardbeving 

zijn Marckus en Julie vervroegd naar Nederland vertrokken. 

Moeilijk om ze te laten gaan, maar beter voor hen en voor hun 

ouders. Toen ging ik zelf ook opeens naar Nederland, moeilijk 

besluit om te nemen, maar achteraf goede keuze geweest. Ook 

Steevenson is daarna nog vertrokken naar de VS. 

 

In Nederland heb ik verschillende scholen bezocht die geld hadden 

ingezameld voor de stichting, waaronder mijn oude basisschool. 

Op de scholen heb ik een praatje gehouden over het land, de 

aardbeving en de stichting en cheques in ontvangst mogen nemen. 

De kinderen vonden het erg interessant dat ik er was, vooral de 

kinderen van mijn oude basisschool. Dit waren leuke dingen om te 

doen. De andere weken in Nederland heb ik nog even rustig aan 

gedaan om tot rust te komen. 

 

Half februari ben ik samen met Marijke teruggekeerd in Kenscoff. 

Het is ook voor mijzelf erg goed en fijn om terug te zijn. Leuk om 

Sam (21) en Pouchon (18) weer te zien en fantastisch om Fiona (8) 

en Carine (10 maanden) weer te kunnen knuffelen. Tegelijkertijd 

ook raar zonder de andere drie kinderen. Ik kan hier een maand 

blijven om Marijke (weer) te helpen. De naschokken zijn voor mij

nog steeds heel eng om mee te maken, maar ik kan er desondanks 

toch goed mee omgaan. De komende weken zal ik mij hier nog 

volop inzetten met vooral het opzetten van de tenten. De afgelopen 

week ben ik al verschillende dagen samen met Jacky de bergen in 

geweest om bij de leerlingen van Ka-Blain, van wie het huis was 

ingestort, een tent op te zetten. De eerste dag ging moeilijk, maar 

vanaf de tweede dag ging het steeds beter. Het is soms ver lopen en 

ik verbaas mij over de afstand die de leerlingen dagelijks moeten 

afleggen, vaak met lege maag. Ook de armoede die je zo diep in de 

bergen ziet, is erg aangrijpend. Ze hebben zo weinig en dan is zelfs 

hun kleine huisje kapot. Verschrikkelijk, het is (bijna) 

onbeschrijfelijk. Om deze mensen dan een droge slaapplaats te 

geven, is een fantastisch iets om te kunnen doen. Na een paar 

maanden hier te hebben gewoond en gewerkt, heb ik met eigen 

ogen kunnen zien hoe goed het werk is wat Marijke hier doet. 

 

Hoe zwaar het soms is en hoe frustrerend het soms kan zijn. 

Maar vooral ook hoe hard het nodig is zo hoog in de bergen. 

Fantastisch dat de stichting dit allemaal heeft kunnen realiseren.   

 

Tot slot wil ik Marijke bedanken voor de mogelijkheid die zij mij 

heeft geboden om voor haar te mogen werken en de stichting te 

leren kennen. Naast het werk heeft de stichting mij de 

mogelijkheid gegeven om mijn geboorteland beter te leren 

kennen. Dus bij deze: Marijke, bedankt voor alles! Alexander 

 

Kenscoff Haïti, 20 - 24 februari 2010, Thijs Nienhuis  
 
Na al in het vliegtuig naar Port-au-Prince en onderweg naar het 

bergdorpje van Marijke, de vriendelijkheid en hulpvaardigheid  

van de mensen ter plekke te hebben ervaren, kwam ik op 

zaterdagmiddag bij Alexander en Marijke in Kenscoff aan. Zij 

waren ook net aangekomen na de lange reis vanuit de 

Dominicaanse Republiek die ze in een vrachtwagen hebben 

moeten maken! Dit was toevallig ook de dag dat er, na dus bijna 

zes weken, voor het eerst buitenlandse hulpgoederen in het dorp 

(op 17 kilometer van Port-au-Prince) waren gearriveerd. De 

dagen dat ik er was zijn snel gegaan, maar de ravage, de angst en 

het verdriet in de ogen van de mensen zullen mij altijd bijblijven. 

Op zeer veel plekken heb ik, naast veel negatieve dingen, ook 

hoopvolle zaken geconstateerd. Ik denk hierbij alleen al aan de 

schooltjes in de bergen van Marijke die deze ramp gelukkig goed 

hebben doorstaan.  

Het werk van Marijke en de inzichtelijke en zeer betrokken 

manier waarop ze dit doet, heeft bij mij heel veel respect 

afgedwongen. Hopelijk is Marijke in staat om, ondanks haar 
leeftijd, nog lang de verbluffende energie op te brengen om de 

organisatie aan te sturen. Als ik dan een keer terugkom zou ik het 

fantastisch vinden om haar nog steeds over de ruwe, sterk 

stijgende en dalende zandpaadjes naast diepe afgronden, door de 

bergen te zien rondrijden in haar “autootje”. Hopelijk is de angst 

bij de mensen voor nieuwe aardbevingen snel verminderd, want 

als nu het huis al is blijven staan durven ze er geen gebruik van te 

maken. Zelfs in de paar dagen dat ik er was waren er nog 

meerdere bevingen welke vanzelfsprekend voor grote 

consternatie  in het dorp zorgden.  

                         
Thijs Nienhuis met Carine 

Op het moment in het vliegtuig terug naar Nederland heb ik een 

gesprek gehad over hoelang Nederlanders en de wereld 

betrokken zullen blijven. In de hoop dat mijn angst voor 

verminderde betrokkenheid niet gerechtvaardigd is, vraag ik 

iedereen: geef Marijke en haar stichting de kans haar werk nog 

lang voort te kunnen zetten en uit te breiden. Uiteindelijk, na mijn 

zorgen op voorhand, ben ik dankbaar hun beiden te hebben ontmoet. 

Diep ontroerd ben ik doordat ik het land en haar bewoners onder deze 

omstandigheden heb gezien. De veerkracht die de lokale bevolking zo 

kort na de hartverscheurende gebeurtenissen toont, is voor mij reden om 

mij, naast mijn beperkte bijdrage ter plekke, actief voor de Stichting 

Naar School in Haïti te gaan inzetten.  

Marijke, hartelijk dank voor de gastvrijheid en heel veel sterkte voor de 

komende tijd gewenst! Thijs 



 

 

 Zondag 2 mei 2010: Ontmoetingsdag in Orvelte 
 
In januari kon het niet doorgaan vanwege het slechte weer,

maar nu in het voorjaar nodigen wij u graag uit voor onze 

jaarlijkse ontmoetingsdag in het Veldstudiecentrum De 

Veldhoeve in Orvelte. 

Graag aanmelden voor woensdag 28 april per e-mail of 

telefonisch bij het bestuur i.v.m. de catering. Geef daarbij 

a.u.b. aan of u vegetariër bent.  

De kosten zijn € 10,-- per persoon als u gebruik maakt van 

lunch ( broodjes en soep), koffie en thee en cake. Kinderen 

tot 5 jaar € 5,-. Graag gepast betalen bij  binnenkomst. 

 

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom. 
We hebben het programma nog niet helemaal ingevuld maar 

in ieder geval is Marijke Zaalberg aanwezig. Zij zal 

vertellen over haar ervaringen. Welke hulp hebben we 

kunnen bieden met uw extra giften. Hoe is de situatie  na 

vier  maanden na de beving, hoe gaat het met de kinderen op 

onze scholen en met onze medewerkers in Haïti. 

Zoals altijd is er tijd om gezamenlijk te praten, samen te eten 

en we hebben ook weer een verloting. 

We sluiten af rond 15 uur. U bent van harte welkom! 
 
Kleding inzamelen 
Ingezamelde kleding kunt u inleveren in Orvelte tijdens de 

ontmoetingsdag. Alleen in kleine pakketjes verpakt en goed 

ingetapet. Zet a.u.b. duidelijk op of het voor jongens of 

meisjes is en de maat. Zo ook voor vrouwen of mannen en 

de maat. De kleding kunnen de mensen in Haïti erg goed 

gebruiken, wij gebruiken het als opvulling van lege ruimtes 

in de containers. Bedankt voor uw medewerking! 

 
Het bestuur 
Het bestuur heeft sinds de aardbeving versterking gekregen 

van Aranea Boorsma en Linda Bergmans. Zij zijn allebei al 

jaren betrokken bij Haïti en hebben begin januari 2010 

spontaan hun hulp aangeboden. Zij zijn contactpersonen 

voor alle zaken rond fondsenwerving en het ondersteunen 

van acties op scholen, in bedrijven en van particulieren. 

 

Henk Boorsma is evenals Dick Gaasbeek adviseur van het 

bestuur. Hij heeft de nieuwe website ontwikkeld en hij heeft 

veel kennis ingebracht bij het transport van hulpgoederen en 

de reis van Marijke en Alexander naar Haïti. 

 

Postbus in Pétionville 
Boîte Postale  15145 CR, Zone Commissariat, Pétion-
ville, Haïti. 
 

      www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  
 

  Kijk voor meer informatie en het weblog van Marijke 

regelmatig op onze vernieuwde website. 

  

 
 
Onderstaande actie wordt vermeld als voorbeeld voor alle 

acties, die door zo veel kinderen en volwassenen met 

ontzettend veel inzet en enthousiasme zijn gehouden. Iedere 

actie vermelden is jammer genoeg onmogelijk! 

Heel veel dank aan alle kinderen, scholen, kerken, 
stichtingen, particulieren, bedrijven, loges en 
verenigingen, die via onze stichting de kinderen in Haïti 
financieel ondersteunen! Heel erg bedankt! MESI ANPIL! 

 
Een kleine actie … 
Wij zijn een stel tuinliefhebbers en er wordt bij ons dan ook 

heel wat gezaaid en gestekt. Omdat er dan vaak teveel 

planten zijn voor in de eigen tuin, kwamen we op het idee 

een tafeltje aan de weg te zetten en de planten voor een klein 

prijsje te verkopen. Dit sloeg goed aan: er komen regelmatig 

andere tuinliefhebbers langs om even te kijken of er iets van 

hun gading bij is. Zo doe je ook weer leuke contacten op!

We vinden het leuk om de opbrengst van de verkoop aan een 

goed doel te schenken. Zo konden we € 199 overmaken naar 

Stichting Naar School in Haïti.  

Misschien heeft u ook wel een leuke hobby waarmee u wat 

extra’s kunt doen voor een goed doel?! 

Evert-Jan en Marian Hemmes, Ommen 

 
Vrijwilliger worden? 
Heeft u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in 

Haïti of Nederland? Graag geven wij u inlichtingen over ons 

werk of komen wij een lezing houden bij u op school, in de 

kerk of bij een actie die u start, neem dan contact op met:   

Aranea Boorsma of Linda Bergmans  0343-45 23 53 of 

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl  

fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

U treft twee acceptgiro’s aan bij deze nieuwsbrief : 

• Voor de gewone exploitatie van onze scholen. 

• Om de gevolgen van de aardbeving op te vangen is 

            extra hulp nodig. Graag daarvoor uw gift op : 

 

Noodhulp Haïti 

Stichting Naar School in Haïti  

Rekeningnummer 3694 39 511 o.v.v. Help Haïti ! 

 

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak! 
Wij proberen zo veel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door uw financiële steun maakt U dit mogelijk.  

Wilt u ons helpen? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt! 

Rabobank Westerbork: 3694 66 500 t.n.v.”Stichting Naar School in Haïti” 
De stichting “Stichting Naar School in Haïti”is opgericht op 29 december 1998   

en ingeschreven in de K.v.K. te Meppel onder nummer 04 05 76 45.  
In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-. 

 


