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Kenscoff dinsdagmiddag 
Dinsdag 12 januari  in de namiddag voelen de mensen 

in Kenscoff de aarde beven. In het huis van de stichting 

zijn Alexander en Berchon op dat moment bezig op 

kantoor. Berchon en Alexander vluchten naar buiten 

waar de kinderen op het punt staan in bad te gaan.  

 
Alex: ‘Er klonk een verschrikkelijk kabaal, ik had eerst niet 

door wat er gebeurde. Het huis en de hele omgeving 

stonden te trillen. De kinderen waren doodsbenauwd. 

Buiten brak direct paniek uit. Na wat eindeloos leek te 

duren, hield het even op’. In huis een grote bende, maar het 

huis is niet ingestort. Alexander en de kinderen beginnen 

vlak daarna aan een lange nacht buiten. Alle verbindingen 

met de buitenwereld zijn verbroken. Nederland slaapt. Op 

een enkeling na die het nieuws ziet via CNN. Vroeg in de 

morgen komt de berichtgeving op gang. Het nieuws is 

verwoestend, verschrikkelijk, maar vooral niet te bevatten. 

Haïti is getroffen door een ramp die zijn weerga niet kent. 

Haïti huilt! 

 

Voedsel en tenten 
Zondagmiddag 14:00 uur: we hebben Alexander aan de 

telefoon: ‘Het huis staat. Ik had voor de ramp nog 1000 

Gourdes, nu nog 250. Ik heb alles weggegeven, er is geen 

eten en drinken. In Kenscoff hebben we nu snel water, 

voedsel, tenten, dekens en kleding nodig! 

De school in Ka-Blain staat! 
 De tijd verstrijkt en langzaam ontvouwt zich het beeld van 

totale vernieling, grote paniek en zorgen om de mensen. 

Voorzichtig komt de berichtgeving op gang. In eerste 

instantie krijgt Marijke korte telefoontjes van Alexander. 

Veel mensen in de omgeving van Kenscoff zijn getroffen. 

Ook familieleden van personeel en bekenden van de 

stichting zijn overleden, of vermist.  

Zondag 17 januari is er voor het eerst een langer 

telefoongesprek met Alexander. Maar er komt ook goed 

nieuws: de school in Ka-Blain staat. En de mensen rondom 

Alexander zijn oké! 

 

Hulp komt op gang 
De Stichting komt direct in actie. Port-au-Prince is het zwaarst getroffen, de 

beelden zijn verschrikkelijk. Maar ook in de bergen is er nood. 

Inzamelingsacties van geld en spullen voor directe noodhulp worden 

spontaan op touw gezet en de stichting maakt plannen om de leerlingen en 

hun families, maar ook de leerkrachten zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

Het Bankrekeningnummer 36 94 39 511 wordt ingezet. Hier kunnen 

mensen storten voor directe noodhulp met de vermelding Help Haïti!  
In deze nieuwsbrief de eerste berichten over de ramp en de hartenkreet van 

Marijke Zaalberg om de scholen zo snel mogelijk weer op gang te brengen. 

Bij het drukken van de 

nieuwsbrief komt er een mail 

van de vrijwilliger in Kenscoff, 

Alexander: 

 

Hallo lieve allemaal, 

 
Afgelopen vrijdag heb ik de 

mogelijkheid gehad om terug te 

keren naar Nederland. Op dat 

moment heb ik besloten dat ik graag 

in Kenscoff Haïti wilde blijven, om 

samen met de medewerkers voor de 

kinderen te blijven zorgen, en te 

blijven werken voor “Stichting Naar 

School in Haïti”. 

De situatie in Port-au-Prince wordt 

met de dag grimmiger, en het is 

onbekend hoe de situatie zich in de 

komende dagen gaat ontwikkelen. 

Op dit moment is de situatie hier in 

het dorp rustig, maar de mensen 

slapen buiten, het volk heeft honger, 

en de prijzen van voedsel gaan al 

omhoog. En ook de mensen hier 

hebben hulp nodig!! 

Om mijn eigen veiligheid te 

waarborgen, heb ik vanochtend, 

samen met Marijke Zaalberg, 

directrice van “Stichting Naar 

School In Haïti”, het moeilijke 

besluit genomen om terug te 

keren naar Nederland op de eerst 

mogelijke vlucht.  

X Alex 
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Help Haïti 
Nederland wordt wakker. Langzaam dringt de omvang 
van de ramp door. Giro 555 wordt geactiveerd en 

donderdagavond de grote 555 show op 3 landelijke 

zenders. De stichting inventariseert wat er nu nodig is, om 

zo snel mogelijk noodhulp te kunnen inschakelen. Hiervoor 

is het  bankrekeningnummer van de stichting ingezet: 

 

3694 39 511 ovv Help Haïti 
.  

 

Hoe nu verder? 
Voorzichtig kijkt de stichting naar de komende periode. 

Wat is er de komende maanden nodig en wat kunnen we 

hierin betekenen: 

 

‘Misschien dat we tijdelijk opvang moeten bieden voor de 

kinderen die geen dak boven hun hoofd hebben, of om 

welke reden dan ook niet worden opgevangen worden. 

Zodra we weten wat de materiële schade is, kunnen we 

beginnen aan het herstel’.  

 

Nederland helpt 
Het is onvoorstelbaar en hartverwarmend. De manier waarop heel Nederland in actie  

komt. Op dit moment komen er zoveel inzamelingsacties op gang: organisaties, school- 

kinderen, hockeyteams, mensen via Internet, een koor dat een benefiet concert heeft gehouden, familieleden van 

onze medewerkers, bedrijven die geld doneren, het is in dit prille stadium bijna teveel om  

op te noemen.  
Daarom moeten we ons nu beperken tot een simpel Dank u, Dank Dank. In de volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreid 

vertellen hoeveel en wat we hebben gekregen, maar veel belangrijker we kunnen dan ook vertellen welke directe 

noodhulp we kunnen bieden en wat de plannen voor de komende maanden zijn. Ook het algemene nummer voor 

structurele hulp blijft uw gift nodig hebben, want onze uitgangspunten blijven dat elk kind recht heeft op onderwijs, 

voeding, kleding en onderdak! En dat is mogelijk met uw steun. U kunt weldegelijk iets doen! Wilt u de kinderen in 

Haïti structureel steunen en hun toekomst verbeteren, dan is uw bijdrage van harte welkom op bankrekeningnummer: 

36.94.66.500 ten name van: "Stichting Naar School in Haïti" te Westerbork.   www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

Wonder 
Het is een klein wonder, maar de school 

in Ka-Blain heeft de aardbeving bijna 

zonder scheuren doorstaan. Zodra de 

regering toestemming geeft en het 

gevaar voor naschokken is verdwenen, 

kunnen de kinderen hier weer naar 
school. Marijke: ‘Er is straks meer dan 

ooit voedsel en drinkwater nodig, we 

willen zo snel mogelijk maaltijden 

verzorgen voor de kinderen op school. Een 

maaltijd per dag kan het verschil maken. 

Het is belangrijk dat de scholen zo snel 

mogelijk weer op gang komen. Structuur 

voor de kinderen kan ze helpen om deze 

ramp te verwerken. Desnoods gaan we 

eerst in tenten aan de slag’!  
(foto links de school in Ka-Blain) 
 

DAG 6 
We schrijven intussen dag 6 na de ramp. Tijdens de productie van deze nieuwsbrief komt het bericht dat Alexander het 

land moet verlaten. De directeur van de school in Ka-Blain, Kempes, gaat door met inventariseren. Hoe is het met

leerlingen en leerkrachten, zijn er gewonden of erger, wat is de schade op de andere scholen. Kempes doet er alles aan 

om dit te verzamelen. Via USAAID komt het bericht dat er voedseldroppingen voor Kenscoff en omgeving onderweg 

zijn.Marijke Zaalberg ondersteunt hem per mail vanuit Nederland.  

 

 


