
 

 

“Stichting Naar School in Haïti”         
 

Haïti Kenscoff, juni 2010 

 
Beste lezer, 

Heel hartelijk dank voor uw giften, uw aandacht, zorg en 

directe hulp. Het is hartverwarmend te ervaren dat zo veel 

mensen Haïti helpen na de aardbeving op12 januari. Heel 

veel particulieren, scholen, kerken, bedrijven en stichtingen 

zetten zich via onze kleine stichting voor Haïti in. De teller 

staat nu  boven de € 500.000! En nog steeds gaan uw acties 

door! Heel veel dank dat wij met dat mooie werk in deze 

verschrikkelijke omstandigheden door kunnen gaan. Ruim 

1000 kinderen krijgen onderwijs, eten en kleding! Bedankt! 

 

Vier maanden na de aardbeving onderweg naar huis! 
Samen met Dick Dijk reed ik van Port-au-Prince naar Punta 

Cana in de Dominicaanse Republiek. In Port-au-Prince 

zagen wij nieuw gebouwde houten scholen; ingestorte 

huizen, men was bezig om die op te ruimen. Dit gebeurt 

door jonge mannen die met een moker het beton kapot slaan. 

Bewapening blijft over en heel veel puin, dat langs de kant 

van de weg wordt gegooid. Veel wegen zijn slecht 

begaanbaar door grote gaten, het slechte asfalt, tenten, het 

afval en de bergen puin. Daarnaast zie je groepen mensen 

die de straten vegen en het vuil opruimen. In Pétionville zag 

ik dat het oude kerkhof met bulldozers werd leeggeruimd. 

Ook dit maakte een grote indruk op mij. 

 

 
De chatadoo wordt gevuld met drinkwater. 

 

Wat hebben wij gedaan aan noodhulp? 

• Honderd tenten geplaatst voornamelijk bij ouders 

van onze leerlingen die geen huis meer hadden. 

• Wij hebben foto’s gemaakt en formulieren ingevuld 

met de gegevens van de gedupeerde gezinnen. 

• Alle leerlingen op onze scholen krijgen elke dag een 

warme maaltijd (rijst met bonen) of een broodje met 

smeerkaas of pindakaas. 

• Er zijn drie houten noodlokalen gebouwd voor de 

jongste leerlingen. 

• Zonnepanelen, een aggregaat en chatadoo’s 

geplaatst. 

• Schoenen en kleding zijn gesorteerd en uitgedeeld. 

• Genia (1), Adilien (9), Franceska (3), Abigaelle (6) 

en Niskar(3) zijn bij Marijke in huis komen wonen, 

dat maakt een totaal van zeven kinderen. 

• Medische zorg en medicijnen wordt gegeven voor 

hen die het nodig hebben. 

 

Houten lokalen 
Voor de kleuters en de leerlingen van de eerste klas 

hebben wij houten lokalen gebouwd. Op dit moment zijn 

er al drie klaar. De lokalen staan aan de overkant van de 

weg. De ouders zijn hier ontzettend blij mee en 

waarderen het enorm. Nu hoeven zij geen angst te hebben 

dat bij een heftige aardbeving hun kinderen bedolven 

worden onder het beton. Er schijnt 3 % kans te zijn dat 

binnen een jaar er een aardbeving zwaarder dan 7 zal zijn.

 

 
Twee houten lokalen in Ka-Blain met onze vrachtwagen 

 
Zonnepanelen 
Op het dak van onze school zijn acht zonnepanelen 

geplaatst. Deze zijn gegeven door de Lionsclub 

Westerbork “Börck Oversinghe”. Het geeft ons tot in de 

verre toekomst dagelijks elektra. De zonnepanelen zijn zo 

geplaatst dat zij niet gestolen kunnen worden. Merci! 

 

Marijke 
Ik ben op het moment dat ik de nieuwsbrief schrijf vijf 

weken in Nederland. Het leven valt me zwaar. Haïti 

raakte mij altijd al, maar nu is het onbeschrijflijk. Het 

leed van de mensen doet me pijn. De Haïtiaan heeft geen 

veilig huis meer om in te wonen. Tachtig procent van de 

bevolking heeft geen baan, dus ook geen geld om een 

nieuw huis te bouwen. Zij slapen nog steeds in tenten, 

onder lappen en zeilen. Mij doet het pijn. Het is te veel. 

De tranen zitten mij soms hoog. Ook al doe ik het werk 

met veel plezier, het is op dit moment zwaar en veel. 

Soms is mijn hoofd te vol, te druk. Ik neem wat rust. 

Ik ben ontzettend blij dat ik veel energie heb en een 

stevige basis in mezelf. Ik neem de woorden van Henk 

(energetisch therapeut) ter harte: “Het is groot, het is erg 

veel, het is zoals het is, daarna ga je gewoon weer 

verder!” Met deze woorden accepteer ik dat ik alleen dat 

kan doen wat voor mij mogelijk is.  

 

Donderdag 10 juni ben ik samen met Wouda Bakker  

naar Haïti gereisd, een week later kwam ook Linda 

Bergmans. Samen zetten wij onze schouders eronder.  

Warme groet, Marijke 



 

 Ka-Blain, onze school na de aardbeving 
Half maart hebben wij toestemming gekregen van de 

Haïtiaanse minister van onderwijs om onze school te 

heropenen. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 

onderwijzers alleen leuke dingen met de kinderen zouden 

doen en zo veel mogelijk buiten zouden zijn. Spelen, 

ontspannen en langzaam gaan wennen onder beton.  

Onze onderwijzers hebben een opleiding gehad om de 

leerlingen zo goed mogelijk met hun trauma te begeleiden.  

Onze directeur Kempès JEAN heeft met de onderwijzers 

geoefend en hen dingen voor gedaan. Het bleek enorm 

moeilijk te zijn voor de onderwijzers om alleen leuke dingen 

te doen. Dit vraagt eigen ideeën en totaal andere initiatieven 

dan normaal. Kempès heeft hen moppen laten vertellen, 

stoelendans, handenarbeid, verven, fluisterspelletjes, mijn 

tante gaat op reis en dit soort leuke dingen. Langzaam 

kregen de onderwijzers het door. Het aantal leerlingen dat 

naar school kwam groeide elke dag, zij hadden erg veel 

plezier. De angst voor een nieuwe aardbeving blijft 

aanwezig. Elke dag verbleven de leerlingen tweemaal een 

half uur in hun lokaal. Je zag de angst elke dag afnemen 

zowel bij de leerlingen als bij de onderwijzers. 

 

  
De tentoonstelling in het auditorium. 

 

De laatste vrijdag voor de heropening was er een ouderdag 

georganiseerd, waar de leerlingen dansjes en toneelstukjes 

opvoerden, een mop vertelden en zongen. Iedereen was 

enorm enthousiast. In het auditorium was een tentoonstelling 

ingericht van alle werkjes die de kinderen van 4 tot 20 jaar 

gemaakt hadden.  

Er waren inspecteurs langs gekomen die de school van top 

tot teen hadden gecontroleerd. Onze school mankeert 

helemaal niets. Wij kregen officieel toestemming om de 

school te heropenen, landelijk was dat op 12 april 2010. 

 

Ka-Blain, school wordt geschilderd 
Jaren moest het uitgesteld worden maar na de aardbeving is 

er voldoende geld om de school te laten schilderen. In de 

lokalen worden de muren en het plafond wit geschilderd, dit 

weerkaatst het licht. De muren worden tot 150 cm met 

olieverf geschilderd. Elke klas een andere kleur. Olieverf 

geeft ons de mogelijkheid de muren schoon te maken. Het 

wordt echt heel mooi!    

 

Straf van God 
Het heeft heel wat energie gekost om de ouders en de 

leerlingen er van te overtuigen dat een aardbeving niet een

straf van God is, maar een natuurlijk fenomeen. De ouders 

praten in het bijzijn van de kinderen over hun angsten, eerst 

maakte het de kinderen erg bang, nu keert het ten goede. 

 

Twee containers klaar voor Haiti! 
Zaterdag 8 mei was het eindelijk zover. We gingen 

containers vullen in Gouda bij De Baanderij. Een aantal 

bedrijven en particulieren heeft ons goederen ter 

beschikking gesteld: Blokker, kampeerhal de Vrijbuiter, 

Bejo, Pop Vriends en Bakker met zaden, Leo Groendijk 

met waterzuiveringssystemen, Eben-Haezer school te 

IJsselmuiden met schoolmeubilair, stichting Help Haïti met 

medische artikelen en particulieren met kleding. 

  
Westerbork en De Baanderij in Gouda, containers in pakken. 

 

Met deze goederen in het vooruitzicht besloten we om twee 

containers te kopen. Wij hebben sponsors gevonden voor 

transport: Milestone uit Hoofddorp, van Uden uit 

Rotterdam, de Verhuizers uit Waddinxveen en Four Soft 

uit Dordrecht. 

Gelukkig waren alle goederen zaterdag 8 mei in Gouda 

waar we de containers konden vullen. Naast de goederen 

was het ook spannend of we voldoende mensen konden 

regelen. Uiteindelijk kwamen er 24 mensen  helpen. 

Zaterdag 9 uur konden we beginnen. Per container waren 

vier mannen bezig met inruimen en een vrouw om de lijst 

met goederen te noteren. In het magazijn van de Baanderij 

stonden 45 pallets klaar. De rest van de  mensen was bezig 

om de pallets naar de containers te rijden en de kleine 

spullen in prullenbakken te stoppen. Om 1 uur waren de 

twee containers tot de nok toe gevuld en klaar voor 

verzending. Zij komen eind juni in Haïti aan.  

Wat een grandioze medewerking was er van iedereen. De 

sfeer en samenwerking waren erg goed, iedereen was 

enthousiast en blij iets voor een goed doel te kunnen doen. 
 

Container # 3 
Inmiddels is er een  derde container gekocht, wij zijn 

begonnen deze te vullen. Hij staat in Westerbork. Lenie, 

Annemiek, Ron en Marijke hebben al veel gesorteerd.  

 
Marijo aan het werk. 

De noodkeuken 
Wij hebben een tijdelijke keuken gebouwd onder de trap 

bij de school in Ka-Blain en een muis en rat vrij depot.  

Marijo, voorheen de schoonmaakster van de school in 

Furcy, kookt nu het eten op ons nieuw aangeschafte 

industrieel fornuis. Er wordt op gas gekookt. De twee grote 

gasflessen staan in het depot. Het gas kan automatisch 

ontstoken worden. Wij maken de rijst gaar in een hooikist. 

Men kende dat systeem niet, maar het werkt prima! De 

kinderen genieten van hun maaltijd! 

 



  

 
Actief inzetten voor de Stichting? Dat kan! 
Misschien denkt u al een tijd: ‘Wat kan ik actief doen voor 

de stichting?’. Dan is dit het moment om u aan te melden als 

vrijwilliger voor voorlichting en/of fondsenwerving. Zeker 

het afgelopen halfjaar hebben wij uit het hele land aanvragen 

gekregen om op scholen te vertellen over het werk van de 

stichting. Maar ook serviceclubs en andere verenigingen 

willen, voor ze een bijdrage geven, graag weten wat we 

precies doen. Die aanvragen komen uit het hele land.  

 

Wij zoeken in heel Nederland: mensen m/v jong en ‘oud’ 
Na de aardbeving is onze bekendheid snel gegroeid. Nu 

mogen we al die mensen die toen voor ons gekozen hebben 

niet laten zitten. Maar het is wel belangrijk dat de 

voorlichting correct is.   

 

Op 21 augustus en 11 september aanstaande ben u

welkom om  
- Elkaar beter te leren kennen. 

- De Stichting en het werk beter te leren kennen. 

- Te spreken over hoe we individueel en gezamenlijk   

  de voorlichting kunnen organiseren. 

- Hulpmiddelen aan te reiken om zelf de voorlichting  

  in de eigen regio ter hand te nemen. 

- Een commissie Fondsenwerving op te richten. 

 

Meldt u nu aan voor voorlichting en / of fondsenwerving.  
Een e-mail met daarin naam, adres, telefoonnummer en kort 

uw achtergrond/betrokkenheid is voldoende. 

Eind juni zijn de exacte locaties en tijden van de 

bijeenkomsten bekend. Vragen stellen kan via hetzelfde e-

mailadres.  

 

dickgaasbeek@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

Graag tot ziens, Dick Gaasbeek (bestuursadviseur) 
  

 
Genia en Adilien bij ons in huis na overlijden van hun moeder. 

 

Prefab/huizen bouwen 
In juni starten wij met de bouw van prefab-huizen die 

gefinancierd zullen worden door Stichting Projecthulp Haïti. 

Piet Dijkhuizen werkt samen met Evelien en Kees de Gier 

van Maxima S.A. in Haïti. Daar zijn de huizen ontworpen, 

berekend en de panelen worden er gemaakt volgens de 

normen van nu. Dat houdt in dat het huis minimaal 18 m2 

groot is en twee kamers heeft. Wij kiezen voor het ontwerp 

“Kay Paysan”, boerenhuis. Dit huis heeft een kleine veranda 

en ziet er Haïtiaans uit. Wij nemen de kosten van transport, 

cement en verfbenodigdheden op ons. Piet, Kees en Evelien 

fijn om samen te werken. Wat een kans voor Haïti! Bedankt! 

Helpen met de wederopbouw in Haïti!  
Vrijwilligers gezocht voor bij ons in Haïti van juni tot 
en met november ….. 
Wij zijn dringend op zoek naar handige, harde werkers van 

juni tot en met november 2010. 

Direct na de aardbeving hebben wij geïnventariseerd van 

welke mensen in onze omgeving de huisjes zijn ingestort. 

Zij hebben van ons een tent gekregen als tijdelijk onderdak. 

Inmiddels zijn we zover dat we in samenwerking met 

Projecthulp Haïti, vijftig houten prefab huizen voor deze 

mensen gaan plaatsen. Waarom hout? Deze zijn beter 

bestand tegen orkanen en aardbevingen is gebleken. 

Wij zoeken mensen die eind juni kunnen starten met het 

storten van funderingen en het in elkaar zetten van de 

eerste huisjes. In augustus ligt het stil. Wij verwachten dat 

we daarna van half september tot en met november 

wederom 10 handige harde werkers nodig hebben. 

Eventueel in elkaar opvolgende teams. 

Onze stichting staat niet achter het systeem van “handje 

ophouden”. De Haïtianen die van ons een huisje krijgen 

zullen ook zelf mee moeten werken. Het is een hele klus 

om het materiaal de bergen in te krijgen. Als dank en 

wederdienst gaan de Haïtianen in ons nieuwe project, de 

moestuin, werken. Elke donatie aan onze stichting komt 

volledig ten goede aan onze projecten in Haïti. Dit betekent 

dat wij geen reiskosten vergoeden en geen salaris of 

onkostenvergoeding uitbetalen. Normaliter vragen wij een 

vergoeding voor kost en inwoning bij een verblijf korter 

dan 6 weken. Echter maken wij nu een uitzondering voor 

vrijwilligers die ons komen helpen met de wederopbouw. 

 
Huisvlijt van Michè  

Bent u handig? Weet u van aanpakken? 
Wilt u met uw hart werken samen met Haïtiaanse mensen?                            

Bent u flexibel (wij weten nooit wat ons de volgende dag 

zal brengen) dan zijn wij op zoek naar u. 

Kosten: de vliegtickets en het transport naar en van ons 

project ( kijk bv op www.vliegtickets.nl). U kunt op Port- 

au-Prince vliegen of op Santo Domingo (Dom. Rep.). 

Verblijf: minimaal 14 dagen op ons project. 

Vaccinaties: sterk aanbevolen DTP en Hepatitis A en 

eventueel B. Benader hiervoor de GGD of uw huisarts. 

Malariapillen zijn bij ons niet nodig. Nog een tip:  

informeer uw omgeving over  uw plannen. Misschien 

willen er meer mensen mee of willen mensen u sponsoren. 

U werkt voor ons op vrijwillige basis en op eigen risico. 

Wij zullen alles in het werk stellen om uw verblijf zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. Bij ons in de bergen is het 

veilig! 

Mail je CV naar: linda@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 



       

 

 
Ontmoetingsdag in “de Veldhoeve” in Orvelte.  
Op zondag 2 mei 2010 kwamen ruim 120 mensen naar 

Orvelte toe om te horen hoe het nu, vier maanden na de 

aardbeving, is in Haïti en natuurlijk ook met onze scholen. 

Na een welkomstwoord van Agnes was het woord aan 

Alexander. Hij heeft als vrijwilliger bij Marijke gewerkt en 

was ten tijde van de aardbeving in Haïti. Alex vertelde op 

een enthousiaste manier over zijn tijd in Haïti, en ondanks de 

grote ellende met de aardbeving, zei hij terug te kijken op 

een heel bijzondere tijd bij Marijke. Hierna kwam Dick 

Gaasbeek aan het woord. Hij benadrukte onder andere 

nogmaals de grote behoefte aan vrijwilligers voor de 

Stichting. Juist nu na de aardbeving is er extra veel werk in 

Nederland. Dick deed een oproep om mee te werken. 

Hopelijk komt hier een heel aantal vrijwilligers uit voort. 

  

Dan natuurlijk degene waar iedereen vooral voor was 

gekomen; Marijke zelf kwam aan het woord. Marijke 

vertelde over de afgelopen tijd in Haïti, de ontzettend 

moeilijke tijd waarin de Haïtianen nu leven, het met eigen 

ogen zien van de verwoesting van de vele huizen en 

gebouwen, de opbouw die maar zo mondjes maat op gang 

komt, hulpverlening in Port-au-Prince, maar niet in 

Kenscoff, terwijl daar de nood ook hoog is. Marijke kon 

uren doorgaan over de intensieve tijd die achter haar ligt in 

Haïti. Gelukkig hoorden we ook goede berichten, 

bijvoorbeeld dat de school weer langzaam in gebruik wordt 

genomen en er 7 kinderen bij Marijke wonen. 

  
Marijke, Agnes en de gasten op de ontmoetingsdag in Orvelte. 

 

Na Marijke haar presentatie was het tijd voor een heerlijke 

lunch, bestaande uit broodjes en soep. Tijdens de lunch was 

er ruimte om met anderen te praten en veel mensen maakten 

van de gelegenheid gebruik om Marijke te spreken, of 

ervaringen onderling uit te wisselen. Het was een gezellige 

lunch. 

Daarna was er dan nog de loterij. Er waren heel veel lootjes 

verkocht tijdens de lunch en de mooie prijzen werden blij in 

ontvangst genomen door de winnaars. Maar bovenal ging het 

iedereen om de steun aan de stichting door het kopen van de 

lootjes. 

  

Tot slot kon iedereen nog wat napraten, men was het erover 

eens: het was een geslaagde ontmoetingsdag. 

Dus tot volgend jaar!!! 

Heel veel dank aan alle kinderen, scholen, kerken, 

stichtingen, bedrijven en particulieren, die via onze stichting 

de kinderen in Haïti financieel ondersteunen! U zult 

begrijpen dat het onmogelijk is om alle scholen, kerken , 

stichtingen en bedrijven bij naam te noemen. MESI ANPIL!  
 

Verantwoording 2009 
Graag geeft het bestuur u alvast een overzicht van 2009, het 

overzicht is nog niet goedgekeurd door onze boekhouder. 

Wij rekenen erop dat eind juni het jaarrapport klaar is.  

Financieel overzicht 2009 In Uit 

 Euro Euro 

Eindsaldo 2008 78.300  

Giften totaal 144.100  

Giften bouw NCDO subsidie 41.600  

Rente 2.100  

Lonen  49.500 

Studie leerkrachten etc.  3.700 

Huisvestingskosten  11.100 

Bouwkosten  87.500 

Kantoorkosten  7.900 

Vervoerskosten  1.600 

Publiciteitskosten  3.800 

Kosten kinderen  22.100 

Kosten baby’s  400 

Help Haïti  3.400 

Financieringskosten  2.200 

Algemene kosten  8.800 

Inkoop schoolwinkel  1.500 

Afschrijvingskosten  7.600 

 266.100 211.100 

Het bestuur 
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: 
  Voorzitter:      roeliegoettsch@hotmail.com,   tel. 0593 524 630 

Penningmeester: agneshoogkamer@yahoo.com, tel. 0255 502 445 

   Secretaris:  marijkezaalberg@hotmail.com,  tel. 0593 370 850 
---------- 

Bestuursadviseur/Fondsenwerving: gaasbeek@novarese.nl 

 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl   

 

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

 

Bouw in Ka-Blain : 
De bouw extra ondersteunen? Stort uw giften a.u.b.op : 

Rabobank Westerbork .# 3694 82611 t.n.v. Bouw Ka-Blain  
 

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-. 


