“Stichting Naar School in Haïti”
Haïti Kenscoff, september 2010
Beste lezer,
Bijzonder veel dank voor alle giften, ondersteuning, zorg
en hulp die wij als stichting van u hebben ontvangen. Het is
nog steeds overweldigend. Uw hulp ondersteunt ons enorm
in dit mooie werk. Met uw giften kunnen wij ruim duizend
kinderen onderwijs geven. Ook hebben tachtig volwassenen
een baan in onze scholen en in de bouw. Zonder uw giften
zouden wij dit allemaal niet kunnen doen. Dank u wel!
Acht maanden na de aardbeving!
Op 12 januari 2010 werd ’s middag even voor 5 uur Haïti
getroffen door een erg zware aardbeving. Iedereen is
getraumatiseerd. Ik heb nog niemand ontmoet die geen
familielid heeft verloren. De mensen hebben het zwaar in de
tentenkampen of onder een zeil naast hun kapotte huis. Men
is lamgeslagen, men krijgt meestal niet de hulp die nodig is.
Het regenseizoen was een groot probleem, een nog groter
probleem zijn de cyclonen die tot eind november langs en
over Haïti waaien en enorm veel regen brengen. Wat op hun
beurt weer modderstromen geeft. Hoeveel kan een mens
hebben? Hoeveel kan een mens aan?
Ook al zijn er veel organisaties die veel doen. Het is nooit
genoeg. Het kan nooit genoeg zijn in deze omstandigheden.

Een nieuwe voorzitter
Al weer heel wat jaren heb ik met veel plezier mijn werk
in het bestuur van de Stichting gedaan. Onderwijs is de
motor van de ontwikkeling van kinderen en daarmee
stapje voor stapje van een land. Vanuit die overtuiging
heb ik mij ingezet voor het werk van de Stichting Naar
School in Haïti. Door de aardbeving in Haïti staat de
stichting voor nieuwe uitdagingen en daarbij past een
nieuwe voorzitter. Met ingang van 1 september 2010 geef
ik “de hamer” over aan Dirk van der Wal uit Gees.
Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met Marijke,
het bestuur en alle vrijwilligers vorm zal geven aan het
werk van de stichting in Nederland en in Haïti in de
komende jaren.
Hartelijk dank voor alle fijne contacten die ik de
afgelopen jaren met u heb gehad en het kan niet anders
dan dat ik de activiteiten van de stichting op de voet zal
blijven volgen. Roelie Goettsch

Roelie namens het bestuur enorm bedankt voor jouw
inzet voor de kinderen in Haïti. Jij kwam toen er honderd
vijftig leerlingen waren in 2002. Altijd was je een enorme
steun voor het bestuur en voor mij persoonlijk. Een
voorzitter vertrekt, een vriendin blijft.
Dirk heel erg welkom als nieuwe voorzitter. In de
voorgesprekken hebben wij ervaren dat je ervaring hebt
en werkt vanuit dienstbaar zijn aan de stichting om het
werk in Haïti te ondersteunen.
Overzicht school in Ka-Blain, de houten lokalen en rechts de moestuin.

Hulp door SNSiH
Er is in Haïti heel hard gewerkt door de Haïtianen en door
Alexander, Wouda, Linda, Thijs en Marijke. Maar ook in
Nederland is het ongelooflijk hoeveel werk er is verzet door
onze vrijwilligers. Hoeveel mailtjes zijn beantwoord,
hoeveel telefoontjes zijn aangenomen, hoeveel kranten en
radio of televisie te woord is gestaan en hoeveel bedankjes
op de post zijn gedaan! Al direct in januari hebben mensen
zich spontaan aangemeld om mee te werken en nog steeds
wordt ons gevraagd of wij hulp kunnen gebruiken. Dit
stellen wij enorm op prijs, daar zijn wij erg dankbaar voor!
Op de volgende pagina kunt u uitgebreid lezen welke hulp
wij de afgelopen maanden gegeven hebben. Dit is niet alles:
in oktober en november komen veertien vrijwilligers
(prefab)huizen bouwen in Ka-Blain en omgeving. Zij komen
op eigen kosten helpen bouwen. Echt geweldig!!!

Marijke
Na de aardbeving merk ik dat ik meer tijd nodig heb om
in Nederland het werk los te laten. De laatste beelden,
toen het vliegtuig over Port-au-Prince weg vloog, staan
nog steeds helder op mijn netvlies: Heuvels en velden in
en om Port-au-Prince met allemaal blauwe en grijze
zeilen. Het is nog steeds erg indrukwekkend. Ook al ben
ik al weer zeven weken in Nederland, ik zie de beelden
steeds voor me. Ook kleine Kathia, het zwaar ondervoede
vondelingetje, is vaak in mijn gedachten.
Toch hebben Herman en ik een heerlijke ontspannende
vakantie in het noorden van Groningen gehad, wij zijn er
met de camper op uitgetrokken. Wat is Groningen mooi,
wat een prachtige natuur! Wat is het hier schoon!
Op 12 september ben ik met veel energie en redelijk
uitgerust op het vliegtuig gestapt. Tot 6 december kan ik
dit prachtige werk voortzetten, dan kom ik thuis om tot
eind januari in Nederland te zijn. Warme groet, Marijke

Wat hebben wij als stichting de afgelopen acht maanden
in Haïti gedaan, hoe is uw geld besteed?
 Honderd tenten geplaatst voornamelijk bij ouders
van onze leerlingen die geen huis meer hebben.
 Een noodkeuken is gebouwd met industrieel drie pits
fornuis op gas.
 Wij geven alle leerlingen op onze scholen elke dag
een warme maaltijd (rijst met bonen) of een broodje
met smeerkaas of pindakaas.
 Er zijn zes houten noodlokalen gebouwd voor de
jongste leerlingen in Ka-Blain en Godinot.

De school in Ka-Blain
Met verdubbeling van uw geld door de NCDO, de
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling, was het voor ons mogelijk om
ons vijfde project te verwezenlijken. Het is klaar!
Half op de bestaande school en half op de berg hebben wij
nogmaals drie klaslokalen en een stafruimte voor de
leerkrachten gebouwd. Na de aardbeving konden wij met
uw geld er een ruimte voor vrijwilligers met keuken en
douche/toilet en een ruimte voor de beheerder bij bouwen.
In totaal hebben wij nu 18 lokalen van beton en vier
lokalen van hout in Ka-Blain. Nu kunnen wij nog meer
leerlingen onderwijs laten volgen en te grote aantallen
leerlingen kunnen in september gesplitst worden.
Er is besloten de middelbare school niet uit te breiden, wij
groeien dan te snel om alles goed te kunnen begeleiden.
Wij willen twee jaar stabiliseren en dan kijken wat
eventueel mogelijk is.

De vier houten klaslokalen in Ka-Blain met de trap en de waterbassins.






















Zonnepanelen en een aggregaat zijn gekocht en
geplaatst.
Er is een blauwe vrachtwagen bascule gekocht.
Schoenen en kleding zijn gesorteerd en uitgedeeld.
Genia (1), Adilien (9), Franceska (3), Abigaelle (6),
Nehemie (6), Niskar(3) en Kathia zijn in het kader
van de noodhulp bij Marijke komen wonen. Nu zijn
er negen kinderen. Fiona en Carine waren er al.
Kathia Lucienne (7 maanden?) is als vondelingetje
meer dood dan levend in ons huis opgenomen.
Medische zorg en medicijnen worden gegeven voor
hen die het nodig hebben en op ons pad komen.
Er zijn 12 waterbassins geplaatst van 700 gallon.
Er is een trap gemaakt bij de houten lokalen.
Er is een trap gemaakt bij de kleuterschool.
De beheerderwoonruimte in Ka-Blain is klaar,
Marijke woont hier vanaf september een paar dagen
per week.
De ruimte voor vrijwilligers met keuken en
douchecel met toilet is klaar.
Het sportveld heeft beton gekregen, nu kunnen onze
leerlingen spelen, sporten en voetballen.
Er worden bomen gekweekt.
In de moestuin worden prei, bieten en wortelen
verbouwd.
De eerste vijf en twintig gezinnen zijn geselecteerd,
zij krijgen een prefab-huis. (16 m2)
Het eerste prefab-huis is gebouwd in Ka-Blain.
Er zijn 2 containers ingepakt en naar Haïti vervoerd.
Zij staan nog bij de douane.
De school in Robin is gerestaureerd en geverfd door
Thijs Nienhuis. Nu gaat deze school weer jaren mee.
De berg is afgegraven, waar in september begonnen
wordt met het bouwen van het baby/kinderhuis..

De school in Ka-Blain met op de bovenste etage links de woonruimte
van Marijke, daarnaast de ruimte voor de vrijwilligers, dan drie lokalen
en de ruimte voor de onderwijzers. Helemaal bovenin ons prefab-huis!

Het nieuwe schooljaar start bij ons op 20 september. De
regering heeft bepaald dat er pas begin oktober begonnen
moet worden. Wij vinden dit te laat. In Haïti kunnen door
cyclonen, harde regens of ander natuurgeweld leerlingen
regelmatig niet naar school. Wij vinden het beter om in
september te beginnen, zodat de leerlingen zoveel mogelijk
dagen onderwijs kunnen volgen.
Kempès JEAN, de directeur van onze scholen, heeft met
zijn staf erg hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen.
Jean Max NOËL, de aannemer, werkt ook elke dag met
heel veel inzet. Op veel verschillende plaatsen worden er
dingen aangepakt, dat valt niet altijd mee. Of de materialen
zijn niet verkrijgbaar, soms is er geen diesel voor de
vrachtauto en dit jaar regent het enorm veel.
Houten lokalen
Er zijn sinds begin maart in totaal zes houten klaslokalen
gebouwd. Het vierde lokaal staat ook in Ka-Blain, het geld
is gedoneerd door de stichting Wereldwijd voor Kinderen.
Veel dank! Het is het linker lokaal op de voorgrond.
Het vijfde en zesde lokaal worden nu gebouwd in Godinot.
Deze lokalen zijn met uw geld gebouwd. Dank u wel!
Nu kunnen de jongste leerlingen veilig en zonder angst
voor instortingsgevaar bij een aardbeving naar school.

Wouda´s verhaal, zij was juni/juli in Haïti.
Wat was het heerlijk er weer te zijn en te zien dat, ondanks
alle ellende, het goed gaat op onze scholen en met de
kinderen. Het schoolgebouw staat nog fier rechtop en is van
heinde en ver te zien. De leerkrachten en de kinderen zijn er
al weer volop aan het werk. Na de aardbeving lag alles drie
maanden stil. Je merkt wel dat de impact van de aardbeving
heel groot is. Er zijn nog veel angsten, maar gelukkig is het
gewone ritme van het leven weer opgepakt. Er wordt ook
weer plezier gemaakt en gelachen. In de tijd dat ik er was
heb ik veel leuke lessen gegeven aan de kinderen. Vooral
sport en handvaardigheid. Daar heb ik enorm van genoten.
De laatste week ben ik ook op de school in Robin geweest.
Daar heb ik in elke klas handvaardigheid gegeven. Dat was
een geweldige dag. De kinderen wilden niet stoppen. De
oudste kinderen van de school wilden maar aan het werk
blijven. Ik kon niet eens mijn spulletjes opruimen want ze
wilden nog even dit… en nog even dat…
Wat geeft het toch een goed gevoel dat je kinderen, die niet
veel gewend zijn, zo een fijne dag kan bezorgen. En zo zijn
er nog meer mooie momenten geweest.
Toen Linda en ik samen de wandeling in de bergen maakten
naar de school in Godinot trok het bergleven langs ons heen.
Vrouwen met manden op hun hoofd, ezels volgepakt, taptaps
en brommers. Ook liepen er kinderen in prachtige witte
jurken. Zij hadden net communie gedaan. Wij zeiden toen
tegen elkaar `wie zijn wij dat we dit mogen meemaken`. Het
gevoel dat je dan hebt kan ik niet beschrijven.
Natuurlijk was er ook veel ellende te zien. Grote tenten
kampen waar de mensen dan al vijf maanden wonen. De
armoede en honger. Ook dat is moeilijk te beschrijven wat
het met je doet.

Meer structuur in fondsenwerving en voorlichting
Vlak voor de zomer hebben wij alle bij ons bekende
mensen aangeschreven, waarvan wij wisten dat ze ooit
hadden gezegd zich in te willen zetten voor de stichting.
Naar aanleiding van die e-mail hebben zich ruim twintig
mensen aangemeld.
Op 21 augustus hebben wij in Harderwijk met meer dan de
helft van hen een eerste bijeenkomst gehad. Daar hebben
we met elkaar besproken hoe we fondsenwerving en
voorlichting het beste kunnen organiseren en wat hun rol
daar in kan zijn. Ook was de bedoeling dat iedereen elkaar
en het werk van de stichting beter leerden kennen. Het was
een gezellige, maar ook een goede bijeenkomst.
De mensen die in augustus niet konden komen, spreken we
in de loop van september. Uiteindelijk is de bedoeling de
voorlichting in ieders eigen regio ter hand te nemen en een
commissie Fondsenwerving op te richten.
In de volgende nieuwsbrief en op de website houden we u
op de hoogte van de voortgang. Wilt u zich aanmelden of
meer weten, stuur dan een e-mail aan:
fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Namens Aranea Boorsma en Dick Gaasbeek

Papierfabrikant Sappi doet grote steunactie
Begin maart werd ik dringend gevraagd naar het Europese
hoofdkantoor van papierfabrikant Sappi te komen. Ik ken
die onderneming, omdat een deel van mijn werk zich
afspeelt in de papierindustrie. Zodoende hadden mensen
binnen dat bedrijf ook e-mails van mij gekregen die ik na
de aardbeving van 12 januari had gestuurd. Daarin vroeg ik
steun voor het werk van de Stichting Naar School in Haïti.
Het verzoek was of ik een presentatie wilde geven.

Wouda als remedial teacher, de leerlingen leerden snel alle letters.

Elke keer als ik er ben neemt mijn bewondering voor
Marijke ook weer toe. Wat een geweldig werk heeft zij daar
gedaan en doet ze nog steeds. Niet zeuren en maar gewoon
aanpakken wat er op je weg komt. Zijn er huizen nodig, nou
dan ga je prefab-huizen halen. Laadt ze in de vrachtwagen en
regelt dat ze komen waar ze moeten zijn. Word je unfair
behandeld door een werkneemster, dan ga jezelf naar de
rechtbank om te zorgen dat een advocaat er niet met veel
geld van de stichting vandoor gaat. Dit klinkt allemaal erg
eenvoudig maar het kost hier veel moeite en frustratie. Toch
gaat ze er elke keer weer voor. En dan ook nog alle tijd voor
je hebben als je het moeilijk hebt door wat je aan ellende om
je heen ziet.
Marijke, ik wil je in dit stukje graag nog eens zeggen hoe
geweldig ik dit vind.
Bedankt voor de superweken bij jou in huis in Kenscoff !!!!!

Groot was de verrassing toen ze aan het eind ervan zeiden:
‘Prima presentatie. We doen het.’ Het bedrijf steunt met de
actie ‘Ideas that matter’ al lang ideële doelen. Nu hadden
ze besloten van het papier dat ze in de maand juni
verkochten van iedere duizend kilo een euro aan onze
stichting te doneren. En omdat het een groot bedrijf is, gaat
het om hele grote bedragen. Die willen ze uit concurrentie
overweging niet precies naar buiten brengen. Nu juni
achter de rug is, kan ik bevestigen dat het veel geld is. En
omdat ze zelf hun klanten ook over de actie informeren
komt de naam van onze stichting ook bij veel drukkerijen
onder de aandacht.
Gelukkig wil Sappi gelijk met ons optrekken en niet in één
keer een groot project gerealiseerd zien. Dus we hebben de
komende tijd de ruimte om in overleg te kijken waar we
het geld precies aan gaan besteden. Dat zal zowel aan
gebouwen en materiaal zijn, als aan de scholing van
mensen. Ook is duidelijk dat de mensen bij Sappi erg
betrokken zijn bij ons werk. Wij kijken dan ook uit naar de
samenwerking. Dick Gaasbeek

Linda in Haïti
Half juni toog ik voor vier weken naar het land dat ruim vier
jaar geleden mijn hart heeft veroverd. Haïti! Mijn reis had drie
doeleinden, het eerste was het terugvinden van onze familie in
Haïti. Sinds de aardbeving hadden wij niets meer van hen
vernomen. Het tweede doel was de projecten van onze
stichting met eigen ogen bekijken en het derde de
voorbereiding op het coördineren van de Nederlandse
vrijwilligers die daar prefab-huizen gaan bouwen. Ook heb ik
onderzocht of een briefuitwisselingsproject tussen scholen tot
de mogelijkheden zou kunnen behoren. Ik kan inmiddels
concluderen dat alle missies geslaagd zijn!
Het was een indrukwekkende reis, de bergen, de mensen, de
leerlingen op school, Marijke in al haar verschillende rollen,
de leerkrachten, de familie en speciaal het vondelingetje
Kathia. Dit babymeisje was totaal uitgehongerd en
uitgedroogd bij ons gebracht, je kon direct in haar ogen zien
dat ze een vechtertje is en dat is gebleken. Ik heb de tijd dat ik
in Haïti was dag en nacht voor haar mogen zorgen, iets wat ik
nog steeds als een voorrecht zie. Toen ik naar huis ging liet ik
een enigszins mollig eigenwijs dreumesje achter.
Ongelooflijk. Natuurlijk mis ik haar, maar ze zit in mijn hart
en ik heb er weer een reden bij om naar Haïti te gaan.
Inmiddels heb ik besprekingen gehad met de Nederlandse
dames en heren die naar Haïti gaan om daar prefab-huizen
voor de Haïtianen te gaan bouwen. Leuk om deze mensen te
ontmoeten. Ik hoor heel vaak van mensen dat ze dat ook zo
graag zouden willen doen, maar dan blijken er allerlei redenen
te zijn om het dan toch maar niet te doen. Deze mensen niet,
zij gaan er gewoon voor en ik weet zeker dat dit een ervaring
voor hun leven wordt waar ze nog heel lang op kunnen teren.
Het is prachtig te zien wat wij in twaalf jaar bereikt hebben
daar en wat er nu weer gerealiseerd wordt. Mensen denken
vaak dat het toch nooit goed zal komen met Haïti, maar dat
spreken onze projecten en alle Haïtiaanse mensen die daar aan
deelnemen met hun Haïtiaanse trotsheid tegen! Linda
De prefab-huizen worden gegeven door Stichting
Projecthulp Haïti van Piet Dijkhuizen. Evelien en Kees de
Gier maken in hun bedrijf Maxima S.A. in Haïti de onderdelen. Dit is een prachtige samenwerking van drie stichtingen
samen met de fantastische inzet van alle vrijwilligers.
Containers en kleding inzamelen
Twee containers staan sinds 23 juni bij de douane, zij worden
nog steeds niet vrijgegeven. Dit is enorm frustrerend. Wij
hebben de waterzuiveringinstallaties hard nodig, zo ook de
schoolmeubelen en alle mooie spullen die ons gegeven zijn.
Het bestuur heeft daarom besloten om geen schoolmeubelen
meer in te zamelen. Wel is mogelijk om kleding in kleine
plastic draagtassen, rondom dicht geplakt met breed plakband
en voorzien van een stikker met meisje of jongen en de maat.
Bewaar de pakketten bij u thuis, totdat wij zo ver zijn de
containers te gaan vullen met schoolmaterialen en kleding.

Vondelingetje
Op 16 juni stonden ’s middags drie mensen aan ons hek met
een baby. Het was een klein ziek meisje, heel mager, zij was
zwaar ondervoed. Zij reageerde nauwelijks, zij kon niet in
mijn vinger knijpen, zij sliep steeds, zo zwak was zij. Zij had
de dood al op haar gezicht. Nadat ik haar 20 cc babymelk te
drinken had gegeven, zijn wij met haar naar de politie gegaan.
In dit soort situaties is het altijd belangrijk dat ik aangifte doe.
Het bleek dat de politie de mensen naar mij had gestuurd. Ik
mocht haar meenemen en voor haar zorgen. Haar ontlasting
stonk enorm, ik weet dat dat parasieten zijn. Gelukkig had zij
geen schurft of andere huidaandoeningen wel was zij erg vuil.
Wij hebben haar Kathia Lucienne genoemd, naar het meisje
en de vrouw die haar gevonden hadden. Kathia woog 3750
gram, zij was in doeken in een huisje in aanbouw in Robin
gelegd. Zij lag tussen twee stenen. De eigenaar van het huisje
had haar opgepakt en aan de overkant van de weg neergelegd.
Daar had grote Kathia haar gevonden en opgepakt.

Kathia Lucienne bij aankomst en eind juli. Zij woog toen al weer 6 kilo.

Het bestuur
Heeft u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in
Haïti of Nederland? Heeft u algemene vragen of wilt u een
lezing over onze scholen in Haïti. Graag geven wij u
inlichtingen over ons werk. Neem contact op met:
Voorzitter: Dirk van der Wal info@waltec.info tel. 0524 582 726
Penningmeester: agneshoogkamer@yahoo.com tel. 0255 502 445
Secretaris: marijkezaalberg@hotmail.com tel. 0593 370 850
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.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 # 3694.82.611 t.n.v. Bouw Ka-Blain
Mocht u liever geen acceptgiro ontvangen, dan kunt u dit doorgeven
administratie@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak!
Wij proberen zoveel 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-.

