
  

 

“Stichting Naar School in Haïti”         
 

Haïti Ka-Blain, juni 2011  

 

Beste lezer, 

  

Heel hartelijk dank voor alle giften, inzet en hulp op welke 

manier dan ook. Het is ontroerend en erg stimulerend dat zo 

veel mensen het werk van onze stichting zo’n warm hart 

toedragen. Uw giften worden zorgvuldig gebruikt voor 

onderwijs voor Haïtiaanse kinderen. Erg veel dank! 

Wij willen u graag laten weten dat wij uw inzet ontzettend op 

prijs stellen en enorm waarderen. Merci! 

 

De bouw in Ka-Blain 

Het grote waterbassin schiet enorm op. Wat is er hard 

gewerkt! De tribune wordt gemaakt, dit is tevens een gedeelte 

van de bovenkant van het waterbassin. De grote waterbak 

achterin is van binnen gestukadoord en wordt aan de 

bovenkant dicht gemaakt. Elke dag werken de bouwvakkers 

stug door. Dit heeft als geweldig gevolg dat nu de hele 

nieuwe verdieping, het baby/peuterhuis en de etage op de 

woningen, helemaal onder dak is. De stempels zijn eind mei 

weg gehaald. Er is gelijk met stukadoren begonnen.  

 
Overzicht van onze school en terrein in Ka-Blain op 1 juni 2011 

 

Toiletten 

Het nieuwe toilettenblok is eind mei in gebruik genomen. 

Natascha, de verpleegkundige, heeft de leerlingen uitgelegd 

hoe het toilet te gebruiken. Nog zijn er kinderen die met hun 

schoenen op de bril gaan zitten. Veel uitleg, veel toezicht en 

heel veel geduld zullen nodig zijn.  

De politie was helemaal verbaasd dat onze leerlingen zulke 

mooie toiletten hebben. Vol verbazing vroegen zij of de 

toiletten echt voor de kinderen zijn. Voor hen is dat niet te 

geloven. 

 

Bomen planten 

Samen met onze leerlingen zijn er 4000 bomen geplant rond 

onze school en bij de oudere leerlingen thuis. De bomen zijn 

door onze leerlingen zelf gekweekt. Dit is een enorme 

stimulans om goed voor de bomen te blijven zorgen. Ook is 

Wilner , een tuinman, in dienst genomen. Hij kweekt groente, 

hij plant bomen, hij verzorgt ons terrein. Hij heeft al 

honderden boompjes geplant op de steile hellingen, zo wordt 

de grond binnen enkele jaren goed vast gehouden. 

 

Nieuwsbrieven 

Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft gratis onze 

drieduizend nieuwsbrieven gemaakt! Merci Beaucoup! 
 

Marijke 

Deze keer kwam ik op 12 mei terug in Haïti. Het was 

prachtig weer met ’s middags regen. Ik verheugde me erg op 

deze periode. Ineke en Remco van RTV Drenthe zouden op 

16 mei opnames komen maken voor een DrentsDiep. Na een 

week rust zou Josee komen als vrijwilliger. Het liep jammer 

genoeg totaal anders. 

De overval in de nacht van 15 op 16 mei zette mijn leven 

flink op zijn kop. Mijn veilige gevoel in Ka-Blain verdween. 

Vijf overvallers waren op ons terrein, drie ervan heb ik 

gezien. Twee waren in mijn kamer met een groot mes. Ik was 

enorm bang. Maar ik ben ook enorm dankbaar dat de 

bewaker en  ik het overleefd hebben. Vijf dagen later viel ik 

door eigen toedoen bij het afdalen van een hellinkje. Ik heb 

mijn linkerhand flink gekneusd en mijn gezicht geschaafd. 

Gelukkig waren de opnames net klaar. Remco en Ineke 

hebben mij heel goed en liefdevol verzorgd.  

Het was in het begin een zware periode, toch heb ik gekozen 

dat ik in Haïti blijf. Hier is het gebeurd, hier wil ik het 

verwerken. Het was moeilijk, ik was regelmatig in tranen en 

uit balans. Gelukkig komen veel Haïtianen naar mij toe om te 

vertellen hoe erg zij het vinden dat dit is gebeurd. 

   
Politieman met handdoek met kleingeld. Remco en Ineke wachten bij het tribunaal 

 

In de rechtbank aanwezig te moeten zijn, dat vond ik een van 

de zwaarste dingen. De atmosfeer was ellendig,  er waren 

veel nieuwsgierige, zeer sensatie beluste mensen. Iedereen 

moest uren wachten. De rechter schorste de zitting 

regelmatig of zat te telefoneren. Sam en Jean Max waren 

altijd bij mij. Ik voelde dat het er niet altijd eerlijk aan toe 

ging. Daar kan ik erg moeilijk mee leven.  

Ik beschermde mezelf in de rechtbank door me in een wit 

licht te zetten. Ik stuurde gedachten naar de Cosmos om te 

vragen dat als de twee opgepakte mannen schuldig zijn hen 

te straffen; zijn zij onschuldig, laat hen vrij.  

 

Denis slaapt bij mij in de kamer. Kempès slaapt in de 

vrijwilligerskamer. De eerste twee nachten was ik erg bang. 

De beelden kwamen steeds terug, daarna nam de angst af.  

Kempès, Jean Max, Elsie, Denis en Sam zorgen elke dag  

voor mij, zij zijn oprecht met mij begaan. Meerdere vaders 

zijn elke nacht aanwezig om te zorgen dat ik rustig kan 

slapen. Dat doet mij heel erg goed. 

Ik kom 11 juli terug in Nederland en verwacht  eind augustus 

weer terug te gaan naar Haïti. Warme groet, Marijke 



 

 Ka-Blain 

Het is nu regentijd. Een enorm verschil bij de maanden 

januari, februari en maart, toen was er alleen maar zon. Alles 

was enorm droog. Nu regent het zo goed als elke dag vanaf 

een uur of twaalf. Daarvoor schijnt de zon of is het bewolkt. 

De regenmeter (bedankt Harry) geeft aan dat er elke dag 

gemiddeld 10 mm water valt. Zelfs in één dag 57 mm! 

De leerlingen hebben door de vieze modderige bergpaden 

moeite om op tijd op school te komen. Er is meer verzuim. 

Toch wordt er erg enthousiast gewerkt. In alle klassen 

hangen allerlei werkjes,  ik kan zien dat de kinderen erg blij 

zijn naar school te kunnen gaan. Dit schooljaar wordt met 

twee weken verlengd. Kempès heeft dit besloten omdat de 

leerlingen na de aardbeving veel lessen hebben gemist. Nu 

wordt de repetitieperiode begin juli gehouden. 

 

  
Twee leerlingen van de eerste klas maken een kaart voor moederdag 

Godinot 

De nieuwe houten school met twee lokalen bevalt erg goed. 

De kleuters hebben het er enorm naar hun zin. Zij hebben 

heerlijk de ruimte om te spelen. Magaly, gediplomeerd 

kleuterleidster, is erg enthousiast aan het werk. Geweldig dat 

zij haar diploma afgelopen jaar heeft behaald. Voor het 

nieuwe schooljaar willen wij nog een houten lokaal bouwen, 

daarmee wordt de school in Ka-Blain ontlast en hoeven die 

leerlingen minder ver te lopen. 

 

Robin 

De directeur geeft wat problemen. Hij snapt ons systeem  

niet. Of hij het niet kan of niet wil begrijpen is mij nog niet 

duidelijk. Nadat ik dit probleem voor de zoveelste maal in 

maart met hem had besproken, lijkt hij beter zijn best te 

doen. Ik had hem gezegd dat als hij zich niet aan onze regels 

houdt en de papieren niet in orde heeft, dat onze stichting 

zijn school niet langer kan ondersteunen. Ik vind dit soort 

dingen erg moeilijk, want ruim drie honderd leerlingen 

hebben les. Ik ga mijn best doen een tussenoplossing te 

bedenken zodat de school blijft draaien en de directeur leert 

hoe hij het beter kan doen. 

 

Overlast door water 

Het heeft zo enorm geregend, in drie dagen 104 mm, dat er 

in twee in aanbouw zijnde kamers van het vrijwilligershuis 

water bleef staan. Het gevolg was dat bij de lampen het 

water naar beneden sijpelde. Gelukkig is eind mei dit 

probleem verholpen. Ik ben met Jean Max boven wezen 

kijken. Ik heb aanwijzingen gegeven waar de ramen dicht te 

timmeren zodat er de komende maanden als de cyclonen er 

zijn zich niet hetzelfde probleem voordoet. 

Bouw baby/peuterhuis 

Het baby- en peuterhuis is onderdak. Eind mei zijn alle 

stempels weggehaald. Nu worden de muren gestukadoord, 

de ijzeren spijlen voor de ramen aangebracht, daarna  de 

ramen geplaatst en alles klaar gemaakt, zodat begin 

september de kinderen uit Kenscoff bij ons in Ka-Blain 

kunnen komen wonen. Volgens Jean Max gaat dat lukken. 

Het baby/peuterhuis wordt mogelijk gemaakt door  

Wereldwijd voor Kinderen. www.wereldwijdvoorkinderen 

  

De bovenste verdieping rechts het baby/peuterhuis, 1 juni 2011 

 

Bouw etage op beide woningen  

Ook de beide etages op de woningen geschonken door 

Sappi Europe zijn onder dak. Wanneer het baby/peuterhuis 

klaar is worden de etages afgewerkt. Volgens Jean Max, 

onze aannemer,  is de bouw eind dit jaar klaar. 

Sappi Europe: http://sappiideasthatmatter.com/ 

 

De stempels en planken worden weg gehaald, eind mei 2011 
 

Cholera 

Het is bijna angstig. De cholera breekt overal in Kensoff, 

Robin, Nouvelle Tourrainne, overal in de bergen om ons 

heen uit. Door het regenseizoen verspreidt de bacterie zich 

gemakkelijk. Op onze school komt het gelukkig nog niet 

voor. Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen. 

Heel blij zijn wij met onze toiletten. Wij weten hoe te 

handelen mocht het opeens toch tijdens schooltijd 

uitbreken. In Kenscoff  kijken wij vanuit het peuterhuis op 

de berg waar veel mensen cholera hebben. Het water dat 

van die berg afkomt, stroomt langs ons huis. Extra 

hygiënische maatregelen hebben wij ingevoerd. 



 

 
Financieel verslag 2010 en vooruitblik 2011: 

Binnenkort publiceren wij ons financiële jaarverslag op onze 

website. Op dit moment werkt ons administratiekantoor aan 

het afronden van de boekhouding.  

Hierbij alvast een korte terugblik op de financiën van 2010. 

In verhouding tot 2008 en 2009 was verslagjaar 2010 een 

bijzonder jaar. Op 12 januari 2010 is Haïti getroffen door 

een ramp van ongekende omvang. De aardbeving heeft niet 

alleen veel huizen maar ook veel levens verwoest. De 

aandacht van de hele wereld ging uit naar Haïti en als 

stichting hebben wij dit ook gemerkt. Als gevolg hiervan 

zijn er fors veel extra donaties ontvangen. De voorlopige 

cijfers komen op een bedrag van € 799.858,– aan donaties 

uit. Door deze extra stroom aan giften is het mogelijk 

geweest veel extra hulp te bieden waaronder honderd tenten 

te kopen en te plaatsen, vijf houten klaslokalen te bouwen, 

vijftig prefab-huizen te bouwen en onze bouwplannen en 

wensen versneld uit te voeren. Dit heeft wel als gevolg dat 

onze kosten ter plaatse in 2010 en 2011 verder zullen stijgen. 

We kunnen per slot van rekening steeds meer kinderen kans 

op onderwijs geven en een maaltijd per dag. De begroting 

voor 2011 gaat richting € 250.000,– aan structurele kosten. 

Als we dit afzetten tegen € 185.000,-- aan donaties in 2009 

zullen we met elkaar moeten zorgen dat de donaties de 

komende tijd ook richting € 250.000,– per jaar gaan.  

 

Fondswerving: 

Bij de korte terugblik op het financieel verslag 2010 kunt u 

lezen dat we voor de komende jaren de uitdaging hebben 

onze begroting sluitend te krijgen. Door de groei van de 

afgelopen jaren zal ons donateurbestand verder moeten 

groeien. En dit willen we onder andere bereiken door zoveel 

mogelijk ambassadeurs in te zetten. Onze ambassadeurs 

gaan in hun eigen omgeving onze stichting actief promoten 

bij scholen, kerken, verenigingen, bedrijven, netwerkclubs 

als de Lions en Rotary. Om dit mogelijk te maken werken 

we binnen het team fondswerving op dit moment aan nieuw 

promotiemateriaal waarmee onze ambassadeurs op pad 

kunnen. Maar we doen meer.  

 

Op korte termijn komt er een aangepaste opzet van ons 

donatieprogramma. Afhankelijk van het bedrag dat u 

maandelijks wenst te doneren draagt u bij aan bijvoorbeeld 

schoolmateriaal als pennen en schriften. Of draagt u 

symbolisch mee aan de sponsoring van een schoolstoeltje. 

En voor € 25,00 per maand maakt u het mogelijk om één 

kind het gehele jaar naar school te laten gaan, een warme 

maaltijd te eten en op die manier uitzicht te geven op een 

betere toekomst. 

 

Problemen vervoer onderwijzers + leerlingen naar school 

Voor het tweede schooljaar worden onze onderwijzers met 

een schoolbus uit Kenscoff naar school gebracht. Afgelopen 

zondagavond werd Kempès gebeld dat de schoolbus niet 

genoeg brandstof had, dus niet zou rijden de volgende 

ochtend. Er was aan de chauffeurs een ongedekte cheque 

gegeven om diesel te kunnen kopen. Het probleem schijnt te 

zijn dat Mme Preval en gedeputeerde Leslie dit als project 

hadden opgezet, maar nu zij niet meer op hun post zitten na 

de presidentswisseling, is er te weinig geld voor. In Haïti 

staan honderden bussen tijdelijk stil. Onze school heeft wel 

betaald voor dit vervoer. Onze vrachtwagen verzorgt nu het 

vervoer voor onze school op de dagen dat de bussen niet 

rijden. 

 

Het is voorbij 

De afgelopen dagen zijn ontzettend snel omgevlogen. 

Vanochtend werd ik wakker met het besef dat vandaag 

onze laatste dag in Haïti is. Nog één keer genieten van dit 

prachtige land, nog één keer genieten van de lieve mensen. 

Vandaag was voor ons een heerlijk rustige dag. We hebben 

de laatste shots gemaakt voor de reportage. Daarna hadden 

we ‘vrij af’. Sam en Denis, twee jongens die bij Marijke 

wonen zijn vandaag bij ons. Terwijl Marijke in haar eigen 

huis bezig is, hebben wij met hen de grootste lol. Zoiets 

simpels als een foto is voor hen heel bijzonder. We hebben 

samen alle foto’s bekeken die we de afgelopen week 

hebben gemaakt. De oh’s en ah’s vliegen over de tafel. 

Toen ze doorkregen dat ik die foto’s nog steeds kan maken, 

hadden we een complete fotoshoot hier op het terras. 

Heerlijk om zo de laatste dag te mogen beleven.  

 

Ineke Kemper, Marijke en Remco Kikkert van RTV Drenthe 

  

De koffers zijn gepakt en het afscheid komt dichterbij. Wat 

voel ik me bevoorrecht dat ik dit heb mogen meemaken. Ik 

heb ontzettend veel lieve mensen leren kennen en prachtige 

dingen gezien. Natuurlijk is in Haïti veel ellende. Overal is 

armoede en hebben mensen honger. Maar tussen de ellende 

zijn ook heel veel mooie dingen te zien.  

De afgelopen week hebben we bij Marijke in huis 

gewoond. Een vrouw voor wie we allebei al heel veel 

bewondering hadden, en dat is alleen maar gegroeid. Ze 

wordt hier de engel van Haïti genoemd en dat kunnen wij 

allebei alleen maar beamen. 

  

Lieve Marijke ontzettend bedankt voor deze week. 

Gelukkig hebben we de beelden nog! 

RTV Drenthe, Remco Kikkert en Ineke Kemper 
 

Red. Rond half  juni 2011 zal een DrentsDiep worden 

uitgezonden; de opnames zijn in de derde week van mei 

2011 gemaakt door verslaggever Ineke Kemper en 

cameraman Remco Kikkert. Zie: www.rtvdrenthe.nl  

 

Gezocht: Ambasseurs  

We zoeken door heel Nederland mensen die bereid zijn 

onze stichting, als ambassadeur, actief te promoten bij 

scholen, bedrijven, verenigingen etc. Wilt u ons helpen dat 

het financieel mogelijk blijft om 1300 kinderen in Haïti 

onderwijs te geven en een kans op een betere toekomst? 

Neem dan contact op met het team fondswerving. Op onze 

website vindt u zijn contactgegevens. 
 



 

 Even voorstellen, 

Mijn naam is Wim Boer, sinds maart van dit jaar de secretaris van 

de Stichting. Ik ben 46 jaar, getrouwd, twee dochters en woonachtig 

in Westerbork. In het dagelijks leven werk ik  bij het UWV in 

Groningen en presenteer ik een radioprogramma voor RTV Drenthe.  

Bestuurlijke ervaring heb ik o.a. opgedaan als lid van Provinciale 

Staten in Drenthe. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van de 

plaatselijke activiteitenvereniging en voetbalvereniging VKW. 

Na mijn Statenlidmaatschap zocht ik een organisatie die wel wat 

hulp kon gebruiken. De Stichting Naar School in Haïti sprak me 

daarbij enorm aan. Als secretaris ga ik me o.a. bezig houden met de 

communicatie. Het inzetten van sociale media zie ik daarbij als een 

uitdaging en van grote toegevoegde waarde voor de stichting.  

 

De overval in Marijke’s huis in Ka-Blain                  
In de nacht van 15 op 16 mei 2011 stonden twee mannen rond 11.30 

uur voor mijn deur. Ik was van een enorm lawaai wakker geworden. 

Daarom was ik mijn bed uit gegaan om te kijken wat er aan de hand 

was. De mannen met bivakmutsen probeerden mijn deur te forceren. 

Ik gilde zo hard als ik kon dat zij weg moesten gaan. Daarna ben ik 

naar mijn bed gegaan met mijn telefoon om de politie te bellen. De 

glazendeur werd ingeslagen, een van de mannen pakte mij bij de 

kraag van mijn nachthemd, hij pakte mijn telefoon af en eiste geld, 

al mijn geld. De andere man liet een groot mes zien en sprak 

dreigend. Ik was enorm bang. Ik zei hen dat ik niet veel geld in huis 

had, maar dat ik alles zou geven. Hij sleurde mij naar de kluis en zei 

mij die te openen. Ik deed alles wat zij zeiden. Ik gaf hen de sleutels 

van het kantoor. Ik moest in bed gaan liggen. Even later moest ik 

komen om de kluis, die zij naar boven hadden getild te openen. Een 

derde man stond buiten, die zei dat ik geld had in een witte zak. Ik 

zei dat ik die allang gegeven zou hebben als ik die had. Ik zei hen: 

“Bon Dieu, ik wil alleen de kinderen helpen”, dit herhaalde ik vaak. 

Ik vertelde hen dat ik nog maar net terug was uit Nederland, dat er 

geen geld in huis is omdat de leerlingen maar 30 HTS per jaar 

betalen (is € 3,-). Een van de mannen stelde mij gerust en zei mij 

niet te zullen doden. Zij zijn vier keer terug gekomen in mijn kamer. 

Alles duurde ruim anderhalf uur. Zij hebben overal in gekeken. De 

een tilde alles met een mes op, de ander met zijn handen. Zij wilden 

dat ik hen naar Cité Soleil zou rijden, dus vroeg ik of ik me aan 

mocht kleden. Ik kwam uit bed. Toen zeiden zij dat zij de Rhino 

zouden pakken, ik legde hen uit dat die niet start. Ik bood hen de 

vrachtwagen aan, ik heb hen de sleutels gegeven. Weer moest ik in 

bed, toen kwam degene met het mes alleen terug. Dat vond ik een 

heel angstig moment. Hij vroeg mijn juwelen. Ik zei alleen een 

ketting om te hebben. Ik heb er een kus op gegeven en gezegd dat de 

ketting geluk brengt, daarna vroeg hij mijn ring, dus gaf ik hem mijn 

trouwring. Hij vroeg meer, dreigend zei hij dat ik meer had. Ik heb 

hem uitgelegd dat iemand die in Haïti helpt nooit juwelen 

meeneemt. Ik moest in bed blijven. Gelukkig gingen zij echt weg. Ik 

hoorde stemmen, ik hoorde de vrachtauto starten en hen weg rijden. 

Toen ben ik pas naar buiten gegaan. Buiten hoorde ik de bewaker 

kermen. Hij was koud door het gestrekt moeten liggen op de grond. 

Er waren buiten ook nog twee personen met geweren geweest, die 

hem onder schot hielden. Wij hebben buren wakker geschreeuwd, 

zij belden de politie. Ik kon met de satelliettelefoon alleen Rob 

Padberg bereiken, de Nederlandse consul, verder nam niemand de 

telefoon op. Rob heeft gezorgd dat Ineke en Remco van RTV 

Drenthe van het vliegveld werden opgehaald. Even later kwam een 

rechter en kwamen politiemannen om te kijken wat er was gebeurd.  

Ik ben erg dankbaar dat wij niet mishandeld zijn, dat de bewaker en 

ik nog leven en ik dit mooie werk kan voortzetten, Marijke 
 

Ontmoetingsdag zondag 8 mei 2011: 
Op een zonovergoten Moederdag was De Veldhoeve in Orvelte decor 

van de ontmoetingsdag 2011. Om klokslag 11 uur opende voorzitter 

Dirk van der Wal de bijeenkomst. Onder andere werden de twee 

nieuwe bestuursleden André de Leeuw en Wim Boer voorgesteld. 

Agnes Hoogkamer vertelde vervolgens, begeleid door foto’s, haar 

persoonlijke Haïti verhaal. Penningmeester André de Leeuw wist 

vervolgens de toehoorders te boeien met een uitleg over de financiële 

situatie van de stichting. Daarnaast werden de voordelen van het 

schenken per notariële acte uitgelegd (voor meer informatie kunt u 

terecht op onze website of www.belastingdienst.nl. 

Marijke nam ons vervolgens mee op een reis door de tijd. Het blijft 

verbazingwekkend om te zien hoe een kale berg in een paar jaar tijd 

wordt getransformeerd tot een volwaardige school met al haar 

voorzieningen. 

  
Jutter en Kok treden op voor alle belangstellenden. 

 

De klussers4haïti gaven een prachtige presentatie van hun bijdrage in 

Haïti. Voor een beeld van hun belevenissen kunt u terecht op de 

website www.klussers4haiti.nl. Jutter en Kok stalen de harten van de 

kinderen met hun flitsende optreden. Bijzonder is om te melden dat 

een deel van de opbrengst van hun nieuwe CD naar de stichting gaat. 

Na een welverdiende lunch, die door veel mensen werd gebruikt om 

even bij te praten, werden veel mensen blij gemaakt met een leuke 

prijs van de verloting. Als uitsmijter van de dag overhandigde Ans Lit 

namens Henkel BV aan Marijke een cheque t.w.v. € 2500.- . 

Voorzitter Dirk van de Wal keek bij de afsluiting terug op een 

geslaagde ontmoetingsdag waarbij ervaringen werden gedeeld en 

afspraken werden gemaakt. Voor wie het gemist heeft: volgend jaar is 

er weer een. 

 

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.  

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. (085) 8771719 

Voorzitter: Dirk van der Wal info@waltec.info  tel. (0524) 582 726 

     Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. (0341) 454493    

 Secretaris: secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl                

fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

                   agneshoogkamer@yahoo.com  tel. (0255) 502 445 

    marijkezaalberg@hotmail.com  tel. (0593) 370 850 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl    

 

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

 

Mocht u liever geen acceptgiro of nieuwsbrief meer ontvangen, dan 

kunt u dit doorgeven aan  administratie@stichtingnaarschoolinhaiti.nl  

of  Postadres Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC  GEES 

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 KvK te Meppel onder nummer 04 05 76 45.  

In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-. 

 


