
 

 

“Stichting Naar School in Haïti”         
 

Haïti Ka-Blain, september 2011  

 

Beste lezer, 

  

Heel hartelijk bedankt voor uw giften en uw hulp.  

Uw giften geven ons de mogelijkheid om veel kinderen 

onderwijs in onze scholen in Ka-Blain, Godinot en Robin te 

laten volgen. Ruim vijftig werknemers hebben werk en loon. 

Hierdoor hebben hun kinderen ook de mogelijkheid om naar 

school te gaan. Deze keer willen wij al onze ambassadeurs 

(vrijwilligers) noemen en extra hartelijk bedanken voor hun 

geweldige inzet. Ontzettend bedankt! Merci! 

 

Onze school in Ka-Blain en het baby/peuterhuis bovenop de school; rechts 

de houten gebouwen, die als kleuterschool dienst doen; de bamboe groeit 

geweldig goed; het zand in het midden van de foto wordt nog weggehaald 

 

De bouw in Ka-Blain 

De bouw vordert prima. Het baby/peuterhuis is bijna klaar.   

Binnen zijn alle tegels gelegd. Het wachten is op het plaatsen 

van de ramen, de laatste hekken voor de veiligheid van de 

kinderen, de afvoer van de toiletten en de keuken. 

De bovenverdieping op beide woningen schiet ook op. Vier 

van de acht kamers zijn al gestukadoord.  

De afwerking van het grote waterbassin met tribune heeft 

even stil gelegen, omdat wij voorrang hebben gegeven aan 

de bouw van het baby/peuterhuis. Begin september is men 

met de afwerking doorgegaan. Binnenkort komt er veel regen. 

Al het water van het dak gaan wij in dit bassin opvangen. 
 

Examens  

De leerlingen van onze zesde klas van de lagere school en  

de derde klas van de middelbare school hebben examen 

gedaan. Van de zesde klas zijn alle 34 leerlingen geslaagd. 

Een prachtig resultaat, zelfs het vierde jaar in rij dat 100 % 

geslaagd is. Voor Junior ROCK, de onderwijzer van de zesde 

klas is het heel knap, wnt hij had de zesde klas voor de 

allereerste keer. In onze derde klas van de middelbare school 

zijn 29 van de 35 leerlingen geslaagd. Ook hier zijn wij erg 

blij mee. Erg jammer is dat er drie van deze zes leerlingen 

voor de tweede keer zijn gezakt. 
 

Officieel 3 oktober 2011 opening schooljaar 

President Martelly heeft besloten dat de scholen pas op 3 

oktober 2011 open gaan. Wij volgen zijn aanwijzingen niet 

op. Onze scholen openen op maandag 12 september 2011. 

 

Nieuwsbrieven 

Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft gratis onze 

drieduizend nieuwsbrieven gedrukt! Hartelijk dank! 

 

Het nieuwe schooljaar 

Op 12 september is het nieuwe schooljaar van start gegaan. 

In totaal zijn er 708 leerlingen in Ka-Blain, 153 leerlingen 

in Godinot en 248 leerlingen in Robin. Er werken 69 

onderwijzers en assistenten in onze scholen. 

Zo’n eerste dag is altijd weer bijzonder. Veel kinderen 

komen in mooie nieuwe uniformen, veel meisjes met 

strikken en spelden in het haar. Iedereen is weer blij. Ook 

zijn er kinderen die in hun oude versleten uniform komen 

omdat er geen geld is om een nieuw uniform te kopen. Bij 

ons mogen de leerlingen ook in gewone kleren naar school 

gaan. Nog altijd blijven er kinderen thuis omdat zij geen 

uniform, schoenen of een rugzak hebben. Het kan wel twee 

weken duren voordat iedereen er eindelijk is. Gelukkig 

gaat het elk jaar steeds beter bij ons op de scholen. 

 

 
Adilien gaat naar de tweede klas en is 10 of 11 jaar. 

 

Marijke 

Eind augustus ben ik terug gegaan naar Haïti. Deze keer 

voelde het totaal anders dan voorheen. Ik kon niet blij en 

onbevangen terug reizen. Ik voelde angst en spanning. Ik 

weet dat er genoeg veiligheid is aangebracht zodat 

niemand mij meer in de nacht kan overvallen, maar diep in 

mij is de overval nog niet verwerkt. Ook het weten dat er 

steeds vaker ontvoeringen met een slechte afloop zijn, dat 

maakt mij bang. Ik besef dat mijn angstgevoel na de 

overval sneller wordt aangeraakt. 

Toch ben ik, nu ik hier enkele dagen ben, al weer heel erg 

blij en intens gelukkig dat ik er voor deze kinderen kan 

zijn. Ook zij hebben, net als ieder kind in de wereld, recht 

op onderwijs, voeding, kleding en onderdak. Het is heerlijk 

hen hierbij te mogen en kunnen helpen. 

Ik werk op verzoek van Kempès meer met de kleuters, de 

leidsters en de onderwijzers. Er is ontzettend veel 

verschillend werk te doen. Ik ben zelfs al enkele dagen 

chauffeur van de vrachtauto geweest; het personeel moest 

opgehaald en thuis gebracht worden naar Kenscoff. Dat 

was ’s morgens even voor vijf uur opstaan. Ook heb ik 

Denis rijles gegeven. Kortom: Het is prachtig, boeiend en 

dankbaar werk! Warme groet, Marijke 



 

 Ka-Blain 

Onze school in Ka-Blain is groot, wij hebben vijftien lokalen 

en een auditorium in gebruik voor de lagere en de middelbare 

school. Deze laatste heeft drie groepen. De meeste klassen 

zijn voller dan wij wensen; er zitten tussen de 50 en 60 

leerlingen in een groep. Het wordt te duur èn wij hebben te 

weinig ruimte om deze groepen te splitsen. 

Omdat er meer dan 60 inschrijvingen zijn voor de driejarigen, 

maken wij daar twee groepen van. Magaly, een gediplomeerd 

kleuterleidster, begeleidt een groep en zal samenwerken met 

Kathy, de leidster van de andere groep. Van klas één tot en 

met klas vijf zijn er twee groepen, er is één zesde klas. De 

middelbare school groep 7, 8 en 9, daarvan is er van elk één. 

  

 
Kathia Lucienne, het vondelingetje 

Stafkamer 

Onze leerkrachten krijgen binnenkort hun eigen ruimte, daar 

kunnen zij voorbereidingen treffen, vergaderen en koffie of 

thee drinken. Afgelopen jaar was dit lokaal in gebruik voor de 

middelbare school. Nu wordt het tijdelijk gebruikt voor de 

kinderen, omdat het baby/peuterhuis nog niet af is en ik graag 

wil dat de kinderen bij mij in Ka-Blain wonen. Zodra het 

baby/peuterhuis klaar is, is het lokaal voor de leerkrachten.  
 

Godinot 

Onze school in Godinot draait naar tevredenheid. Er zijn 

komend schooljaar drie klassen lagere school en één klas met 

kleuters. Dat is bijzonder in Haïti. De leidsters weten niet zo 

goed hoe kleuters van verschillende leeftijden te begeleiden. 

Het nieuwe houten gebouw wordt optimaal benut en heeft 

twee ruime lokalen. Elius, de supervisor, begint steeds beter 

te werken. Hij moet regelmatig geactiveerd worden, maar 

staat daar gelukkig voor open.  

 

Robin 

Wij hebben een verandering moeten aanbrengen in de hulp 

aan Robin. Directeur Emmanist Fortuné neemt mijn 

aanwijzingen niet serieus, hij heeft mooi en belangrijk 

speelgoed niet gebruikt; ik vond het slordig opgeborgen in 

een tent. Ik heb geen tijd om meerdere keren per maand naar 

hem toe te gaan. Ik had hem al in het begin gezegd goed en 

zelfstandig te werken volgens de principes van Kempès en 

mij. Omdat dit na ruim twee jaar nog niet gelukt is, krijgt de 

school nog wel elke maand een basisloon van ons om de 

onderwijzers te betalen. Alle schoolboeken en materialen zijn 

nu van de school in Robin. Op deze manier kunnen toch 

tussen de 200 en 300 leerlingen onderwijs volgen.  

Bouw baby/peuterhuis 

Ons baby/peuterhuis het is bijna af. Het terras is prachtig 

geworden. Het sanitair moet nog aangelegd worden, het 

schilderwerk is nog niet helemaal klaar. Het huis wordt echt 

prachtig! Toch deed zich een probleem voor.  

Jean Max zei mij 4 september dat hij een gat van zes meter 

diep moet laten hakken achter het gebouw voor de afvoer 

van het toilet. Dit duurt minstens een maand en dan zou er 

nog een beerpunt gemetseld moeten worden. Ik heb hem een 

tekening laten maken hoe het er uit komt te zien en uitleg 

gevraagd. Ik kan namelijk niet achter zijn idee staan.  

Op 6 september is er besloten de beerput niet achter het 

gebouw te metselen, maar een kant en klare tank te kopen. 

Deze wordt ingegraven in de oprit naar het baby/peuterhuis. 

Daar is al een gat, de rotsen zijn op die plek niet al te hard 

en als de tank vol is, kan hij gemakkelijk leeggezogen 

worden. Een auto kan er namelijk direct naast gaan staan.  

 

Rechts van het baby/peuterhuis komt een looppad, 

waaronder een auto en de Rhino geparkeerd kunnen worden. 

De tank (beerput) komt daar waar de twee chatado’s (zwarte 

waterbassins) nu tijdelijk staan. 

Het baby/peuterhuis wordt mogelijk gemaakt door 

Wereldwijd voor Kinderen. www.wereldwijdvoorkinderen.nl 

  

 
De bovenste verdieping rechts het baby/peuterhuis, 6 september 2011, 

links de etages op de beide woningen 

 

Bouw etage op beide woningen  

De twee voorste kamers en de balkons zijn gestukadoord, de 

twee ruimtes er achter worden beiden een overloop met 

trapgat, waar ook een toiletruimte met douche en wastafel 

zal komen. Met deze beide ruimtes is men aan het werk. De 

bovenkant van de kamers is al gestukadoord. De bouw zal 

hoogstwaarschijnlijk in december klaar zijn.  

De etage op beide woningen is mogelijk gemaakt  door 

Sappi Europe.  http://sappiideasthatmatter.com/ 

 

Containers 

In Nederland heeft Harry Kievith de organisatie van het 

vullen van de containers op zich genomen. Samen met 

andere vrijwilligers is hij op 17 september 2011 druk bezig 

geweest alles in te pakken bij De Baanderij in Gouda.  

Er worden binnenkort zelfs drie containers naar Haïti 

verstuurd. In deze containers zitten tafels, stoelen kasten, 

schoolmaterialen, prullenbakken en kleding. Het versturen 

gaat waarschijnlijk gebeuren in samenwerking met 

FOMALUK (Fondation Martin Luther King). Pasteur 

Egloire heeft ons eerder geholpen. Het is een probleem 

containers Haïti in te krijgen. Hierna stoppen wij voor 

meerdere jaren met inzamelen en het versturen van 

containers. Heel hartelijk bedankt voor uw hulp bij het 

verzamelen van spullen en inpakken van de containers! 



 

 
Team Fondsenwerving  

In de afgelopen zomermaanden heeft het team fondswerving 

zich o.a. bezig gehouden met het opzetten van een 

statiegeldactie voor supermarkten. Onze ambassadeurs 

hebben een flyer met bijbehorende instructie gehad waarmee 

zij in hun woonplaats (en omgeving) bij supermarkten 

kunnen langs gaan om statiegeldbonnen in te zamelen voor 

onze stichting. Nu de vakanties achter de rug zijn zal dit 

hopelijk zijn vruchten af gaan werpen. Aangezien het pas 

kort geleden verzonden is, zijn er nog geen eerste resultaten 

terug te koppelen. 

 

 
 

De tweede actie die we op touw zetten is het benaderen van 

basisscholen om ze te bewegen een project of andersoortige 

actie aan het goede doel, Stichting Naar School in Haïti, te 

koppelen. Ook hier kiezen we voor een lokale benadering, 

dus niet massaal alle scholen aanschrijven maar onze 

ambassadeurs persoonlijk een brief te laten sturen en zelf na 

te bellen. 

 

We hebben intussen door heel Nederland verschillende 

ambassadeurs die onze stichting een warm hart toedragen en 

acties uit voeren. Als ambassadeurs bepaal je zelf of je 

aanhaakt bij een actie en vanzelfsprekend kun je zelf ook 

initiatieven aandragen. We kunnen nog veel meer 

ambassadeurs gebruiken, belangstelling? Neem contact op 

via fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.  

 

Op korte termijn willen we serviceclubs als Rotary en Lions 

gaan benaderen. De afgelopen twee jaar hebben meerdere 

serviceclubs zich voor onze stichting ingezet middels de 

verkoop van bloembollen of verkoop van wijnen. Zij hebben 

hierdoor een forse donatie kunnen doen. Wij zijn op zoek 

naar ambassadeurs die specifiek deze doelgroep willen gaan 

benaderen.  

 

Heb je feeling of connecties bij een van de genoemde clubs, 

laat het ons weten! Dit geldt tevens voor mensen die voor 

ons de benadering van kerkgenootschappen willen gaan 

coördineren. Graag horen wij van u. Door uw hulp en inzet 

kunnen wij de kinderen in Haïti een kans en educatie geven. 

 

Documentaire RTV Drenthe 

Er is door verslaggever Ineke Kemper en cameraman Remco 

Kikkert een prachtige documentaire, een Drents Diep 

gemaakt over het werk van onze stichting en Marijke in 

Haïti. Zie: www.rtvdrenthe.nl of onze website. 

 

Wij (vrijwilligers, die in Haïti zijn geweest) hebben met 

eigen ogen gezien welke werkzaamheden Marijke allemaal 

heeft verricht in Haïti, te veel om op te noemen. Wij zijn 

echt onder de indruk van wat wij allemaal hebben gezien, 

wat zij daar allemaal heeft neergezet.  

 

Dat door het werk van Marijke nu 1300 kinderen naar 

school gaan. Dat één persoon daar in Haïti (met financiële 

steun uit Nederland) zoveel heeft bereikt, je moet dan wel 

ontzettend veel van het land en de mensen houden. Wij 

hebben echt diep respect voor haar en voor haar energieke 

inzet. Vooral ook nu na de overval, dat ze de moed en de 

kracht toch kan op brengen om door te gaan. 

 

Wij weten, omdat we het zelf gezien hebben, dat als je 

even in een dipje zit en je loopt op het schoolplein en je 

ziet al die blije kindergezichten: “Ja hier doe ik het voor, 

voor de kinderen, voor een betere toekomst”. Namens alle 

vrijwilligers die in Haïti zijn geweest: Respect Marijke, 

super wat jij voor anderen doet!!!!!!!!!!!  
 

 
Marijke en Kathia 18 mei 2011 

Oproep  

Binnenkort wordt ons baby/peuterhuis in Ka-Blain in 

gebruik genomen. Wat een mijlpaal! Heel veel dank aan 

Wereld Wijd voor Kinderen, die dit samen met u mogelijk 

heeft gemaakt. De kinderen, madames en ik kijken er 

enorm naar uit en kunnen niet wachten tot het zo ver is.  

Wij zullen een beperkt aantal kinderen opvangen, alleen 

erg zieke en zwaar ondervoede baby’s en peuters, die het 

echt nodig hebben. U begrijpt, dat nu ik nog de enige 

vrijwilliger ben, het voor mij onmogelijk is om al het werk 

alleen te doen. 

Om het baby/peuterhuis goed te laten draaien is het nodig 

dat er een liefdevolle vrouw komt, die met veel inzet en 

warmte voor de kinderen wil zorgen. Heel belangrijk is het 

opleiden en begeleiden van de Haïtiaanse vrouwen, die de 

kinderen helpen verzorgen. Wie voelt zich geroepen en kan 

minimaal een jaar als vrijwilliger komen werken? Er wordt 

veel inzet van u verwacht, maar u ontvangt veel warmte en 

liefde van de kinderen. Ziet u mogelijkheden? Neem dan 

contact op met marijkezaalberg@hotmail.com  

 



 

 Schoolboeken 

Dit is het eerste jaar dat alle leerlingen vier schoolboeken 

moeten kopen. Dit zijn de boeken die zij mee naar huis nemen 

om hun huiswerk te kunnen maken. Wij hebben hier voor 

gekozen omdat er te veel boeken kapot gingen. Kempès en ik 

vonden het niet meer verantwoord om hier geld in te 

investeren. De leerlingen en hun ouders moeten ervaren dat 

als zij de boeken niet goed behandelen, zij nieuwe moeten 

kopen. De boeken, die alleen in de klas worden gebruikt 

hebben of kopen wij voor de leerlingen. Alle schriften en 

kopieën zijn gratis. 

 

Ondersteuning leerlingen 

Dit schooljaar zullen wij ongeveer vijfentwintig leerlingen 

laten doorleren op een school in Kenscoff. Wij betalen per 

leerling € 100, -. Deze leerlingen helpen bij ons de berg af te 

graven in de vakanties en op zaterdagen. Wij helpen hen 

graag, maar vinden dat zij moeten leren er iets voor terug te 

doen. 

 

Geslaagd 

Stervenson NARCISSE (Sam) is geslaagd voor het eerste 

eindexamen van de middelbare school. Sam woont ruim vier 

jaar bij ons, hij is 23 jaar. Na zijn examen is hij bij ons in Ka-

Blain komen werken, net als Denis. Denis is 20 jaar, hij doet 

de boekhouding. Zij moeten nu in hun eigen onderhoud leren 

voorzien. Na de overval zorgen zij extra goed voor mij.  

 

 
Ons laatst gebouwde prefab-huis dient ook als winkel 

Afgraven berg 

Wij graven voor drie doelen een gedeelte van onze berg af. 

Dit is een enorme klus. Het eerste doel is om met een auto 

dicht bij de huizen te kunnen komen. Dan hoeven wij niet 

elke keer vier trappen met zevenenzestig treden op te 

klimmen. Ik hoop nog lang in Haïti te kunnen werken, maar 

zo veel trappen lopen zal voor mij in de toekomst te zwaar 

worden. Het tweede doel is dat het regenwater naar de straat 

afloopt en niet allemaal rond de school terecht komt. Het 

derde doel is dat wij in de toekomst een muur rond het terrein 

moeten bouwen om erosie tegen te gaan. Een te hoge muur is 

te duur. Op het terrein dat ontstaat, hopen wij een soort park 

en speelplek aan te leggen met veel bomen en struiken. 

 

Antonio MERISIER 

Antonio schildert samen met een “echte” schilder de bovenste 

verdieping. Rein, Roy en Peter, de klussers4haiti, hebben hem 

opgeleid, toen zij dit voorjaar het vrijwilligerhuis en mijn huis 

hebben geschilderd. Het is prachtig te zien hoeveel plezier 

Antonio in het werk heeft. Ook al vindt hij het schuren niet zo 

heel erg leuk. Antonio maakt lokalen schoon en doet allerlei 

karweitjes. Dit is echt een beroep dat hij nu leert, dat geeft hem 

een mooie toekomst. 

  
Seminar voor onderwijzers 

 

Zomerseminar voor onderwijzers 

Kempès en Tiosetanie hebben twee weken lang meerdere 

seminars voor onderwijzers in onze school georganiseerd. 

Vooral aan handvaardigheid en netjes schrijven is veel 

aandacht besteed. De onderwijzers hebben schrijfoefeningen 

moeten doen. Het resultaat is aan hun dossier toegevoegd.  

Er zijn zes nieuwe leerkrachten, sommige met diploma, 

aangenomen. Eind juni hadden wij er zes ontslagen, die niet in 

ons team pasten. Zij hadden onvoldoende inzet. Nu is de sfeer 

en inzet weer optimaal in onze school. Met veel dank aan 

Kempès en Tiosetanie! 

 

Het bestuur 

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

Haïti of in Nederland? Hebt u algemene vragen of wilt u een 

lezing over onze scholen in Haïti organiseren. Graag komen wij 

bij u langs of 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-. 

 


