“Stichting Naar School in Haïti”
Haïti Ka-Blain, December 2012
Beste lezer,
Heel hartelijk bedankt!
Ik wil graag weer van de gelegenheid gebruik maken om u hartelijk
te bedanken voor al uw hulp en steun. Uw hulp maakt dat ik dit
werk kan voortzetten en zelfs als het soms zwaar is, lukt het me vol
te houden in de wetenschap dat ik zoveel hulp en steun van u uit
Nederland krijg. Heel erg bedankt! Mesi anpil!!

Onze uitdaging voor de toekomst
Het afgelopen jaar is onze Stichting voor een nieuwe uitdaging
komen te staan. Marijke heeft 14 jaar lang ziel en zaligheid gestopt
in het bouwen van de school. Ooit gestart met 20 leerlingen en nu
gaan er ruim 1000 kinderen naar de scholen én krijgen ze daarbij
ook nog te eten. Een prestatie van formaat en een weg bezaaid met
hindernissen die bewondering en respect afdwingt.
De bouw van de school was alleen mogelijk met uw hulp. Veel
bedrijven, particulieren, scholen, verenigingen en instellingen
hebben ons geholpen deze droom waar te maken. Hier zijn we
intens blij mee! Onze uitdaging zit nu in het openhouden van de
scholen. Veel donateurs dragen graag een steentje bij en zien dit
graag terug in specifieke projecten als de bouw van een keuken, het
inrichten van een klas of het kopen van pennen en schriften. Maar
nu de school staat is het voor ons lang niet altijd mogelijk een
“project” aan te dragen maar zijn we erg gebaat bij donaties die we
kunnen gebruiken om eten te kopen, salarissen van leerkrachten te
betalen, schriften te kopen en de gebouwen en tuinen te
onderhouden. Wij hopen dan ook dat u ons niet alleen wilt helpen
met bouwen maar ook met het draaiende houden van de school!

Ecole Soleil de Hollande met rechts achter de bamboe het waterbassin

Vrijwilligers
Harry Kievith en Gerrit Buist hebben in november voor de tweede
keer twee weken lang flink hun handen uit de mouwen gestoken en
allerlei werkzaamheden in en rond onze school in Ka-Blain en
Godinot verricht. Mannen het was geweldig, heel erg bedankt!
Cycloon Sandy
Eind oktober is Haïti weer getroffen door een cycloon. Het zou een
flinke storm zijn, maar het bleek een cycloon met enorm veel
regen. Bij ons is in vier dagen ruim 50 cm water gevallen. Cycloon
Sandy heeft alleen al in Haïti 56 mensen het leven gekost, er zijn
achttien vermisten. Grote gebieden kwamen onder water te staan,
berghellingen schoven naar beneden, wegen geblokkeerd, bruggen
stortten in en hele gezinnen raakten bedolven, ook veel vee kwam
om het leven en een nieuwe uitbraak van cholera bleef niet uit.
10.000 vrienden
Eind 2011 is André de Leeuw een persoonlijke actie begonnen met
het droomdoel 10.000 vrienden voor onze stichting te vinden.
Vrienden die ieder elk jaar € 25, - doneren aan onze stichting. Als
hij zijn doel bereikt betekent dit elk jaar € 250.000 aan donaties en
dus de zekerheid dat wij de scholen draaiende kunnen houden.
Ook dit jaar zijn er verschillende acties om nieuwe vrienden te
werven. We staan pas op 168 vrienden dus er is nog plaats genoeg
voor nieuwe vrienden. Het is mogelijk om ook zelf vrienden te
werven onder uw eigen familie, kennissen, collega’s etc. U krijgt
dan een eigen webpagina waar uw eigen persoonlijke verhaal en
motivatie in komt te staan. Die webpagina wordt geheel kosteloos
voor uw verzorgd, het bedrijf van André neemt de kosten voor zijn
rekening en ook de webhost PC-Patrol uit Capelle a/d IJssel draagt
bij in de kosten. Dus draagt u onze stichting een warm hart toe, laat
een pagina aanmaken en ga aan de slag via Facebook, Twitter,
Hyves, Linkedin etc. Als we ons doel voor ogen houden bereiken
we ooit de 10.000 vrienden. Doet u mee? Mail met
andre@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.

Samen huiswerk maken

Samen leren schrijven

Marijke
Op 6 september was ik terug in Haïti, na enkele weken werd ik erg
verkouden met een nare hoest en voelde ik mij ziek. Dat was heel
vervelend, helemaal omdat er hier altijd problemen zijn. Als ik moe
ben, kan ik er minder goed mee overweg. Ik sliep slecht en de angst
voor een overval kwam weer terug. Gelukkig kwamen Harry en
Gerrit helpen, dat gaf mij een veilig gevoel, ik sliep beter en ik
kreeg mijn energie weer terug. Het was fijn mijn blijdschap en
frustraties met hen te kunnen delen. Het was erg gezellig en het was
heerlijk te zien hoe dingen die al heel lang kapot waren gerepareerd
werden. Gelukkig ben ik nu niet meer bang.
Ik ben in deze periode regelmatig diep geraakt door de manier
waarop de kinderen en hun ouders bij ons in de bergen leven: bijna
geen ouder kan lezen of schrijven en hun kinderen met het huiswerk
helpen; het zien van de honger om mij heen; het weten dat zonder
onze schoolmaaltijden veel kinderen maar een keer per dag iets te
eten krijgen; veel zieke kinderen en volwassenen door
ondervoeding; het sterven van baby’s soms ook door onkunde van
de moeder; de moestuinen die door de cyclonen weggespoeld zijn
en de dieren die hierdoor dood zijn gegaan. Dat alles raakt me in
mijn hart en ziel en maakt mij nog gemotiveerder om deze kinderen
een kans op een beter leven, een kans op een menswaardig bestaan
te geven. ONDERWIJS is het begin van het einde van armoede,
daar ben ik van overtuigd, gelukkig kan ik dat organiseren en dat
maakt mij intens gelukkig. Ik hoop nog heel veel jaren dit mooie
werk te kunnen doen!
Onze leerlingen, hun ouders en ons bestuur in Haïti en Nederland
bedanken u heel hartelijk en wensen u fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2013! Warme groet, Marijke

Bouw waterreservoir, keuken en kantine
De bouw vordert gestaag, ondanks veel vertraging door cycloon
Isaac en een maand later cycloon Sandy en alles wat verder door het
vallen van 50 cm water in vier dagen is gebeurd. Door het slechte
weer lag het werk veel uren en dagen stil, vaak regende het al om 2
uur in de middag.
De twee waterbassins zijn af, het beton voor het plafond zal rond 10
december gestort worden. De laatste voorbereidingen hiervoor zijn
begin december gemaakt. Doordat organiseren niet het sterkste punt
van de Haïtiaan is, treedt er elke keer vertraging op. Als de
materialen er niet zijn, kan men niet verder met de bouw. Ik
controleer de bouw elke dag, hiermee heb ik fouten kunnen
voorkomen. Jean Max is een goede aannemer, maar vooruit zien is
ook lastig voor hem.
Alle bouwmaterialen moeten allemaal door mannen omhoog
worden gedragen, dit is een enorm karwei en vraagt veel tijd. Het
bouwen van dikke muren van rotsblokken, dat is een favoriete
bezigheid van de bouwvakkers, je ziet hen genieten, zij werken dan
hard en met veel plezier.

Half november 2012

Wij hebben besloten de bouwtekening aan te passen en de keuken
kleiner te maken, nu ontstaat er ruimte voor een kantoor voor
Kempès, onze directeur. Nadat het beton van het plafond
tweeëntwintig dagen gedroogd heeft, kan men met de bouw van de
keuken en het kantoor beginnen. Dit zal januari 2013 zijn. In
december en januari is het vaak erg droog, daardoor zal er minder
oponthoud zijn in de bouw.

Onze scholen
In onze scholen wordt goed gewerkt door onze onderwijzers en
leerlingen. Toch ontstaan af en toe problemen.
Op donderdagmiddag geven Kempès en ik les aan de onderwijzers
en kleuterleidsters. Als Kempès er niet is omdat er vaak
vergaderingen in Kenscoff worden georganiseerd waar hij bij moet
zijn, dan neem ik deze taak op mij. Ik leer de onderwijzers een
spreekbeurt te houden, een verhaal te vertellen en voor te lezen in
de klas. Enthousiast leg ik hen uit hoe belangrijk voorlezen is, dat
er voorgelezen kan worden tijdens het eten. Er volgt groot protest:
”Het is pedagogisch onverantwoord voor te lezen tijdens het eten”.
Ik vraag hen vriendelijk of zij het willen gaan proberen, zodat wij
de volgende week onze ervaringen kunnen delen. Ik vraag hen
een boek uit onze bibliotheek uit te zoeken dat geschikt is voor
hun klas. Om kort te gaan, men weigert en doet het niet. Gelukkig
lezen de kleuterleidsters wel voor en ook Tiosetanie in de eerste
klas leest voor, de kinderen genieten er erg van.
Op allerlei manieren heb ik hen aan het voorlezen proberen te
krijgen. Het lukte niet. Het heeft mij heel veel hoofdbrekens
gekost om te weten te komen wat hier de oorzaak van is. Er kwam
een vraag op in mijn hoofd, die ik hen gesteld heb: Wie van hen is
ooit thuis voorgelezen door hun ouders. Het antwoord was
schokkend: Niemand van de 25 onderwijzers en assistenten. Ik
vroeg wie van hen thuis hun eigen kinderen voorleest: Niemand!
Wat een enorme achterstand en wat ontzettend jammer voor onze
leerlingen en de onderwijzers. Ik heb mijn gevoelens met hen
gedeeld in de hoop op enig inzicht ook bij hen. Het mocht niet
baten. Eind november is er zelfs gestaakt. Twaalf onderwijzers en
assitenten legden het werk neer. Na toegezegd te hebben dat zij
niet tijdens het eten hoefden voor te lezen maar om 1 uur, zijn zij
weer aan het werk gegaan. Mede door hun opstelling en gedrag
zijn een onderwijzer en een assistent ontslagen.

Hulp aan school in Gelin
Regelmatig komen mensen vragen of wij een school bij hen in de
bergen willen helpen. Het antwoord is altijd: “Nee, heel jammer
maar wij kunnen het echt niet doen”. Nu kwamen er weer een paar
mannen, één is leerling geweest van Kempès en erg interessant, zo
als Kempès zegt. Deze man werkt ruim drie uur lopen bij ons
vandaag, nog achter Timiska, onder een plastic zeil en wat
bamboestaken. Dat was de school. Na cycloon Isaac was er niets
meer van over. Er gingen tachtig kinderen naar school. Zij kwamen
vragen of wij hen alstublieft willen helpen. Mijn ziel was geraakt en
wat is het dan moeilijk om NEE te zeggen. Omdat Kempès deze
man goed kent en weet dat hij oprecht is, hebben wij besloten hulp
te bieden. Wij hebben de delen van drie prefab-huizen aan hen
gegeven om hiermee een schooltje te bouwen. Ook hebben wij De leerlingen zijn erg enthousiast en blij om naar school te gaan
gebruikte boeken, papier en een flinke stapel schriften, pennen en
potloden gegeven. Daarnaast betalen wij een basisloon aan de drie Analfabetisering
Onze school is uitgezocht door het Ministerie van Onderwijs om
onderwijzers.
mee te werken aan gratis analfabetiseringsonderwijs. Dit houdt in
dat kinderen die al wat ouder zijn en nog nooit naar school zijn
geweest, nu de kans krijgen te leren lezen en schrijven. Alle
leeftijden komen samen in een klas, zij krijgen een aangepast
programma. Men hoopt eind 2012 er mee te starten. Wij krijgen
financiële ondersteuning van President Martelly. Wij zijn hier erg
blij mee, het past helemaal bij ons doel om zoveel mogelijk
kinderen onderwijs te laten krijgen.
De leerlingen uit Gelin kwamen schoolspullen halen, zeven uur lopen heen en terug

Het is zo ver weg dat ik er nog niet geweest ben. De wegen zijn na
de cyclonen niet meer berijdbaar met de Rhino. Als ik de verhalen
hoor dat de kinderen op een bamboestok moeten zitten, zij geen
tafels hebben, het is een en al armoede. Ik kan niet anders dan
materialen geven en zorgen dat deze kinderen onderwijs krijgen.
Mede dankzij uw giften kunnen wij deze kinderen helpen.

Geen voedselhulp
Veel scholen in Kenscoff en omgeving, waaronder ook onze
school, krijgen tot nu toe geen rijst, bonen en olie van de grote
hulporganisaties. Voor ons onbegrijpelijk want na de cyclonen
hebben de kinderen honger en moeten zij elke dag eten. Onze
stichting betaalt € 2.500,- per maand zodat de kinderen elke
schooldag een maaltijd hebben. Door uw giften blijft het mogelijk
onze leerlingen elke dag een maaltijd te geven. Dank u wel!

NIET BALEN, MAAR STRALEN! PA PLENYEN, TOU LIMEN!

Van een vriendin ontvingen wij de volgende brief: Een vriend
steunt een schoolproject in Haïti: Green School van Sandra
Rénélique. Hij heeft polsbandjes laten maken met de tekst: Niet
balen, maar stralen! Met de bedoeling dat telkens als je een
negatieve of niet constructieve gedachte hebt je elkaar daarop kan
aanspreken en dan doe je jouw bandje naar de andere pols. Op
deze manier ontstaat er bewustzijn om op een goede manier te
leren denken en communiceren met elkaar. Voorbeeld: een kind
kan denken: dat kan ik toch niet, bandje naar de andere kant.
Vervolg kan zijn: je zou ook kunnen zeggen: “Ik kan het in ieder
geval proberen!”
Mijn vriend heeft nu ook bandjes in het creools laten maken. Ze
zijn allemaal al naar Haïti, maar ik dacht misschien wil Marijke ze
ook en wil hij wel bandjes bij laten maken? Wil jij haar dat vragen
en dan vertellen om hoeveel kinderen het gaat en om hoeveel
volwassenen (in verband met de maat), dan ga ik kijken of dat
betaalbaar is en er misschien een donatieproject van gemaakt kan
worden. Op de bandjes staat: PA PLENYEN, TOU LIMEN!
Erg mooi, dank je wel! Wij hebben positief op de brief gereageerd!

Harry en Gerrit
Wat was het doel van ons bezoek aan de school, wat wilden wij in
Haïti bereiken? Allereerst Marijke helpen met reparaties in en om
de school, daarnaast was voor ons persoonlijk erg belangrijk te
zien wat er van onze zeven prefab-huizen, die wij twee jaar
geleden gebouwd hadden over is, zeker nadat cycloon Sandy op
bezoek was geweest.
Als je zo door Port-au-Prince rijdt krijg je de indruk dat er weinig
is gebeurd met het geld dat verzameld is na de aardbeving. Dat
heeft natuurlijk te maken met de verkiezingen die twee jaar
geleden hebben plaats gevonden. Op de school is dit anders, hier
is het nodige veranderd en is te zien dat het geld goed besteed is.
Toch blijft er mijns inziens nog voldoende te wensen over. Als ik
zie dat instanties in dikke Toyota’s rond rijden en ik zie dat voor
onze school er een kleine motor met vier wielen beschikbaar is,
een Rhino, maar ook een oude vrachtauto, zou je willen dat ook
hier wat aan gedaan zou kunnen worden. Blijkbaar wordt het geld
in de school gestopt wat op zich bewonderenswaardig is, maar aan
de ander kant mag ook wel eens aan de veiligheid en een beetje
comfort worden gedacht. Op de school is inmiddels een babyhuis
gekomen, hier wonen drie kinderen.

Samen in de bak van de Rhino en tijdens het maken van ons technisch depot

Jaarrapport 2011
Op onze website staat het financiële jaarverslag over 2011. Graag
licht ik via de nieuwsbrief een aantal onderdelen aan u toe. Vorig
jaar was een normaal boekjaar nadat wij in 2010 fors veel extra
donaties hebben mogen ontvangen. Mede door die extra steun
hebben wij op verschillende manieren noodhulp kunnen verlenen
als uitdelen van tenten en kleding en het bouwen van woningen. In
2011 was er sprake van een “normale” stroom donaties. Hierdoor
is een vergelijk maken tussen 2010 en 2011 niet zinvol.
Eind 2010 bedroeg onze reserve € 373.000, - waarvan we in 2011
totaal € 111.000, - hebben aangesproken. Eind vorig jaar bedroeg
de vrij besteedbare reserve € 180.000, - en de reserve bestemd voor
bouwkundige investeringen € 114.000, -.
In 2011 hebben we in totaal € 228.000, - aan donaties mogen
ontvangen. Een mooi bedrag waar we onze donateurs erg dankbaar
voor zijn. Voor uw beeldvorming, in 2010 bedroeg dit € 802.000,vanwege de vele extra steun na de aardbeving.
In 2011 is er totaal € 311.000, - overgemaakt aan onze stichting in
Haïti. Hiervan was € 169.000, - bestemd voor de verdere bouw van
de school, een waterreservoir en een extra verdieping op de school
met daarin een babyhuis en een vrijwilligersruimte. De rest was
bestemd voor het draaiende houden van de school.
Onze doelstelling is de kosten zo laag mogelijk te houden om
zoveel mogelijk van de fondsen in Haïti te kunnen besteden. Totaal
bedroegen onze kosten € 34.000, - waarvan € 11.000, - voor het
transport van containers met goederen. Als we die eenmalige
kosten buiten beschouwing laten dan konden wij vorig jaar 91%
van de donaties rechtstreeks aanwenden in Haïti. Onze stichting is
geheel afhankelijk van vrijwilligers, alleen een deel van de
administratie en het secretariaat hebben we uitbesteed. Die kosten
hebben we vorig jaar licht kunnen laten dalen, evenals de kosten
van fondswerving. De overige kosten zijn afgenomen van €
41.000, - naar € 17.000, - nog inclusief de kosten van het
containervervoer. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden en ook zien zij af van
het declareren van de reiskosten.

Wij hebben op zondag huizen bezocht, die wij twee jaar geleden
gebouwd hebben, zij stonden er op één na goed bij. De mensen
herkenden ons en waren erg blij ons te zien. Jammer genoeg is
door cycloon Sandy van één huis het dak afgewaaid. Bijna geen
wonder, want het huis staat op de rand van een hoge berg, er staan
geen bomen omheen, dus een cycloon heeft vrij spel.

Heel veel verschillende klussen zijn door Harry en Gerrit gedaan

Marijke bedankt dat je ons hebt willen huisvesten en voeden,
hopelijk kunnen er meer mensen helpen als je hulp nodig hebt.
Wij zijn in ieder geval onder de indruk wat je hier hebt
gepresteerd en hoop dat als je ermee stopt er iemand klaar staat
om met dezelfde toewijding jouw werk kan overnemen. Tot een
volgende keer, Harry en Gerrit
Jaarcijfers Haïti
In 2011 zijn de kosten voor het draaiende houden van de school
gestegen van € 199.000, - naar € 210.000, - per jaar. Dit komt
overeen met onze meerjaren prognose waarin we rekening houden
met een jaarlijks kostenpatroon van € 200.000, - oplopend tot
€ 250.000, -. Vorig jaar hebben we in Haïti € 20.000, - zelf aan
fondsen kunnen werven en daarnaast heeft SNiH € 157.000, - ter
beschikking gesteld. Het tekort van € 53.000, - is in mindering
gebracht van de besteedbare reserve die ultimo vorig jaar nog
€ 12.000, - bedroeg. De rest van de reserves zitten in het
schoolgebouw en bedraagt eind vorig jaar € 528.000, -.

Ontmoetingsdag zondag 14 april 2013
In de Veldhoeve in Orvelte wordt zondag 14 april onze
jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden. Meer informatie in de
nieuwsbrief van maart 2013 en op onze website.
Actie Pennen voor pennen
Het inzamelen van oude schrijfwaar via TerraCycle gaat
goed. Meerdere scholen en winkels sturen dozen van
minimaal vijf kilo op naar TerraCycle. U kunt u aanmelden,
daarna inloggen en een verzendbewijs uitprinten. Het
versturen van de doos is op deze manier gratis.
Wij hebben ontdekt: nadat u een doos met oude schrijfwaar
heeft opgestuurd, u na enige tijd u nogmaals in kunt loggen op
www.TerraCycle.nl om de punten aan Stichting Naar School
in Haïti te doneren. Die punten worden omgezet in een
bedrag, dat tweemaal per jaar op onze bankrekening wordt
gestort. Alle kleine beetjes helpen! Op onze ontmoetingsdag
kunt u alle lege schrijfwaar ook aan ons geven. Doet u mee?

Macadamia bomen
In 2013 hopen wij te starten met het kweken en planten van
Macadamia bomen. Dit is een notenboom, die de grond
vasthoudt en na 12 jaar vruchten (noten) draagt. Wij zijn
benaderd door Sandra RENÉLIQUE en Stichting FAVAJ om
samen in Ka-Blain, Kenscoff en omgeving dit project op te
zetten. Wij zijn grote voorstander om zo veel mogelijk bomen
te kweken. Ook krijgen wij stekken van de Moringa boom,
deze boom groeit snel en de bladeren zijn erg gezond.
Financiële situatie 2012 en 2013
In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe het jaar 2011
financieel is afgesloten. Graag laat ik u weten hoe het voor dit
jaar én volgend jaar eruit ziet.
Op dit moment verloopt het financieel nog volgens begroting.
Het bedrag aan donaties per eind september ligt nagenoeg
gelijk aan vorig jaar september. Toch blijft het elk jaar weer
spannend omdat zo’n 40% van de donaties in het laatste
kwartaal van het jaar binnenkomen. Of we dit jaar dus weer
onze begroting halen is afwachten maar we gaan er natuurlijk
wel van uit!
Intussen hebben we ook onze meerjaren begroting klaar. Voor
2013 verwachten we in Haïti totaal € 210.000 aan kosten en
€ 23.000 aan inkomsten. Dit betekent dat we dus minimaal
€ 187.000 vanuit Nederland moeten bijdragen om de school
open te houden.
In Nederland verwachten we volgend jaar € 31.000 aan kosten
te maken. Om de begroting sluitend te krijgen moeten we dus
minimaal € 218.000 aan donaties ontvangen. Ter vergelijking,
in 2011 ontvingen we € 228.000. Als we dit niveau kunnen
vasthouden dan blijven wij in staat om ruim 1.000 kinderen
onderwijs te geven en bieden we hen uitzicht op een betere
toekomst. Onderwijs is het begin van het einde van armoede!

Hart van Nederland
Onlangs heeft SBS6 een item gemaakt over de impact van
storm Sandy voor Haïti. Onze stichting is hiervoor benaderd.
Hart van Nederland wilde met het item aandacht vestigen op
de noodsituatie in het Caribische gebied en met name Haïti.
De media staat voor met berichten over de problemen in New
York en de problemen daar willen wij zeker niet
bagatelliseren. Echter, wij verwachten dat de financiële
veerkracht van New York groter is dan die van de inwoners in
Haïti. De laatste jaren hebben de Haïtianen ramp naar ramp te
verwerken, aardbeving, orkaan, cholera en nu weer
superstorm Sandy. Is men in Amerika druk met het regelen
van hotelkamers en appartementen, is men in Haïti druk met
het vinden van een stuk plastic om de tent, waar men al drie
jaar in zit, te repareren. In het item van SBS6 is Marijke
telefonisch geïnterviewd over de situatie en is onze
penningmeester gevraagd naar zijn mening over de media
aandacht voor New York. En ondanks dat het een kort item
was zijn we blij met de aandacht van SBS6 voor Haïti en voor
onze stichting.

Het bestuur
Hebt 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: marijkezaalberg@hotmail.com tel. (0593) 370 850
Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. (0341) 454493
Secretaris: secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
agneshoogkamer@yahoo.com tel. (0255) 502 445
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-.

