
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”         
 

   Haïti Ka-Blain, september 2012 

 

   Beste lezer, 

  

Heel hartelijk bedankt!   
Ik wil u heel graag bedanken voor al uw hulp en giften! Wat 

zou ik u graag even een moment mee naar Haïti willen 

nemen zodat u met eigen ogen kunt zien dat uw hulp en uw 

steun hier echt verschil maakt. Het vervult mij echt met 

dankbaarheid en ik wil dan ook nogmaals zeggen: “Heel erg 

bedankt, het is geweldig, mesi anpil!!!” 

  

Ecole Soleil de Hollande 

Cycloon Isaac 

Op 25 augustus 2012 zorgde cycloon Isaac voor een ramp in 

Haïti, ook de omgeving in Ka-Blain is zwaar getroffen. Er is 

bij ons 31 cm (u leest het goed: centimeter) water gevallen in 

24 uur. Op ons terrein was alleen materiële schade. Enkele 

klassen en kamers stonden blank. Veel erger is dat meerdere 

leerlingen hun huis met alles er in kwijt zijn geraakt. De 

modderstromen spoelden alles weg. Kinderen vertelden 

Kempès hoe bang zij waren. Van anderen was alles nat 

geworden. Veel dieren zijn dood gegaan. Gelukkig zijn er 

geen leerlingen of ouders omgekomen. In de lagere gedeeltes 

in Haïti stond op veel plaatsen twee meter water. Dit water is 

erg vuil, men is bang dat de cholera heftig terug zal keren. 

 

Hulp na ramp door Cycloon Isaac 

Samen met het bestuur van Ecole Soleil de Hollande 

bekijken wij op welke manier wij onze leerlingen, die 

slachtoffer zijn van cycloon Isaac kunnen helpen. Besloten is 

alle leerlingen in september een warme maaltijd te geven. 

 

Jasmine 

Jasmine de Vries heeft als vrijwilliger zes weken mee 

gewerkt op ons project in Ka-Blain. Haar verslag, zie blad 3. 

 

Containers 

Twee containers hebben wij al leeg gehaald. Wat ontzettend 

fijn al deze tafels, stoelen en schoolmaterialen eindelijk te 

kunnen gebruiken. De skelter met aanhanger van de familie 

Hoogeboezem uit Westerbork is van alle kanten bewonderd, 

iedereen wilde er mee rijden. Adilien en zijn vriendjes spelen 

er dagelijks mee, zij kunnen er geen genoeg van krijgen. 

Heel erg bedankt! Ook namens Adilien! 

 

Nieuwsbrieven 

Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft gratis onze 

drieduizend nieuwsbrieven gedrukt! Hartelijk dank! 

 

Furcy, onze kleuterschool 

Begin juni gingen Wouda en ik samen kijken bij de Nationale 

School in Furcy waar wij in 2003 een kleuterschool met drie 

klassen hebben gebouwd. Samen hebben wij daar indertijd en 

de jaren er na heel hard gewerkt. 

Na de aardbeving op 12 januari 2010 hebben wij onze 

kleuterschool in bruikleen gegeven aan de Nationale School 

in Furcy, omdat hun school ingestort was.  

Vorig jaar heb ik gezien dat zij bezig waren een nieuwe 

lagere en middelbare school te bouwen. Wouda en ik liepen 

om de gebouwen heen om naar onze school te gaan. Tot onze 

grote schrik constateerden wij dat onze kleuterschool er niet 

meer stond. Ik was enorm geschokt. Hoe is dit mogelijk? 

De verantwoordelijke voor de afbraak van de oude ingestorte 

school heeft per ongeluk ook onze kleuterschool platgegooid. 

De gemeente had hier geen vergunning voor gegeven. Samen 

met de burgemeester van Kenscoff zijn wij op dit moment 

bezig met een schadeclaim bij het Ministerie van Onderwijs, 

maar ook dit zijn tijdrovende projecten. Op dit moment 

hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen. Wij hebben 

gevraagd om bij ons in de regio een school met drie klassen te 

bouwen als compensatie van de geleden schade. Het is erg 

verdrietig, maar dit soort dingen gebeuren, hoe erg ook! 

Hopelijk krijgen de leerlingen in Furcy een prachtige nieuwe 

school en krijgen veel kinderen goed onderwijs. 

 

  
Kempès, onze directeur in Ka-Blain en Godinot; Anaïse gaat naar klas 1 

 

Marijke 

Ik schrijf deze nieuwsbrief met een dubbel gevoel. Ik ben erg 

blij thuis in Nederland te zijn en heerlijk met Herman op 

vakantie te zijn geweest in het Groningerland. Dat was 

genieten. Daarnaast mis ik het werk in Haïti ondanks alle 

problemen die er altijd weer zijn. Het gaf mij rust toen ik 

mijn ticket weer had gekocht. Als u dit leest, ben ik al weer 

twee weken aan het werk in Haïti. Wel wil ik met u delen dat 

de afbraak van onze kleuterschool in Furcy veel invloed op 

mij heeft gehad. Het hakte er flink in. Ik was uit balans en het 

plezier in mijn werk was enige tijd ver te zoeken. Ik kon tot 

half augustus er bijna niet over praten zonder dat de tranen 

over mijn wangen liepen. Ik begrijp dat het een fout is 

geweest, een heel erg domme fout. Het wachten is nu op 

compensatie van de geleden schade in de vorm van het 

bouwen van drie klaslokalen ergens bij ons in Ka-Blain of 

Godinot. Ik heb inmiddels mijn energie weer terug. Zodoende 

kon ik 5 september weer terug vliegen naar Haïti waar ik tot 

eind november zal blijven. Warme groet, Marijke 



 

 Bouw waterreservoir, keuken en kantine 

Van 27 maart tot 14 juli is er hard gewerkt om een stuk uit de 

berg te scheppen en te hakken. Op deze plek worden namelijk 

een waterreservoir met er op een schoolkeuken en een kantine 

gebouwd. Dit project wordt onder andere gesponsord door 

Sappi. Op 14 juli ben ik met Jean Max, Pappa en Dieujuge op 

de bouwplaats geklommen om samen de bouw te bespreken 

voordat ik naar Nederland zou gaan. Waar ik al bang voor 

was gebeurde. De wanden van de bouwpunt liepen niet 

parallel. Er was onvoldoende ruimte tussen het bouwwerk en 

de bergwand om te kunnen werken. Ook al had ik meerdere 

keren er stevig op aangedrongen alles goed te meten, dit was 

onvoldoende gebeurd. Nu bleek de rechterbergwand schuin 

naar binnen te lopen. Om de kosten niet hoger te maken en 

door te kunnen gaan met de bouw heb ik toestemming 

gegeven dat die ene muur van het waterbassin schuin mag 

lopen. Jean Max heeft mij beloofd dat de keuken die op het 

waterbassin wordt gebouwd wel rechte muren zal hebben. 

 

   
Foto midden: de bergwand blijkt schuinte zijn. Rechts: stand van zaken op 15-08 

 

Veel regen in juli en augustus en ook cycloon Isaac hebben 

voor oponthoud gezorgd. Zo stortte aarde naar beneden en 

was de weg geblokkeerd, zodat de vrachtwagen geen 

bouwmaterialen kon vervoeren. Op 24 augustus kreeg ik 

bericht dat drie wanden van het waterbassin al twee meter 

hoog waren. De wand aan de straatkant wordt als laatste 

gebouw, omdat de rotsblokken en het cement via die weg 

omhoog worden gesjouwd. Cycloon Isaac heeft het werk 

meerdere dagen stil gelegd. Ontzettend blij zijn wij met de 

grote bijdrage van Sappi, door hen en door uw giften wordt 

dit werk mogelijk gemaakt. Dank u wel! 

 

Ka-Blain kleuterschool 

Op 10 september 2012 zijn onze scholen weer open gegaan. 

In Ka-Blain zijn dit jaar drie kleuterklassen. Kathia en Genia, 

zij wonen in ons kinderhuis, mogen nu ook naar school. Zij 

komen in de klas met de drie jarigen. De twee klassen met 

oudste kleuters en met de vier/vijf jarigen zijn overvol, rond 

de 60 leerlingen. Het kan niet anders, de kleuterleidsters 

krijgen hulp van twee assistenten. Het vierde houten lokaal 

wordt ingericht als speellokaal, zodat de kleuters meer 

beweging krijgen en veel kunnen spelen. Het terrein om de 

kleuterschool is ruig, scheef, vaak stoffig, soms te nat. Er is 

nog geen tijd (en geld) om er een geschikte speelplaats van te 

maken. Vier loopfietsjes neem ik deze reis mee in het 

vliegtuig. Wat zullen de kinderen er van genieten! 

 

Ka-Blain lagere school, 100 % geslaagd! 

Alle 29 leerlingen van de zesde klas zijn geslaagd voor het 

staatsexamen. Dit is een geweldig resultaat. Junior Rock, hun 

onderwijzer heeft serieus en goed met hen gewerkt. Ook 

Claudya EUGENE (16 jaar) is geslaagd met 804 van de 

 

1200 punten. Claudya was een zwakke leerling, zij kreeg 

een terugval nadat haar ouders enkele jaren geleden waren 

overleden en alle broertjes en zusjes bij verschillende 

familie waren onder gebracht. Onze stichting geeft haar de 

mogelijkheden om naar school te gaan. De beste leerling 

was Sophia ANASTAL, zij heeft 1024 punten behaald. Wij 

zijn ontzettend trots op onze leerlingen en onderwijzers! 

 

Ka-Blain middelbare school 

Goede resultaten zijn bereikt door onze leerlingen van de 

negende klas, dat is de derde klas middelbare school. 

Twintig van de twee en twintig leerlingen zijn geslaagd voor 

het staatsexamen. Voor Haïti een hoog percentage. De 

betere leerlingen krijgen via onze stichting een studiebeurs 

om in Kenscoff de middelbare school af te maken. Wel staat 

daar tegenover dat zij in vakanties en op meerdere 

zaterdagen bij ons moeten komen werken. Iets dat zij graag 

doen. Veel kinderen zouden anders nooit meer naar school 

kunnen gaan. 

 

Uit: What’s Next, artikel in tijdschrift van Sappi 

 

 
Bientha LOUIS, 5 A = groep 7. 

 

Ik heet Bientha LOUIS. Ik zit in klas 5-A. Ik wil u vertellen 

over een dag op school. Om naar school te gaan sta ik om 

drie uur op om eten te maken. Ik was me en ik kleed me aan. 

Ik vertrek om vijf uur, ik woon ver van school. Ik kom om 

half acht aan. Na vijftien minuten gaat de bel, alle leerlingen 

gaan in de rij staan om de vlag te hijsen en te bidden, daarna 

gaan wij naar de klas om te rekenen etc. Voor het eten 

wassen wij onze handen. De conciërge belt voor het 

speelkwartier. Tijdens het speelkwartier eten wij koekjes en 

spelen wij op het plein. Vervolgens wordt er gebeld door de 

conciërge. De leerlingen gaan weer in de rij staan en gaan 

naar de klas. Wij beginnen te werken, wij lezen en krijgen 

daarna huiswerk en zeggen verschillende lessen op. Wij 

stoppen om 13.00 uur nadat de conciërge gebeld heeft. De 

leerlingen die straf hebben omdat zij hun huiswerk niet 

kenden moeten nablijven om te studeren. Ik heb geen straf. 

Ik ga naar huis, ik woon bij mijn ouders. Ik houd van school 

omdat ik nieuwe dingen leer. 

 

 

 



 

 

 

Terug naar huis 

Ik, Jasmine de Vries, ben op 1 juni 2012 naar Haïti vertrokken. 

Toen ik 13 maanden oud was, ben ik ter adoptie afgestaan. Op 

tweejarige leeftijd ben ik bij Nederlandse ouders gekomen. Omdat 

ik altijd veel vraagtekens heb gehad over mijn roots en ”Wie ben 

ik?” besloot ik antwoorden te gaan zoeken op mijn vragen en terug 

te gaan naar mijn geboorteland Haïti.  

Marijke Zaalberg had al sinds 1996 contact met mijn biologische 

familie, zij heeft mij hierbij geholpen.  

 

Op 2 juni kwam ik aan en werd ik door Marijke van het vliegveld 

opgehaald. Vanaf het moment dat ik uit het vliegtuig stapte voelde 

ik dat ik terug was waar alles begon en waar ik hoorde. Ik voelde 

het in de lucht, aan de mensen en ik zag het in de natuur en het 

klimaat, later proefde ik het in het eten en met heel mijn ziel 

genoot ik hiervan. Op weg naar de school en tevens de 

verblijfplaats van Marijke heb ik mijn ogen uitgekeken. Alles was 

zo nieuw, anders maar toch ergens vertrouwd en rustgevend. Het 

eerste weekend hebben Marijke en Wouda mij warm verwelkomd 

en vooral veel in- en voorgelicht. Toen ik na het weekend de rest 

van het personeel ontmoette ging werd ik direct in de groep 

opgenomen. Het enige waar ik in het begin moeite mee had was de 

taal, ik hoorde er absoluut geen muziek in. 

 

Ik hielp Marijke met het zorgen voor Kathia en Adilien, de 

kinderen in het kinderhuis. Na een week zorgde ik ook ’s nachts 

voor hen. Denis leerde mij bijna alles over de kinderverzorging en 

gaf mij Creoolse les. In de derde week kwam Genia, het zusje van 

Adilien, terug bij ons omdat ze er zo slecht aan toe was. Omdat ik 

Nederlands moest praten met Kathia, ging het leren van de taal niet 

snel. In de vierde week kwam ik erachter dat mijn improvisatie 

talent erg goed van pas kwam en alle woorden die ik niet wist in 

het Frans / Creool vertaalde ik naar het Engels, waar ik dan –é, -

ion, of -ment achter de woorden plakte en dit ‘gegok’ bleek 

verrassend vaak goed te zijn. Mensen begrepen wat ik zei zelfs als 

ik geen idee had of de woorden die ik gebruikte eigenlijk wel echt 

bestonden. Opeens leek de taal minder moeilijk dan ik al die tijd 

gedacht had en begon het me steeds makkelijker af te gaan. 

 

Samen met Marijke ben ik naar Mission Baptist geweest, daar 

hebben we mijn broer Figaro ontmoet, dit was voor mij de eerste 

keer en een hele gewaarwording. Ik kon niet wachten totdat ik de 

rest van mij familie ook zou zien. We hadden tegen Figaro gezegd 

dat hij nog niet mocht doorvertellen van mijn komst. Marijke zei 

dat ze betwijfelde of hij dat ook daadwerkelijk niet zou doen. Toen 

ik een week later mijn andere broer Jean-Marie voor het eerst 

ontmoette, wist hij inderdaad niet wie hij voor zich had. 

   
                Jasmine en Figaro                  Jean Marie van  Bon Repos naar Verrettes 

 

Samen met Marijke, Claude, en mijn twee broers zijn we 20 juni 

naar Kano gereden, het plaatsje waar mijn ouders wonen en ook al 

wisten ze wel dat Marijke zou komen, van mijn komst hadden ze 

nog geen idee, dat merkte ik aan hun reactie. Wat waren ook zij 

blij dat ze me na al die jaren in hun armen konden sluiten. De 

tranen liepen mijn moeder over de wangen en ze liep luid 

schreeuwend naar alle voorbijgangers: “Mijn kleintje, 13 maanden 

was ze toen ik haar aan de nonnen heb gegeven en nu is ze terug. 

Zien jullie nou wel dat ik haar niet heb verkocht”. Dit was ook 

waar ik mijn oudste en zwangere zus Nadège heb kunnen zien en 

in tegenstelling tot mijn jongere tweelingbroers kon zij zich mij 

nog heel goed herinneren. Zij was ook de persoon die ik het best 

kon verstaan en ze vertelde me allemaal dingetjes over vroeger. 

Bijvoorbeeld dat mijn bijnaam Mimine was (alle Haïtianen krijgen 

van kleins af aan een bijnaam, zo is die van Kathia – Kathoe). 

Marijke hielp me met het vertalen van alle dingen die werden 

gezegd. Er kwamen schokkende dingen naar boven over het 

verleden, maar ondanks dat ben ik blij dat ik er geweest ben. 

 

   
Mamma, ik ben Jasmine jouw dochter. Hereniging, tranen van geluk! 

Marijke vroeg me om een stukje te schrijven. Ik kan niet in zo’n 

klein stukje vertellen hoeveel er allemaal gebeurd is en wat er 

allemaal door me heen ging. Ik was erg gelukkig en blij om samen 

met het grootste gedeelte van mij familie te kunnen zijn. We 

hebben er zelfs een nacht geslapen. Ik had moeite om afscheid van 

hen te moeten nemen omdat ik dacht dat het voor hele lange tijd 

zou zijn, maar Marijke zei me dat ze bij ons in Ka-Blain langs 

mochten komen. Eerst kwam mijn broer Jean-Marie een weekend. 

Die zondag kwam ook mijn moeder met Kerline, een zus die ik tot 

dan toe nog nooit gezien had. Ze gingen alle drie op zondag weer 

naar huis en het weekend daarna kwam Nadège logeren. Die 

zondag hebben we samen voor de kinderen gezorgd. Dit was 

inmiddels al het op een na laatste weekend dat ik nog in Haïti zou 

zijn. De laatste week kwam Jean-Marie van dinsdag tot zaterdag. 

Het was heerlijk om al die tijd met hem door te brengen, maar ook 

heel dubbel want zoals iedereen weet, hebben broers en zussen 

ook wel eens ruzie. Het kon niet anders dan dat we ook discussies 

hadden, dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat 

eigenwijsheid een karaktereigenschap is die alle leden in mijn 

familie toebehoort. Ik was dan ook wel een beetje opgelucht toen 

ik de laatste vrijdag met het personeelsuitje naar het strand ging, 

waar ik erg van genoot, omdat ik weer een andere kant zag van 

Haïti en van alle mensen. 
 

   
            Vader en moeder van Jasmine                        Jasmine zorgt voor Kathia 

 

De laatste zaterdag heb ik met veel moeite afscheid genomen van 

Kathia en ben ik met Jean-Marie naar Bon Repos gereden met de 

taptap, waar ik het laatste weekend heb doorgebracht met mijn 

moeder, Kerline en Jean-Marie. De volgende morgen brachten zij 

en Figaro mij naar het vliegveld waar ik afscheid van ze heb 

genomen voor hele lange tijd. Ik heb in het vliegtuig erg veel 

nagedacht en me erg verdrietig gevoeld omdat ik een stukje van 

mezelf in Haïti heb gevonden en moest achterlaten. Nu een aantal 

dagen nadat ik weer ben thuisgekomen gaat het goed met me, ik 

ben nog steeds blij met mijn beslissing om naar Haïti te gaan. Ik 

raad het alle kinderen die zijn geadopteerd zeker aan omdat ik 

weet hoe het is en ook dat het niet altijd leuk is om geadopteerd te 

zijn. Het was voor mij schokkend om ‘mijn volk’ in armoede te 

zien leven, maar het heeft me ook veel gebracht. Zonder Marijke 

had ik dit niet kunnen doen en daar ben ik haar oprecht heel erg 

dankbaar voor. Groeten, Jasmine 

 

Voor degene die alle verhalen wil lezen: 

www.jasminenhaiti.waarbenjij.nu 

 

 



 

 Jaarcijfers 2011 

Het definitieve jaarrapport over 2011 is gereed en zal op korte 

termijn op onze website geplaatst worden. Wij zijn erg blij met de 

donaties die wij hebben mogen ontvangen, want na het bizarre jaar 

2010, waarin wij extra veel donaties n.a.v. de aardbeving ontvingen, 

is het altijd afwachten hoe het jaar erna zal verlopen. In 2011 

hebben wij in totaal € 228.000,-- aan donaties mogen ontvangen. 

Voor uw beeldvorming: in 2010 bedroeg dit € 802.000, --.  

In 2011 is er totaal € 311.000,-- door ons gedoneerd 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. 

 

 
 

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 wij die eenmalige kosten 

buiten beschouwing laten dan konden wij vorige jaar 91% van de 

donaties rechtstreeks aanwenden in Haïti. Onze stichting is geheel 

afhankelijk van vrijwilligers, alleen voor de administratie en het 

secretariaat hebben wij een parttime medewerkster in dienst. Die 

kosten hebben wij 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.  

Als wij kijken naar de donaties in 2012 kunnen we gelukkig 

concluderen dat wij net iets meer hebben mogen ontvangen dan in 

2011. Dus ook dit boekjaar ziet er gezond uit. 

Voor meer informatie en alle details verwijs ik u graag naar onze 

website. Mocht u een exemplaar van ons jaarrapport willen 

ontvangen dan kunt u contact opnemen met ons stichtingskantoor.  

 

Actie 10.000 vrienden 

Vorig jaar is onze ambassadeur (en penningmeester) André de 

Leeuw een actie gestart om uiteindelijk 10.000 vrienden (donateurs) 

voor onze stichting te vinden. Kort daarna zijn Henk en Aranea 

Boorsma ook aangehaakt met een eigen persoonlijke pagina. In het 

4
e
 kwartaal zal er weer actie gevoerd worden om het aantal vrienden 

richting het eind van het jaar weer te laten groeien. Het is nog steeds 

mogelijk om met een eigen initiatief, middels een eigen 

internetpagina, aan deze actie deel te nemen. Technisch wordt dit 

allemaal voor u geregeld. U kunt zich volledig richten op het 

werven van vrienden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met andre@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. 

 

Benadering Lions Clubs 

In 2010 en 2011 hebben we een aantal mooie samenwerkings- 

trajecten met de Lions Club gehad. Ook in dit najaar willen we de 

lokale afdelingen benaderen, in totaal zo’n 385 in heel Nederland. 

We zijn op zoek naar iemand die ons hierin op administratief vlak 

kan en wil ondersteunen De werkzaamheden bestaan onder andere 

uit het samenstellen van een mailinglijst en het per brief of e-mail 

aanschrijven van de lokale afdelingen. Het doel is de stichting onder 

aandacht te brengen zodat we presentatie tijdens een vergadering 

mogen verzorgen. Op die manier willen we zowel de leden als de 

afdeling zelf interesseren voor het ondersteunen van onze school. 

 

Drentse Hooglanden naar de Schotse Hooglanden fietsen! 
Een enthousiaste groep mensen is begonnen met de voorbereidingen 

van de sponsorfietstocht voor diverse goede doelen. De fietstocht zal 

tweede helft van augustus 2013 gereden worden in etappes van 

ongeveer 70 km per dag in totaal 700 km. De tocht duurt veertien 

dagen. De eerste sportievelingen hebben zich gemeld. We zoeken 

meer fietsers voor onze stichting! Ook zoeken we mensen die willen 

helpen organiseren. Marijke hoopt ook mee te fietsen! Fiets met ons 

mee! Neem voor informatie contact op met secretaresse Marjan 

Cornelis. Tel. 085-877 17 19 of info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl  

 

Lege pennen inzamelen via TerraCycle.nl 
Lege pennen, viltstiften en markers brengen geld voor onze stichting 

op als u de pennen verzamelt. Meerdere scholen en bedrijven, en 

ook particulieren doen mee. Elke pen levert ons € 0,02 op. Dank u 

wel, ook het recyclen is belangrijk! Neem contact op met: 

 info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of tel. (085) 8771719 

 

Actie supermarkten 

Vorig jaar zijn we begonnen met een “lege flessen actie” in 

supermarkten. Bij de flessen inname apparaten hangen boxen waarin 

de bonnetjes verzameld kunnen worden. In 2011 hebben we op die 

manier € 735,-- ontvangen en tot augustus 2012 al € 1.045,--. 

Hartelijk dank aan de enthousiaste vrijwilligers die in hun buurt de 

supermarkten hebben benaderd. Wilt u meedoen? Neem contact met 

ons op via het stichtingskantoor in Gees of 

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

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-. 

 


