
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”         
 

   Haïti Ka-Blain, december 2013 

 

   Beste donateurs en vrijwilligers, 

 

15 jaar! Nooit had ik 29 december 1998 bedacht, toen ik bij 

Notaris Lindeyer was om de oprichtingsakte van onze 

stichting te tekenen, dat wij nu rond de 1000 leerlingen 

zouden hebben in Ka-Blain en omgeving. Dat er zo’n 

prachtige school zou staan, waar onze leerlingen met veel 

plezier naar school gaan. Voor dit alles zijn wij erg 

dankbaar! Samen met u hebben wij dit bereikt! 

 

 
 

Marijke 

Haïti raakt mij elke keer dieper. Ik ben er ontzettend blij en 

gelukkig en in dezelfde mate ben ik soms gefrustreerd over 

de bouwwerkzaamheden en de inzet van het personeel.  

 

Wat was ik blij toen de vrijwilligers Harry Kievith en Gerrit 

Buist kwamen. Allerlei klussen zijn door hen gedaan. Bij mij 

vloeide de frustratie weg, blijdschap en dankbaarheid 

kwamen terug. 

Pijn stroomt door mijn buik als ik de ellende zie, de 

armoede, de ondervoeding, de kinderen die zonder iets 

gegeten te hebben op het schoolplein hangen. Om 10 uur 

krijgen zij rijst met bonen, dat doet hen goed. 

Tranen liepen over mijn wangen toen Pauline Maat en 

Fréderson met een groep leerlingen zongen: “This is My 

World”. Op dat moment besloot ik dat ons schoolkoor en de 

muzieklessen echt gaan beginnen. Op de middag dat 

leerlingen auditie konden doen, was ik weer diep ontroerd, 

nu voelde het heel mooi en was ik heel dankbaar. Dankbaar 

dat ik ondanks alle moeilijkheden doorzet, huil van frustratie 

en huil van geluk. Voor de blijdschap die de kinderen 

uitstraalden daarvoor ben ik in Haïti, hun talenten te zien en 

hen kansen te geven, dit is waar het omdraait. 

Heel hartelijk bedank ik u voor uw giften en hulp in de 

afgelopen 15 jaar. Ja, 29 december bestaat onze stichting al 

weer 15 jaar! In die 15 jaar hebben heel veel kinderen 

onderwijs ontvangen en een kans gekregen op een betere 

toekomst. Zonder u was dit niet mogelijk geweest. Dank u! 

 

Ik wens u liefdevolle kerstdagen en een gezond 2014.  

Ik hoop van harte dat wij samen de Haïtiaanse kinderen nog 

heel veel jaren onderwijs kunnen geven.  

Joyeux Noël! Bon Année 2014! Warme groet, Marijke 

 

Het was een intensief en bijzonder jaar voor onze stichting en 

voor onze scholen in Haïti.    

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw steun in het 

afgelopen jaar. Natuurlijk wil ik ook alle vrijwilligers 

bedanken voor hun tijd, inzet, inspiratie en motivatie.  

Vanzelfsprekend? Natuurlijk? Uiteraard is het 

vanzelfsprekend en natuurlijk om u te bedanken maar het is 

lang niet zo vanzelfsprekend dat u ons financieel steunt of u 

inzet voor onze stichting. Mensen maken keuzes welke 

doelen zij steunen. Soms omdat het tijd is om andere goede 

doelen te steunen. Soms omdat een euro maar één keer 

uitgegeven kan worden. Soms omdat andere doelen negatief 

in het nieuws komen. Al die argumenten zijn begrijpelijk. 

Ook wij merken dat inkomsten iets teruglopen.  

Deze keer wil ik hier niet te lang bij stil staan maar juist 

kijken naar wat er wel is! Gelukkig hebben wij veel mensen 

die onze stichting blijven steunen. Mensen, die hebben 

geholpen de school te bouwen maar ook begrijpen dat er geld 

nodig is om een school draaiende te houden. Voor die steun 

zijn wij u zeer erkentelijk. Naast dat wij blij zijn met onze 

donateurs zijn we ook heel blij met de vele vrijwilligers die 

ons op wat voor manier dan ook helpen. Zonder hen zouden 

we nooit zover gekomen zijn. André 
 

 
Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain, 13-11-2013 

 

Het nieuwe schooljaar: 2013 – 2014 

Op onze school in Ka-Blain zitten bijna 700 leerlingen, in 

Godinot 160, in Gelin ondersteunen wij de school waar 120 

kinderen onderwijs krijgen. Hier zitten de kinderen op oude 

stoelen en op planken. Zij hebben nog geen tafeltjes.  

 

Ontmoetingsdag, zondag 13 april 2014 
In de Veldhoeve in Orvelte wordt op zondag 13 april 2014 

onze jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden. Wij houden op 

deze ontmoetingsdag een sponsorloop voor de jeugd. Meer 

informatie vindt u in onze nieuwsbrief van maart 2014. 
 

 

 



 

 Schooljaar 2013 – 2014 

De eerste examenperiode is al weer achter de rug. Kempès 

(schooldirecteur) is erg blij met het resultaat. Het niveau van 

veel leerlingen is verbeterd. Er is één klas die geen goed 

resultaat had. Kempès heeft dit direct aangepakt, hij begeleidt 

de onderwijzeres intensief.  

 

Muziekles en schoolkoor 

Half november zijn wij gestart met muzieklessen en een 

schoolkoor. Fréderson JOSEPH is leerkracht Engels en 

Spaans op onze middelbare school. Hij is ontzettend 

muzikaal, hij gaat 21 leerlingen muzieknoten leren lezen en 

fluitles geven. Het schoolkoor bestaat uit deze 21 leerlingen 

en nog 12 meisjes en één jongen van de middelbare school. 

Weer een droom wordt bewaarheid! Zouden wij over een paar 

jaar een schoolorkest(je) hebben? Ik hoop het van harte! 

Mocht u thuis nog blokfluiten hebben liggen, sopraan- , alt- of 

tenor- fluiten, waar u niets mee doet? Wij zouden die graag 

op school gebruiken. Triangels of andere soorten muziek 

instrumenten zijn ook erg welkom. Alvast hartelijk bedankt! 

 

Macadamia notenbomen 

Alle zelfgekweekte Macadamia notenbomen zijn geplant rond 

onze school en bij onze leerlingen thuis.  

 

 
 

Problemen op veel scholen  

Kempès was opgeroepen om half november aanwezig te zijn 

op een vergadering voor alle directeuren van alle lagere 

scholen in Kenscoff en omgeving. Bij terugkomst was hij 

gedeprimeerd. 

Er zijn drie verschillende soorten controles van de scholen die 

door President Martelly worden betaald. De controles zijn 

uitgebreider dan de twee voorgaande jaren omdat men valse 

gegevens doorgaf en er veel geld niet op de juiste plaats 

terecht kwam. Vorig jaar kregen nog 28.000 scholen in ons 

district geld van President Martelly, nu zijn dit nog maar 1800 

scholen. Gelukkig zijn wij één van deze 1800 scholen.  

 

Kempès zei mij dat hij ontzettend goed beseft welke kans 

onze school, onze onderwijzers en onze leerlingen hebben. 

Dat onze stichting de school goed draaiende houdt.  

Alle andere scholen zijn totaal afhankelijk van het geld van de 

ouders en van de regering. Die scholen hebben onvoldoende 

geld om de lonen te betalen. Onze stichting zorgt er voor dat 

wij deze problemen niet hebben. Dat de leerlingen hun 

schoolboeken en schriften gratis krijgen, daardoor kan er van 

af de eerste schooldag gewerkt worden. Dat de onderwijzers 

elke maand op tijd hun loon ontvangen. Kempès vroeg mij u 

te hartelijk te bedanken voor u giften.  

 

Bouw keuken 

Heel blij zijn wij met onze nieuwe keuken, hij is prachtig 

geworden. Voor mij was de bouw ervan een zware tijd. Ik 

zag dingen die niet goed gingen, was erg druk om alles in 

goede banen te leiden. De buitenmuur van het depot bij de 

nieuwe keuken liet water door. Sergo bleek na het overlijden 

van Dieujuge geen goede voorman te zijn. Jean Max, 

Kempès en ik hebben samen overlegd; er zijn vier andere 

bouwvakkers gekomen om de muur af te werken. 

 

  
Fréderson, onze muziekleraar aan het werk. Marie-Jo in de nieuwe keuken 

 

De nieuwe keuken wordt sinds half oktober gebruikt, twee 

vrouwen koken voor de leerlingen. Trots kan ik schrijven 

dat het systeem met deze fornuizen prima werkt en het eten 

is sneller klaar. Het is genieten! 

 

Kempès JEAN, onze directeur 

Ontzettend blij ben ik met onze schooldirecteur. Kempès 

(vernoemd naar een voetballer) doet zijn werk erg goed en 

zelfstandig. Hij overlegt en heeft overzicht. Hij heeft een 

natuurlijk overwicht op de leerlingen en de werknemers. Hij 

zorgt er voor dat alle papieren in orde zijn, dat de 

leerkrachten weten welke stof zij welke dag moeten 

aanbieden in hun klas en dat de examens op tijd geschreven 

en gekopieerd zijn. Ook zorgt hij ervoor dat de zeer kleine 

bijdrage die de ouders moeten betalen, betaald wordt. Mede 

door Kempès is onze school in Ka-Blain een van de beste 

scholen en één van de best georganiseerde scholen in Haïti. 

Sinds half oktober heeft Kempès zijn eigen kantoor, hij is er 

ontzettend blij mee.  

 

  
Kempès in zijn nieuwe kantoor. Denis en Kempès in het nieuwe depot 

 

Ons kindertehuis: Maison Soleil de Hollande 

Sinds half september woont ook een broer van Adilien (12), 

Kettie (8) en Genia (4) bij ons, hij heet Willie en is vijftien 

jaar. Hun vader was al lange tijd ernstig ziek, hij is 19 juli 

overleden. Nu zijn deze kinderen wezen. Willie is net als 

Kettie erg klein voor zijn leeftijd, hij is 131 cm. Kettie is 

107 cm. Willie past zich goed aan in ons gezin. Wiwi, zo wil 

hij genoemd worden, heeft twee weken in de eerste klas 

gezeten, daarna kon hij naar de tweede klas. Als het lezen 

goed vooruit gaat, dan mag hij in januari naar de derde klas. 
 



 

 
 

Mijn Reis  
Vanaf het moment dat ik in Nederland woon heb ik tegen 

mijn ouders gezegd: “Later als ik groot ben ga ik terug naar 

Haïti!” Over mijn adoptie ben ik altijd heel erg open 

geweest, iedereen die het maar wilde horen vertelde ik mijn 

levensverhaal. En altijd sloot ik mijn verhaal: “Later als ik 

groot ben ga ik terug naar Haïti!”  

Het jaar dat ik 18 werd en wel heel graag mezelf beter wilde 

leren kennen, heb ik een brief geschreven naar Spoorloos. 

Toen ik dat had gedaan, voelde Haïti en mijn ouders en land 

zo dichtbij, zou het dan toch snel gebeuren? Maar helaas 

kreeg ik een brief terug van Spoorloos, ze wilden niet zoeken 

in Haïti, het land was te gevaarlijk.  

 

Om eindelijk verenigd te zijn met mijn land en familie, heb 

ik nog 6 jaar moeten wachten gedeeltelijk door mijn eigen 

angst. Uiteindelijk heb ik toch besloten dat ik de reis naar 

Haïti moest maken, als ik het nu niet deed, deed ik het nooit 

meer. Alleen wilde ik niet in mijn eentje het land verkennen, 

ik wilde een plek waar het veilig en fijn voelde en waar ik 

ook kon werken. Die plek heb ik gevonden in Ecole Soleil 

de Hollande. Ik werk in het kindertehuis.  

Vier nachten slaap ik bij de kids, ik vind het geweldig! De 

kinderen zijn eigenwijs, een klein beetje ondeugend en lief. 

Ze hebben heel veel aandacht nodig, ze geven mij een gevoel 

dat ik nodig ben. Dat is een fijn gevoel, ik voel me een beetje 

een mammaatje. Dat vind ik heerlijk en het moederen, ligt 

ook wel een beetje in mijn aard.  

 

 
Kettie leest samen met Ismaëlle 

De kinderen hebben mij in het begin goed uitgeprobeerd, ik 

voelde me zo’n domme koe. Wist ik veel wat ze allemaal 

aan het zeggen waren. Vaak zaten zij lekker over mij te 

praten. Waar ik ook heel erg aan moest wennen is dat ze je 

uitlachen als iets fout gaat en ze hebben dolle pret als je valt. 

Dat gaan ze dan ook nog uitgebreid na zitten doen, daar 

werd ik wel een beetje beledigd van. Maar nu ik ze beter ken 

zijn het schatjes en wil ik proberen hen te leren wat 

liefdevoller met elkaar om te gaan. Bij elk wisse wasje 

willen ze dat ik straf, dan roepen ze keihard Ismaëlle 

PINISYON! Gelukkig ben ik hier nog een poos dus wie weet 

welke bergen ik allemaal kan verzetten.  

Ik ben heel blij en gelukkig dat ik eindelijk na 19 jaar weer 

terug ben in Haïti, dat ik de kans heb om mijn land, ouders 

en cultuur te leren kennen. En wanneer het tijd is om terug te 

gaan naar Nederland ik niet als een andere mens terug kom, 

maar als het zelfde mens alleen dan rijk van ervaringen en 

zelfkennis. Dag allemaal! Groetjes Ismaëlle  
 

 

 

HaïtiKidzSupportPlan 

Dit is een geweldig initiatief om één van onze leerlingen de 

mogelijkheid te geven naar school te kunnen gaan. Dit jaar 

zijn er 38 leerlingen die helemaal geen schoolgeld kunnen 

betalen. Wij nemen hen onder onze hoede, zij krijgen alle 

schoolboeken en een warme maaltijd. Zij zijn ontzettend arm. 

Van vier leerlingen is het huis afgebrand, van anderen is een 

ouder overleden of zij zijn al langer wees en wonen bij familie 

die het ook niet breed heeft.  

Door uw maandelijkse steun zorgt u er voor dat nog een kind 

onderwijs kan volgen. Meer inlichtingen via André de Leeuw. 

 

  
Harry en Gerrit in de nieuwe keuken, rechts Fokke en Pauline 

 

Harry en Gerrit: Dag 12, 23 oktober 2013  

Ik ben om 5.45 uur opgestaan om de zonsopgang te filmen, die 

is hier erg mooi en ook afwisselend. We hebben ontbeten en 

zijn we naar het dak gegaan om het elektra van de zonnen- 

cellen aan te passen. Dit is zoals al het elektra, maar ook de 

watervoorziening op zijn zachts gezegd niet zoals wij het 

zouden doen (tactisch gezegd toch?). We hebben het meeste 

losgehaald en weer opnieuw aangesloten. Er waren nog kleine 

klusjes, zoals een waterleiding afstoppen, een afvoer lekvrij 

maken, een tafelblad lakken en extra versteviging aangebracht 

in de overkapping van de vrachtauto. Harry heeft zijn koffer al 

ingepakt, veel werk is het niet, we laten bijna alles achter. 

Er is weer een einde gekomen aan wat wij denken een 

geslaagde werkvakantie, er is weer een heleboel gedaan. Harry 

en ik hebben een goed gevoel over de klussen die er gedaan 

zijn, maar ook over de relatie die wij hebben opgebouwd met 

de vele kinderen en ook de madams. Morgen op weg naar 

huis. Groeten van Harry en Gerrit 
 

Dinsdag 29 oktober zijn wij, Pauline Maat, Fokke en Jacques 

van der Knaap (vader) veilig aangekomen op Schiphol na een 

verblijf van een week op de school van Stichting Naar School 

in Haïti. Wij hebben deze reis willen maken, omdat wij voor 

Havo 5 een profielwerkstuk moeten maken, wij hebben 

gekozen voor het onderwerp “Hulpverlening in Haïti”. 

Om de stichting te helpen hebben wij sponsoracties op touw 

gezet. Vanaf eind augustus hebben we diverse acties 

georganiseerd om geld op te halen. Naast een taartenactie 

hebben we een sponsorloop georganiseerd en een Haïti-avond. 

Er zijn die avond veel spullen verkocht die belangeloos ter 

beschikking zijn gesteld door winkeliers. 

De totale opbrengst was € 5.000, een heel mooi bedrag dat we 

in Haïti symbolisch hebben overhandigd aan Marijke.  

In Haïti hebben we geholpen met het schilderen van een aantal 

bankjes. Wij hebben een sportles verzorgd en de voorraad 

schoolboeken geïnventariseerd. Pauline heeft een lied 

ingestudeerd met een aantal kinderen. Ook hebben we 

Macadamia notenbomen geplant. Het was al met al een 

indrukwekkende reis, die we nooit meer zullen vergeten. 

Marijke, bedankt voor al je hulp en de fijne tijd op jullie 

school, Fokke, Pauline en Jacques. 

 



 

 Presentatie in Nieuw Vennep door André 

Begin oktober mocht ik een presentatie verzorgen in kerk De 

Fontein in Nieuw Vennep. Ik was daar op uitnodiging van 

Pauline en Fokke, die eind oktober onze school in Haïti 

hebben bezocht. Bij aankomst werd ik verrast door een grote 

hoeveelheid spullen die door de leden waren gebakken, 

gehaakt, getimmerd of kosteloos ter beschikking gesteld om 

die avond te verkopen. Fokke, Pauline, hun ouders en 

vrienden hadden er echt werk van gemaakt! Na een korte 

introductie had ik een half uur om over onze scholen in Haïti 

te vertellen. Er kwamen veel vragen uit de goed gevulde zaal.  

De avond werd afgesloten met een verloting en wat mij vooral 

opviel was de grote bereidheid om een bijdrage te leveren. 

Niet zozeer vanwege de prijzen, maar vooral door de 

betrokkenheid bij het project. Door hun grote enthousiasme 

hebben Pauline en Fokke het voor elkaar gekregen om          

€ 5.000,-- aan onze stichting te schenken. Een hele diepe 

buiging hiervoor! Super dat ik hierbij aanwezig mocht zijn.  

 

   
 

HaïtiDocentenSupportPlan  

Vanaf 2014 gaan wij actief bedrijven en scholen benaderen 

die bereid zijn ons financieel te ondersteunen door de 

salariskosten van een docent voor rekening te nemen.  

De vorm waarin we dat aanbieden is vergelijkbaar met ons 

HaïtiKidzSupportPlan. Een bedrijf betaalt een bedrag per 

maand/jaar waaruit wij het salaris van een onderwijzer 

kunnen betalen. Periodiek informeren wij het bedrijf over de 

voortgang op school, in het bijzonder over de klas van “hun” 

leraar. Op deze wijze kunnen bedrijven concreet invulling 

geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid bij projecten 

en mensen in Haïti.  

Op dit moment zijn er vergevorderde gesprekken met een 

trainingsbureau die, naast hun trainers in Nederland, een 

leraar in Haïti op hun “loonlijst” willen zetten.  

Mocht u bedrijven, scholen of instellingen weten waarvoor dit 

ook interessant is, laat het ons dan weten!  

 

 
The Ride on Education 2014 

De sponsorfietstocht gaat in 2014 naar Denemarken. Deze 

gezellige fietstocht is van 5 tot en met 12 juli. Ook voor onze 

stichting wordt enthousiast gefietst; Emma en Marijke hebben 

zich al opgegeven.  

Denemarken, we komen er aan! Fiets je ook mee? 

Informatie: info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl 

 

Onze stichting gaat over op IBAN. 

Vanaf 1 februari 2014 kunnen wij overal in Europa op 

dezelfde manier betalen. Europa is op weg naar een 

gezamenlijke betaalmarkt; SEPA genaamd. SEPA is de 

afkorting van Single Euro Payments Area. Door gebruik te 

maken van het IBAN-rekeningnummer (International Bank 

Account Number), zijn betaalpassen, overschrijvingen en 

incasso’ s dan, zowel voor de binnenlands als buitenlandse 

betalingen, te gebruiken. Zo lopen betalingen tussen landen 

efficiënter. 

 

Onze stichting streeft er naar om per 28 november 2013 te 

voldoen aan de SEPA - richtlijnen.  

Indien u onze stichting gemachtigd heeft donaties te 

incasseren, zullen wij uw rekeningnummer wijzigen in een 

IBAN-nummer. Wij brengen u op de hoogte dat wij elke 

machtiging die aan ons is afgegeven zullen incasseren met een 

uniek persoonlijk kenmerk. U hoeft hiervoor niets te doen en 

merkt er niets van. Wij verzorgen dit automatisch voor u. Ons 

rekeningnummer, waarmee wij uw automatische gift 

verwerken, wijzigt in een IBAN-nummer. Vanaf 28 november 

aanstaande ziet u als u uw schenking heeft gedaan, het 

rekeningnummer van onze stichting op uw bankafschrift: 

NL57 RABO 0369 4665 00. Uw unieke, persoonlijke 

machtigingsnummer staat tevens op dit bankafschrift vermeld. 

Het bestaat uit zestien cijfers. 

D.m.v. deze nieuwsbrief en vermelding op onze website 

stellen wij u op de hoogte van onze overstap op de Euro - 

incasso en het toekennen van uw unieke machtigingsnummer. 

Heeft nu nog vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan 

contact op met ons stichtingkantoor. Tel. 085-877 17 19 of per 

e-mail: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

Het bestuur 

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

Haïti of in Nederland? Hebt u algemene vragen over ons werk 

of wilt u een lezing? Inlichtingen en contact graag via: 

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl     tel. (085) 8771 719 

Voorzitter            Marijke Zaalberg     tel. (0593)  370  850 

Penningmeester   André de Leeuw      tel. (0341)  454  493    

Secretaris             Agnes Hoogkamer  tel. (023) 74 30 663 

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl                   

 

NL57 RABO 03694 66 500 t.n.v.”Stichting Naar School in 

Haïti” 

 

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: 

info@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: NL 57 RABO 03694 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-. 

 


