“Stichting Naar School in Haïti”
Haïti Ka-Blain, Juni 2013
Beste lezer,
Dank u wel!
De glimlach die ik krijg van de kinderen, de resultaten die ik
zie op hun rapporten, de mensen die zeggen zo trots op 'hun'
school te zijn, dit alles is er gekomen door uw giften. Door
uw financiële bijdrage is er onderwijs voor honderden
kinderen in drie scholen in de uitgestrekte bergen.
Heel, heel hartelijk bedankt. Mesi anpil!

15 jarig jubileum, een benefietdiner!
Dit jaar viert onze stichting haar 15 jarig bestaan! Stichting
Naar School in Haïti is op 29 december 1998 opgericht door
Marijke Zaalberg. Vijftien jaar onderwijs aan de armste
kinderen in Haïti is een bijzonder moment om bij stil te staan.
Samen met u willen we dit vieren op zaterdag 23 november.
In de volgende nieuwsbrief en op onze website leest u (de
komende maanden) meer over de invulling van dit
jubileumfeest. Een tipje van de sluier: Het feest vieren we in
de vorm van een benefietdiner, wilt u komen? Zet zaterdag 23
november 2013 alvast in uw agenda!

Schooljaar 2012 - 2013
26 juni is onze laatste schooldag. De leerlingen van de zesde
klas en de derde klas van de middelbare school gaan in juni
en juli staatsexamen doen; de vakanties voor het personeel
zijn gepland en de seminars voor de onderwijzers worden
vanaf 19 augustus gegeven.
Samen met Kempès ben ik alles voor het nieuwe schooljaar
aan het organiseren. Kempès is een geweldig goede
directeur. Dat onze school zo goed draait hebben wij voor
het grootste deel aan hem te danken.
Vrijwilligers
Leny Schepel is voor de vierde keer als vrijwilliger in KaBlain. Zij doet met veel inzet de minst leuke, maar zeer
belangrijke klussen. Zij sorteert onder andere dozen met
kleding en schoolmaterialen, die zij in een container opruimt.
Leny bedankt!

Hallo, ik ben Emma Cornelis, 12 jaar, ik fiets deze zomer
met mijn oma (Marijke) naar Schotland. Het is 660 km.
Het is een sponsor fietstocht en er doen drie goede doelen
aan mee o.a. onze stichting. Iedereen mag meefietsen, maar
als u dat niet kan volhouden kunt u mij ook sponsoren. U
kunt per kilometer sponsoren maar ook één bedrag. Als u
wel mee wilt fietsen, dat kan. Als u mee wilt fietsen maar
alleen in Nederland (120 km) dat mag ook.
Ik vind het leuk om tien dagen met oma te fietsen omdat: Ik
het gezellig vind en dan haal ik geld op voor de kinderen in
Haïti om ze te helpen en ik ben nog nooit in Schotland
geweest. Wordt u mijn sponsor?
Mail dan naar: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
En schijf dan: "sponsor Emma" erbij.

Ons kleuterrestaurant

Marijke

Mooi weer, zomerse temperaturen, ’s middags regen,
waterbassins stromen vol en genoeg energie om al het werk te
doen. Het klinkt zo eenvoudig, maar wat er hier dagelijks op
mij afkomt, raakt mij diep. De ellende, de armoede waar bijna
iedereen in leeft, voelt zwaar.
De mensen zijn erg arm, toch moeten zij bij ons een klein
beetje schoolgeld betalen. Veel ouders betalen niet, zij
wachten totdat wij hun kind naar huis sturen. Het besluit deze
kinderen naar huis te sturen heeft enkele jaren geduurd, maar
nu gebeurt het. En ..… de ouders komen betalen. Het was
geen eenvoudig besluit, het viel mij zwaar, maar het is erg
belangrijk dat niet altijd alles gratis is. Veel dingen zijn met
elkaar verbonden. Zo wordt zelfredzaamheid niet bevorderd
als een mens alles gratis krijgt, wel als men eigen initiatieven
moet ontplooien.
Ontwikkelingshulp is zeer complex, dat merk ik dagelijks,
maar het is ook zeer boeiend en het maakt mij erg blij en
gelukkig om deze kinderen naar school te zien gaan. Veel
dubbele gevoelens roepen deze contrasten in mij op.
Na een geslaagde sponsorfietstocht naar Schotland hoop ik
half augustus terug te zijn in Haïti. Ik kijk er naar uit om bij
de seminars te zijn en bij het begin van het nieuwe schooljaar
op 2 september! Dit jaar heb ik tijd om mee te helpen om de
kleuterklassen klaar te maken. Warme groet, Marijke

Bouw waterreservoir, keuken en kantine.
De beide nieuwe waterbassins zitten nu al vol met water. Ons
waterprobleem is hiermee opgelost. Het kantoor is
gestukadoord, in de keuken is men bezig met het plafond en
de muren. De ruimte waar de trap naar de toekomstige
kantine komt is uitgegraven. Zodra de trap klaar is worden de
muren van de kantine gebouwd. De muur aan de straatkant
wordt helemaal gemetseld, de andere muren tot aan de
onderkant van de ramen. Als dit klaar is, kunnen de kinderen
er zonder gevaar in de pauze spelen en kan de muur aan de
straatkant afgewerkt worden. Daarna gaan wij sparen om in
de toekomst de kantine af te bouwen.
Dit najaar worden het kantoor en de keuken in gebruik
genomen. Met heel veel dank aan Sappi die dit betaald heeft.

Kleuterrestaurant
Trots vertellen onze kleuters dat zij naar hun restaurant gaan
om te eten. Er is één lokaal waar sinds begin april gegeten
wordt. De ouders moeten een kleine bijdrage betalen voor de
maaltijd van hun kinderen. De meesten deden dat niet, maar
hun kinderen aten gewoon mee. Sinds 1 april blijven de
kinderen waarvan de ouders hun bijdrage niet betalen in de
klas. Als er betaald is, krijgen de kinderen een kaartje.Met
hun lepel en het kaartje mogen zij eten in hun restaurant.
Wij vinden het niet juist als het ene kind zit te eten en
andere krijgen niets. Het kinderrestaurant is een mooie
oplossing en steeds meer ouders betalen omdat dan hun kind
ook een warme maaltijd, die bestaat uit rijst, bonen met een
sausje, krijgt. Er zijn meerdere kinderen, zoals Angelor, die
dik zijn, dit is een ongezonde dikte en komt door eenzijdig
en te vet eten. Veel kinderen eten langs de straat gefrituurde
bolletjes meel.

Angelor vergeet zijn lepel, zijn vriendje leent hem na elke hap zijn lepel.
Alle leerlingen staan om 8 uur in de rij op het schoolplein.

Onze scholen
Het is prachtig om de vorderingen van onze leerlingen te zien.
Er zijn grote verschillen tussen hen. De meeste leerlingen
doen goed hun best en maken elke dag hun huiswerk. Jammer
genoeg zijn er ook die dit jaar voor de derde keer blijven
zitten, zij kunnen niet bij ons op school blijven. Vaak zijn dit
leerlingen die ouder zijn en uit zeer arme gezinnen komen en
die thuis niet geholpen worden met hun huiswerk. De ouders
zijn analfabeet. Zij komen niet altijd naar school, zij moeten
van hun ouders op dinsdag en vrijdag naar de markt of
moeten thuis werken. Sommige leerlingen hebben een
verzuim van rond de 50 dagen of meer per jaar. Het blijft een
probleem dat wij te veel leerlingen hebben per klas, maar elk
kind dat regelmatig naar school komt, krijgt voldoende
aandacht en hulp. Het aantal leerlingen per groep variëert van
32 tot 64 per groep. Vanuit de overheid is 45 leerlingen de
standaard.
Onze speciale klas
De speciale klas, die ook betaald wordt door President
Martelly is een groot succes. Jean-Yves heeft goed met de
leerlingen gewerkt. Bijna allemaal gaan zij over naar de
tweede klas. Komend jaar hebben wij waarschijnlijk vier
klassen die door de regering worden betaald.
WakaWaka-lampen
De WakaWaka-lampen zijn een groot succes. Onze leerlingen
en hun ouders zijn er enorm blij mee. De zon laadt de
WakaWaka-lamp op, men hoeft geen kaarsen meer te kopen.
De leerlingen kunnen elke avond als het donker is hun
huiswerk maken bij het licht van de WakaWaka-lamp. Zo is
het maken van huiswerk en het leren van de lessen veel
gemakkelijker. Wij kunnen ons bijna niet indenken hoe het is
zonder elektriciteit te moeten leven. Alle donateurs die een
lamp voor onze leerlingen hebben gekocht: Hartelijk bedankt!

Voorlezen in de klas
Iets dat voor ons zo vanzelfsprekend is, is hier nog altijd iets
bijzonders. Er wordt voorgelezen in de klas. In de
kleuterschool worden verhalen verteld, uit boeken
voorgelezen en met de poppenkast gespeeld. In de drie
eerste klassen van de lagere school wordt regelmatig
voorgelezen, de hogere klassen blijven een probleem. Als
Kempès na een paar weken controleert op welke bladzijde
men is in welk boek, dan is er veel te weinig voorgelezen.
In gesprekken met Kempès geeft hij aan niet te weten hoe
veel jaren het hem nog lukt om zo door te gaan. Hij vroeg
zich hard op af waarom de meeste onderwijzers niet willen
veranderen. Wat is er met hen aan de hand? Wat kan ik er
aan doen dat zij wel tijd en energie in een studie willen
stoppen? Kempès heeft de onderwijzers gevraagd wie er in
september in de weekenden een opleiding op de
kweekschool willen gaan volgen. Maae twee zijn bij hem
gekomen. De beste onderwijzers staan er voor open.
Problemen met onderwijzers
Wij hadden twee onderwijzers met een diploma, beiden zijn
halverwege het jaar plotseling vertrokken omdat zij op een
staatschool een baan aangeboden kregen. Dat wij een
contract met hen hebben, wordt niet gerespecteerd. Kempès
moet hen bellen en vragen waarom zij niet op school zijn en
hoort dan dat zij niet meer komen. Een probleeem voor de
onderwijzers is dat onze school ver in de bergen staat, de
reistijd is lang, de wegen zijn erg slecht, er is geen openbaar
vervoer. In het algemeen wil men in de steden werken.
Door deze problemen kunnen wij zwakke onderwijzers die
geen opleiding hebben gevolgd niet ontslaan, omdat het erg
moeilijk is goede onderwijzers te vinden, die bij ons willen
werken. Indien wij de lonen hoger zouden maken, zodat zij
voor dat geld wel naar onze school willen reizen, dan
moeten wij de lonen verdubbelen. Dat geeft grote financiële
problemen voor de stichting.

Leny (vrijwilligster)
Ik ben nu voor de vierde keer een periode met Marijke in Haïti.
Elke keer verbaas ik mij over de grote verschillen tussen Haïti en
Nederland. De kinderen in Haïti zijn niet gewend om hun
verjaardag te vieren of om een cadeautje te ontvangen. Vorig jaar
mocht ik knuffels uitdelen, de (meeste) kinderen hadden nog nooit
een knuffel in hun hand gehad. Dit jaar mochten de kinderen zelf
een knuffel uitzoeken, de kinderen wisten niet goed wat dat was,
Marijke legde dat toen uit. De meeste kinderen zochten een kleine
knuffel uit en waren er enorm blij mee.
Ook het grote verschil van de onderwijzers in Haïti en Nederland.
In Nederland gaat men met de auto naar school, in Haïti wordt men
sinds twee jaar ’s morgens om 7 uur opgehaald in Kenscoff om
achter op de open vrachtwagen te staan, ook al regent het
pijpenstelen. De wegen in de bergen zijn wel iets anders dan in
Nederland. Bepaalde stukken zijn zo slecht dat men gewoon
kriskras moet rijden vanwege de hobbels en de gleuven in de weg.
Na schooltijd wordt het personeel weer naar Kenscoff gebracht, in
de eerste jaren moesten zij twee uur lopen. Zo zijn er verder nog
heel veel verschillen. Hartelijke groet, Leny Schepel.
HaïtiKidz Support Plan
Tijdens onze jaarlijkse ontmoetingsdag hebben wij onze nieuwe
variant van het HaïtiKidz Support Plan gelanceerd. Tot dat
moment was het mogelijk om een maandelijks bedrag te doneren,
symbolisch gekoppeld aan bijvoorbeeld een stoeltje voor een kind
of schoolboeken. De laatste tijd kregen wij steeds vaker de vraag
of er mogelijkheden zijn een individueel kind te ondersteunen.
Begrijpelijk, want ook wij hebben die wens al jaren, echter om een
dergelijk programma op te zetten en in stand te houden vergt veel
organisatie. Maar gelukkig is vanaf 14 april 2013 ons HaïtiKidz
Support Plan uitgebreid waardoor het mogelijk is om uw donatie te
koppelen aan een kind.

Wij benadrukken dat u symbolisch het aan u gekoppelde kind
ondersteunt. Uw donatie komt ten goede aan alle kinderen op onze
school. Wij doen dit heel bewust om onderlinge verschillen te
voorkomen. Met uw donatie bekostigen wij het schoolgeld, de
salarissen van de leerkracht, schoolboeken en het eten. Wel
garanderen wij een unieke koppeling tussen u en uw HaïtiKid,
kinderen worden dus niet aan meerdere gezinnen gekoppeld.
Ook voor scholen, bedrijven en instellingen is het mogelijk een kind
op afstand te steunen. Maar denk dan ook aan de mogelijkheid een
klas of leraar te steunen. Hiervoor hebben wij mogelijkheden die wij
specifiek voor u op maat maken. Neem hiervoor contact op met
André de Leeuw, penningmeester en ambassadeur van onze
stichting. U kunt hem bereiken via 06-26500001 of
andre@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.
Het HaïtiKidz Support Plan geeft ook de mogelijkheid een lager
bedrag (vanaf € 5,00) per maand te doneren. U bent dan echter niet
gekoppeld aan een HaïtiKid. Verder kunt u voor € 25 per jaar ook
vriend van onze stichting worden. Het bedrag schrijven wij elk jaar
rond Kerst van uw rekening.
Voor deelname zie: www.10000vrienden.nl of mail naar
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.
Macadamia notenbomen
Onze Macadamia notenbomen doen het prima. Van de 155 noten
zijn er tot nu toe 90 boom geworden, zij zijn enkele centimeters hoog
tot al 20 cm. Onze leerlingen van de speciale klas zijn enorm trots op
hun bomen die zij zelf gepoot hebben.

Hebt u altijd al een kind in een arm land kans op een betere
toekomst willen geven? Wordt dan deelnemer van het HaïtiKidz
Individueel Support Plan. Voor € 1 per dag zorgt u ervoor dat een
kind elke dag naar school kan en een fatsoenlijke maaltijd kan
eten. Dit is een nieuw onderdeel van het HaïtiKidz Support Plan en
heeft grote impact op onze organisatie. Wij willen vooraf dan ook
helder zijn wat u van ons mag verwachten, om later misverstanden
te voorkomen.
Voor € 30 per maand maakt u het mogelijk dat een kind naar
school gaat en een warme maaltijd krijgt.
U ontvangt van ons: 1. Bij aanvang een introductiedossier
(digitaal) bestaande uit een foto van het kind met een korte
beschrijving zoals naam, leeftijd en familiesamenstelling.
2.Aan het eind van het schooljaar informatie over de vorderingen
aan de hand van het schoolrapport.
3.Elk jaar een actuele foto van het kind en een klassenfoto.
4.Elk jaar een tekening/ander werk gemaakt door uw support kind.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om:
1. Keuze uit kinderen te maken, wel kunt u voorkeur voor een
jongen of meisje aangeven en een indicatie van de leeftijd.
2.Te corresponderen.
3. Materiaal te sturen zoals kleding, schoolspullen of speelgoed.
4. Incidenteel is het mogelijk dat wij een tekening, kaart of
algemene foto aan het kind geven. Dit mag echter geen
specifieke foto van u, uw kinderen of gezin zijn. Wij willen
voorkomen dat het kind andere verwachtingen krijgt.
5. Extra financieel te doneren aan de familie. Dit doen wij bewust
om te grote verschillen in inkomen en welvaart te voorkomen.
Dit kan namelijk een negatief effect op het kind en/of zijn
familie hebben. Een extra gift aan de school is natuurlijk geen
enkel probleem.
6. Persoonlijk bezoek te brengen.

Kathia met haar Macadamia notenboom
Terugblik reis André, januari 2013
In februari mocht ik verslag doen van mijn indrukwekkende reis naar
Haïti en onze school in Ka-Blain. We zijn bijna een half jaar verder
en nog steeds komen de indrukken boven, zeker nu Marijke en Leny
in Haïti zijn en ik regelmatig verhalen en verslagen vanuit school
krijg.
De sfeer, het enthousiasme, de vrolijke kinderen en mensen die
ondanks soms belabberde omstandigheden het beste van het leven
weten te maken. Juist die positieve insteek en weten te stralen terwijl
het regelmatig tegen zit, heeft ons geïnspireerd om rubberen
armbandjes te laten maken en via onze website of kantoor te koop
aan te bieden. Enige tijd terug hebben de kinderen in Haïti allemaal
een dergelijk armbandje ontvangen, een initiatief van L’Ecole Verte.
Doel is kinderen bewust te maken dat je op moment van tegenslag
ook kunt kiezen voor een positief gevoel, niet bij de pakken neer te
zitten maar door te gaan. Pa plenyen, tou limen! Oftewel, Niet balen
maar stralen. Zelf draag ik dit bandje sinds mijn reis naar Haïti en
elke dag denk ik terug aan die mooie trip, de school, de mensen en
de kinderen op school.
Ook belangstelling voor zo’n armbandje? Kijk op onze website!

Financieel
Op onze website is ons financieel jaarverslag 2012 te lezen.
We hadden begroot dat we het jaar met een tekort van € 2.000
zouden afsluiten, dat is gelukkig niet gebeurd, we hebben
zelfs € 4.000 overgehouden. Dit komt niet door meer donaties
die we hebben ontvangen maar doordat de kosten goed in de
hand zijn gehouden, in Nederland maar vooral in Haïti.
Graag licht ik een paar onderdelen toe, voor meer details
verwijs ik u naar de website.
In Nederland hebben we € 24.000 aan kosten gehad
(hoofdzakelijk kosten voor fondswerving, secretariaat en
administratie), terwijl we dit op € 27.000 hadden begroot.
Onze donaties hadden we begroot op € 236.000, dit is helaas
lager uitgevallen op € 211.000. Ook de opbrengst in Haïti was
lager dan verwacht, namelijk € 21.000 in plaats van € 23.000.
Echter, de kosten zijn beduidend lager uitgevallen, € 203.000
in plaats van € 234.000. Hierdoor hebben we het jaar dus met
een klein overschot kunnen afsluiten.
In 2013 hebben we onze begroting naar beneden toe moeten
bijstellen. We gingen eind vorig jaar eerst uit van een
sluitende begroting, maar gezien de eerste maanden van dit
jaar hebben we die in de laatste bestuursvergadering moeten
bijstellen. Als de lijn uit de eerste maanden doorzet dan
hebben we hoogstwaarschijnlijk een tekort van 30.000 aan het
eind van het jaar. Gelukkig hebben we een reserve kunnen
opbouwen waardoor de continuïteit van de school nog niet in
gevaar is, het dwingt ons wel kritisch naar onze financiële
positie te kijken. Of de kosten moeten omlaag, of de donaties
omhoog. Liefst beiden! Omdat we vanaf de start van de
stichting al zeer kritisch op de kosten zijn, kunnen we daar
weinig mee beïnvloeden. Dus zullen we nog harder aan de
weg moeten timmeren om mensen aan ons te verbinden die,
net als u, de kinderen in Haïti een warm hart toedragen.

10.000 vrienden
In 2011 zijn Henk Boorsma en André de Leeuw een initiatief
gestart om door middel van social media 10.000 vrienden
voor onze stichting te vinden die elk jaar € 25,-- doneren. Met
dat aantal hebben wij in één klap onze jaarbegroting afgedekt.
Het is een droomdoel en wij zitten nog lang niet op 10.000, de
200 nadert. Omdat het een social media actie betreft
ontvangen onze deelnemers aan de 10.000 vrienden actie tot
op heden geen nieuwsbrief. Met Kerst hebben wij die
eenmalig toegezonden en daarop zoveel positieve reacties
gehad dat we besloten hebben in het vervolg elk kwartaal de
nieuwsbrief toe te zenden. Stelt u deze papieren nieuwsbrief
niet op prijs, laat het ons weten.
Sportlessen op school
Langzaam maar zeker worden de sportlessen op onze school
interessanter en meer gevarieerd. Ronald doet zijn best er wat
van te maken. Twee groepen leerlingen worden in vier of zes
verschillende groepen gesplitst, de ene groep springt touwtje,
zij hinkelen, zij stuiteren een bal of leren voetballen met
verschillende passen. Bokkie springen of hoogspringen vinden
onze leerlingen leuk. Alles gaat steeds beter.

Een leerling in Gelin

Alexander en Marckus zijn erg blij elkaar weer te zien, Marijke vertelt …

Ontmoetingsdag, zondag 14 april 2013 in Orvelte
Het was weer een erg gezellige en zeer informatieve dag.
Haïtiaanse kinderen konden heerlijk samen spelen. Ouders
ontmoeten elkaar en vrijwilligers hebben herinneringen
opgehaald en afspraken gemaakt om zich (weer) in Haïti in te
zetten. Fietsers van The Ride on Education hebben met elkaar
kennis gemaakt en de fietstocht besproken. André heeft het
vernieuwde HaitiKidz Support Plan gelanceerd en Agnes was
er om de verloting te leiden. Zij kreeg hulp van Raymon, Loes
en Emma! Al met al een zeer geslaagde dag!

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
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: 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-.

