“Stichting Naar School in Haïti”
Haïti Ka-Blain, maart 2013
Beste lezer,
Heel hartelijk bedankt!
Heel graag bedank ik u namens onze leerlingen, hun ouders en de
leerkrachten voor uw giften en uw hulp. Ook ons bestuur in
Nederland en Haïti waarderen enorm dat u ons keer op keer steunt
met uw giften. Zonder u zouden onze leerlingen in Haïti geen
mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Een leerling,
Eugène FRANÇOIS MARC schreef: “Ik wil u heel hartelijk
bedanken voor alles dat u aan ons voor Ecole Soleil de Hollande
gegeven hebt”. Merci beaucoup! Mesi Anpil!

Ecole Soleil de Hollande met rechts de bouw van de nieuwe keuken en het kantoor

Het leukste fietsavontuur van 2013!
The Ride of Education is een sponsor fietstocht van de Drentse
Hooglanden naar de Schotse Hooglanden en dit allemaal om
kinderen in de wereld onderwijs te geven. Drie stichtingen doen
mee waar onder wij!
Marijke heeft zich samen met haar kleindochter Emma al
ingeschreven. De fietstocht wordt gehouden van 6 tot en met 16 juli
2013. Doet u ook mee? Of bent u sponsor?!
Meer informatie vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief,
bekijk onze website of schrijf: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl .
Onze speciale klas
Eind januari 2013 is op verzoek van President Martelly onze
speciale klas van start gegaan. In deze klas zitten leerlingen die
voor dit schooljaar nog nooit naar school zijn geweest. Zij komen
uit de aller armste gezinnen. Jean_Yves, een zeer enthousiaste
onderwijzer uit Godinot is naar Ka-Blain gekomen om met deze
leerlingen te werken. Zij zijn ontzettend blij naar school te kunnen
gaan. Het straalt van hun gezichten.

Vrijwilligers
Vanaf half januari zijn er verschillende vrijwilligers bij ons in KaBlain. André de Leeuw kwam twee weken, Petra Schreurs heeft
vier weken met de leerlingen gewerkt. An van den Broeck, een
Belgische onderwijzeres, blijft zelfs zes maanden, haar vriend
Alexander komt vaak in de weekenden langs. An werkt in de
lagere school, zij observeert de leerkrachten om hen daarna samen
met Kempès bij te scholen.
Ontmoetingsdag, zondag 14 april 2013 in Orvelte
In de Veldhoeve in Orvelte wordt zondag 14 april onze jaarlijkse
ontmoetingsdag gehouden. Wij nodigen u graag uit. Het is in het
Veldstudiecentrum “De Veldhoeve”, Zuideresweg 10 in Orvelte.
Als u gebruik wilt maken van het lunchbuffet, aanmelden voor
woensdag 10 april (per e-mail of telefonisch). Geef daarbij a.u.b.
aan of u vegetariër bent. De kosten zijn € 10,-- per persoon als u
gebruik maakt van de lunch (broodjes en soep), koffie, thee en
cake. Kinderen tot 5 jaar € 5,-.
Graag gepast betalen bij binnenkomst.
Mail voor opgave lunch: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl .
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom.
We hebben het programma nog niet helemaal ingevuld, maar in
ieder geval is Marijke aanwezig.
André, Marijke, Agnes en Petra zullen vertellen over hun werk en
ervaringen in Haïti. Over hoe het met onze leerlingen gaat op onze
scholen, die dankzij uw giften onderwijs en een warme maaltijd
krijgen. André zal het Haïti Kidz Support Plan presenteren. Zoals
elk jaar is er genoeg tijd om gezellig te praten en samen te eten.
We sluiten af rond 15 uur. U bent van harte welkom!
Drukkerij Cabri
Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft deze drieduizend
nieuwsbrieven tegen kostprijs gedrukt! Hartelijk dank!

Marijke
Eind december is mijn moeder overleden. Gelukkig heb ik haar
samen met mijn zus en broers kunnen verzorgen en waren wij bij
haar toen zij stierf. Ik ben erg blij en dankbaar dat ik in Nederland
was en er voor haar kon zijn.
Half januari 2013 vloog André de Leeuw samen met mij naar Haïti.
Het is een zonnige periode. Ik ben meestal in goeden doen, ik heb
energie en geniet van het werk. Het neemt niet weg, dat ik tegen
veel problemen blijf aanlopen. Het is moeilijk te accepteren dat het
zo is en niet op korte termijn zal veranderen. De armoede,
ondervoeding en ellende waar ontzettend veel leerlingen en hun
families in leven, raakt mij elke dag weer diep. Het is voor mij niet
echt goed in te denken hoe heel veel Haïtianen in deze erbarmelijke
omstandigheden kunnen overleven. Hoe moeilijk ook om mee om
te gaan, het maakt mij ontzettend gelukkig dat ik door uw giften hen
kan helpen. Dat zo veel kinderen meer kansen hebben en op school
even aan de ellende ontsnappen, een warme maaltijd krijgen en
enorm genieten om naar school te gaan. Zij krijgen hun normale
lessen, maar daarnaast worden zij nu voor gelezen, zij gaan naar
onze bibliotheek en hebben sport. Elke schooldag is voor hen een
dag om van te genieten. Dit alles dankzij uw giften en de inzet van
alle vrijwilligers. Graag ontmoet ik u op 14 april in Orvelte op onze
ontmoetingsdag of 6 juli bij de start van de fietstocht.
Warme groet, Marijke

Bouw waterreservoir, keuken en kantine.
De waterbassins zijn klaar, men bouwt nu aan de keuken en het
kantoor. Half maart wordt het plafond gestort, dan is er weer een
etappe klaar. Ontzettend veel dank aan Sappi, zij hebben onder
andere de beide waterbassins en de keuken betaald. Ook heel veel
dank aan Henkel B.V. die de enorme muur naast het kantoor heeft
betaald. Deze muur was nodig voor de veiligheid van de kinderen.

De waterbassins met er op het kantoor en keuken in aanbouw

Onze scholen
Heel fijn is dat er een positieve ontwikkeling is te zien bij onze
onderwijzers. Sinds 5 februari 2013 wordt er voorgelezen in (bijna)
alle klassen. Nadat ik elke week met veel geduld de voordelen van
het voorlezen met hen had besproken, was er opeens een omslag.
Kempès, Petra en ik waren enorm gelukkig, wat geweldig, wat fijn
voor hen en onze leerlingen.
Onze kleuterklassen draaien goed, de leidsters en assistenten zijn
enthousiast. Zij werken in groepjes, er zijn verschillende hoeken om
in te spelen. De kleuters maken hun eigen werkjes, alleen bij de
kleinsten (3 à 4 jaar) vindt de leidster het nog moeilijk om
plakwerkjes niet zelf te maken. Inmiddels begrijpt zij hoe te werken.
Wakawaka-lampen
Via ProjectHulp Haïti kregen wij de mogelijkheid samen met Piet
Dijkhuizen Wakawaka-lampen te verkopen. Een Wakawaka-lamp
werkt op zonne-energie. De Wakawaka-lamp is ideaal voor mensen
die geen elektriciteit hebben, zoals bij onze leerlingen thuis. Onze
leerlingen zijn gewend elke dag een kaars of kerosine te kopen om
’s avonds hun huiswerk te maken. Dat is gevaarlijk, regelmatig
brandt er een huis(je) af. De Wakawaka-lampen zijn veilig. Via
Facebook is dit Nederlandse project gestart. Echt heel geweldig!
Onze leerlingen zijn zo ontzettend blij. Zij bedanken iedereen die er
voor gezorgd heeft dat zij een Wakawaka-lamp hebben gekregen.
Ouders komen speciaal naar Kempès toe om hem te bedanken.
Dank u wel! Mesi Anpil! Door alle giften hebben al bijna 200
leerlingen op onze school een Wakawaka-lamp!

Het leven zoals het is: ‘vrijwilliger in Ka-Blain’
19 dagen? 20 dagen? Geen flauw idee, dagen tellen doe je hier
niet, veel te veel andere dingen om te doen! Als ik terugblik is er
op korte tijd ook al zoveel gebeurd.
De eerste dagen was het vooral rondkijken, mensen ontmoeten,
indrukken opdoen, … Het was best fijn om te kunnen starten toen
Petra er nog was, want zij had natuurlijk ook die ‘eerste keer’
gehad. Zo konden we ervaringen uitwisselen. Marijke
introduceerde me in iedere klas. “Bonjour madame An!” Het
schalt nog na in mijn oren. En ook op al de personeelsleden werd
een naam geplakt. Hoewel ik niet kan zeggen dat ik die al allemaal
onder de knie heb. Maar ondertussen is het al wel vertrouwd
terrein. Gelukkig voel ik me als ‘juf’ als een vis in het water, in
een klas. Ik geniet er dan ook van om te observeren in de klassen,
wat te assisteren (sta maar eens voor een klas met 50 kinderen) en
notities te nemen. Die notities gebruik ik om Kempès en Marijke
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de klassen. En
ook voor mezelf om het seminarie voor de leerkrachten, op
donderdagnamiddag, voor te bereiden. Vertrekkende van wat goed
gaat, probeer ik dan te werken aan wat nog minder goed gaat.
Marijke neemt de kleuterleerkrachten onder haar hoede en
Kempès en ik de lagere school. Mijn eerste les had als
werkpunten: het aanbrengen van een maaltafel en “on parle
doucement!” Zit maar eens in een klas waar vijftig kinderen uit
volle borst roepen “Boulanger s’écrit b-o-u-“ etc. En dat gaat niet
over een één minuutje, nee dat roepen (réciteren) duurt de hele
schooldag. Tot mijn groot plezier merkte ik na die donderdagmiddag dat de leerkrachten er wel aan proberen te werken. Je
verandert de kinderen en de manier van lesgeven natuurlijk niet
van de ene dag op de andere. Maar het doet me gewoon al deugd
dat ze het willen proberen! Straks staat creatief schrijven op het
menu. Ben benieuwd hoe ze dit gaan ervaren en of ze er, al is het
iets kleins, van oppikken.

An observeert in de zesde klas

Maar vaak zeg ik toch tegen Marijke en Kempès dat het me hier
echt opvalt dat er al een hele weg is afgelegd. Er wordt af en toe
voorgelezen, de loco’s worden wel eens boven gehaald, er wordt
gepuzzeld, enkele leerkrachten laten de kinderen experimenteren.
Als dat niet vooruitstrevend is! In Congo ging het er heel wat
anders aan toe!

Regelmatig weten we niet waar te beginnen, maar ook op die
momenten proberen we toch tijd te maken voor onszelf, om alles
even een beetje een plaats te geven, ervaringen uit te wisselen,
ideeën op te doen. Gezellig kletsen over koetjes en kalfjes bij een
verwarmende thee of verfrissend fruit met zicht op de prachtige
bergen, samen zakken met kledij uitdelen aan de klassen, samen
gezellig eten. Ook dat hoort er zeker bij! ‘s Avonds sluiten we
Wilt u ook Wakawaka-lampen geven aan onze leerlingen, betaal onze dag af met even tijd voor onszelf. Ik kruip dan met een
€ 15,- of een meervoud op rekening 3694.66.500 ten name van boekje in de zetel, heerlijk!
SNSiH met vermelding Wakawaka-lamp. Wanneer u € 30,- stort op An van den Broeck - 28/02/2013
rekening 42.91.01.082 ten name van ProjectHulp Haïti Veendam
met vermelding van Wakawaka/Marijke Zaalberg en met uw PS. Thuis maken onze leerlingen foto’s van het gebruik van de
adresgegevens, krijgt u één Wakawaka-lamp thuis gestuurd en Wakawaka-lamp. Het raakt mij enorm te zien hoe eenvoudig
zorgen wij er voor dat één Wakawaka-lamp gegeven wordt aan een mensen hier leven en hoe weinig mogelijkheden kinderen hebben.
leerling in Ka-Blain. Bij voorbaat hartelijk dank!
Deze foto’s laten wij 14 april zien en komen op onze website.

André de Leeuw
Haïti, een land waar ik met mijn gezin drie jaar terug een kleine
week heb doorgebracht. Een land waarvan ik dacht er nooit meer
terug te komen. Ik zei drie jaar geleden vol overtuiging tegen
mijzelf: “Hier kom ik nooit meer”. Maar zeg nooit, nooit. Want
Haïti is wel het geboorteland van onze zoon en als hij terug wil
naar zijn roots dan gaan we natuurlijk mee. Maar ook het land
waar we met z'n drieën de aardbeving van 2010 letterlijk aan den
lijve hebben ondervonden. Kortom, een land met herinneringen,
mooie maar ook buitengewoon nare. Een land wat ons hart heeft
gestolen en dat is wat Haïti met je kan doen. Je houdt ervan of je
hebt er een hekel aan.
Januari 2013, we zijn drie jaar verder en ik sta op Schiphol naar
mijn vrouw en zoon te zwaaien. En met elke stap dat zij uit zicht
verdwijnen, komt Haïti dichterbij. Terug naar Haïti en ook nog
eens zonder gezin. Naast mij in de rij een vrouw van ruim 60, zij
zwaait naar haar man. Ook zij reist naar Haïti, alleen niet voor een
kleine 3 weken maar voor drie maanden. En dat doet ze drie keer
per jaar.
We hebben beiden een doel. Zij gaat weer naar school, haar school,
in haar bergen in Ka-Blain in een land dat in haar is gaan zitten.
Om er nooit meer uit te gaan. En ook ik ga naar haar school. Want
drie jaar geleden, na de aardbeving, heb ik besloten om mijn
voornemen "eens wat vrijwilligerswerk te doen" nu eens echt te
gaan doen. Ik heb via deze nieuwsbrief gereageerd op een oproep
en sinds die tijd ben ik actief als penningmeester en ambassadeur.
Nog een reden om terug te gaan naar Haïti is om de cirkel die drie
jaar geleden bruut is onderbroken rond te maken. Mensen te
ontmoeten die ons toen zo enorm behulpzaam zijn geweest en
terug te gaan naar plaatsen met herinneringen. Maar vooral om de
school te bezoeken, te ervaren en om zelf te kijken wat Marijke in
al die jaren heeft gerealiseerd. Zien, horen, voelen, ruiken wat het
is om daar te zijn. Kennis te maken met al die lokale medewerkers
waar ik zoveel over gehoord en gelezen heb. En om straks terug in
Nederland u weer te kunnen vertellen hoe het daar is.

André maakt opnames in Godinot

Na een lange reis rijden we in de vrachtwagen van de school door
de bergen richting Ka-Blain. Een groot deel van de route is bekend
want nu blijkt dat ik die drie jaar geleden ook heb gereden. De
wegen zijn slecht en zeker het laatste deel van de route is een
aanslag op de vering van de truck. Dan opeens, midden in de
groene bergen, rijst de school imposant omhoog. Waar ooit alleen
een berghelling was staat nu een school opgebouwd uit vele
verdiepingen. De ontvangst door de medewerkers is hartelijk en
mooi te zien hoe ook Marijke weer helemaal thuis is. Tijdens de
rondleiding door de klassen reageren de kinderen enthousiast en
worden we met gezang ontvangen.
De grote bouwkundige projecten zitten er bijna op, nog vele
tientallen kleine volgen de komende jaren nog. Maar het is
intussen voor ruim 700 kinderen mogelijk om elke dag door de
bergen naar Ka-Blain te komen. Dat vond ik gelijk een van de
mooiste momenten van de dag. In alle vroegte kijken naar de
kinderen die de weg af komen lopen. Meestal met meerdere

tegelijk, want anders dan bij ons worden de kinderen niet naar school
gebracht. De kinderen verzamelen zich op het schoolplein, een rij
per klas, waarna het volkslied wordt gezongen en de Haïtiaanse vlag
wordt gehesen. Op welke school je ook komt, dit ritueel kom je
overal tegen.
Onze stichting heeft naast de hoofdlocatie in Ka-Blain nog een
schooltje in Godinot. Een heel contrast want hier zijn de paar lokalen
van hout en het dak van golfplaten. Maar ze krijgen wel onderwijs en
dat is waar het om gaat. Tijdens mijn verblijf hebben we de locatie
van Godinot bezocht en ook nog het schooltje in Gelin dat wij sinds
eind vorig jaar financieel ondersteunen. Ook mocht ik te gast zijn bij
een aantal andere scholen die niet bij de stichting horen. Daar krijgen
ze les in een grote ruimte, afgespannen met doeken of houten
schotten. Door de vele afleidingen en doordat de leerkrachten hun
aandacht over meerdere klassen moeten verdelen is de kwaliteit van
het onderwijs wel minder.

André in Gelin, ver in de bergen voor de kapot gewaaide bananenbomen
en hij bereidt zijn Haïti Kidz Support Plan voor, waar hij op 14 april over vertelt!

Hoe verder je de bergen ingaat hoe harder en moeilijker de
leefomstandigheden zijn. Met weinig tot niets voorziet men in
levensonderhoud, maar blijft men trots en maakt men het beste van
de situatie. Veel van de oogst is verloren gegaan en heeft de
bevolking in het dorp honger gebracht. Zo vertelde een man in de
bergen van Gelin dat hij tot voor kort op de berghelling woonde
maar dat het na de cycloon Sandy te gevaarlijk is. Nu woont hij in
een hutje van bananenbladeren. En dat werkt prima, tot de volgende
flinke bui en/of orkaan komt.
De beelden en verhalen uit de bergen rondom Ka-Blain zullen mij
altijd bijblijven. Maar bevestigt des te meer dat de stichting heel
goed werk verricht. Kinderen krijgen onderwijs en dat is geen
garantie op een goede toekomst. Maar feit is dat hun kansen mét
onderwijs in ieder geval groter zijn dan zonder onderwijs. Tientallen
mensen verdienen hun brood doordat ze in dienst zijn van de school
en op die manier een beter bestaan opbouwen.
Vol bewondering kijk ik terug op alles wat er tot heden is
gerealiseerd. Groot respect voor Marijke die in moeilijke
omstandigheden dit voor elkaar heeft weten te krijgen. Ik heb nu zelf
kunnen zien wat voor goed werk er van onze donaties gedaan wordt.
Intussen ben ik weer terug in Nederland en heb ik langzamerhand de
ervaringen door kunnen laten dringen. En wat een bijzondere reis
waarbij je vanaf het eerste moment je gezin mist maar desondanks
dit nooit had willen missen. Ik ben blij dat ik het gezien heb en ik
ben alleen nog maar extra gemotiveerd om mij voor de stichting in te
blijven zetten.
Macadamia notenbomen
Begin maart is Sandra Rénélique van l’Ecole Verte d’Haïti met haar
dochter Essé bij mij in Ka-Blain geweest om te overleggen over het
kweken van Macadamia notenbomen. Ik heb de afgelopen maanden
al vier bomen van 7 cm hoog gekweekt. Het begin van een bos, mijn
trots! Met onze speciale klas en de kinderen uit ons kinderhuis gaan
wij nog 150 bomen kweken.
Kempès is ontzettend blij met dit project, want het gaat de mensen in
onze omgeving voedsel geven, bomen om erosie tegen te gaan en
een groene omgeving die voor schone lucht zorgt. Sandra legt
contacten met organisaties die samen met ons deze Macadamia
notenbomen gaan kweken en met vrijwilligers die hier hun opleiding
krijgen en tegelijkertijd de handen uit de mouwen steken en het
bomenproject helpen draaien. Nog een droom wordt waar!!

Naar Schotland: Fiets met Marijke mee voor onderwijs in Haïti!
Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp:
fiets met ons mee! Een groep fietsers maakt een mooie toertocht van
de Drentse Hooglanden (in Midden Drenthe) naar de Schotse
Hooglanden. “The Ride on Education” gaat op 6 juli 2013 van start.
Afstanden zullen zo’n 70 km per dag zijn. De tocht is in totaal 660
km en duurt elf dagen. Het is een sponsorfietstocht waar ook tijd is
voor gezelligheid en aandacht voor de Goede Doelen waarvoor
gefietst wordt.
Fiets jij met ons mee t.b.v. onze stichting? Marijke Zaalberg
heeft zich al als deelnemer opgegeven.
Verschillende Goede Doelen bundelen bij deze tocht hun krachten.
De organisatie, PR, sponsors benaderen etc. doen drie Non-profit
organisaties gezamenlijk. Hoofddoel is om financiën bij elkaar te
brengen voor verschillende onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Onze stichting, ons onderwijsproject in Haïti, is daar één
van. U geeft van te voren aan dat u voor onze stichting de tocht rijdt.
Periode: De eerste twee weken van de lagere schoolvakanties in het
Noorden van NL. Van zaterdag 6 juli t/m dinsdag 16 juli 2013.
De fietstocht is voor “Sportieve personen in goede gezondheid”
U kunt ook met uw gezin meefietsen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen
zelfstandig deelnemen op een eigen vervoermiddel. Onder de 8 jaar
gaan mee op of achter de fiets van een volwassene. Kinderen onder
de 16 jaar moeten onder begeleiding van een ouder zijn. (maximaal
één kind per volwassen begeleider). Marijke Zaalberg fietst
samen met haar kleindochter Emma (12 jaar). Wat zou het leuk
zijn als meer kinderen deze uitdaging aangaan!
Geen fietstocht zonder fietsers natuurlijk. Maar ook geen fietstocht
zonder vrijwilligers op de “achtergrond”. We kunnen uw hulp goed
gebruiken bij bijvoorbeeld: EHBO, PR, organisatie, volgauto’s of in
de catering. Ook bedrijven en verenigingen zijn als sponsor welkom.
Kortom u kunt helpen!
Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan ontwikkelingshulp;
fiets met ons mee!
Neem voor informatie contact op met Marjan Cornelis.
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl of tel. 085-877 17 19
Jaarverslag kort 2012:
Op dit moment (11 februari 2013) werken we aan het financieel
jaarverslag over 2012. De administratie in Nederland is ingevoerd
en gecontroleerd. Marijke voert de laatste controles in Haïti uit.
Zodra alle controles klaar zijn, kunnen we het jaarrapport opstellen.
De voorlopige cijfers 2012 laten zien dat we totaal € 210.000,– aan
donaties hebben ontvangen. In 2011 was dit € 227.000,–. We
hebben dus minder mogen ontvangen dan vorig jaar en ook onze
begroting voor 2012 (€ 236.000,–) hebben we niet gehaald.
Desondanks zijn we wel heel blij met het niveau aan donaties want
we leven in een economisch moeilijke tijd en helaas lang niet
iedereen is meer in de gelegenheid om een goed doel te steunen.
Gelukkig zijn ook onze kosten met € 10.000,– afgenomen, van 34
naar € 24.000,–. Naar verwachting kunnen wij eind maart 2013 ons
totale jaarverslag aan u presenteren.
Sommige DROMEN moet je niet DROMEN maar DOEN!
Ken je het gevoel; als ik nú deze reis niet maak zal de wens altijd
blijven sluimeren en als ik het helemaal niet doe dan zal ik er spijt
van krijgen. Dit gevoel in combinatie met bovenstaande uitspraak
hebben ervoor gezorgd dat ik, na een intensieve voorbereiding, van
20 januari t/m 16 februari jl. mijn handen uit de mouwen heb

kunnen steken voor de schoolkinderen en docenten in Ka-Blain. Al
met al een indrukwekkende ervaring, op meerdere fronten, om met
veel plezier op terug te kijken.
Ik heb me vooral beziggehouden met het observeren van de lessen in
de drie kleuter- en de lagere schoolklassen waarbij ik samen met de
kleine en grotere leerlingen ook de nodige vouw- en knutselwerkjes
heb gemaakt. De kleuterleidsters wilden, op eigen initiatief, ook
graag lesje vouwtechniek. Het geplande uurtje werd er al snel twee,
zo leergierig waren ze!
Daarnaast heb ik, samen met Marijke, in meerdere sessies het
principe van het Nederlandse LOCO spel (soorten: Bambino, Mini
en Maxi (leeftijd: 3-9 jaar) aan de docenten en de kleuters uitgelegd
om het vervolgens ook in de praktijk te kunnen uitproberen. Met
‘spelend leren’ als uitgangspunt werd het belang van dit spel voor de
ontwikkeling van de kinderen steeds duidelijker voor alle partijen.
Gezien het enthousiasme van de docenten verwacht ik dat deze
spelvorm geïntegreerd gaat worden in het lesprogramma.

Petra Schreurs zingt samen met de leerlingen in Gelin

De kinderen in het ‘kinderhuis’ (Adilien, Genia en Kathia) hebben,
met regelmaat één op één, even wat meer aandacht van mij
gekregen. Het is bijzonder om te merken hoe die aandacht wordt
´opgeslurpt´. En last-but-not-least heb ik sportleraar Ronald een paar
suggesties kunnen geven voor nieuwe oefeningen die hij, na één
keer samen oefenen, toegevoegd heeft aan zijn ‘repertoire’.
Mijn voorgenomen doelstelling voor deze reis: om bij minimaal één
kind, iedere dag, een glimlach op het gezichtje te ´toveren´ is zeker
gelukt. Mijn ervaringen kan u lezen op onze website. Petra
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) 877 1719
Voorzitter:
Marijke Zaalberg, tel. (0593) 370 850
Penningmeester: André de Leeuw,
tel. (0341) 454 493
Secretaris:
Agnes Hoogkamer 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: 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-.

