
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”         
 

   Haïti Ka-Blain, September 2013 

 

   Beste lezer, 

 
Dank u wel voor alle giften, hulp en ondersteuning die u 
onze stichting gegeven hebt. Met uw geld en met uw hulp 
geven wij onderwijs aan bijna duizend kinderen in Ka-Blain  
en omgeving. Daarnaast betalen wij onze leerkrachten en ons 
personeel elke maand en krijgen de leerlingen elke schooldag 
een warme maaltijd. Heel hartelijk bedankt! Mesi anpil! 

 

 
 

Het nieuwe schooljaar: 2013 – 2014 

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september. Altijd 
weer een bijzondere en een mooie dag. De leerlingen hebben 
nette kleren aan of een nieuw uniform, mooie schoenen en de 
meisjes hebben strikken in het haar. Trots komen zij vol 
verwachting op school. 
Half augustus hoorde Kempès dat de regering besloten heeft 
het schooljaar op 2 oktober te laten beginnen. Een reden is 
dat nog niet alle uitslagen van de staatsexamens bekend zijn 
een andere reden dat de ouders geen geld hebben om het 
schoolgeld te betalen, alle schoolboeken, schoolmaterialen 
en uniformen te kopen. Wij beginnen wel op 2 september. 
 

 
Alle fietsers die The Ride on Education voor onze stichting 
hebben gefietst hebben in totaal ruim € 11.000,-- bij elkaar 
gefietst. Heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet! 
 

15 jarig bestaan  

In december 2013 bestaat onze stichting 15 jaar en dat willen 
wij niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. In de vorige 
nieuwsbrief hebben wij doorgegeven dat wij op zaterdag 23 
november een benefietdiner organiseren. Dit blijkt met de 
zomermaanden ertussen een te enthousiast plan te zijn en wij 
krijgen het organisatorisch niet voor elkaar een goed en 
aansprekend programma samen te stellen. Omdat wij geen 
genoegen nemen met half werk is besloten om de 
benefietavond in 2014 te organiseren.  
Op zaterdag 23 november organiseren wij in Westerbork een 
informatieavond voor donateurs en iedereen die 
belangstelling heeft voor het werk van onze stichting. We 
beginnen om 20.00 uur. André en Marijke zullen u over ons 
werk vertellen. Ook kunt u vragen stellen. 
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in 
museumboerderij De Ar, Hoofdstraat 42-44 in Westerbork. 
Heel graag tot dan! Bienvenue/Welkom! 
 

100% geslaagd voor de staatsexamens 

Wij zijn ontzettend trots op de resultaten van de 6de en de 9de 
klas. Al onze leerlingen zijn geslaagd voor het staatsexamen. 
Wij zijn de enige school in het district Kenscoff die dit 
bereikt heeft. Vanaf het openen van Ecole Soleil de Hollande 
slagen alle leerlingen van de 6de klas, maar voor de 9de klas is 
dit de eerste keer. Wij hadden hier niet op gerekend omdat 
deze leerlingen de afgelopen twee jaren als klas veel 
problemen gaven. Des te blijer en trotser zijn wij met het 
resultaat. 

 
 
Marijke 

Het is fijn om sinds 17 augustus terug te zijn in Haïti. Ik heb 
Kempès en onze leerkrachten direct gefeliciteerd met het 
prachtige resultaat, dat alle leerlingen geslaagd zijn voor het 
staatsexamen. Ik werd ook geconfronteerd met het intense 
verdriet van Adilien, Genia en Ketty. Hun vader, Lucien 
TINÉ BLANC is half juli overleden. Nu zijn zij wees, hun 
moeder was in 2010, de dag voor de aardbeving overleden. 
Enorm triest voor alle kinderen, er zijn nog twee grotere 
broers en een zus. Lucien ken ik sinds maart 2001, toen hij 
samen met zijn nicht Sité, de tweeling Micheline en Jetteline 
kwam brengen om tijdelijk te verzorgen. Wanneer hier ouders 
overlijden, dan is het leven wel heel erg moeilijk voor de 
kinderen. De drie oudste kinderen hebben niets anders dan 
een plaggenhut in zeer slechte staat. Zij slapen bij een oom en 
tante, overdag gaan zij naar hun huisje. Zij eten alleen dat wat 
anderen hen geven. Zij zijn nooit naar school geweest. Zij 
smeekten mij of ook zij bij mij mogen wonen. Wiwi is 14 jaar 
oud en nog kleiner dan Adilien van twaalf, hij is erg mager. 
Deze dingen te mogen beslissen raakt mij diep. Toch heb ik 
het gevoel dat als u dit leest Wiwi ook bij ons woont.  
 
Heel hartelijk dank voor al uw giften, dit helpt mij om veel 
Haïtiaanse kinderen onderwijs, een warm thuis en een betere 
toekomst te geven. Merci beaucoup! Mesi anpil! 
Warme groet, Marijke 



 

 Schooljaar 2013 – 2014 

Onze scholen zijn weer begonnen op 2 september. Directeur 

Kempès JEAN heeft op tijd alle voorbereidingen getroffen. 

Hij is een erg goede directeur, hij kan het werk overzien en 

hij heeft inzicht. Hij kent de kwaliteiten en de zwakheden van 

de leerkrachten. Hij leidt hen op en begeleidt hen. 

Dit schooljaar hebben wij drie kleuterklassen, de eerste klas 

tot en met de vierde klas zijn dubbel. Er is één vijfde en één 

zesde klas. Daarnaast zijn er nog drie klassen middelbaar 

onderwijs. In Haïti noemen zij die klas zeven, acht en negen. 

Er zijn klassen met rond de 60 leerlingen, de zevende klas 

heeft er zelfs 74. De reden is dat er in de bergen geen andere 

middelbare scholen zijn. Op 10 km afstand is de dichtst 

bijzijnde school. Veel leerlingen kiezen onze school omdat 

die dichterbij is, goedkoper is, zij een warme maaltijd krijgen 

en omdat onze school een erg goede naam heeft opgebouwd. 

 

Onze school heeft één niveau. Zeer goede leerlingen en 

moeilijk lerende leerlingen zitten in dezelfde klas, zij krijgen 

dezelfde stof aangeboden en worden hetzelfde beoordeeld. 

Dit geeft problemen voor de moeilijk lerende leerlingen. Wij 

zouden dit willen aanpassen, maar financieel is het voor ons 

onmogelijk dit nu al te realiseren. 

 

Seminars 

In de grote vakantie hebben Fréderson en Willyo lessen 

gegeven aan onze leerkrachten. Fréderson is erg muzikaal, hij 

speelt meerdere instrumenten. Hij heeft verteld over muziek, 

solfège, ritmes, noten en de maat slaan. Hij heeft de 

leerkrachten laten zien hoe je een muziekles geeft en veel 

voorbeelden gegeven. De leerkrachten waren erg enthousiast, 

zij zongen, klapten en dansten met hoofd, heupen of hele lijf. 

 

  
Fréderson en Willyo aan het werk 

 

Willyo heeft allerlei experimenten met de leerkrachten 

gedaan en vertelt over het belang zelf dingen te laten 

onderzoeken en te ervaren. In Haïti praat men over een 

onderwerp, veelal zonder voorbeeld of afbeelding ervan. 

Afgelopen jaar had een leerkracht een les over vlinders. Ik gaf 

hem twee dode vlinders. Hij zei mij wat geïrriteerd: “Wat 

moet ik daar mee!” Nu begrijpt hij het pas echt. 

Ook bij deze lessen waren de leerkrachten erg geïnteresseerd. 

Zij zien het belang er nu van in om hun leerlingen dingen te 

laten zien, vast pakken en te ervaren hoe je dingen kan doen. 

 

Onze vrachtwagen helemaal vol 

  
Inkopen doen voor schoolwinkel, o.a. 40 zakken rijst voor de maaltijden 

 

Bouw keuken en kantine. 

De nieuwe keuken is zo goed als klaar. Wij rekenen er op 

dat als u deze nieuwsbrief leest, hij in gebruik is genomen. 

De eerste twee weken wordt er nog in de oude keuken 

gekookt, daarna kunnen de madames er werken. Er is 

voldoende licht en ruimte. Wij stappen over op fornuizen 

met vijf pitten en gaan eten bereiden in kleinere pannen. De 

grote pannen waren door twee vrouwen nauwelijks te tillen. 

  
Oude keuken is een klein donker hok, rechts nieuwe keuken bijna klaar 

  

De industriebranders gebruikten te veel gas en moesten elke 

drie maanden een onderhoudsbeurt hebben. Als u het hok 

ziet waar in gekookt werd, dan begrijpt u hoe ontzettend blij 

de madames zijn met hun nieuwe keuken. 

 

 
Rechts het kantoor, links de veranda met er achter de nieuwe keuken 

 

Het kantoor is ook klaar. Eind augustus/begin september 

zijn de tegels gelegd, de muren geverfd en is Kempès zijn 

kantoor ingericht. Er is een depot, waar de schoolmaterialen 

in zijn opgeborgen. Nu is er een betere controle op alle 

schoolmaterialen en kan Kempès meer geconcentreerd en 

rustiger werken. Ook ik (Marijke) heb hier een eigen 

werkplek.  

 

Het schoolgeld 

Wij hebben dit schooljaar een nieuw systeem ingevoerd. Wij 

hebben het schoolgeld met 100 gourdes (=  € 2.-) verhoogd 

voor alle klassen. De reden hiervan is dat veel ouders nooit 

huiswerkschriften, vier boeken, ballpoint, potloden en passer 

of lineaal kochten. De onderwijzers liepen elk jaar tegen 

hetzelfde probleem aan dat de leerlingen geen huiswerk 

konden maken of geen pen hadden om te schrijven. Voor de 

100 gourdes krijgen de leerlingen al het materiaal dat zij 

nodig hebben, de onderwijzer heeft het in zijn klas, hij geeft 

het aan de leerlingen. Wij rekenen er op dat dit systeem 

goed gaat werken. Het schoolgeld is nu 350 gourdes (=  € 7) 

voor een heel jaar tot de zesde klas. De leerlingen van de 

hogere klassen betalen 700 gourdes (klas 6), 1300 gourdes 

(klas 7) en 1800 gourdes (klas 8) en 2500 gourdes (klas 9).  

 

 

 



 

 
 

Vooruitblik 2013 qua financiën 

De zomervakanties zijn intussen achter de rug. Het eerste 

halfjaar 2013 is achter de rug, tijd om de financiële stand van 

zaken in beeld te brengen. Daar is om meerdere redenen 

aanleiding toe. Ten eerste het bericht in de landelijke media 

dat ‘goede doelen’ te kampen hebben met teruglopende 

donaties als gevolg van de crisis. Ten tweede zien we ook bij 

ons het aantal giften teruglopen en tot slot moeten we keuzes 

maken in de investeringen die nog op stapel staan. 

 

Om goed in beeld te brengen waar we nu staan hebben wij 

de situatie van 30 juni vergeleken met die van 30 juni 2012. 

Dan zien we dat we vorig jaar halverwege het jaar € 94.500,-

- aan donaties hebben ontvangen en dit jaar € 57.750,--. Dit 

is exclusief de donaties die wij van Sappi ontvangen t.b.v. de 

bouw van de keuken en kantoor. Het gaat dus om de giften 

van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Dit is een 

daling van 39% wat heel fors is. Landelijk zien we een 

daling van 20%, maar dat is dan een gemiddelde van alle 

goede doelen, ook de fondsen die zijn gestegen. Als we over 

de tweede helft van 2013 uitgaan van een daling van 20% 

ten opzichte van vorige jaar dan ontvangen we dit jaar totaal 

€ 158.000,-- terwijl dit in 2012 € 210.000,-- bedroeg. Een 

daling van ruim € 50.000,--. Als gevolg hiervan zullen we 

waarschijnlijk dit jaar afsluiten met een tekort van € 55.000,- 

wat verontrustend is. Doordat we nog een financiële reserve 

hebben is er nog geen sprake van een dreigende situatie en 

kunnen we de scholen nog open houden. Maar als deze 

ontwikkeling zich zo voortzet en we de komende twee tot 

drie jaar een vergelijkbaar tekort hebben, betekent dit het 

einde van de scholen. Na 15 jaar is het voor ons natuurlijk 

geen optie om dit te laten gebeuren en we zijn druk bezig om 

dit te voorkomen.  

 

Vrijwilligerswerk in Haïti 

Al jarenlang maken wij dankbaar gebruik van vrijwilligers 

die ons werk in Haïti komen ondersteunen. Het is niet de 

bedoeling dat de vrijwilligers werkzaamheden verrichten die 

ook door de lokale bevolking gedaan kan worden. De 

mensen die ons komen helpen moeten wezenlijk iets 

toevoegen en bijdragen aan de ontwikkeling van de school, 

leerkrachten of kinderen. Of specialistisch (bouwkundig) 

uitvoeren waarvan de kennis in Ka-Blain ontbreekt. 

Vrijwilligers krijgen van ons begeleiding, transport, kost en 

inwoning. Dit mag niet ten koste gaan van de gelden die 

voor de school bestemd zijn, daarom vragen wij een bijdrage 

in de kosten. Ook is er een minimale verblijfsduur van drie 

maanden. Hierop zijn overigens wel uitzonderingen mogelijk 

maar dat zal per individuele situatie worden bekeken. Voor 

mijn informatie over de kosten en voorwaarden kunt u 

terecht op onze website. 

 

Extra dank aan Sappi en Henkel B.V. 

Heel hartelijk willen wij Sappi en Henkel B.V. bedanken 

voor hun financiële ondersteuning. Sappi heeft ons meerdere 

jaren financieel ondersteund bij de bouw van twee 

waterbassins, de keuken en het kantoor. Henkel B.V. heeft 

ons ook meerdere jaren geholpen met de bouw van meerdere 

stevige muren van rotsblokken zodat de berghellingen op 

hun plek blijven en de leerlingen geen gevaar lopen. Ook is 

de trap naar de toekomstige kantine door hen gefinancierd. 

De samenwerking is erg goed, wij doen samen enorm veel 

voor de Haïtiaanse kinderen. 

 

 

The Ride on Education 2014 

De organisatoren hebben besloten ook in 2014 eenzelfde 

sponsortocht te organiseren. We vertrekken op 5 juli en fietsen 

in acht dagen van Drenthe naar Denemarken. 

www.therideoneducation.nl 

 

The Ride on Education 2013 

Op zaterdag 6 juli vertrokken 23 fietsers en 4 begeleiders naar 

Schotland. De eerste sponsorfietstocht van de stichting “The 

Ride on Education” was een groot succes.  

Wij fietsten voor drie ‘goede doelen’, elk doel had zijn eigen 

sponsors: Onderwijsprojecten in Zimbabwe (stichting Lusulu), 

in Nigeria (stichting De Verre Naasten) en in Haïti (Stichting 

Naar School in Haïti). 

 
Emma 12 jaar, de kleindochter van Marijke, fietste ook mee! 

 

Het was een mooie maar lange (dik 700 km) tocht door 

Engeland en Schotland, over smalle weggetjes, paadjes langs 

de kust die soms niet breder waren dan 10 cm en vlak langs 

steile kliffen voerden, en soms was het pad niet meer dan een 

strook gras ergens tussen hemel en aarde. Ook de heuvels 

werden steeds hoger, zodat de fietsers hun zwaar bepakte 

fietsen nogal eens naar boven moesten duwen. Maar iedereen 

kon genieten van het mooie landschap en het mooie weer: 

geen druppel regen gehad en dat is in Schotland uniek. Ook 

het financiële resultaat is niet gering: er komen druppelsgewijs 

nog donaties binnen, maar de teller staat al ruim boven de  

€ 25.000,-- incl. de door de onderwijsprojecten te verwachten 

55% bijdrage van ‘Wilde Ganzen’. Geld dat geheel ten goede 

komt aan de goede doelen, want alle fietsers hebben hun eigen 

kosten betaald (boot naar Engeland, campings, maaltijden). 

Onderweg is ook nog € 350,-- opgehaald bij de verschillende 

campings. 

In midden-Schotland kwamen wij de elfde dag aan bij Blair 

Castle waar wij met een barbecueavond de fietstocht hebben 

afgesloten en iedereen of verder op vakantie ging of terug naar 

huis. De één met de trein, de ander op de fiets. Het was een 

geslaagde fietstocht, waarvoor veel dank aan de organisatoren.  

Webshop 

In de komende weken gaat onze webshop online. Hierin kunt 

u Haïtiaanse cadeauartikelen aanschaffen. Wij bieden 

bijvoorbeeld armbanden aan die gemaakt zijn in het Apparent 

Project in Haïti. Het project maakt gebruik van gerecycled 

materiaal, biedt werkgelegenheid en mogelijkheden aan 

medewerkers zich te ontwikkelen en een zelfstandig bestaan 

op te bouwen.  

 
 



 

 Dieujuste is half juli overleden 

Dieujuste was vanaf half december 2006 onze voorman in de bouw 

van onze school. Hij stond direct onder Jean Max, onze 

aannemer/ingenieur. Hij had de verantwoordelijkheid voor alles 

rond de bouw. Hij was echt een vakman. Wij missen een zeer goede 

bouwvakker en een heel fijn mens. Eén dag voelde hij zich niet 

goed, ’s nachts is hij overleden. Hij is 53 jaar oud geworden. Elke 

dag denken wij aan hem! 

 
Dieujuste, onze voorman 

HaïtiKidzSupportPlan  

Stichting Naar School in Haïti wil haar werk nog tot in lengte van 

jaren voort zetten. Maar om een complete school draaiende te 

houden (met 1.000 leerlingen die ook een warme maaltijd krijgen en 

met ruim 60 lokale mensen als personeel) is geld nodig. Veel geld. 

Bijna € 250.000 per jaar. Daarvoor zijn wij volledig afhankelijk van 

donateurs. En dat het financieel mindere tijden zijn leest u elders in 

deze nieuwsbrief. 

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 sinds april 2013 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: Bij 

aanvang een introductiedossier (digitaal) bestaande uit een foto van 

het kind met een korte beschrijving zoals naam, leeftijd en 

familiesamenstelling. Aan het eind van het schooljaar informatie 

over de vorderingen aan de hand van het schoolrapport. Elk jaar een 

actuele foto van het kind en een klassenfoto. Elk jaar een tekening 

of ander werkje gemaakt door uw support kind. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om: -Keuze uit 

verschillende kinderen te maken, wel kunt u voorkeur voor een 

jongen of meisje aangeven en een indicatie van de leeftijd. -Te 

corresponderen. -Materiaal toe te sturen zoals kleding, schoolspullen 

of speelgoed. 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. -Extra financieel te doneren aan 

de familie. 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. -Persoonlijk bezoek te brengen. 

 

Wij benadrukken dat u symbolisch het aan u gekoppelde kind 

ondersteunt. Uw donatie komt ten goede aan alle kinderen op onze 

school. We 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.  

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 . 

 
Ons kindertehuis: Maison Soleil de Hollande 

Sinds eind juni woont een zus van Adilien (12) en Genia (4) ook bij 

ons, zij heet Ketty en is zeven jaar. Haar vader was al lange tijd 

ernstig ziek. Dit meisje helpen wij al vanaf haar geboorte met extra 

voeding en kleding. Zij is erg klein voor haar leeftijd, intelligent, 

maar achter in ontwikkeling. Zij past zich goed aan in ons “gezin”. 

Twee september gaat zij voor het eerst naar school, de eerste klas. 

  
Pappa Adilien, Genia en Ketty; de plaggenhut waar hij in woonde met gezin 
 
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-. 

 


