
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”  
 

    Haïti Ka-Blain, december 2014 

 

    Beste donateurs en vrijwilligers, 

 
Heel hartelijk bedankt! 

Eind december is onze stichting zestien jaar actief in Haïti. Zestien 

jaar zijn velen van u al donateur. Hiervoor willen wij u heel 

hartelijk bedanken. Dit voelt als een warme deken, dit is heel mooi, 

want door alle donaties is de streek Caille-Blain, waar onze school 

staat, enorm vooruit gegaan. Alle kinderen kunnen naar school. 

Analfabetisme onder de jeugd komt bij ons bijna niet meer voor. 

Nogmaals heel hartelijk bedankt! Mesi Anpil! 

 

 
 

Verandering in onze stichting 

December 1998. Marijke richt notarieel Stichting Naar School in 

Haïti op en zij begint kleinschalig met onderwijs voor een handje 

vol kinderen in een kleine schuur in de bergen van Port-au-Prince. 

Via onder andere deze nieuwsbrief heeft u de groei van haar 

project kunnen volgen en gaan er vandaag de dag bijna 1.000 

kinderen op verschillende locaties naar school. We hebben de 

ambitie om nog lang met ons werk door te gaan en het voor nog 

meer kinderen mogelijk te maken naar school te kunnen gaan.  

Doordat de stichting in de laatste jaren fiks is gegroeid vraagt dat 

ook kritisch naar onze organisatie te krijgen. Want de maatschappij 

verandert in hoog tempo en de eisen die aan mensen en 

organisaties worden gesteld nemen hand over hand toe. En daar 

zullen ook wij op moeten anticiperen. Daarbij komt dat Marijke 

ook geen 38 meer is en er ooit een moment komt waarop zij dit 

werk in dit tempo niet meer kan uitvoeren. 

Om op deze veranderingen aan te sluiten heeft het bestuur besloten 

een aantal organisatorische wijzigingen door te voeren. Zo komt er 

een Raad van Toezicht die het bestuur toetst op de uitvoering van 

het beleid. Ook richten we een adviesraad in met betrokken en 

creatieve mensen die ons actief ondersteunen in de verdere groei 

van de stichting en het invullen van onze ambitie.  

 

Om al deze veranderingen en professionalisering van de 

fondswerving in goede banen te leiden heeft het bestuur André de 

Leeuw voor twee dagen per week aangesteld als directeur van de 

stichting. Hij rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en heeft 

concrete doelstellingen voor de komende periode meegekregen. 

André is sinds 2010 als penningmeester en ambassadeur actief 

betrokken bij onze stichting. Zijn betrokkenheid bij Haïti, zijn 

achtergrond qua werk en opleiding en het feit dat hij de stichting na 

vijf jaar al heel goed kent maakt hem voor ons de beste kandidaat 

om deze missie uit te voeren. Wij hebben hem gevraagd om 

zichzelf in de volgende nieuwsbrief nader aan u voor te stellen.  

 
 

Ontmoetingsdag, zondag 26 april 2015 

Wij nodigen u uit op de gezellige en informatieve ontmoetingsdag 

op zondag 26 april 2015. Deze jaarlijkse Haïti-dag is in “De 

Veldhoeve”, net buiten het dorp Orvelte. ’s Middags kunnen de 

kinderen meedoen aan de Haïti-sponsorloop. Meer informatie vindt 

u in onze nieuwsbrief van maart 2015. 

Fiets mee voor ‘SNSiH’ naar de zon!  

‘The Ride on Education’ organiseert in de zomer van 2015 weer een 

sponsor-fietstocht voor het goede doel. Lijkt het u wat om tussen 4 

en 12 juli 2015 voor onze stichting mee te fietsen dan kunt u zich 

opgeven bij ons stichtingkantoor. Ook Marijke en haar kleindochter 

Emma fietsen weer mee!  www.therideoneducation.nl  

                                  

 

Marijke 
Zittend op het vliegveld in Port-au-Prince schrijf ik mijn gevoelens 

op. Het is altijd een dubbel gevoel om weer weg te gaan uit Haïti. 

Het is erg fijn om weer naar Herman, de kinderen en kleinkinderen 

te gaan, vrienden weer te zien, maar het is ook moeilijk om mezelf 

los te maken van het werk dat ik met zoveel plezier doe en van mijn 

kinderen in ons kindertehuis. Ik kom er steeds meer achter dat ik 

heel graag dit werk doe, graag iets opbouw, iets nieuws aanpak en 

dat zorgvuldig uitwerk. Ook al gaat het allemaal niet gemakkelijk, 

ook al lijkt het soms te mislukken of moet ik enorm veel geduld 

opbrengen en regelmatig mezelf tegenkomen in mooie en minder 

mooie reacties, juist dankzij al die emoties geeft het enorm veel 

voldoening. Zo als nu in de kleuterklassen of met de muzieklessen, 

het is een feest om te zien. Niet alleen de kinderen genieten, ik sta 

er de eerste lessen bij met tranen in mijn ogen, het gevoel gaat heel 

diep en is heel blij. Dat wij naast onderwijs ook dit de kinderen 

kunnen bieden, dat is echt geweldig mooi! 

 

Kerst en het nieuwe jaar 2015 naderen, dat gaat ons veel 

uitdagingen en mogelijkheden bieden om kinderen in Haïti, die 

bijna niets hebben, te helpen. Heel fijn om dit samen met u te doen. 

 

Wij wensen u heel fijne feestdagen met in uw gedachten kinderen in 

Haïti die u naar school helpt te gaan en wij wensen u een bijzonder 

mooi 2015 voor u, uw familie en uw naasten. Samen blijven wij de 

kinderen helpen, heel veel dank! Warme groet, Marijke 

 

 



 

 Schooljaar 2014 – 2015 
Het gaat goed in onze scholen. Onze kleuterleidsters werken met 

interesse, zij laten de kleuters veel spelen, observeren en begeleiden 

de kleuters goed en bereiden de lessen met aandacht voor. In 

november werd door de minister van onderwijs op de radio gezegd 

dat het enorm belangrijk is dat de kleuters spelen: “Spelen is 

Leren”. Het heeft jaren geduurd voordat de leidsters achter dit 

inzicht konden staan, maar nu ook de minister het zegt, zijn zij trots 

dat onze school al sinds 1999 zo werkt. Een bezoekje aan de 

kleuterschool is altijd een feest. Alle kleuters spelen in groepen, zij 

krijgen een warme maaltijd en zij genieten!  

Na de eerste examens in november heeft onze lagere school goede 

resultaten laten zien. Kempès, onze directeur, was zeer tevreden. 

Vooral in de lagere klassen ziet hij vooruitgang, omdat er naast het 

klassikaal onderwijs steeds meer aandacht komt voor het kind. Er is 

meer persoonlijke begeleiding. Elke donderdagmiddag en in 

vakanties onderwijst Kempès de onderwijzers en assistenten. Wel 

moet er veel herhaald worden en vaak op onderwerpen terug 

gekomen worden. Kempès leert hen dat het onderwijs in beweging 

is en niet statisch. Hij zegt:’Doe daar iets mee! 

Onze middelbare school heeft elke maand twee dagen examens. Op 

deze manier zien de onderwijzers en Kempès hoe het gaat met de 

leerlingen. De eerste klas middelbare school (7 AF) heeft te veel 

leerlingen, namelijk 78. Wij hebben geen geld om de klas te splitsen 

in twee groepen. Veel leerlingen in deze klas zijn ouder dan twaalf 

of dertien jaar. Dit geeft soms problemen. 

 

Muziekles en schoolkoor 

Door ziekte van Fréderson, onze muziekleerkracht, konden wij pas 

in november met de muzieklessen en het schoolkoor beginnen. 

Twee dagen in de week op donderdag en vrijdag ervaren kinderen 

van onze lagere school het plezier dat muziek geeft. Zij klappen en 

dansen ritmes, zij zingen, zij leren verschillen in tonen, klanken en 

muzieknoten te onderscheiden. Honderddertig leerlingen leren 

fluitspelen? Maar het allerbelangrijkste is dat zij hun talenten leren 

ontdekken en er plezier in hebben. Haïtianen zijn muzikaal, onze 

leerlingen krijgen deze prachtige kans. Dit alles dank zij uw steun!  

 

Terra Cycle, oude en lege schrijfwaar inzamelen 

Ook in Haïti staat bij onze scholen een doos waarin de leerlingen 

legen pennen en viltstiften doen. Marijke neemt deze mee naar 

Nederland. Als een doos 10 kilo of meer weegt dan wordt die met 

een speciaal verzendlabel gratis opgestuurd naar TerraCycle. Deze 

pennen zijn geld waard! Helpt u mee oude lege pennen te 

verzamelen? Dank u wel! 

 

  
Links de doos met lege pennen en rechts Junia ELISME 

 

Onderwijzeres Junia ELISME 

Half november vertelde Kempès mij dat Junia, een zeer goede 

onderwijzeres in klas 2AF-A, is gevraagd om in Furcy directrice te 

worden van een nieuw gebouwde basisschool. Ontzettend blij zijn 

wij dat Junia dit prachtige aanbod heeft afgewezen. Haar 

argumenten zijn dat zij bij ons alle kansen heeft gekregen, 

ontzettend veel heeft geleerd en haar studiekosten voor een deel 

door onze stichting betaald zijn. Zij wil ons niet in de steek laten, zij 

werkt graag in onze school. Junia zit in het tweede jaar van de 

PABO. Als haar examens aan het eind van 2014 goed zijn, mag zij 

naar het laatste jaar overstappen. Junia dank je wel dat jij bij ons 

blijft werken! 

 

5 jaar later 

Over een paar weken is het vijf jaar geleden dat Haïti werd 

getroffen door een aardbeving van ongekende omvang. De weken 

na de ramp was er volop aandacht in de media, zeker doordat een 

aantal Nederlandse gezinnen was betrokken. We herinneren ons 

ongetwijfeld de beelden nog en mochten die zijn weggezakt dan 

komen die straks rond 12 januari vast wel weer voorbij. Want vijf 

jaar later is vaak een moment waarop ‘we’ gaan terugkijken waar 

‘we’ nu staan. En met ‘we’ bedoel ik de media die zal kijken waar 

Haïti nu staat. En ik hoop dat ‘we’ dat positief kritisch en met 

respect doen. Maar het zal mij niet verbazen straks te horen dat er 

niets met de miljoenen van giro 555 is gedaan. Dat het nog een 

puinhoop is, dat mensen nog in tenten wonen, dat iedereen corrupt 

is, dat financiële hulp toch niets uitmaakt. Dat beeldend gebracht 

met filmopnamen van ingestorte gebouwen en mensen in 

erbarmelijke omstandigheden.  

Ik zal de laatste zijn die beweert dat alles perfect is gelopen en ja, 

er moet nog veel gebeuren. Maar ik hoop oprecht dat we straks in 

januari 2015 ook te horen en zien krijgen wat er allemaal wel is 

gedaan. Investeringen in woningen, wegen, infrastructuur, 

onderwijs, werkgelegenheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Dat de bevolking, die zeer veerkrachtig is en die vaak in 

miserabele omstandigheden het maximale uit het leven haalt, dat 

zij zich inzetten voor verbetering, ondanks bijkomende problemen 

als orkanen en een cholera uitbraak. Respect, dat heeft het 

Haïtiaanse volk verdiend. 

 

   
 Woodjina en Rebecca     Ouderochtend met dank aan Marijke en Kempès 

 
Rebecca en Cristel Woodjina 

Op 8 september 2015 is Woodjina geboren. Voor de bevalling zijn 

we naar het ziekenhuis gegaan, de geboorte verliep normaal. 

Omdat Rebecca goed voor haar baby zorgt en goed helpt in ons 

kindertehuis mag zij voorlopig bij ons blijven wonen en heeft zij 

vanaf januari een baan. Zij mag dan elke dag drie klaslokalen 

schoonmaken. Zo leert zij verantwoordelijkheid voor Woodjina en 

zichzelf te nemen. 

 

Afstaan muziekinstrumenten 

Muziekinstrumenten, zoals blokfluiten, gitaren, triangels en andere 

slaginstrumenten en muziekpapier voor fluit, gitaar en piano 

kunnen ingeleverd worden bij ons bestuur in Nederland.  

Iedereen van wie wij al instrumenten hebben ontvangen, 

ontzettend bedankt. Het is geweldig dat onze leerlingen die 

kunnen gebruiken. 

 
Afscheid van onze trouwe Rhino 

De lezers die onze nieuwsbrief al een aantal jaar volgen kennen 

hem wel. Onze Rhino. Een dappere 4x4 terrein “quad”, onmisbaar 

om onze locaties in de bergen te bezoeken. Door de zware 

omstandigheden en de bar slechte wegen heeft onze Rhino 

aangegeven met pensioen te gaan, de kosten om hem rijdende te 

houden wegen niet meer op tegen zijn leeftijd. Maar we kunnen 

niet zonder vervoer. We moeten dus over tot de aanschaf van een 

nieuwe Rhino. Voor deze investering zijn wij op zoek naar 

bedrijven die het financieel mogelijk willen maken een Rhino aan 

te schaffen. Daarom een oproep onder onze nieuwsbrieflezers, 

werkt u bij een bedrijf, of bent u lid van bijvoorbeeld een Rotary 

of Lionsclub die zich hiervoor in willen zetten, neem dan contact 

met ons op. Bij voorbaat dank!   

 



 

 

 

JohnPeter 

Eindelijk was het zover, de grote wens van JohnPeter ging in 

vervulling! JohnPeter werd in 2002 geadopteerd. Toen we twaalf 

jaar geleden op het vliegveld stonden (JohnPeter in de buggy) 
zeiden wij ouders tegen elkaar: "Hier komen we terug!"  
JohnPeter, nu 14 jaar, wilde heel graag zijn biologische moeder en 

zusje ontmoeten en natuurlijk zijn land Haïti zien! 
Marijke kennen we al twaalf jaar, ze heeft voor ons de kontakten 

met de familie van JohnPeter mogelijk gemaakt. Dit was voor ons 

van grote waarde! En deze dagen van ontmoeten waren we bij 

Marijke. Ze was onze tolk, onze reisleidster en nog veel meer!  
De ontmoetingen met de familie van JohnPeter waren heel fijn, we 

waren onder de indruk van de omstandigheden waarin de Haïtianen 

moeten leven: schrijnende armoede. We waren onder de indruk van 

de trots en kracht van de Haïtianen. 
Onder de indruk van de prachtige school! Twaalf jaar geleden 

bezochten we Marijke in Kenscoff. Twee lokalen met kinderen 

ongeveer vijfentwintig? En nu, twaalf jaar later... hoe is dit 

mogelijk? Ruim 700 kinderen staan ‘s morgens op het plein te 

zingen! Zij krijgen eten, leren schrijven en rekenen. Onderwijzend 

personeel, de vrouwen in de keuken die emmers rijst, bonen en een 

saus voor elke schooldag klaarmaken, wat een organisatie! 
 

JohnPeter heeft genoten van het voetballen op het schoolplein en 

het contact met de kinderen in het "babyhuis". JohnPeter heeft 

genoten van het bamboe snijden en om een tuintje van Marijke 

hiermee af te zetten. We voelden ons thuis. Iedere dag zijn we met 

Marijke en de rode Rhino op stap geweest, dat was al een 

avontuur, voor ons onbegaanbare wegen waar Marijke heel stoer 

haar weg in vond. We hebben veel van de omgeving gezien en 

ontdekten dat Marijke veel Haïtianen kent, het was dus regelmatig 

even stoppen, even vragen naar de ander en foto’s maken, heel veel 

foto’s! Naar de markt, de bergen in, het ziekenhuis waar JohnPeter 

is geboren en dat met zijn moeder kunnen bezoeken. Marijke, 

dankzij jou hebben we deze reis kunnen ondernemen. Duizend 

keer bedankt!  

Haïti, het schitterende land (zonsopgang over de bergen), de 

Haïtianen, wat zijn ze ons dierbaar. We moesten echt loskomen en 

na acht dagen weggaan. We zeiden weer: “Haïti, we komen terug!” 

 

    
 

Thuis staat een tafel vol spullen, het ruikt naar Haïti in ons huis, 

lekker! Thuis komen de vrienden en familie, de buren, foto’s 

kijken, vragen: ”Hoe was het?” We raken niet uitgepraat! 

 
Het was meer en het was dieper dan we ons konden voorstellen. 
We hebben de kracht van Marijke en vele anderen gezien, niet bij 

de pakken neerzitten, maar doorgaan steeds maar doorgaan. Dat 

nemen we mee, stilstaan bij de mooie en goede dingen en de 

moeilijke dingen aanpakken waar het kan, accepteren dat ook 

moeilijke dingen niet altijd kunnen veranderen. We zijn 

gemotiveerd om het de mensen in Nederland te vertellen: “Steun 

de Stichting in dit geweldige werk!” En mocht je de kans krijgen 

om Haïti te bezoeken, ga! Een reis om nooit meer te vergeten! 

Marijke, dankzij jou hebben we dit kunnen doen en is het goed 

gegaan. Je hebt bij al onze vragen mee gedacht! Je bent een 

lieverd. We hadden respect voor je, nu is het respect extra en 

bewondering geworden. 1000x bedankt.  

Veel liefs, JohnPeter en Jannie ANDRE 
  

  

 

Donateurreis 

In de vorige nieuwsbrieven stond de aankondiging van onze eerste 

donateurreis naar Haïti. Een spannende onderneming omdat het de 

eerste keer is dat wij zo’n reis organiseren. Intussen is het 

programma klaar en waren er zeven belangstellenden. Helaas zijn 

door omstandigheden vijf personen afgehaakt en zijn er nu twee 

deelnemers over, dus er is nog plaats. De reis is gepland in maart.  

Wil je ons project zelf ervaren en dat combineren met dagexcursies 

om kennis te maken met een geweldig mooi land, neem dan contact 

op met André de Leeuw voor meer informatie over het programma 

en de kosten. Reis je mee, geef je dan op voor 15 januari 2015. 

Graag wil ik u een cadeau geven: Een glimlach 

Samen met u wil ik een uitdaging aangaan. De uitdaging om 10.000 

vrienden te krijgen! 

Tien jaar geleden mocht ik adoptiekinderen van Haïti naar 

Nederland begeleiden. Dat was zeer bijzonder en wat ben ik 

dankbaar dat te hebben mogen ervaren! Tijdens één van deze 

reizen, beleefde ik op een zandpad in Haïti, een “life-changing“ 

moment. De details en het verhaal erachter zal ik u besparen. Sinds 

deze reis, zet ik me in voor Stichting Naar School in Haïti. 

Sindsdien zit Haïti in mijn hart, zijn de gezichten van Haïti een 

onderdeel van mijn leven. Vanaf dat moment besloot ik kinderen in 

Haïti te helpen. Samen met anderen lukt het. Samen met u, toveren 

we een glimlach op die bruine koppies. 

Wat kunt u doen: Wordt vriend! 

Druk op de button op de website: “Ik word vriend” en doneer 

jaarlijks € 25,-- rond de kerst of vul het formulier op de achterkant 

van deze nieuwsbrief in en stuur het naar ons adres in Gees. 

 

Wat krijg jij: Een glimlach 

Een glimlach van een kind in Haïti.  

Een glimlach van mij.  

 

 
 

Persoonlijk heb ik gezien en gevoeld, wat er zich achter die 

Haïtiaanse ogen afspeelt.  

Dat kán een mooi en vrolijk leven worden! 

Als het kind kan lezen, schrijven, basisnormen leert, heeft het een 

kans op een betere toekomst. Stichting Naar School in Haïti is al 

zestien jaar actief in Haïti en zorgt ervoor dat ruim 1.000 kinderen 

naar school kunnen. Dit alles kost geld, veel geld. Op jaarbasis zo'n 

€ 250.000,--. Om te zorgen dat 1.000 kinderen ook in de toekomst 

naar school kunnen blijven gaan, zoeken wij 10.000 vrienden die 

elk jaar rond kerst € 25,-- doneren. 

 

Doel: Het doel is 10.000 vrienden te noteren en dat u meehelpt. 

Die 10.000 vrienden ga ik natuurlijk nooit alleen redden. Daar heb 

ik uw hulp bij nodig. Zet al uw social mediacontacten in om deze 

website en actie onder de aandacht van uw familie, vrienden, 

kennissen en collega’s te brengen. Op die manier moet het gaan 

lukken! Wilt u meer weten?  

Mail mij via 10000vrienden@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. 

Namens de kids in Haïti, dank dat u vriend wordt, Marjan 
Cornelis 
 

 

 



 

Stichting Naar School in Haïti 
Dorpsstraat 12,  7863 PC  GEES 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 
Rabobank Westerbork NL57 RABO 036.94.66.500                                                                          

 
10.000 Vrienden van Stichting Naar School in Haïti 
 
Ja, ik word 10.000 - vriend van de “Stichting Naar School in Haïti” en ondersteun daarmee het werk van deze stichting in Haïti. 
 
Dhr. / Mevr.                    : ............................................................................ 
 
Straatnaam   : ............................................................................ 
 
Postcode en woonplaats : ............................................................................ 
 
Tel.    :  ........................................................................... 
 
E-mail    :  ........................................................................... 
 
IBAN Bankrekeningnummer :  ........................................................................... 
 
Ik machtig Stichting Naar School in Haïti om jaarlijks rond Kerst een bedrag van € 25,00 van mijn bankrekening af te schrijven. 
 
Datum:  ………………………… Handtekening ……………………………………………………. 
 
U kunt het ingevulde formulier opsturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen naar 
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname. 
Deelnemen kan online op www.10000vrienden.nl/Glimlach 

 

Samenwerking Project Francois 

Sinds begin dit jaar werkt onze stichting samen met familie Van 

Thuijl uit Weert. Na verschillende bezoeken aan Haïti waren zij zeer 

gedreven om zich in te zetten voor kinderen in Haïti. Bij het 

opzetten van een eigen project komt dusdanig veel kijken dat na een 

aantal gesprekken zij hebben besloten een samenwerking met onze 

stichting aan te gaan, maar wel met een eigen projectnaam “Project 

Francois”. Vanaf dat moment zijn ze zeer actief en hebben zij al 

heel wat donateurs aan zich verbonden.  

Inmiddels gaan er vijf kinderen in Boucan Carré naar school en 

wordt in december geregeld dat nogmaals vijf kinderen die nog 

nooit naar school zijn geweest, ook deze kans krijgen. Frandais en 

André hebben hard en met succes aan dit project gewerkt. 

 

 
Selanès SILIEN (14)bij aanmelding in school 

Nieuw samenwerkingsverband 
Wij zijn benaderd door Habitat pour Haïti om hen te ondersteunen, 

met name in de communicatie met Haïti. Zij maken het al jarenlang 

mogelijk dat circa twintig kinderen in Port-au-Prince naar school 

kunnen. Door het wegvallen van hun tussenpersoon is communicatie 

zeer lastig geworden. Sinds een aantal maanden treedt onze stichting 

op als lokaal tussenpersoon en is onze medewerker Frandais samen 

met Marijke druk geweest alle documenten te traceren en te 

controleren wat de actuele situatie is. Ondanks dat het intensief en 

tijdrovend werk is hebben we wel veel voldoening van het werk en 

gaan intussen twaalf kinderen weer naar school. 

 

Het bestuur van SNSiH 

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)  8 771 719 

Voorzitter            Marijke Zaalberg     tel. (0593)  332  091 

Penningmeester   André de Leeuw      tel. (0341)  454  493    

Secretaris             Agnes Hoogkamer  tel. (023) 7 430  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-. 

 


