“Stichting Naar School in Haïti”
Haïti Ka-Blain, juni 2014
Beste donateurs en vrijwilligers,

Dank u wel!
Ook namens de ouders van onze leerlingen bedanken wij u heel
hartelijk voor uw giften, ondersteuning en hulp. Wij zijn ons enorm
bewust dat zonder uw giften wij geen middelen hebben om onze
school draaiende te houden. Zonder u is er geen onderwijs voor de
kinderen in Ka-Blain en omgeving.
Heel hartelijk bedankt voor uw gift! Merci beaucoup! Mesi anpil!

Ontmoetingsdag 2014
Interessante presentaties, blije gezichten, weerzien, spelende
kinderen, gezellige BBQ en rennende kinderen; de ontmoetingsdag
2014 was geslaagd!
Op 13 april jl. vierden wij het 15 jarig jubileum van onze stichting
op de ontmoetingsdag in Orvelte. Bestuursleden kijken terug op een
gezellige en informatieve dag. Marijke vertelde o.a. over haar werk
van de afgelopen maanden in Haïti. Haar foto’s ontroerden en foto’s
verbaasden.
Hoe is het mogelijk dat onze kleine stichting, met maar één vaste
“veldwerker” (dat is dus Marijke …) deze school draaiende kan
houden in een moeilijk land als Haïti! Petje af!
André de Leeuw informeerde over de financiën, de begroting en de
mogelijkheid voor u om Haïtiaanse docenten structureel te
ondersteunen. André vertelde over zijn werkreis naar onze scholen
in Haïti en lanceerde de plannen voor de donateursreis 2015. Agnes
Hoogkamer maakte ons enthousiast om mee te fietsen met de
sponsorfietstocht “The Ride on Education”. Dit jaar vierde de
stichting deze feestelijke ontmoetingsdag met een BBQ .

Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain, 28 mei 2014
Marijke
Na een te lange vliegreis ben ik weer thuis gekomen op onze
school. Ik voel mij goed en ik werk met veel plezier.
Een heel mooi moment was op 30 mei tijdens de ouderochtend. Ik
raakte totaal onverwacht hevig ontroerd doordat het schoolkoor
zong en daarna een meisje uit het koor een stap naar voren deed en
zei: “Bedankt mevrouw Marijke dat u in ons gelooft en dat u maakt
dat wij in onszelf geloven. Jullie als ouders, ik vraag jullie om in
ons te geloven en dat jullie in jezelf geloven, net zo als onze
directrice doet. Want als jullie in jezelf geloven, dan kan je jouw
droom verwezenlijken en mij helpen mijn droom te realiseren,
dank je wel!” Mijn tranen kwamen spontaan.

Het startschot is gevallen, rennen voor onderwijs in Haïti
De sponsorloop in de middags was gezellig en een succes!
Kinderen van 3 tot en met 18 jaar oud renden zich in het zweet om
leeftijdsgenoten in Haïti te helpen. De sponsorloop bracht meer dan
driehonderd euro op!
Marijke schaft hiervan schoolboeken en schriften aan in Haïti.
Fantastisch gedaan kids! Marjan Cornelis

Tijdens het zingen van het koor voelde ik heel diep wat een
positieve invloed onderwijs en de muzieklessen hebben op de
kinderen. Hun plezier in het zingen en fluiten, het maakt hen zo
blij, het haalt hen voor vele momenten uit de ellende van de harde
werkelijkheid van honger, armoede en overleven. Het geeft hen
hoop op een betere toekomst en de mogelijkheid om door te
kunnen leren en een opleiding te kunnen volgen. Ook deze
kinderen kunnen hun dromen toelaten en waarmaken.
Dat u en ik dit samen voor deze kinderen mogen doen is een grote
rijkdom. Een rijkdom op zielsniveau.
De ouders, leerkrachten en ik beseffen heel goed dat alleen door
uw giften en uw hulp wij dit belangrijke werk kunnen voortzetten.
Na de ouderochtend kwamen meerdere ouders en leerkrachten naar
mij toe om mij te zeggen u hartelijk te bedanken. Bij deze doe ik
dat! Warme groet, Marijke

Vrijwilliger
Geheel onverwacht is Wouda Beitler drie weken bij ons in KaBlain. Zij is bijna 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Wouda helpt
het niveau van lesgeven weer een tandje op te krikken.
Macadamia notenbomen en bomen planten
Onze eerste Macadamia-notenbomen groeien goed. Zij zijn gepoot
rond onze school en bij kinderen thuis. De tweede serie noten zijn
begin april de grond ingegaan. Op dit moment zijn er al 86
opgekomen. Vijftig noten hadden te nat gestaan, zij waren wit
uitgeslagen. Zo doen wij veel ervaring op.
Onze school is uitgekozen om mee te werken aan een project om in
de bergen in 10 jaar vijf miljoen bomen te planten. De USAID heeft
mensen opgeleid in Kenscoff. Pierre Paul Jules, medewerker van
SOHADERK, heeft samen met Kempès en een groep leerlingen van
onze school de eerste honderd bomen helpen planten.

Schooljaar 2013 - 2014
Trots kijken wij terug naar het afgelopen schooljaar. Het gaat goed.
Onze leerkrachten komen op een beter niveau, al is Kempès, onze
directeur, zeker twee ochtenden in de week in klassen om
onderwijzers te observeren. Ziet hij dingen die beter kunnen gaan,
dan bespreekt hij het met diegene en geeft hij de volgende dag les in
die klas. Op deze manier begeleidt hij de leerkracht, die het nodig
heeft. Elke donderdagmiddag leidt hij de onderwijzers op.

Eind mei 2014

Schooljaar 2014 – 2015
Dit schooljaar geeft ons kopzorgen, die te maken hebben met het
aantal leerlingen per klas. Als President Martelly voor de laagste
vier klassen met ieder 45 leerlingen gaat betalen dan houden wij in
enkele klassen twaalf tot 65 leerlingen over. Onze leerkrachten zijn
niet goed genoeg om voor een combinatieklas te staan, zij kunnen
dat niet aan. Hele grote klassen met zestig leerlingen of meer willen
wij eigenlijk niet. Dit worden lastige keuzes. Wij hebben overleg
gehad en besloten dat er een honderd leerlingen extra op onze
school ingeschreven mogen worden, zodat dit probleem zich oplost.
Op onze kleuterschool mogen dit schooljaar ook peuters komen die
bijna drie jaar oud zijn. Zij moeten kunnen praten en zindelijk zijn.
Ouders houden deze kinderen anders het hele jaar thuis, zij zijn niet
gewend om halverwege het jaar een kind naar school te laten gaan.
President Martelly heeft ingesteld dat alle leerlingen die officieel
staatsexamen doen hun schooluniform aan moeten. Daardoor wordt
op onze school ook voor de zesde klas een uniform verplicht.
Maaltijden op school
In het nieuwe schooljaar is het nodig dat alle leerlingen een warme
maaltijd krijgen. Er zijn te veel leerlingen die op school komen
zonder iets gegeten te hebben. Vaak krijgen zij thuis te eten als zij
uit school komen, dat is één keer per dag. Dit is een groot probleem,
want een jaar lang aan 700 kinderen elke dag een maaltijd geven
kost onze stichting € 24.000,--. De leerlingen, die het kunnen
betalen geven € 9,-- op jaarbasis. Daarnaast hebben wij nog €
18.000,-- nodig om kosten dekkend te werken. Onze nieuwe keuken
is er klaar voor. Wij hopen dit geld bij elkaar te krijgen, het is
namelijk echt noodzakelijk. Als je niet ontbeten hebt, dan kan je je
in de klas niet concentreren en dus de leerstof niet goed opnemen.

Kleutertoiletten
De kleutertoiletten zijn voor 1 september klaar. Het dak is gestort,
nu begint men aan de afwerking en het stukadoren van de muren.
De bouw duurt langer, omdat er alleen gebouwd wordt als ik er ben.
Op deze manier wordt er netter gewerkt. Onder het gebouw is een
waterreservoir gemaakt zodat er water is om handen te wassen en de
toiletten door te spoelen.

Muziekles en schoolkoor!
De muzieklessen onder leiding van Fréderson Joseph zijn een
succes, onze leerlingen hebben er veel plezier in. Zij kunnen nu
noten lezen en meerdere liedjes zingen. Fréderson heeft een lied
voor onze school gecomponeerd, dat de leerlingen samen zingen.
In het nieuwe schooljaar wordt Fréderson onze muziekleraar en
krijgen alle klassen van de lagere school muziekonderwijs en leren
zij fluitspelen en noten lezen. Er zijn contacten met muziekwinkel
Meibergen in Deventer om muziekinstrumenten aan onze school te
doneren. Meerdere mensen hebben ons hun sopraan-, alt- of
tenorfluit gegeven. Ook zijn er muziekboeken voor fluit en piano
binnen gekomen. Hebt u nog muziekinstrumenten die u niet meer
gebruikt, wilt u die alstublieft geven aan onze school? Dan kunnen
nog meer leerlingen muziek maken. Heel veel dank!
Wouda weer terug!
Op de Haïtiaanse ontmoetingsdag in april kreeg ik echt heimwee
naar het land en de kinderen. Toen heb ik de stoute schoenen
aangedaan en bij mijn nieuwe school verlof gevraagd om naar
Haïti te gaan en dat heb ik gekregen!
Op 22 mei, na een enerverende reis samen met Marijke, ben ik
hier weer terug. Toen wij kwamen aanrijden, kon ik vanuit de
verte al zien wat er weer aan de school is gebouwd. De nieuwe
directiekamer en de keuken had ik nog niet gezien. Wat een
prachtig gezicht als je in de verte deze grote zonnige school (geel
geverfd) tegen de berg aan ziet staan. Ik word er altijd weer stil
van dat iemand dit in haar eentje kan bereiken in een zo moeilijk
land als Haïti.
Natuurlijk ben ik direct vrijdag even door de klassen gelopen. Als
eerste bij de kleuters. Wat was de sfeer daar goed en wat genoten
de kinderen. Er was een klas aan het sporten en dansen op muziek.
Er zat een klas in de kring. Zij oefenden het opzeggen van een
versje voor Moederdag. Er was een klas aan het spelen met de
spullen die de afgelopen jaren zijn meegekomen uit Nederland.
En… wat gaat het goed met de kleuterklassen. Na heel veel jaar
werk en oefening weten de leerkrachten nu dat de kinderen meer
leren en plezier hebben door te spelen, te bewegen en te knutselen.
Hierdoor hebben zij er zelf ook meer plezier in.
Volgende week ga ik les geven in de andere klassen. Voordoen is
erg belangrijk en met de uitleg waarom je iets doet.
Elf jaar geleden was ik hier voor het eerst. Wat een enorm verschil
met de school en de leerkrachten van toen. Wouda

Project Francois
Op 13 mei 2014 zijn Guyberli, Gerrie en Diyou Van Thuijl samen
met Kelly van der Kruijs een nieuw project gestart gericht op
onderwijs in Haïti, in de regio van Boucan Carré. Om niet het wiel
opnieuw uit te vinden maken zij gebruik van de expertise van
Stichting Naar School in Haïti. Wij zijn erg onder de indruk van
de motivatie en gedrevenheid en zien uit naar een goede
samenwerking. Zij hebben een eigen Facebook pagina ontworpen,
"Project Francois". Neem ook eens een kijkje op die pagina.

Werkbezoek André de Leeuw (penningmeester)
Haïti, een land van uitersten. Je haat het of houdt er van. In mijn
geval is er absoluut sprake van ‘houden van’. Hoe kan het ook
anders als je zoon er vandaan komt. Toch hoor ik mezelf in januari
2010, bij het loskomen van het vliegtuig, zeggen: ‘Hier kom ik
nooit meer’. Het heeft tot 2013 geduurd voordat ik weer terug ging
om te kijken of er toch sprake zou zijn van verliefdheid. Gelukkig
bleek dat het geval, daarom ben ik afgelopen maart weer terug
gegaan. Terug naar Haïti en terug naar onze scholen. Ook deze
keer nog zonder vrouw en kind.
Op school wachtte er een fikse lijst met activiteiten en natuurlijk
de inspecties bij de scholen. Heerlijk een week met Marijke
uitgebreid bij kunnen praten, plannen maken en nadenken over de
toekomst. Een bestuursvergadering van een week!
Ik geniet van de sfeer, geur, warmte en de mensen. De kinderen, de
start van de school, het gezang, het kinderhuis, teveel om op te
noemen. Echt, u zou het zelf eens moeten ervaren.
Voor het tweede jaar Gelin bezocht en wat mooi om te zien dat de
lokale bevolking samen de school aan het uitbouwen is. Voor ons
hebben ze zich bewezen en we hebben besloten hen niet alleen met
materiaal te steunen maar ook financieel. Gelin is geen eigen
school (zoals Ka-Blain en Godinot) maar een zelfstandige school
die we steunen zonder de leiding of verantwoording over te nemen.
Ook stond dit bezoek in het teken van de organisatie van onze
eerste donateurreis. Begin 2015 gaan we met een groep naar Haïti.
Wat een mooie plekken en natuur gaan we zien. Bij deze trip ben
ik uw reisleider, ik kan niet wachten om te gaan. Er is overigens
nog plek dus mail mij! André
Donateurreis 2015
In het eerste kwartaal 2015 is het zover, onze allereerste
donateurreis gaat van start. Een unieke gelegenheid om het
schoolleven van dichtbij te ervaren en kennis te maken met het
dagelijks leven in de bergen van Ka-Blain en Port-au-Prince.

Jaarrapport 2013 (beknopt weer gegeven)
Wij kijken met gemengde gevoelens terug op 2013. Op school gaat
het goed, het lokale management komt steeds beter in zijn rol, de
bouwactiviteiten nemen af en veel leerlingen laten uitstekende
resultaten zien. Echter, de neergaande lijn van donaties heeft zich in
2013 doorgezet. In 2012 ontvingen wij nog € 211.000,-- aan
donaties, in 2013 is dit teruggelopen naar € 191.000, --.
Jaarcijfers Nederland
Wij hebben 2013 afgesloten met een reserve van € 183.000,--, dit is
€ 14.000,-- minder dan eind 2012. De reserve ten behoeve van de
bouw is intussen geheel aangesproken.
Als Stichting hebben wij niet het doel om (grote) reserves op te
bouwen. De huidige reserve is opgebouwd in 2010 toen wij een
groot bedrag aan donaties hebben ontvangen. Om continuïteit van de
school en alle medewerkers en kinderen die van ons afhankelijk zijn,
te waarborgen, is besloten om een algemene reserve aan te houden
die gelijk is aan de jaarlijkse exploitatiekosten. Wij hebben nu nog
niet het gewenste niveau aan reserve gerealiseerd.
Baten 2013
In 2013 hebben wij in totaal € 191.000,-- aan donaties mogen
ontvangen. Een mooi bedrag waar wij onze donateurs erg dankbaar
voor zijn. In 2011 bedroeg dit € 211.000,--. In 2013 is er totaal
€ 191.000,-- door ons gedoneerd aan onze stichting in Haïti.
Lasten 2013
Onze doelstelling is de kosten zo laag mogelijk te houden om zoveel
mogelijk van de fondsen in Haïti te kunnen besteden. Totaal
bedroegen onze kosten € 25.000,-- en dat is exact gelijk aan vorig
jaar. Totaal 87% van de donaties zijn direct ten goede gekomen aan
ons project in Haïti.
Onze stichting is geheel afhankelijk van vrijwilligers, alleen een
groot deel van de administratie en het secretariaat hebben wij
uitbesteed. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Naast het verblijf op onze school bestaat er ook de mogelijkheid
deel te nemen aan (optionele) excursies. Intussen hebben we het
programma voor het overgrote deel klaar. Er is nog één route die
qua vervoer voor een uitdaging zorgt, dat maakt dat we nu nog
geen compleet programma kunnen presenteren. Wij verwachten
die nog voor de zomervakantie af te ronden. Volg onze website en
Facebook pagina of neem contact met mij op.
Vanaf het vertrek uit Amsterdam wordt u begeleid door mij, ik zal
gedurende de gehele reis en excursies uw ‘gids’ zijn. Kost en
inwoning in onze school is inbegrepen maar wij wijzen u erop dat
het geen vier sterren hotel is en dat u rekening moet houden met
“primitieve” omstandigheden.
Voordat we op reis gaan maakt u natuurlijk kennis met uw
reisgenoten en krijgt u een uitgebreide briefing over de reis. De
kosten voor deze reis zijn op dit moment nog niet bekend. Naar
verwachting zal dit circa € 2.000,-- bedragen, inclusief ticket,
transfers en overnachtingen maar exclusief optionele excursies.
Maar u kunt ook geheel kosteloos mee op reis! U kunt namelijk
reispunten verdienen met het werven van donaties voor onze
stichting. Elke € 10,-- aan donaties door u aangebracht levert 1
reispunt op. En als u totaal 1.250 reispunten heeft gespaard dan
nemen wij de reiskosten voor onze rekening. Dit zijn behoorlijk
wat reispunten maar wij weten uit ervaring dat dit met behulp van
familie, vrienden, bedrijven en veel enthousiasme realiseerbaar is.
Of neem deel aan de fiets-sponsortocht The Ride on Education.
Hebt u belangstelling in deze geweldige reis, neem dan contact op
met mij, André de Leeuw.

André en Marijke vlakbij de school in Gelin

Jaarcijfers Haïti
In 2013 zijn de kosten voor het draaiende houden van de school
gedaald van € 203.000,-- naar € 168.000,-- per jaar. Omdat wij een
daling van de inkomsten voorzagen zijn er tijdig maatregelen
genomen om de kosten te beperken. Het maximaal haalbare is nu
echter wel bereikt.
Prognose 2014
De resultaten van 2013 zijn verwerkt in onze meerjaren prognose.
Met het teruglopen van de donaties en het naar verwachting stijgen
van de kosten in Haïti verwachten wij voor 2014 een
begrotingstekort van € 35.000,--.
Dit betekent dat wij ons nog actiever moeten gaan opstellen om het
aantal donateurs in Nederland te laten stijgen. Met een algemene
reserve van € 183.000,-- zijn wij nog in staat dit begrotingstekort een
aantal jaar op te vangen maar dit is voor de continuïteit van de
school op langer termijn natuurlijk niet gewenst.
Op onze website staat ons financieel jaarverslag 2013

Sponsorfietstocht naar
Denemarken 2014
oproep door Klaas Willems
Vorig jaar ben ik voor de ‘Stichting Naar School in Haïti’ naar
Schotland gefietst. 700 km met een groep van 23 deelnemers tussen
de 8 en 67 jaar. Hiervoor werden mijn fietsvrienden en ik
gesponsord zodat er totaal een bedrag van een dikke € 10.000,-- is
opgebracht voor het onderwijsproject in Haïti. De kinderen en de
onderwijzers zijn jou hier dankbaar voor. Zo heeft hun toekomst nog
meer perspectief gekregen en is hun leven vrolijker geworden.
Ook de komende zomer is er een sponsorfietstocht georganiseerd.
Nu van de “Drentse Hooglanden” naar de “Deense Hooglanden”.
De eindbestemming is Silkeborg in Jutland. Weer ongeveer 700 km.
En ook dit keer zou ik een beroep op jou willen doen om mij te
sponsoren ten behoeve van dit onderwijs project in Haïti. Je doet het
niet voor mij maar voor de kinderen op de school van Marijke.

EO Tv programma “Geloven op 2”
In het tv-programma ‘Geloven op 2′, stelt de EO elke week een
andere woonplaats in Nederland centraal. Daar gaan de
presentatoren op zoek naar karakteristieke dorpsverhalen, tradities,
inspirerende bewoners en verhalen die het hart raken.
In week 21 van 2014 waren inwoners in Westerbork en omgeving in
de uitzendingen te zien.

Marijke, Emma en Herman Wegter

In 2013 de fietstocht naar Schotland, lekke banden horen erbij!

De ‘Stichting Naar School in Haïti’, in de bergen ten zuiden van
Kenscoff, bestaat nu 15 jaar en de initiatiefneemster Marijke
Zaalberg uit Westerbork heeft ook voor 2014 weer veel
verplichtingen die geld kosten. Het is een huzarenstukje hoe ze, met
een beperkt budget van € 200.000,--, jaarlijks aan ongeveer 1.000
kinderen en 60 man personeel niet alleen les geeft maar ook
medicijnen en andere medische hulp verschaft, als Haïtiaanse ouders
het zelf niet kunnen betalen. Marijke is bijna 8 maanden per jaar
daadwerkelijk in Haïti aanwezig om alles in goede banen te leiden
en om de vinger aan de pols te houden. Elke donatie-euro wordt
goed besteed.
Haïti ondervindt nog dagelijks de gevolgen van de grote aardbeving
op 12 januari 2010 en van andere natuurrampen.
Haïti heeft een bevolkingssamenstelling met maar liefst 43%
kinderen onder de 18 jaar, waarvan slechts 6% daadwerkelijk
onderwijs krijgt. Er is 70% werkloosheid. Bovendien is er sprake
van ondervoeding en slechte medische omstandigheden.
Fietsers kunnen zich bij mij aanmelden en informatie vragen.
Donaties, hoe groot of klein ook, zijn zeer welkom. Als je de
kinderen in Haïti wilt steunen dan kan dat door een gift over te
maken op: bankrekening nr: NL 39 ASNB 88 75 696 594 t.n.v. The
Ride on Education en vermeld hierbij “Haïti/Klaas”.
Mede namens Marijke Zaalberg en de kinderen in Haïti; hartelijk
dank voor de medewerking en voor de donatie.
Voor meer informatie kijk op: www.TheRideonEducation.nl
Met vriendelijke groet, Klaas Willems , Beilen

Presentator Herman Wegter interviewt Marijke over het bijzondere
werk dat zij in Haïti doet. De cameraploeg volgde ook de
fietstraining van Marijke en haar kleindochter Emma (13 jaar) voor
de sponsorfietstocht “The Ride on Education”.
De uitzending is te zien op www.uitzendinggemist.nl - Nederland 2
op 22 mei 2014.
Het begint bij ca. 08.09 minuten met een gesprek op de markt met
René Huigens over “The Ride on Education”. Daarna volgt het
interview met Marijke. U wilt ook helpen? Dat kan!
Fiets mee naar Denemarken komende zomer of sponsor Marijke
tijdens haar fietstocht van 700 km. Groet, Marjan
Het bestuur
Wilt u als vrijwilliger drie maanden of langer in Haïti bij ons werken
of in Nederland meewerken? Hebt u algemene vragen over ons werk
of wilt u een lezing? Inlichtingen en contact graag via:
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
Kantoor
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Marjan Cornelis
Marijke Zaalberg
André de Leeuw
Agnes Hoogkamer

tel. (085) 87 71 719
tel. (0593) 332 091
tel. (0341) 454 493
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-.

