
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”         
 

   Haïti Ka-Blain, maart 2014 

 

   Beste donateurs en vrijwilligers, 

 

Dank u wel! 

Ontzettend bedankt voor al uw giften en uw inzet voor onze 

leerlingen en ons werk in Haïti. Doordat u onze stichting zo 

trouw helpt, geeft het ons de mogelijkheid om dit mooie 

werk te doen en te kunnen voort te zetten. Heel hartelijk 

bedankt, mesi anpil! 

 

 
Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain, 25 februari 2014 

Vrijwilligers 

Ismaëlle werkte sinds half september met veel plezier in ons 

kindertehuis. Jammer genoeg had zij al enige tijd erg 

heimwee. Zij is begin maart terug gegaan naar Nederland. 

Stephan Barneveld is sinds 8 februari bij ons. Misschien 

komt hij in het najaar terug om Franse les te geven. 

Andre de Leeuw komt 10 maart voor ruim een week. Ik 

verheug me er erg op om onze projecten met hem te delen. 

 

Marijke 

Elke keer als ik in Haïti terug kom, dan voelt het als thuis 

komen. De eerste dag voelt alsof ik nog niet geland ben, of ik 

ergens tussen Nederland en Haïti zweef. De eerste nacht 

slaap ik diep en weet ik niet waar ik ben als ik wakker word. 

Dan opeens ben ik weer helemaal in Haïti. Dan komt het vele 

werk op mij af en doe ik mijn best kalm aan te doen. 

Op dit moment voelt mijn leven zwaarder, ik maak 

ontwikkelingen door die moeilijk voor me zijn. Ik weet dat 

dit voorbij gaat en ik me weer fijner zal gaan voelen.  

Voor veel Haïtianen blijft het leven enorm zwaar, is er 

weinig of geen verbetering. De meeste volwassenen zijn 

nooit naar school geweest; zij hebben geen betaald werk; zij 

leven zonder sociale voorzieningen; zij hebben elke dag het 

probleem om voor hun kinderen eten te vinden. Kempès 

vertelde mij dat er in Haïti veel kinderen zijn, die ’s morgens 

niet weten of er die dag eten voor hen is. Dit raakt mij diep. 

 

Op 5 april kom ik terug in Nederland, ook daar heb ik mijn 

thuis. Wat een rijkdom om twee plekken te hebben waar ik 

me thuis voel en elke dag een goede maaltijd te hebben.  

Ik kijk ernaar uit u op onze ontmoetingsdag te ontmoeten; ik 

verheug me er op u te vertellen over het werk in en rond 

onze scholen en in ons kindertehuis. Warme groet, Marijke 

 

Ontmoetingsdag 13 april 2014  
Stichting Naar School in Haïti 15 jaar!  

Samen met u willen we ons 15 jarig jubileum vieren op de 

ontmoetingsdag. Dit jaar maken we er een extra feestelijke 

dag met een informatieve ochtend en een gezamenlijke BBQ! 

’s Middags kunnen kinderen meedoen aan de Haïti - 

sponsorloop. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief 

meer. Vijftien jaar onderwijs in de afgelegen bergen van Haïti 

is wel een feestje waard! 

 

Wij nodigen u graag uit op deze gezellige en informatieve 

dag in “De Veldhoeve” net buiten het dorp Orvelte. Adres: 

Zuideresweg 10, 9441 TZ Orvelte.  

Aanmelden voor de BBQ kan bij ons stichtingskantoor vóór 

woensdag 9 april (per mail of telefonisch tel. 085-877 1719). 

Geef daarbij a.u.b. aan als u vegetarisch wilt eten.  

De kosten zijn € 15,- per persoon voor de BBQ inclusief 

drankjes en dessert, ’s ochtends koffie of thee. Kinderen t/m 

15 jaar een euro per levensjaar (inclusief limonade). Neemt u 

niet deel aan de BBQ dan graag een bijdrage voor de koffie of 

thee met koek: € 3,-. Graag gepast betalen bij binnenkomst.  

Mail voor opgave BBQ:  info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl 

 

  
          Alexander en Marckus                       Myka, Harry en Wismaïline 

 

Programma: 

10.30: Welkom, elkaar ontmoeten met koffie, thee of   

             limonade en de mogelijkheid om sponsorlijsten van 

             kinderen  in te vullen. 

11.00: Welkomstwoord door Marijke Zaalberg. 

11.05: André de Leeuw vertelt over zijn reis naar onze 

            scholen in Haïti, de donateursreis in 2015, financiën 

            en het HaitiKidz- en DocentenSupportPlan. 

 11.25: Agnes Hoogkamer: The Ride on Education; 

             Sponsorfietstocht in juli 2014 naar Denemarken. 

11.30: Vrijwilliger. 

11.38: Linda Bergmans: Vrijwilligers naar en in Haïti. 

11.45: Marijke over haar werk in en rond onze scholen. 

12.30: Aanvang barbecue in de tuin van "De Veldhoeve". 

14.00: Sponsorloop kinderen. 

15.00: Huiswaarts. 

 

Zoals elk jaar is er genoeg tijd om gezellig te praten en 

samen te eten. We sluiten af rond 15.00 uur. U bent van 

harte welkom! Tot ziens op zondag 13 april. 
André, Agnes, Marijke en Marjan 
 
 
 



 

 Licentie 

Half februari hebben wij de licentie voor onze school 

opgehaald bij het Ministerie van Nationale Onderwijs en 

Beroepsopleidingen. Na vijf jaar wachten is het fijn dat de 

officiële documenten er zijn. Ook Kempès heeft zijn 

vergunning om als directeur de school te leiden ontvangen.  

 
 

Onze lagere school in Ka-Blain 

Het onderwijs in onze school gaat stapje voor stapje vooruit, 

onze onderwijzers werken beter. Elke donderdagmiddag leidt 

Kempès, onze directeur, de onderwijzers op en meerdere 

ochtenden geeft hij les in enkele klassen, zodat de 

onderwijzers en assistenten zien hoe het ook anders kan.  

 

Pabo 

Zes van onze onderwijzers studeren in het weekend op onze 

kosten aan een Pabo. Zij hebben een contract waarin staat dat 

als zij na drie jaar afstuderen, zij voor elk studiejaar drie jaar 

bij ons moeten blijven werken. Zo niet dan moeten zij alle 

kosten terugbetalen. Er zijn nog vijf assistenten die op eigen 

kosten deze opleiding doen. Op deze manier hopen wij onze 

goede resultaten te behouden en steeds beter te worden. 

 

 
 

Onze kleuterschool 

Onze kleuterleidsters zijn erg enthousiast aan het werk. Zij 

werken in de kring, zij vertellen, lezen boeken voor, werken 

in groepen, knutselen met “waardeloos” materiaal, spelen 

poppenkast en doen kleutergymnastiek. Rosita en Odenie 

werken met heel veel enthousiasme. Ik word elke keer blij als 

ik bij hen in de klas ben. Bechedad, zij heeft 38 jongste 

kleuters van drie en vier jaar, neemt het wat gemakkelijker. 

Op mijn verzoek observeert en helpt Rosita haar een half uur 

per dag. Erg positief is dat Bechedad haar hulp accepteert. 

Rosita heeft 46 kleuters van vier en vijf jaar, Odenie heeft 54 

oudste kleuters, beiden hebben twee assistenten. 

 

 

Kempès en Rosita trouwden 1 maart 2014 
Heel blij ben ik voor Kempès en Rosita dat zij begin maart 

zijn getrouwd. Zij zijn belangrijke personen voor onze 

school. Zij zullen in de toekomst samen onze school kunnen 

leiden. Twee fijne oprechte mensen met het hart op de goede 

plaats en beiden super goed in hun werk.  

 

Kleutertoiletten, met dank aan het Jomanda kinderfonds 

In de eerste week van maart zijn de bouwvakkers onder 

leiding van Jean Max NOEL begonnen met de bouw van de 

kleutertoiletten. Het gat voor het bassin was vorig jaar al 

gegraven. Materialen voor de bouw zijn ingekocht.  

Het Jomanda Kinderfonds heeft onze stichting € 5.000,- 

geschonken. Samen met andere giften is er nu voldoende 

geld om de toiletten te bouwen. Heel hartelijk bedankt! 

 

Muziekles en schoolkoor! 

Elke dinsdagmiddag zingt ons kinderkoor onder leiding van 

Fréderson JOSEPH. Hij weet de kinderen te boeien en zingt 

enthousiast mee terwijl hij piano speelt op het keyboard. 

Op woensdagmiddag is er fluitles. Alle leerlingen kunnen 

inmiddels de eerste achttien oefeningen spelen en de noten 

lezen. Zij krijgen een warme maaltijd voordat de 

muzieklessen beginnen. ‘s Morgen vroeg word ik vaak 

wakker van de klanken van een fluit. Een leerling woont 

vlakbij de school, zij oefent elke dag heel trouw.  

 

 
Fréderson geeft fluitles 

 

Ons kindertehuis: Maison Soleil de Hollande 

In ons kindertehuis wonen Wiwi (16), Adilien (13), Kettie 

(9), Genia (5) en Kathia (4). Het is een leuk gezin. Ismaëlle 

zorgde vier nachten voor hen, de kinderen genieten van alle 

liefde en zorg die zij en de madames hen geven. 

 

Wist u dat … 

- in de Haïtiaanse grondwet sinds 1987 staat dat er leerplicht 

is in Haïti? 

- in de Haïtiaanse grondwet staat dat onderwijs in de lagere 

school gratis is? Maar dat dat niet zo is! 

- het Ministerie van Onderwijs onder President Martelly aan 

onze school in Ka-Blain voor klas 1, 2 en 3 geld betaalt? 

- het toegezegde geld 3 x USD 4.050,- per jaar is? 

- dit niet toereikend is om het onderwijzersloon te betalen? 

- de ontbossing van Haïti mede uit de tijd stamt dat het land 

onafhankelijk werd van Frankrijk? 

- dat de Haïtianen er meer dan 100 jaar over hebben gedaan 

om de afkoopsom aan Frankrijk af te betalen? 

- dat de schuld werd afgelost door het sturen van hout? 
 



 

 
 

Ka-Blain, 21 februari 2014, Stephan Barneveld 

 Na 25 jaar muzikant kreeg ik dan eindelijk de kriebels om wat met 

mijn opleiding Franse taal- en letterkunde te doen.  

In 2011 ben ik gestart met de deeltijd opleiding docent Frans aan 

de NHL in Leeuwarden. Wat ik natuurlijk wist, was dat er nogal 

wat schortte aan mijn spreekvaardigheid. Tijdens mijn studie 

werkte ik al als muzikant, dus ik had geen tijd om ook als au-pair 

te gaan werken.  

Ik wilde graag wat doen voor anderen en wat van de wereld zien. 

Ik ging op zoek naar een land buiten Europa waar Frans gesproken 

wordt en kreeg een leuke reactie van Linda van de Stichting Naar 

School in Haïti. Nadat mijn doopceel gelicht was, kreeg ik 

goedkeuring om naar de school in Ka-Blain te gaan.  

Ik had aan Linda doorgegeven dat ik graag les wil geven in Haïti 

en eind 2013 heb ik met Marijke de mogelijkheden besproken.  

Eenmaal hier raadde Kempès (de directeur) mij aan om te 

observeren in de klassen en te kijken hoe er in onze middelbare 

school gewerkt wordt. Prachtig om te zien wat er hier al bereikt is. 

De leerlingen gaan vijf dagen naar school van 8.00 tot 14.15 uur. 

Ze krijgen les in blokken van twee uur in: wiskunde, natuurkunde, 

aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, Engels, Spaans, Creools en 

maatschappijleer. Voor elk vak zijn er leraren en boeken; het 

lesrooster is overzichtelijk.  

Voor zover veel overeenkomsten met Nederland. Maar er zijn ook 

verschillen. De kinderen dragen een uniform en komen allemaal 

lopend naar school (soms drie uur lopen door de bergen.). 

 

 
                      Stephan Barneveld verft moeilijk bereikbare randjes 
Ook de manier van lesgeven verschilt met de manier die ik voor 

mijn studie heb geleerd. Zo is het gebruikelijk dat er gereciteerd 

wordt. De kinderen lezen gezamenlijk hardop uit het boek of wat 

de leraar op het bord heeft geschreven. De leraar is veel aan het 

woord en laat weinig initiatief over aan de leerlingen. Gelukkig 

mag er op deze school niet geslagen worden door de leraar, maar 

een goed systeem voor sancties ontbreekt nog in het voortgezet 

onderwijs. De kinderen worden de les uitgestuurd als ze vervelend 

zijn en zijn niet met onderwijs bezig. Ik heb overlegd met Kempès 

over bovenstaande punten. Een voorstel om de twee uur durende 

les op te splitsen in een theorie- en praktijkgedeelte (opdrachten 

maken) viel in goede aarde. Ook worden de leerlingen niet meer de 

klas uitgezet, ik geef hen na schooltijd huiswerkles of laat hen een 

opstel schrijven. Veranderingen die we nog verder moeten 

uitwerken; het is een stap in de goede richting. 

Vervelen doe ik mij absoluut niet, naast bovenstaande activiteiten 

en klussen aan de school doe ik nog twee opdrachten voor mijn 

opleiding. Ik werk vraagstellingen uit over de rol van de Franse 

taal in het voortgezet onderwijs. Ik kom er achter dat er hier veel 

bijzondere dingen zijn gebeurd in het verleden. De Fransen hebben 

er alles aan gedaan om de Franse taal te behouden, dat terwijl 95 % 

van de Haïtiaanse bevolking alleen Creools spreekt. 

Frans is de taal voor de elite en om verder te komen op de 

maatschappelijke ladder moet de Haïtiaanse bevolking Frans 

spreken. Nooit aan gedacht toen ik aan dit avontuur begon... 

Stephan Barneveld (vrijwilliger, Ecole Soleil de Hollande)  

 

 

 

 

Donateurreis 2015 

In de afgelopen 15 jaar is er hard gewerkt aan de bouw van de 

school. En ook de komende 15 jaar zijn er nog verschillende 

projecten die we willen uitvoeren, maar het overgrote deel van het 

bouwen is gerealiseerd. En dat betekent dat er minder tijd en energie 

in het begeleiden van de bouw gaat zitten en er langzamerhand tijd 

vrijkomt om andere activiteiten op te zetten. 

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we volgend jaar onze 

allereerste donateurreis organiseren. Dus in plaats van de 

ontwikkelingen via de website en nieuwsbrief te volgen kunt u het 

project met eigen ogen komen bekijken! 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. 

 

 
Naast het verblijf op onze school bestaat er ook de mogelijkheid deel 

te nemen aan (optionele) excursies. De komende periode werken we 

aan het samenstellen van een boeiend en afwisselend programma. 

Naar verwachting reizen we in het eerste kwartaal van 2015 maar 

exacte details volgen later via onze website en Facebook. Vanaf het 

vertrek uit Amsterdam wordt u begeleid door onze ambassadeur en 

bestuurslid André de Leeuw die gedurende de gehele reis en 

excursies uw ‘gids’ is. Kost en inwoning in onze school is 

inbegrepen maar wij wijzen u erop dat het geen vier sterren 

hotelgelegenheid 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.  

 

Wilt u meer weten over deze reis, volg dan onze berichten op 

Facebook en onze website. Hebt u belangstelling in deze geweldige 

reis, neem dan contact op met André de Leeuw. Het aantal 

deelnemers is gemaximaliseerd dus u kunt geheel vrijblijvend een 

voorreservering maken. 

 

Facebook 

Naast deze nieuwsbrief informeren wij u al jaren via onze website. 

Op onze site is alle informatie over onze stichting te vinden, 

artikelen te raadplegen of de ontwikkelingen van de bouw te volgen. 

Vorig jaar zijn we gestart met onze Facebook pagina en we zitten 

intussen rond de 400 volgers. We gaan onze Facebook steeds 

actiever inzetten. Dus bezoek en ‘like’ onze pagina en mis niets 

meer. U krijgt daarbij ook regelmatig mooie foto’s van school of uit 

de omgeving.  

Om nog bekender te worden roepen we al onze volgers op onze 

pagina te promoten onder eigen volgers zodat we snel over de 500 

volgers komen. Zodra we de 500 likes bereiken verloten we een 

mooi, handgemaakt Haitiaans schilderij. 

 

 

 



 

 

     

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan 

ontwikkelingshulp: Fiets met ons mee! 

 

Een groep fietsers organiseert een mooie toertocht van de 

Drentse Hooglanden naar de Deense Hooglanden. 

“The Ride on Education” gaat op 5 juli 2014 van start. De 

tocht is in totaal 675 km lang en duurt acht dagen. Dagelijks 

wordt ca. 95 km gefietst. Natuurlijk mogen racefietsers de 

afstand naar eigen inzicht uitbreiden. Het is dit jaar mogelijk 

om 45 km per dag te fietsen, er is vervoer voor u en uw fiets. 

 

Het is een sponsorfietstocht waar ook tijd is voor gezelligheid 

en aandacht voor de Goede Doelen waarvoor gefietst wordt. 

Alle typen fietsen zijn welkom, ook elektrische fietsen. 

Fiets jij met ons mee t.b.v. onze stichting? 

Marijke Zaalberg heeft zich weer als deelnemer opgegeven. 

 

Verschillende Goede Doelen bundelen bij deze tocht hun 

krachten. De organisatie en PR doen de drie Non-profit 

organisaties gezamenlijk. U zorgt voor uw eigen sponsors! 

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 week van de lagere schoolvakanties 

in het Noorden van NL. Van zaterdag 5 juli t/m 12 juli 2014. 

 

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 fiets. 

Kinderen onder de 8 jaar gaan mee achterop de fiets van een 

volwassene. Kinderen onder de 16 jaar moeten onder 

begeleiding van een ouder zijn (maximaal 1 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, websitebeheer, volgauto’s of in de catering. 

Bedrijven en verenigingen zijn als sponsor zeer welkom. 

Kortom: u kunt helpen! 

Wilt u een mooie fietsvakantie koppelen aan 

ontwikkelingshulp? Fiets met ons mee! 

www.TheRideonEducation.nl  

 

Neem voor informatie contact op met Marjan Cornelis. 

info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl of tel. 085-877 17 19 

 

 

13 april: Sponsorloop - Oproep speciaal voor kinderen 
Wij organiseren op onze ontmoetingsdag 13 april a.s. een 

leuke sportieve activiteit speciaal voor jou: Een sponsorloop!  

Jij kunt kinderen in Haïti helpen … door te rennen! 

Buren, familie, leerkrachten en vrienden kunnen jou en jouw 

vrienden/broers/zussen per rondje sponsoren. 

Meer informatie vind jij op onze website. Ook een sponsorlijst 

is te downloaden vanaf onze site. Jij vindt het onder het 

hoofdstuk: “Actie nieuws”. Met deze sponsorlijst kan jij in de 

dagen vóór de ontmoetingsdag bij buren, familie en eventueel 

jouw leraar langs gaan en vragen of zij jou sponsoren.  

Van de opbrengst van deze sponsorloop koopt Marijke 

schoolboeken en schriften voor de kinderen in onze school.  

Jij mag op zondag 13 april nog besluiten mee te doen, maar 

wij zouden het wel leuk vinden om van te voren te horen (per 

mail bijv.) dat jij voor Haïti mee rent. Als bedankje krijg jij 

een grote poster van onze stichting mee naar huis.  

Ren mee voor schoolboeken in Haïti! Tot ziens op 13 april! 

 

 
Elke dag een warme maaltijd! 

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                Marjan Cornelis      tel. (085) 87 71 719 

Voorzitter            Marijke Zaalberg     tel. (0593)  332 091 

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-. 

 

Sponsorfietstocht naar 

Denemarken 2014 


