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

Hartelijk bedankt!
Alle mensen die ons werk in Haïti ondersteunen met giften,
lezingen geven, lege pennen inzamelen, muziekinstrumenten
afstaan, ontzettend bedankt!
Ik blijf steeds weer zeggen dat wij door uw hulp dit mooie
werk kunnen doen en er door uw giften elk jaar duizend
kinderen naar school kunnen gaan. Voor het onderwijs op
onze school hoeft maar heel weinig betaald te worden door
de ouders. Zelfs de inspecteur noemt onze school een gratis
school, omdat wij bijna alle boeken en het schrijfgerei geven.
Analfabetisme is er rond onze school onder kinderen bijna
niet meer. Dank zij uw donaties en hulp is dat in 15 jaar
gelukt! Nogmaals heel veel dank!

Ontmoetingsdag, zondag 26 april 2015
Pak uw agenda en noteer: Ontmoetingsdag op zondag
26 april 2015 in “De Veldhoeve” in Orvelte.
De jaarlijkse ontmoetingsdag is elk jaar een speciale dag voor
onze stichting. Een hele gezellige en informatieve dag. Een
dag waar u als geïnteresseerde, als donateur of (toekomstig)
vrijwilliger veel informatie krijgt. Na de presentaties van
Marijke Zaalberg en andere ambassadeurs kunt u gezellig met
elkaar praten. Er is alle tijd om bestuursleden vragen te
stellen en andere vrijwilligers van onze stichting te
ontmoeten. We hopen ook op de inzet van veel kinderen
tijdens de sponsorloop in de tuin. Meer informatie vindt u in
de nieuwsbrief van maart 2015.

Donatie Foundation
Begin juli ontvingen wij een prachtige donatie van een
Foundation uit Amsterdam, gespecialiseerd in DNA
diagnostiek. Zij zijn erg betrokken bij ons werk in Haïti en
hebben dat onderstreept met een aanzienlijke bijdrage. Zij
doen dit uit betrokkenheid en niet uit publiciteit, vandaar dat
wij geen naam en toenaam in de nieuwsbrief vermelden. Via
deze weg nogmaals heel hartelijk dank!

Ecole Soleil de Hollande op 1 september 2014

Oud leerlingen
Vijf oud leerlingen, geslaagd voor de middelbare school,
hebben onze seminars gevolgd. Vier zijn uitgezocht om als
assistent in klassen te werken. Robenson is één van hen, hij
werkt in de eerste klas middelbare school. Kempès ziet veel
toekomst in deze jongeman. Deze vier assistenten mogen
nadat zij drie maanden goed werk hebben laten zien op onze
kosten studeren aan de universiteit. Robenson was het
afgelopen jaar thuis omdat zijn ouders geen geld hadden
voor zijn studie. Hij kwam zelf naar Kempès toe om een
baan en hulp te vragen. Een jongeman met initiatieven, die
hebben wij nodig! Wij zijn dan ook erg trots op deze
ontwikkeling die in de afgelopen 15 jaar is gegroeid! Onze
leerlingen kennen onze systemen die zo anders zijn dan op
andere scholen in Haïti. Wij kijken vol spanning of de
resultaten zullen zijn zo als Kempès en ik verwachten.

Marijke
Half augustus ben ik thuis gekomen in Haïti. Het voelt fijn
om hier weer te zijn. Heerlijk om in twee landen een thuis te
hebben. Na enkele dagen kwam Jonas om zijn
geboorteouders en familie te ontmoeten, een dag later
begonnen de seminars en het werk. Ik delegeer veel werk
zodat ik ook tijd voor mezelf heb en tijd had om Jonas te
begeleiden. Ik heb elke keer als iemand kwam vragen of ik
papieren voor hen wilde maken gezegd dat ik het prettig zou
vinden als zij het zelf gingen doen. Dit voelde erg goed. Ik
merk dat ik er aan toe ben om meer tijd voor mijn eigen
dingen en mezelf te hebben. Het is fijn want de school en het
kindertehuis draaien goed, het voelt echt dat ik de vruchten
van de vele jaren inzet aan het plukken ben. Nu ik over
“vruchten” schrijf, samen met Kathia, Kettie en Genia heb ik
een Makkelijke Moestuin gemaakt in een “bak” op mijn
terras. De MM van Jelle! De zaden zijn ontkiemd en plantjes
geworden. Nog een paar weken en ik kan oogsten. Ik maak
ook slaginstrumenten van bamboe, dat geeft mij rust.
Ik ben u ontzettend dankbaar dat u ons werk blijft steunen
met uw donaties. Het is erg belangrijk want al doe ik hier het
werk, zonder uw giften lukt het echt niet. Ik voel ook dat uw
donaties voor mij persoonlijk een grote steun zijn om dit werk
te doen en vol te houden als het moeilijk is.
Dank u wel! Warme groet, Marijke

Schooljaar 2014 – 2015
Het nieuwe school jaar is op maandag 1 september begonnen.
Onze school startte ruim een week eerder dan in de rest van
Haïti. In de periode tot en met november kunnen er nog dagen
uitvallen als er cyclonen komen.
Vijfenzeventig procent van de leerlingen was de eerste
schooldag aanwezig, dat is voor Haïti een goed resultaat. Alle
leerlingen krijgen het schoolreglement. Dit jaar is dit
uitgebreid met de straffen die ergens voor opgelegd worden.
Nu weten de ouders wat er gebeurt als een leerling drie keer
te laat is gekomen; de ouders hun kind niet ziek melden of
een leerling steeds weer onaangepast gedrag vertoont.
Kempès is een erg goede directeur. Ecole Soleil de Hollande
staat erg goed aangeschreven in ons district.

Muziekles en schoolkoor
De muzieklessen onder leiding van Fréderson JOSEPH
starten op 1 oktober. Wij hebben het muzieklokaal nog niet
ingericht, ook moeten wij de boekjes voor de fluitlessen
voor alle kinderen nog kopiëren. Meerdere mensen hebben
hun keyboard, accordeon, blokfluiten en muziek aan ons
gegeven. Heel hartelijk bedankt! Jonas neemt bij zijn
volgende bezoek zijn drumstel mee. Dank je wel Jonas!
Afstaan muziekinstrumenten
Als u nog blokfluiten, triangels, kleine slaginstrumenten,
trommels, gitaren of keyboards heeft liggen en u wilt die
afstaan aan onze school, dan zijn wij daar enorm blij mee.
Elke reis neem ik instrumenten mee uit Nederland.

Staatsexamen: slagen leerlingen
Wij zijn enorm trots dat alle leerlingen van de zesde klas
geslaagd zijn voor het staatsexamen. Op één na zijn de
leerlingen van de negende klas (derde klas middelbare school)
geslaagd. Door dit geweldige resultaat staat onze school in
ons district op # 1, NPFS staat op #2 en JeanPaul II op #3.
Kleuterschool
Rosita Elisme, de vrouw van Kempès, is sinds 15 augustus de
directrice van onze kleuterschool. Zij is erg goed in haar vak.
Zij begeleidt de kleuterleidsters en assistenten en geeft op
donderdagmiddag cursus aan hen.
Onze kleuterschool is gestart met 42 kleine kleuters van 3
jaar, 39 kleuters rond de 4 jaar en 39 oudste kleuters tussen de
5 en 6 jaar. Wij hebben dezelfde leidsters en assistenten als
vorig jaar. Alle kleuters krijgen dagelijks een warme maaltijd.
De kleuters eten in de klas, nu kunnen wij het lokaal dat vrij
is gekomen gebruiken als speel/gymlokaal.

De tweede klas en Frandais met een macadamiaboompje

Nieuw samenwerkingsverband
Onze activiteiten breiden zich gestaag uit. Enige maanden
geleden is Project Francois bij ons aangesloten en sinds deze
maand werken we nauw samen met Habitat pour Haïti. Zij
zijn al jaren actief in Haïti en maken het financieel mogelijk
dat kinderen in Cité Soleil naar school kunnen. Helaas is
hun lokale partner gestopt met de werkzaamheden waardoor
de communicatie tussen Haïti en Stichting Habitat pour
Haïti uitermate complex werd. Door deze samenwerking
maken we het mogelijk dat zij hun werk kunnen doorzetten.
Project Francois
Een jongeman, Frandais, is naar de regio Boucan Carré
gereisd om daar antwoorden te vinden op de vragen die
André hem heeft gesteld. Heel benieuwd zijn wij hier naar
en of Frandais dit werk goed zal doen en duidelijke foto’s
maakt, zodat ook daar onderwijs wordt ondersteund met het
geld dat Guyberli, zijn familie en kennissen bij elkaar
hebben gebracht.

De kleutertoiletten zijn in gebruik genomen nadat het gebouw geverfd is.

Kleutertoiletten
Het kleutertoilet is klaar. 8 september konden de kleuters er
voor het eerst gebruik van maken. Wat vinden zij het mooi
om op een echte toilet te zitten. Wij hebben er nog maar twee,
want de kleine closetpotten zijn niet te koop in Haïti, daarom
heb ik er twee uit Nederland mee genomen. De andere
kleuters gaan op een potje en de jongens kunnen plassen in
een doormidden gezaagde buis. Er zijn kranen die open gaan
als je er op drukt en vanzelf dicht gaan. Deze kranen besparen
water. De vloer is gelegd van gebroken tegels (afval) in
verschillende kleuren dit staat erg leuk en is voordelig. In de
december nieuwsbrief komt een foto van het interieur!

Kantoor
Nu ik steeds meer werk aan anderen kan overdragen, kan ik
me richten op de mensen in onze beide kantoren en hen
beter opleiden. De boekhouding gaat steeds beter, maar ik
moet blijven controleren en de systemen helpen verbeteren.
Vooral de netheid en het punctueel zijn kunnen naar een
hoger niveau. Toch ben ik al heel blij dat er een grote
vooruitgang is te zien en men steeds zelfstandiger en beter is
gaan werken. Dit geeft ons een grotere zekerheid dat het in
de toekomst goed blijft gaan.
Macadamia notenbomen project
Dit jaar kregen wij 250 noten, jammer genoeg zijn er tot nu
toe maar 90 ontkiemd. De boompjes zijn nu rond de 25 cm
hoog. Ook bij de andere deelnemers van het project zijn er
weinig boompjes ontkiemd. Veel bomen van vorig jaar
groeien goed en zijn inmiddels ongeveer 50 cm hoog.

Het was vanaf het eerste moment al een belevenis om in je
eentje vanaf Amsterdam via New York naar Haïti te vliegen.
Ik had dit er dik voor over want dit was de mooiste reis die
ik ooit heb gemaakt. Ik heb mogen slapen bij mijn familie in
huis om zo mee te maken hoe ze werkelijk leven. Ook mijn
ouders en broer mochten bij mij boven de school in Ka-Blain
in het vrijwilligershuis slapen. Heel veel verschillende
emoties kwamen er bij kijken. Het was dan ook echt moeilijk
om afscheid te nemen van mijn ouders en familie. En te
moeten zeggen dat je pas na vier jaar weer terug kan komen
in verband met werk en school.

Interview met Jeannette, ambassadeur
In de afgelopen maanden heb je jouw eerste schoolproject
voor ons uitgevoerd. Wat heb je gedaan?
Ik ben door een voormalig collega uit het onderwijs
benaderd over het werk van de stichting omdat de
Montessorischool Vaassen graag een Goed Doel wilde
koppelen aan verschillende projecten waaronder een
wereldmarkt. Ik ben gestart met een presentatie voor de
bovenbouwkinderen. In een klein uur laat ik tijdens een
presentatie met foto’s en verhalen zien hoe het (school)leven
in Haïti eruit ziet. Daarna werd op 19 juni een markt op het
schoolplein georganiseerd waar ik ook met een kraam met
Haitiaanse artikelen present was. De kinderen hadden in de
weken daarvoor al verschillende acties gedaan en tijdens de
wereldmarkt was er een lopathon (sponsorloop)
georganiseerd. De hele actie heeft in die korte tijd ruim
1.000 euro opgebracht. Voor deze relatief kleine school een
geweldig bedrag!

Jonas maakt samen met Agathe het eten klaar. Uit eten in Rustic, Furcy

Hoe reageerden de kinderen daarop?
Wat mij opviel was dat de kinderen heel enthousiast
reageerden en dat er veel vragen komen. We hebben het
vooral gehad over de verschillen tussen het leven hier en in
Haïti. En natuurlijk vooral de verschillen in het naar school
gaan. Bijvoorbeeld “hoe lang doe jij erover om naar school
te gaan en hoe lang denk je dat het in Haïti duurt”. Hier
komen leuke verhalen uit naar voren. Wat mij ook opviel
was de grote betrokkenheid van de kinderen.

Lakay se lakay
Ben nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven als toen ik
mijn Haïtiaanse ouders, broers en zussen voor het eerst zag.
Dit allemaal dankzij Marijke. Marijke, ik kan u wel 100 keer
bedanken.

Het was een fijne tijd samen met Marijke. Ik voelde me echt
thuis. We zijn meerdere keren naar een Haïtiaans restaurant
geweest. Na veel goede gesprekken met Marijke, het
proeven van de cultuur en het land heb ik extra motivatie
gekregen om mijn opleiding goed af te ronden. Ik weet nu
waarvoor ik het doe!
Ik vond het echt jammer om na twee weken alweer te
vertrekken. Werken (vrijwilligerswerk) in Haïti bij Marijke
lijkt me het mooiste werk wat er is. Ik vind het knap wat
Marijke heeft op gezet in Haïti en ben echt dankbaar dat ik
dit mocht meemaken. Jonas Stoter
Dit jongetje (8) woont in
Furcy. Hij is wees en
woont bij zijn oma. Hij
moet voor iedereen altijd
water halen. Zijn oma
verkoopt eten. Maryse,
een vriendin van mij,
betaalt voor dit jongetje
alles om naar onze
school te kunnen gaan.
Vacature
Voor verschillende regio’s van ons land zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die basisscholen willen benaderen. De
werkzaamheden bestaan zowel uit het benaderen van scholen
als het verzorgen van presentaties. Op donderdagavond 16
oktober organiseren wij in de omgeving Amersfoort een
informatieavond waarop we (aspirant) ambassadeurs
informeren over de werkzaamheden van onze stichting en de
inhoud van de vacature. Hebt u belangstelling of wilt u meer
weten, neem dan contact op met André de Leeuw via 0626500001 of andre@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.

Montessorischool Vaassen

Is dit voor herhaling vatbaar?
Jazeker, ik vond het erg leuk om te doen, vooral het
enthousiast maken van de kinderen om acties te
organiseren. Elke school besluit zelf welke acties ze inzetten
want je kunt kiezen voor een sportieve insteek, of creativiteit
met kunst, schrijven, tekenen maar ook dans, muziek of
koken. Naast dat het leuk is om met zo’n project bezig te zijn
vind ik het ook mooi om kinderen kennis te laten maken met
Haïti en ze te vertellen over het land en de mensen. Ik heb
gemerkt dat kinderen vertellen over kinderen in Haïti mooi
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en ook goed
aansluit op lessen over bijvoorbeeld wereldoriëntatie.
Wij bedanken Jeannette voor haar tijd en enthousiasme en
we hopen ook dit schooljaar weer verschillende projecten
uit te voeren. Heb je ook belangstelling om dit op jouw
school of op school van jouw kinderen te doen. Neem
contact op met ons secretariaat.

The Ride on Education 2014
Op zaterdag 5 juli vertrokken wij met 23
deelnemers vanuit Beilen naar Silkeborg in Denemarken. Wij
hebben 676 km gefietst in acht dagen. Emma en ik hebben op
dinsdag maar 70 km gefietst. Wij vertrokken 's morgens om 7.40
uur. Eerst 10 km fietsen naar de boot om de Elbe over te
steken, toen begon het te regenen: Stortbuien, wolkbreuken, regen,
regen en nog eens regen. Wat waren wij nat, wat hadden wij er
ondanks alle regen plezier in. Het bleef hard regenen. Het was
koud, wij besloten om twee uur de laatste 50 km niet te fietsen. De
mensen die deze dinsdag de hele route fietsten, hadden 's avonds
119 km op de teller.
Het was een zeer pittige fietstocht, maar ook ontzettend gezellig en
avontuurlijk. Emma en ik sliepen in B&B's, wij gingen 's morgen
voor 8 uur weg. Het leuke hiervan was, dat de meeste andere fietsers
ons overdag inhaalden, wij fietsten een poosje samen op, wij
praatten wat of hadden een gezellige stop om wat te eten en te
drinken, daarna fietsten wij in kleine groepjes door. Erg leuk alle
deelnemers op deze manier te ontmoeten!

Ons werk steunen?
Dat kan door bijvoorbeeld vriend van onze stichting te worden.
Voor € 25 maakt u het mede mogelijk dat wij ons werk voorzetten
én uitbreiden. Kijk op www.10000vrienden.nl. Of kijk ook eens op
onze website naar de mogelijkheden van het Haïtikidz Support Plan.
Donateureis 2015
De indeling van de reis die in het voorjaar 2015 gaat plaatsvinden is
bekend. De exacte datum en precieze kosten nog niet. Intussen
hebben zich al een aantal belangstellende aangemeld. Wilt u ook op
de hoogte blijven, mail met andre@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Sinds 24 augustus woont Rebecca,
17 jaar, bij ons. Haar vader overleed
tijdens de aardbeving, haar moeder
heeft zij al acht jaar niet gezien, zij
weet niet waar zij is. Rebecca is
hoog zwanger. Door haar oom is zij
uit “huis” (tent) gezet, zij belde mij
om hulp. Omdat zij binnenkort de
baby krijgt en nog nooit naar de
dokter was geweest, heb ik haar
tijdelijk in huis genomen. Zij blijkt
zwaar ondervoed. De gebreide
mutsjes komen goed van pas, zij is
er erg blij mee!
Jaarrapport 2013
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al een korte terugblik op de
jaarcijfers 2013 opgenomen. Op de website kunt u alle informatie
teruglezen en ook het jaarrapport bekijken. Wilt u een papieren
exemplaar? Geen probleem, neem daarvoor contact op met ons
secretariaat.

Emma in prachtig Denemarken in de zon en de regen!

Emma, Jannie, Wim, Klaas, Erna, Dick, Yvonne en ik hebben maar
liefst € 7.123,-- bij elkaar gefietst. Met dank aan de sponsors!
The Ride on Education 2015 gaat naar het zuiden, waar naar toe is
nog niet bekend. De dagafstanden worden rond de 75 km. Wij
vertrekken op 5 juli 2015 vanuit Beilen. Wil je fietsen voor SNSiH
en je laten sponsoren door familie en vrienden, meld je aan bij
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl en kijk op www.therideoneducation.nl .
Robènson is 17 jaar. Hij woont in Furcy,
hij is vorig jaar gevallen terwijl hij van
school naar huis liep. Hij gleed uit in de
bergen en kwam heel lelijk met zijn arm
terecht op een rotsblok met scherpe
punten. De breuk en de wonden waren zo
ernstig dat de dokter het nodig vond zijn
arm te amputeren. Een jaar is hij niet naar
school gegaan, nu kwam hij samen met
een oom vragen of hij bij ons naar school
mocht. De ouders hebben geen geld in
Furcy de school voor hem te betalen. Hij
zei dat hij naar de vijfde klas kan gaan, na
een test bleek dat hij in de vierde klas
thuishoort. Robènson veel succes!

Facebook
De eerste mijlpaal op Facebook is bijna bereikt. Nog ruim 20
volgers en we hebben de eerste 500 volgers bereikt. En belofte
maakt schuld. Zodra wij 500 volgers hebben verloten we een
handgemaakt schilderij uit Haïti onder onze volgers.
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) 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
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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!
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