
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”         
 

   Haïti Ka-Blain, december 2011  

 

   Beste lezer, 

  

Hartelijk bedankt voor uw giften en uw hulp.  

Zittend in Haïti met een prachtig uitzicht op de mooie bergen 

en een heerlijk zonnetje bedank ik u heel hartelijk voor al uw 

giften en alle hulp die wij als stichting ontvangen voor de 

kinderen in Haïti. Ik bedank u ook namens onze besturen in 

Haïti en Nederland. Op de laatste ouderochtend vroegen de 

ouders mij u te bedanken en de hartelijke groeten over te 

brengen. Zij zijn zo ontzettend blij dat door uw giften hun 

kinderen onderwijs krijgen. Het is bijzonder mooi te ervaren 

dat zo veel mensen ons werk in Haïti ondersteunen. Dank u ! 

 

 
Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain 

 

President Martelly helpt scholen 

President Martelly maakt zijn belofte om gratis onderwijs te 

geven waar. Onze school krijgt in december voor 45 

leerlingen van de eerste klas per kind 90 USD. In totaal is 

dat 4050 USD. Ook is er het plan om in de toekomst elk jaar 

deze 45 leerlingen te blijven ondersteunen plus elk jaar 45 

nieuwe leerlingen van de volgende eerste klas. Ons bestuur 

in Haïti heeft verantwoordelijkheid moeten nemen en 

hiervoor moeten tekenen. Ook moesten er veel papieren 

binnen 24 uur zijn ingeleverd. Al is het een klein begin, het 

is een groot gebaar en zekerheid voor onderwijs in Haïti!  

 

Containers 

De drie containers zijn eind oktober via De Baanderij in 

Gouda verscheept naar Haïti waar zij 25 november zijn 

aangekomen. Op tijd heeft Pastoor Egloire SIMEON van 

Fondation Martin Luther Kin alle papieren geregeld in Haïti. 

Het is belangrijk dat de containers niet langer dan 17 dagen 

bij de douane staan, anders kost het ons extra geld. De 

containers komen rond half december te staan naast de 

kleuterschool in Ka-Blain, er is een plek voor vrij gemaakt. 

 

GEEN spullen meer inzamelen voor ons in Haïti 

Wij zamelen helemaal geen spullen meer in voor Haïti. De 

eerste vijf tot tien jaar gaan wij geen containers meer 

versturen. Hartelijk dank voor alles dat u de afgelopen jaren 

heeft ingezameld. Alle tafels, stoelen en schoolmaterialen 

worden intensief gebruikt. Dank voor alle opslagruimtes en 

uw hulp bij het vervoeren en pakken van de containers. 

 

Nieuwsbrieven 

Drukkerij CABRI BV in Lelystad heeft gratis onze 

drieduizend nieuwsbrieven gedrukt! Hartelijk dank! 

 

   
Marijke nodigt u uit! 

In het begin was deze periode heftig voor me. De overval had 

’s avonds en ’s nachts nog steeds invloed op me. Het werk op 

zich vond ik fijn om te doen. Daar haalde ik veel voldoening 

uit. De verhuizing van Kenscoff naar Ka-Blain was zwaar en 

Stervenson (23 jaar) heeft mij erg teleurgesteld. Na enige 

weken voelde ik me gelukkig weer prima. 

Heerlijk vind ik het dat ik in deze tijd van het jaar altijd drie 

maanden in Haïti ben, daardoor heb ik meer tijd om naast het 

gewone werk ook dingen voor mezelf te doen zoals heerlijk 

met Kathia spelen en  haar knuffelen.  

Een typefout onderstreepte mijn gevoel en besef van diep 

geluk. Ik typte “heelrijk” in plaats van “heerlijk”. Dat gaf me 

opnieuw het besef dat ik een heel rijk mens ben. Dat ik in de 

afgelopen 16 jaar zo veel kinderen onderwijs heb kunnen 

laten volgen, onderdak, kleding en eten heb kunnen geven. 

En dat het onderwijs in Ka-Blain tot in de verre toekomst 

mogelijk blijft. Dat weten maakt mij erg gelukkig! 

 

65 jaar! 

Op 5 januari 2012 hoop ik 65 jaar te worden! Dit is een 

feestje waard. Graag nodig ik u uit om op 5 januari  een kopje 

thee of koffie te komen drinken in De Veldhoeve, 

Zuideresweg 10, 9441 TZ in Orvelte tussen ’s morgens 10.30  

tot ’s avonds 19 uur. Ik verheug me op uw komst! Laat u mij 

of Marjan even weten als u komt? PS. U bent hartelijk welkom 

zonder cadeautje, maar mocht u toch iets mee willen nemen, dan 

graag geld, zodat wij voor de schoolkinderen in Haïti voor een 

DVD speler met scherm kunnen sparen.  
 

Fijne kerstdagen gewenst en een gezond en gelukkig 2012! 

Warme groet, Marijke 
 

Ontmoetingsdag 2012 

Onze ontmoetingsdag is op zondag 6 mei 2012 in Orvelte. 

In de nieuwsbrief van maart vindt u meer informatie. 

 

Bestuurswisseling 

Dirk van der Wal heeft per 1 september afscheid genomen als 

voorzitter. Na intern overleg heeft Marijke Zaalberg het 

voorzitterschap weer op zich genomen. André de Leeuw is 

penningmeester en Agnes Hoogkamer is secretaris. Marjan 

Cornelis heeft sinds 1 oktober het stichtingkantoor aan huis 

en helpt ons het werk en de boekhouding op orde te houden. 

Dirk, ontzettend bedankt voor alle positieve bijdragen en 

voor jouw inzet. Het was een erg prettige samenwerking. 
 



 

 Ka-Blain en Godinot 

De school in Ka-Blain draait prima. De onderwijzers zijn dit 

schooljaar erg gemotiveerd, dat werkt heel erg prettig. De 

leerlingen doen goed hun best en ons systeem om de 

leerlingen te ondersteunen bij het kennen van de lessen en het 

maken van hun huiswerk loopt prima. De leerkrachten zijn 

erg blij met hun stafkamer, waar elke week overleg is met 

directeur Kempès. De leerkrachten kunnen er eten, er zijn 

voldoende tafels en stoelen om rustig te zitten. Men is heel 

trots, want er zijn niet veel scholen in Haïti die zo’n mooie 

ruime kamer hebben, echt een luxe voor alle leerkrachten! 

 

Schoolwinkel  

Onze school heeft een winkel, waar verschillende soorten 

koekjes en drinken verkocht worden. Dit schooljaar verkopen 

wij voor het eerst enkele schoolboeken, pennen, potloden, 

linialen en andere schoolbenodigdheden. Het is een enorm 

succes, want de dichtstbijzijnde winkel voor schoolmaterialen 

is in Kenscoff op ongeveer 10 km afstand. Elke leerling op 

onze school moet vier schoolboeken zelf kopen, de rest 

hebben zij gratis in gebruik. Het kopen van de vier boeken is 

ingesteld omdat de leerlingen niet voldoende zorg droegen 

voor door ons geleende boeken. Dit nieuwe systeem werkt 

prima. De ouders waren eerst erg teleurgesteld, maar 

begrijpen nu waarom het zo geregeld is. Wij hopen dat zowel 

de ouders als de kinderen leren voor hun spullen te zorgen. 

 

Het grote waterbassin met tribune 

Het bassin is zo goed als klaar, er ontbreek alleen nog een 

trapleuning aan de linkerkant en kleine afwerking. 

 

 
 

De moestuin 

Wilner OCCEAN werkt sinds enige maanden in de moestuin 

van de school in Ka-Blain. Hij is een echte man uit de bergen, 

hij werkt heel goed. Daardoor zijn er al verschillende 

hellingen met groente en aardappelen beplant. Tot nu zijn er 

nog geen terrassen aangelegd, het is onze bedoeling dat 

komend jaar te gaan doen. In het baby/kinderhuis eten wij 

dagelijks zijn groenten en aardappelen. Heerlijk!  

 

Bibliotheek 

Op 28 november, de dag dat ik uit Haïti vertrok, kon ik op de 

weg naar het vliegveld negen dozen met franstalige boeken 

ophalen bij het kantoor van IDA Foundation in Port-au-

Prince. De Internationale school in Den Haag heeft samen 

met Pascale Hertay, directrice van de middenbouw en de 

leerlingen lees- en plaatjesboeken voor ons ingezameld.  

Dit is het begin van onze schoolbibliotheek. Zodra ik eind 

januari terug ben in Haïti ga ik alles regelen zodat de 

leerlingen de boeken kunnen lezen. Alle leerllingen van de 

Internationale school in Den Haag, heel hartelijk bedankt! 

Bouw baby/peuterhuis 

Ons baby/peuterhuis het is af. Sinds begin september wonen 

de kinderen op de school. Het huis is heel mooi geworden. 

Het is heerlijk om er te wonen. De kinderen hebben echt de 

ruimte zowel in huis als op het terras. 

Het baby/peuterhuis is mogelijk gemaakt door Wereldwijd 

voor Kinderen. www.wereldwijdvoorkinderen.nl 

 
De bovenste verdieping rechts het baby/peuterhuis, links de etages op de 

beide woningen 

 

Bouw etage op beide woningen  

Aan de afwerking van de beide etages wordt hard gewerkt. 

Er was vijf weken oponthoud doordat François, de 

tegelzetter, malaria had gekregen en flink ziek was. Jean 

Max wilde wachten met het leggen van de vloer tot dat hij 

beter was. Om op beide etages te komen moesten er twee 

trappen in de kamers beneden worden gemaakt. Dit was een 

hele toer, maar is uitstekend gelukt. Jean Max, Pappa 

(bijnaam), Clermon en Marijke waren steeds aan het 

overleggen hoe de trap te maken. Als voorbeeld hadden zij 

een foto van een trap van Rogier, de zoon van Marijke. 

De etage op beide woningen is mogelijk gemaakt  door 

Sappi Europe.  http://sappiideasthatmatter.com/ 
 

 

    
De trap, het verven en het leggen van de vloer 

Bouw etage op beide woningen  

De etage op beide woningen is mogelijk gemaakt  door 

Sappi Europe.  http://sappiideasthatmatter.com/ 

 

Projecthulp Haïti via Facebook: Hoi Marijke, het was een 

waargenoegen bij jou op de berg te zijn. Wat heb je het 

mooi voor elkaar. Ik vertelde aan Ricardo (zoon) en Edwin 

(accountant) dat ze goed moesten opletten, toen we naar je 

toe reden, dat ze een verrassing kregen, ze waren compleet 

van slag, dit hadden ze in zo’n uithoek niet verwacht. 

Fijn even je weer gezien te hebben, weer gebabbeld te 

hebben. Het was ook goed dat Kees de Gier het gezien heeft. 

Hij kijkt er met een ander oog naar en was diep onder de 

indruk. Je bent terecht de Drent van het Jaar, wat zeg ik van 

de eeuw! Knuffeltje. Piet" 

 

 



 

 
Actie statiegeld 

Misschien hebt u het al eens gezien bij uw supermarkt: Het 

doneren van uw statiegeldbon voor een goed doel. “Dat willen wij 

ook graag”, dachten wij bij de Stichting Naar School in Haïti.  

Onlangs zijn wij van start gegaan met onze ambassadeurs en de 

eerste resultaten zijn veelbelovend. In één maand tijd is al ruim       

€ 400 gedoneerd bij supermarkten! De C1000 in Westerbork 

ondersteunt ons al jaren op deze manier! Echt geweldig 

Hoe doet u dit? U neemt een geprinte flyer mee naar een 

supermarkt in uw woonplaats of omgeving. Bij de manager vraagt 

u of hij aan deze actie mee wil werken. Is zijn antwoord positief, 

dan vraagt u of u de flyer bij de flessenautomaat mag ophangen. 

Vaak heeft een supermarkt al een aparte doos / brievenbus waarin 

bonnen voor goede doelen worden verzameld. De actie is 

makkelijk uitvoerbaar en veel supermarkten zijn bereid om mee te 

werken voor een goed doel.  

Mocht dit idee u aanspreken en wilt u zich ook voor onze stichting 

inzetten dan kunt u via de link op onze site of via 

http://bit.ly/statiegeld een flyer downloaden en printen. Wellicht 

zijn er meer mensen in uw familie/vriendenkring die ook de flyer 

in hun supermarkt willen ophangen. Mocht u meedoen, kunt u dat 

doorgeven aan fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.  

 

HaitiKidz Support Plan 

De afgelopen maanden hebben wij een aantal maal de vraag gehad 

of er een programma is waaraan men met een vast bedrag per 

maand de stichting kan ondersteunen. En wat er met het 

maandbedrag allemaal gedaan kan worden. Hieraan hebben wij 

invulling gegeven door de introductie van het HaitiKidz Support 

Plan. Wat houdt dit donatieplan in? De donateur kiest het bedrag 

per maand dat hij of zij wil bijdragen. Afhankelijk van het bedrag 

kunnen wij kinderen hiermee voorzien van lesmateriaal en 

maaltijden. Als iemand een kind het gehele jaar de mogelijkheid 

wil geven naar school te gaan, lesmateriaal te ontvangen en een 

warme maaltijd dan kan dat voor € 25 per maand. Voor meer 

informatie: Ga naar onze website. Daar kunt u zich ook aanmelden 

voor het HaitiKidz Support Plan. Ook kan Marjan in ons 

stichtingkantoor u alles hierover vertellen. 

 
Marie Claire is ondervoed, zij speelt, eet en geniet bij ons op school 

 

Doneren met fiscaal voordeel 

Wellicht weet u dat uw giften aan onze stichting in mindering kunt 

brengen op uw inkomen. Hieraan zijn echter fiscale regels 

verbonden en is er sprake van een drempel. Deze drempel is 

afhankelijk van uw inkomen. Er bestaat echter de mogelijkheid om 

uw gehele schenking, zonder aftrek van een drempel, in mindering 

te brengen van uw inkomen. U mag dus het volledige bedrag 

aftrekken. De gift en de stichting dienen dan wel aan voorwaarden 

te voldoen. Onze stichting heeft een ANBI status en voldoet aan de 

fiscale voorwaarden. Uw schenking dient dan wel in een notariële 

akte te worden vastgelegd. Notariskantoor Lindeyer uit Beilen 

steunt onze stichting door de kosten van deze akten voor zijn 

rekening te nemen. Steunt u ons al of bent u voornemens onze 

stichting jaarlijks te ondersteunen dan is deze regeling wellicht 

voor u zeer interessant. Wilt u hier meer over weten? U treft 

informatie en een aanmeldingsformulier aan op de website. Neem 

contact op met onze penningmeester, André de Leeuw.  

 

10.000 vrienden, een bijzonder initiatief! 

Onze stichting ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk 

van donaties. Onze bestuursleden, ambassadeurs en vrijwilligers 

zijn namens de stichting op verschillende manieren actief om 

fondsen te werven. Daarnaast zijn er ook eigen initiatieven. Een 

recente actie is gestart door onze ambassadeur en bestuurslid 

André de Leeuw. Hij is samen met zijn vrouw Jeannette op zoek 

naar 10.000 vrienden. En dan vooral vrienden die onze stichting 

een warm hart toedragen en elk jaar met Kerst € 25,00 bijdragen.  

 
James, Jeannette en André de Leeuw 

 

Uit hun website: www.10000vrienden.nl  

De reden? Simpel, onze zoon James komt uit Haïti en heeft hier 

alle kansen op een ander en beter leven. Dit in tegenstelling tot 

kinderen die in Haïti leven, het armste land op het Noordelijk 

halfrond. Toen we James begin 2010 eindelijk konden ophalen in 

Port au Prince hebben we kennis gemaakt met Haïti. Een arm 

maar geweldig mooi en trots land in het Caribisch gebied.  

Tijdens de alles verwoestende aardbeving van 12 januari 2010 

waren wij in Haïti en zijn levend onder het puin vandaan 

gekomen. Dit in tegenstelling tot een aantal, dat samen met hun 

kinderen helaas om het leven zijn gekomen. 

Vanaf dat moment hebben wij besloten wat terug te willen doen. 
Voor Haïti en voor de kinderen in Haïti die weinig tot geen 

uitzicht op een goede toekomst hebben. Niet met een eigen 

initiatief maar door aan te haken bij een al bestaande en bewezen 

stichting. Een kleinschalige stichting die vanuit passie en 

betrokkenheid alle donaties rechtstreeks in het land besteedt. Dit 

is de Stichting Naar School in Haïti geworden. 
 

Totaal 10.000 vrienden is een ambitieus doel, maar stel dat het 

hen lukt dan hebben wij daarmee gelijk onze kosten op jaarbasis 

afgedekt. Want een school bouwen is een uitdaging maar deze in 

lengte van jaren draaiende houden is een nog grotere uitdaging. 

De actie is klein begonnen, maar heeft binnen een week al 100 

vrienden/donateurs voor onze stichting opgeleverd.  

Wij zien dat mensen die vriend zijn geworden op hun beurt hun 

eigen netwerk weer gaan benaderen en dat er zo een 

sneeuwbaleffect ontstaat.  

Wij stellen hun initiatief erg op prijs en zijn heel benieuwd welke 

vormen dit verder gaat aannemen. 

 
Jaarrapport 2010 

Het jaarrapport van 2010 staat sinds enige tijd op onze website en 

kan op verzoek tegen en kleine vergoeding als “boek” of digitaal 

aan u worden toe gestuurd. 

In 2011 hebben wij het vaste voornemen om in de eerste helft van 

het jaar het volgende jaarrapport klaar te hebben. Door al het werk 

dat na de aardbeving op ons af kwam en door persoonlijke 

omstandigheden van onze bestuursleden was het ons het afgelopen 

jaar niet gelukt dit sneller te doen.  



 

 Henk, Aranea & Moise van 15 tot 26 oktober in Haïti 

 

Februari 2008 zijn we voor het eerst naar Haïti gereisd om Moise op 

te halen. Hij was toen 1;3 jaar. Nu, ruim 3 ½ jaar verder, vonden we 

het fijn om Moise kennis te laten maken met zijn geboorteland.  

Zaterdag 15 oktober was het zover. In Haïti aangekomen werden we 

opgehaald door Saint Pierre, de chauffeur van Marijke. Het is er een 

enorme drukte met mannen die willen helpen met de koffers. 

In ruim 2 uur rijden we in de vrachtwagen naar Ka-Blain. Zodra we 

de parkeerplaats van het vliegveld afrijden zien we al het eerste 

tentenkamp. Dat is behoorlijk confronterend. Het wordt een 

indrukwekkende rit. Overal mensen die iets willen verkopen. 

Wanneer je in Ka-Blain aankomt, kan je niet fout rijden. Een enorm 

groot gebouw doemt voor je op. De school. Marijke wacht ons al op. 

Fijn om haar hier te zien. Deze zaterdag ondernemen we verder niet 

veel. We zetten onze koffers in de vrijwilligersruimte. Een mooie 

kamer met een bed voor ons en een matras voor Moise, een keuken 

en badkamer. We nemen nog een kijkje in het nieuwe babyhuis. Dat 

ziet er echt fraai uit. Veel ruimte binnen en buiten en veel speelgoed 

voor de kinderen. Moise vindt het prachtig. 

Zondag 16 oktober staan we vroeg op. We genieten van een ontbijt 

op het terras. Rond 10 uur vertrekken we met Abigaëlle en Adilien 

(wonen bij Marijke) naar een kerk in Kalfou Badio. Het valt niet 

mee om het kerkje te vinden. Gelukkig lopen er twee meisjes met 

ons mee. Zodra we in de buurt zijn horen we de kerkmuziek al. 

Mooi om te zien hoe de Haitianen helemaal opgaan in de dienst en 

de muziek. ‘s Middags zijn we op de school: Moise speelt met de 

kinderen, Henk helpt Marijke en ik zoek speelgoed uit. 

 
 

Maandag 17 oktober is een feestdag, de herdenking van de sterfdag 

van Jean Jacques Dessalines (1806), een revolutionair, die in 1804 

tot keizer van Haïti werd uitgeroepen. In de school is een 

ouderochtend om hen te informeren over het schooljaar. Helaas is 

ons Creool beperkt. Wel is het mooi om mee te maken, want 

gezichtsuitdrukkingen zeggen veel. ’s Middags komt een vriendin 

van ons met haar tante voor twee dagen. Met haar maken we nog 

een wandeling. ’s Avonds eten we een heerlijke Haitiaanse maaltijd. 

Dinsdag 18 oktober maken we een schooldag mee. De kinderen 

moeten om 7.45 uur op het schoolplein zijn. De eerste leerling zien 

we al rond 6.45 uur. Vanaf ons balkon kun je goed de kinderen door 

de bergen zien lopen. Om 7.50 uur staan de leerlingen allemaal in 

rijen per klas opgesteld om het volkslied te zingen terwijl de 

Haitiaanse vlag wordt gehesen. Om 8 uur lopen de kinderen heel 

gedisciplineerd in rijen naar hun klas. Om 9 uur krijgen we een 

rondleiding. Ieder lokaal waar we binnenkomen, staan de kinderen 

op, zeggen Marijke en ons heel netjes goedemorgen.  

 

Veel kinderen hebben een uniform aan en de meisjes hebben mooie 

speldjes in hun haren. De jongens hebben kortgeschoren haar. Rond 

12 uur krijgen alle 800 leerlingen, een flink bord rijst met bonen. De 

maaltijd wordt door drie vrouwen in een keukentje bereid. Het is 

heel mooi om alle klassen langs te gaan en te zien wat de leerlingen 

op school leren. ’s Middags is onze middag minder vrolijk. Vorig 

jaar met de aardbeving zijn vrienden van ons, Gosse en Gaby, met 

hun twee kinderen, Erline en Wilaire, in hun hotel om het leven 

gekomen. Heel triest. Iets hoger dan de school heeft Marijke een 

stukje grond waar in de toekomst een parkje zal komen. Hier hebben 

we vier bomen voor hen geplant. Heel emotioneel, maar ook op een 

trieste manier mooi, het is een heel mooie herdenkingsplek boven op 

de berg. 

Woensdag 19 oktober zijn we ’s morgens met de Rhino naar 

Godinot gereden. De Rhino rijdt prima over de slechte wegen met 

veel gaten. Onderweg komen we veel mensen tegen die met zakken 

eten op hun hoofd lopen en mensen die langs de weg iets verkopen 

(eten, kleding, schoenen). Marijke kent veel mensen. We horen heel 

vaak: “Bonjou Marika”. We nemen een kijkje in alle klassen. Ook 

wordt er voor ons gezongen. We hebben 100 meter springtouw 

meegenomen. De kinderen genieten hier enorm van. 

Donderdag 20 oktober gaan we ’s morgens met de Rhino naar 

Robin. Dit is ruim een uur rijden. Het is mooi om zoveel van het 

leven in de bergen mee te maken. Hoe de Haitianen wonen en leven. 

Op de school in Robin gaan we weer langs alle klassen. We hebben 

springtouwen bij ons. Ook hier genieten de kinderen weer! 

Na onze trip naar Robin lunchen we in Ka-Blain en is het tijd om te 

vertrekken. We hebben het alle drie enorm naar ons zin gehad. Het 

is goed om alles van dichtbij te zien en Marijke in deze omgeving 

mee te maken. Respect voor wat zij hier allemaal voor elkaar heeft 

gekregen. Ca. 1.300 kinderen die zonder haar inzet anders niet naar 

school zouden gaan. Je moet stevig in je schoenen staan om dat voor 

elkaar te krijgen. Marijke, heel erg bedankt voor ons mooie verblijf. 

Erg indrukwekkend wat we allemaal hebben gezien. Aranea 

 

Het bestuur 

Hebt u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in 

Haïti of in Nederland? Hebt u algemene vragen of wilt u een 

lezing over onze scholen in Haïti organiseren. Graag komen 

wij bij u langs of geven wij u inlichtingen over ons werk.  
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. (085) 8771719 

Voorzitter: marijkezaalberg@hotmail.com tel. ( 0593) 370 850 

    Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. (0341) 454493   

 Secretaris: secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl                

fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

                   agneshoogkamer@yahoo.com  tel. (0255) 502 445 

    

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl    

 

 
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:  

administratie@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: 3694 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-. 

 


