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Vreugde, Verdriet, Dankbaarheid
De zon schijnt, de vogels fluiten prachtig, de bouwers 
werken aan ‘Kay Matthew’-huisjes, het geluid van 
het bewerken van de aarde klinkt en ik zit en schrijf 
u. Wat een voorrecht! Wat een vreugde! Het is een 
heel mooie periode met zeer tegenstrijdige gevoelens. 
Persoonlijk zit ik goed in mijn vel en ik ben gezond.

In dit land ontmoet ik uitersten. Enorme armoede, 
honger, èchte honger. Mensen die ver in de bergen 
wonen of in de stad en ten einde raad zijn, hun huis-
jes gemaakt van gevlochten takken, dicht gesmeerd 
met leem, een dak van bladeren. Zij vertellen mij dat 
orkaan Matthew alles verwoest heeft. Ook het laatste 
beetje dat zij toen hadden. Zij vertellen mij, dat als 
de regen valt, het binnen ook regent. Daarbij hoor ik 
meestal: ‘De kinderen zijn weer van school gestuurd, 
… ik kan de school niet betalen, wij hebben vaak 
niets te eten.’ Ik sta oog in oog te praten met deze 
mensen, dan breekt mijn hart. Wij helpen waar wij 
kunnen, maar er zijn er zo veel in deze omstandig-
heden.

Het helpen van de zeer arme Haïtianen die door 
orkaan Matthew hun huis/hut zijn kwijt geraakt en 
in erbarmelijke omstandigheden leven geeft mij de 
energie om door te gaan. Dankzij het bouwen van 
een huisje met één kamer van slechts vier bij vier 
meter met een veranda van 1,5 meter, kunnen zij 

menswaardig wonen. Ook al ben ik moe en ga ik in 
de loop van de middag kijken bij de bouw, dan voel 
ik compassie, dan stroom ik vol energie. Deze men-
sen zijn zo blij, zij werken zo hard mee met het hele 
gezin en zijn zo dankbaar.

Samen met u is dit mogelijk, dankzij uw donaties en 
extra giften kunnen wij veel mensen helpen en onze 
leerlingen naar school laten gaan. 

Heel veel dank, mesi anpil, warme groet, 
Marijke Zaalberg

Eerste ‘Kay Matthew’ huis is klaar!



Hart voor Kinderen
In januari 2017 werd ik gebeld door Louis Pool, de 
voorzitter van ‘Hart voor Kinderen’. Deze organisatie 
wilde graag voedsel uitdelen aan zeer arme Haïtia-
nen. Aan de Haïtianen die erg geleden hebben onder 
de orkaan Matthew. Vrijwilligers van ‘Hart voor Kin-
deren’ hadden eind december oliebollen gebakken en 
maar liefst € 12.500,- bij elkaar gebakken.

Hart voor Kinderen heeft als doel onderwijs te 
verbeteren en zorgen dat meer kinderen onderwijs 
kunnen gaan volgen. Het was een zeer fijn tele-
foongesprek, wij zaten op één lijn, alleen leek een 
probleem dat onze stichting het geloof niet uitdraagt 
en geen bijbellessen geeft. Ik heb eerlijk uitgelegd 
dat onze school er voor alle kinderen is, gelovig of 
niet gelovig, alle religies zijn van harte welkom. Wij 
helpen en houden van alle kinderen. Mijn eerlijkheid 
werd op prijs gesteld. Wij hebben afspraken gemaakt 
en Louis heeft nog dezelfde dag € 12.500,- gestort op 
onze rekening. Twee dagen later waren de inkopen 
gedaan, zoals honderd zakken rijst, bonen, zakjes 
broccoli, zaden, toiletzeep, olie, een pakket lucifers 
en twee blikken zalm. Elin en Denzel (vrijwilligers) 
hebben met hulp van Cherley, onze verpleegkundige, 
alle zakken klaar gemaakt.

Half januari 2017 is het 
bestuur van ‘Hart voor 
Kinderen’ met came-
raman Joas bij ons op 
school gekomen en zijn 
er opnamen gemaakt 
van de maaltijd die de 
honderd zeer arme Ha-
itianen kregen. Daarna 
zijn de zakken met 
voedsel uitgedeeld. Het 
was een prachtige, zeer 
vreugdevolle dag. 

Wij zijn heel ver de bergen ingelopen. Achter het 
kerkje waar ik in april 2000 onze school was begon-
nen, een zware, maar prachtige wandeling. Wat een 
prachtige natuur, wat een slecht pad, wat een lieve 
mensen en wat een ontzettende armoede. Wij zijn 
bij een dorpje geweest van enkele huisjes van leem 
en een dak van bladeren, bij mensen die met zeven 
personen in een kamertje wonen van 2 x 2 meter. 
Deze mensen hadden vanmorgen een voedselpakket 
gekregen. Wat waren deze mensen blij, nu hadden zij 
met hun kinderen een week te eten. Wat zou ik graag 
willen dat u dit persoonlijk zou kunnen zien. Geluk-
kig kan dat via de televisie, want in april komen er 
drie uitzendingen van Family 7. Een programma met 
Dolf van de Vegte als presentator, over de voedseluit-
deling, onze school en de wandeling in Kalfou Badio. 
Daarin kunt u zien hoe Kempès, onze directeur, 
namen van kinderen opschrijft, die de maandag er 
op bij ons naar school zijn gekomen. Heel veel dank 
voor deze samenwerking en van deze prachtige gift 
helpen wij nu meer gezinnen met problemen en 
geven wij onze leerlingen een schoolmaaltijd.
Marijke Zaalberg
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Financiën
Het jaar 2016 startte met veel financiële problemen, er is zelfs gesproken over het sluiten van klassen.  
Wij hadden grote moeite alle kosten te betalen. Dankzij uw giften in de eerste helft van 2016 konden Kempès 
en ik besluiten dat dit nog niet zou gebeuren. Ook in het derde kwartaal was het geweldig hoe u ons werk 
ondersteunde. Meerdere vrijwilligers gaan in Nederland naar supermarkten om de statiegeldbonnetjes voor 
onze stichting te regelen of zij stonden op kerstmarkten, lege pennen worden verzameld en lezingen op scho-
len of kerken gehouden. Toen kwam op 3 en 4 oktober die vreselijke orkaan Matthew die het zuiden van Haïti 
en ook onze streek enorm heeft getroffen. De hulp die toen op gang kwam was hartverwarmend. Wij hebben 
hierdoor financiële mogelijkheden gekregen veel mensen te helpen. Heel veel dank voor uw vertrouwen.



In Sattier, de plek waar wij ‘Kay Matthew’-huisjes 
bouwen, kwam ik een vrouw tegen. Zij vroeg hulp. 
Zij heeft zeven kinderen, één is er overleden. Zij liet 
mij haar huisje zien dat na de aardbeving in 2010 
onbewoonbaar was geworden. Zij woont met een 
tweeling van ruim twee jaar en haar man in een 
huisje met een buurvrouw. De andere kinderen zijn 
ondergebracht bij familie of mensen in de stad. Zij 

kan niet voor hen zorgen, het gezin is uit elkaar 
gevallen. Kervens en Kervensia kunnen nog niet 
lopen. Kervensia is ondervoed en heeft daardoor 
oedeem. Kervens is mager en is er ook slecht aan 
toe. Toen ik dit zag, een kilometer of twee bij onze 
school vandaan, heb ik Kempès gevraagd of wij wat 
voor dit gezin kunnen doen. Na orkaan Matthew 
hebben wij veel giften ontvangen, nu kunnen wij echt 
hulp bieden. Kempès en ik hebben besloten dat wij 
twee kamers opknappen en de veranda afdekken met 
oude golfplaten. Ook vrijwilligster Elin Broekhuizen 
was enorm geraakt, zij vroeg steeds wat wij voor de 
tweeling zouden kunnen doen. Elin kookt nu elke 
ochtend havermoutpap van soyamelk, Jonas Stoter 
neemt het eten ’s morgens mee, zij krijgen een potje 
fruit en het is niet te geloven, maar na een week zien 
beide kinderen er beter uit en kunnen zij staan en 
heel voorzichtig lopen. Waarschijnlijk kunnen zij in 
september naar onze kleuterschool, dan zijn zij bijna 
drie jaar.
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Kervens en Kervensia

Bouwen voor onze Haïtiaanse familie
Ik ben Jonas Stoter. Ik ben 20 jaar oud. Ik heb een zus 
van 22 en een broertje van 15 jaar. We zijn alle drie ge-
adopteerd uit Haïti. Toen ik hoorde dat mijn geboorte-
land Haïti weer was getroffen door een verschrikkelijke 
natuurramp, dit keer de orkaan Matthew, voelde ik 
de drang om in mijn geboorteland de mensen te gaan 
helpen met het opbouwen van een bestaan. Na het le-
zen van de oproep voor vrijwilligers om huizen te gaan 
bouwen voor enkele gedupeerden van deze orkaan, 
heb ik gelijk alles in het werk gesteld zes weken mee 
te kunnen bouwen aan dit project. Mijn vader en ome 
Wim komen ook drie weken mee bouwen. Het mooiste 
van alles is, dat we dankzij een crowdfundactie geld bij 
elkaar hebben weten te krijgen om ook een huisje te 
maken voor een van onze Haïtiaanse families.

Tijdens mijn werkzaamheden hier, het graven van de fundering en het  
samenwerken met de lokale bevolking, krijg ik steeds meer bewondering 
voor wat Marijke hier in Ka-Blain heeft weten neer te zetten. Het is niet 
eenvoudig om iets goeds van de grond te krijgen. Het is haar gelukt! Al die 
kinderen die dankzij haar en dankzij uw giften een kans krijgen om naar 
school te gaan en zo echt een kans krijgen op een betere toekomst. Petje af! 

Het feit dat ik mee mag helpen aan het bouwproject voor een aantal Haïti-
aanse gezinnen en in het bijzonder voor één van onze families, vind ik dan 
ook echt geweldig.
Jonas Stoter



Bouw van ‘Kay Matthew’ huisjes

Onze scholen
Onze school ‘Ecole Soleil de Hollande’ in Ka-Blain 
is goed op dreef. Er was helaas een tekort ontstaan 
aan goede leerkrachten doordat de onderwijzer van 
de zesde klas van de één op de andere dag weg bleef. 
Hij vertrok zonder dit van te voren te bespreken 
naar Amerika. Een meevaller was dat een week later 
onze allerbeste onderwijzeres Junia ELISME van 
zwangerschapsverlof terug kwam. Zij heeft klas 6 
AF-A over genomen. Ook heeft Kempès drie oud 
leerlingen aangenomen die nu als assistent werken 
en in het weekend naar de PABO gaan. Helaas 
moesten wij drie derde klassen samenvoegen tot 
twee, beide klassen hebben nu 46 leerlingen.

Onze school in Godinot draait ook goed. Elius, de 
supervisor, is niet sterk, maar de leerlingen hadden 

de examens redelijk goed gemaakt. Wat is het toch 
moeilijk om mensen betrokken en actief te houden 
als zij op afstand werken. 

In Gelin en Sonis helpen wij twee scholen. Ons 
inzicht is gewijzigd, wij hebben onze manier van 
hulp geven veranderd. Bij controles bleek dat de di-
recteuren niet konden/wilden werken zoals wij dat 
op onze school doen. Nu betalen wij van meerdere 
leerlingen het schoolgeld en wij geven schriften, 
pennen, potloden en gebruikte schoolboeken. Deze 
manier van hulp verlenen is niet ideaal, maar beter 
dan niets doen, want deze leerlingen heel ver in de 
bergen kunnen nu wel naar school. De afstand van 
deze twee scholen tot onze school is minimaal zes 
uur lopen, dit is ondoenlijk voor een kind.
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Van ‘Wereldwijd voor Kinderen’ ontvingen wij een geweldige gift van € 40.000,-. 
Dankzij dit bedrag kunnen wij tien orkaan en- aardbevingbestendige huizen 
bouwen. Fantastisch!

Stichting ‘Wereldwijd voor Kinderen’ steunt projecten ten behoeve van kinde-
ren waar ook ter wereld en ondersteunde onze scholen al eerder. Wij zijn deze 
stichting zeer dankbaar.  In deze nieuwsbrief ziet u foto’s van de bouw van deze 
tien huisjes. In de eerste week van februari was het eerste huisje volledig af!  
De deuren en luiken zijn afgehangen en de wanden mooi afgewerkt. Het huisje staat in ‘Parc Mouton’.  
Het gezin van Madame Meprisanne DARIUS woont er, met man en haar drie kinderen. Er wordt hard 
gewerkt aan meer aardbevings- en orkaanbestendige huisjes.

Wij zoeken fietsers
Wie fietst er voor onze stichting mee met de 
sponsorfietstocht ‘The Ride on Education’? Onze 
stichting zoekt nog fietsers. Een gezellige club spor-
tievelingen heeft zich al aangemeld. Fiets ook voor 
onderwijs in Haïti. Doe het gewoon!
Wanneer: Van 22 t/m 29 juli 2017
Waar: Van Beilen naar Brussel
Waarom:  Sponsorgeld inzamelen t.b.v. onderwijs 

in Haïti en een gezellige fietsvakantie

Na de succesvolle fietstochten naar Schotland in 
2013, naar Denemarken in 2014 en naar Frankrijk 
in 2015, in 2016 oostwaarts naar het Harzgebergte 
in Duitsland heeft ‘The Ride’ een nieuw thema. 

‘The Ride on Education’[ heeft komende zomer 
‘water’ als thema. Langs beken, kanalen, rivieren, 
plassen, door beekdalen en met een aantal veer-
pontjes. Al dat water levert mooie landschappen op; 
daar fietsen we dus doorheen. Eindbestemming is 
Brussel.

•  Afstanden zijn gemiddeld 80 à 85 km per dag.  
In het totaal fietsen wij circa 580 km.

Grote gift van ‘WereldWijd voor Kinderen

•  Halve dagetappes fietsen kan ook; ongeveer  
40 km. op een dag fietsen en u (en uw fiets) laten 
vervoeren naar/van de camping met onze  
transportservice. 

•  Iedere dag fietst u van camping naar camping 
via prachtig uitgestippelde routes! (Elders over-
nachten, bijv. B&B of hotel, is ook mogelijk op 
eigen initiatief.)

•  We hebben de grote steden vermeden.

•  De tocht kent dit jaar geen heuvels van enige 
betekenis. Iedereen met een goede gezondheid kan 
zo’n toeristische fietstocht volbrengen. De tocht is 
ook voor gezinnen goed te doen en geschikt voor 
allerlei soorten fietsen. E-bikes mogen ook!

•  U kunt de dagelijkse afstand zelf vergroten of 
verkorten door gebruik te maken van de eerder 
genoemde transportservice. Zo zijn er dus moge-
lijkheden voor lange-afstandsfietsers en voor jonge 
en/of onervaren fietsers.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen? Bezoek 
de website www.therideoneducation.nl of mail naar: 
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.
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Ontmoetingsdag: zondag 2 april 2017
Wij nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag in het Veldstudiecentrum ‘De Veldhoeve’ in 
Orvelte. Graag aanmelden voor woensdag 29 maart per e-mail in verband met de catering. Geef daarbij aan of 
u vegetariër bent. De kosten zijn € 10,- per persoon als u gebruik maakt van lunch (broodjes en soep), koffie 
en thee en cake. Kinderen tot 5 jaar € 5,-. Graag gepast betalen bij binnenkomst. Opgeven voor de lunch graag 
op: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom. Het programma voor deze 
informatieve en gezellige dag vindt u op onze site.

Stichting Naar School in Haïti

Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC  GEES
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook.
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Vooruit met de geit!  
No Goats, No Glory!

Een groot succes is ons geitenproject. In totaal 
zijn er 116 geiten uitgedeeld. Wat zijn onze 
leerlingen en hun ouders blij! Heel veel dank 
dat u zo spontaan geholpen heeft. Het gezin 
dat een geit krijgt, mag de geit niet verkopen. 
Zij gaat twee keer per jaar één of twee lam-
meren werpen. Zodra de lammetjes bij de 
moeder weg kunnen geeft het gezin tweemaal 
een lam aan onze school. Vervolgens kiezen 
wij weer een gezin uit dat in armoede leeft en daarom dan een geitje krijgt. 
Zo helpen wij elkaar en kunnen er steeds meer mensen geholpen worden. 
Er is een contract opgesteld dat vaak door het kind ondertekend wordt, 
omdat de meeste ouders niet kunnen schrijven. Ik zag ouders trots kijken 
toen hun kind tekende, trots dat hun kind wel naar school kan gaan.

400.000 bomen 
kweken
Onze school is met twee andere 
scholen uitgekozen mee te wer-
ken om bomen te kweken en 
onze leerlingen te leren hoe dat 
te doen. Onze leerlingen zijn erg 
enthousiast. Het project is begin 
januari van start gegaan. Er is 
compost gemaakt, er zijn zakjes 
met aarde gevuld en duizen-
den zaden zitten in de grond. 
Er worden ook fruitbomen 
gekweekt. Ook dit is weer een 
grote uitdaging!


