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Heel hartelijk dank
Het is weer een zonnige ochtend. Ik zit in mijn 
kamer. Ik hoor leerlingen zingen, klappen en ritmes 
slaan. Hier word ik heel blij van. Zeker weten dat er 
vanmiddag enorme regenbuien vallen. Het is regen
tijd! Onze leerlingen moeten soms uren lopen in de 
regen. Komen zij thuis, dan is het vochtig en koud. 
Niets droogt. Hun huisjes lekken. Alles wordt nat en 
is vochtig. 

Ook al is men het gewend, ook voor hen is het zacht 
uitgedrukt zeer onprettig. De meesten hebben geen 
mogelijkheden hier iets aan te veranderen, doordat er 
geen werk is en dus geen geld om materialen te ko
pen. Dit blijft bij mij binnenkomen, dit doet mij veel. 
Dit is een van de redenen dat ik hier graag blijf wer
ken. Deze mensen, deze kinderen hoop en kansen 
geven op een betere toekomst maakt mij gelukkig. 
Dit gevoel gaat steeds dieper.

Toch bots ik ook regelmatig op frustraties, helemaal 
als ik moe ben. Ik heb tijd, ruimte en rust nodig 
om dit werk te kunnen doen en om mijn gevoelens 
te ervaren. Nu ik opkijk van mijn laptop zie ik een 
kolibrie en enkele vlinders bij de bloemen op mijn 
balkon. Dat is zo mooi, dat maakt zo blij. 

Deze tegenstrijdigheden zijn er volop en maken het 
aan de ene kant moeilijk en andere kant voel ik heel 
veel vreugde bij de mooie dingen en de hulp die wij 
bieden. Er is zo veel moois en ook zo ontzettend veel 
ellende. Ik wil beide kanten zien en beleven. 
Neem kleine Carmensia en Cathiana. Zij zijn 1 maart 
geboren en 12 maart is hun moeder overleden. Zij 
kwamen op mijn pad en wogen 1800 gram. Wij heb
ben hulp geboden. Nu zijn zij in een veilige omgeving 
en heb ik hen kunnen vasthouden en knuffelen. Het 
trieste blijft, maar de warmte en de liefde, het moois 
is er ook volop.

Samen met u kunnen wij de kinderen/mensen helpen 
en het moois behouden. Ik besef weer heel sterk dat 
onderwijs en het goede voorbeeld zeer goede sleutels 
zijn om armoede op te lossen en een menswaardig 
bestaan te creëren.

Heel veel dank voor alle donaties, hulp en steun die 
u onze Haïtiaanse leerlingen, hun ouders, ons als 
stichting en mij persoonlijk geef. Merci beaucoup. 
Mesi anpil. 

Marijke Zaalberg



Scholen
Onze scholen draaien goed, er is steeds meer rust in 
de klassen, de onderwijzers zijn steeds beter opgeleid 
en de meesten werken met veel plezier. Helaas blijft 
men lessen opdreunen; dat is heel Haïtiaans. Jammer 
genoeg leren de kleuterleidsters dat ook aan de kleu
ters. Een uitdaging voor directrice Rosita om dat te 
veranderen. Begin mei is directeur Kempès weer ziek 
geworden. Er wordt onderzocht of hij diabetes heeft. 
Zeker is dat hij veel te hard heeft gewerkt. Bij mijn 
terugkomst 22 april heb ik hem de vrijheid gegeven 
zo veel vrije dagen te nemen als hij nodig heeft om 
weer gezond te worden. Ook heb ik hem verteld over 
meditatie en tussendoor even rust nemen. 
Onze beste onderwijzer is Junia. Zij staat nu voor een 
van de zesde klassen. Robenson doet zijn werk erg 

goed. Hij is assistentdirecteur en vervangt Kempès. 
Nu Eloge, onze boekhouder, totaal onverwacht naar 
Amerika is vertrokken neemt Nobert zijn werk uit
stekend over. Hij is nog maar 19 jaar maar helemaal 
op zijn plek. Samen met Anel doet hij al het werk qua 
financiën heel goed. De sfeer is positief veranderd. 
Dit alles geeft hoop voor de toekomst.

Marijke Zaalberg
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Huisjes ‘Kay Matthew’

De huisjes ‘Kay Matthew’ vorderen gestaag. Er zijn er al 
vijf helemaal klaar en bewoond, nog drie zijn onderdak. 
Zelfs zonder dat een huis af is zijn de nieuwe bewoners er 
ingetrokken. Zo slecht woonden zij. Dit huisje wordt later 
afgemaakt. De mensen die al een huis bewonen zijn enorm 
dankbaar en gelukkig met deze eigen plek en wonen er met 
veel plezier. 

Eind mei komt John Peter (16 jaar) naar Haïti om het huisje 
te helpen bouwen voor mijn geboortemoeder. Dat is moge
lijk dankzij de vele giften. Renel, de aannemer, zet deurpos
ten en raamkozijnen voordat de muren gemetseld worden. 
Dit heeft hij geleerd van de Nederlandse vrijwilligers, die in 
januari en februari hebben helpen bouwen.  
Kees nogmaals bedankt!

Nobert Michel, boekhouder



Hallo, ik ben Emma Cornelis, 16 jaar. Ik fiets deze zomer met mijn 
nicht Maartje en met oma (Marijke Zaalberg) van Beilen naar 
Brussel. Dat doen wij met een gezellige groep fietsers die wij van 
vorige jaren kennen. Iedereen fietst voor een goed doel en ik fiets 
natuurlijk voor ‘ons’ schoolproject in Haïti! De tocht is ongeveer 
600 kilometer en wij fietsen die afstand in een week. Het is een 
sponsorfietstocht en er doen zes goede doelen aan mee. 

Dit wordt de vijfde sponsorfietstocht van oma en mij.  
De afgelopen vier jaar fietsten oma en ik zo’n 2.700 gesponsorde 
kilometers! In 2013 fietsten wij van de Drentse Hooglanden naar 
de Schotse Hooglanden. Startpunt was elk jaar het Drentse dorp 
Beilen. In 2014 ging de fietstocht naar Denemarken. In 2015 naar 
Frankrijk en in 2016 naar het Harzgebergte in Duitsland. 

Komende zomer is het thema van de fietstocht ‘water’. Wij zullen 
veel Nederlandse en Belgische wateren zien, fietsen langs de kust 
en over de grootste Deltawerken naar het eindpunt Brussel in 
België.

U kunt ook meefietsen. Wij starten op 22 juli 2017. Als u niet zo 
van fietsen houdt, wil ik u vragen mij te sponsoren. U kunt per 
kilometer sponsoren, maar ook één bedrag. Als u wel mee wilt 
fietsen, zou dat heel leuk zijn! Dagelijks is de fietsafstand ongeveer 85 kilometer. Wij fietsen 
zeven etappes. Ik vind het leuk om een week met Maartje en oma te fietsen omdat ik het gezellig vind en wij 
hiermee de kinderen in Haïti helpen. 

Wordt u mijn sponsor? Maak dan een gift over op bankrekeningnummer NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v.  
The Ride on Education en vermeldt hierbij ‘Haïti /Emma’. 

Kijk voor meer informatie op www.TheRideonEducation.nl. 

Alvast bedankt!  
Emma Cornelis
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The Ride on Education 2017



Vrijwilligers
Steeds vaker vragen mensen of zij vrijwilligerswerk 
in onze school in Haïti kunnen doen. Dit is fantas-
tisch maar het is belangrijk te weten dat het niet 
gemakkelijk is. Haïti confronteert je met jezelf en 
jouw omgeving. Belangrijke voorwaarden zijn dat je 
een half jaar kunt komen, dat je Creool en/of Frans 
spreekt en hier bent om iets/veel voor de Haïtianen 
te doen. Natuurlijk is het mooi meegenomen dat je 
iets van het land ziet, maar voorop moet staan dat 
je je volledig wilt inzetten en meerdere taken op je 

wilt nemen, leuke en minder leuke taken. Je moet 
bovendien zelfstandig kunnen werken en gemoti-
veerd zijn. 

Heb je belangstelling? Schrijf dan minstens een half 
jaar vantevoren een motivatie en stuur die met je 
CV naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. Als 
wij jou denken te kunnen inzetten volgen gesprek-
ken met meerdere personen.

Bonenproject

Via ‘Gena Heraty’ van ‘Nos en Petits Soeurs 
et Frères’ (zij werken al meer dan 25 jaar met 
geestelijk en lichamelijk gehandicapte ‘kinderen’) 
kregen wij voor ruim 450 mensen bonen, zaden 
en kunstmest. Dit is een fantastische hulp voor 
de families die in de bergen rond onze school 
wonen. Kempès heeft samen met ons personeel 
alles goed georganiseerd en uitgedeeld. Kempès 
zei dat de mensen ontzettend dankbaar en blij 
waren en dat hij het jammer vond dat ik in die 
periode in Nederland was zodat ik dat niet heb 
gezien. Hij ervaarde het ook al een bijzonder 
mooie dag. Je inleven in anderen, hen helpen, 
dat geeft veel vreugde. Overal in de bergen zie 
je hellingen met bonen, door deze gift veel meer 
dan andere jaren.
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Dick van Dam
Voor de tweede keer binnen een jaar is Dick van 
Dam als vrijwilliger bij ons. Nu om een muurschil-
dering te maken op onze tribune. Begin mei is hij 
er aan begonnen. In de nieuwsbrief van september 
zien jullie het resultaat. Dank je wel, Dick!
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Na twee jaar geleden met de donateurs
reis ‘Ecole Soleil d’Hollande’ bezocht 
te hebben ben ik weer terug in Haïti. 
Dit keer met mijn partner Miriam en 
dochter Wilda. 

Onveranderd: de gastvrije ontvangst 
van Marijke. Het is wederom een heel 
goed gevoel om hier te zijn. Het uitzicht 
over de bergen en de geur van het land. 
Het geluid van kinderen die onderwijs 
krijgen en zich uitleven op het school
plein. Het lekkere eten.

Verder ontwikkeld: bij de rondleiding 
zie en merk je dat de onderwijzers veel 
beter op hun taak berekend zijn. Hier is 
het onderwijs echt gegroeid. De mede
werkers rondom de school weten beter 
wat er van hun verwacht wordt.

De school, goed in de verf, straalt uit 
dat hier goed onderwijs gegeven wordt.

Zoals Marijke met overgave vertelt is het doel om personeel bij de school te betrekken en kansen te pakken 
zichzelf te ontwikkelen op de goede weg. Dat is te merken en geeft een fijn gevoel. Het is goed om hier te 
zijn en leuk om samen met Marijke dingen te doen. 

Marijke doet hier fantastisch werk. We hopen in de volgende nieuwsbrief ruimte te krijgen om een reis
verslag te doen.

Paul Oldenhof

Weer naar school!

Ook dit jaar is de opkomst hoog. De zaal zit hele
maal vol. Bestuurslid Age Braad stelt zich voor aan 
de aanwezigen. Dan is het de beurt aan Marijke. 
Met een lach en een traan, maar met name met veel 
passie en emotie vertelt Marijke over haar werk
zaamheden in Haïti. Veel dank spreekt ze uit naar 
de acties en inzamelingen van alle vrijwilligers in 
Nederland. En voor alle taken (van les geven, klus
sen, schilderen, bouwen tot aan geiten inzamelen) 
van alle vrijwilligers die in Haïti zijn geweest. 

Jonas vertelt over de mooie ervaringen die hij heeft 
mogen meemaken in de bergen van KaBlain. Hier 
heeft hij samen met zijn vader, oom èn de Haïti
aanse bevolking huizen gebouwd voor hen die het 
zo nodig hebben. Jonas heeft een mooie ervaring 
gehad. 

Na de presentaties is het tijd voor een lunch, waarbij 
alle gasten de tijd hebben om met elkaar bij te klet
sen en mooie Haïtiaanse kunst te kopen. Daarna is 
het tijd voor de bekende sponsorloop. De kleintjes 
rennen de longen uit hun lijf om zoveel mogelijk 
rondjes te lopen en hiermee zoveel mogelijk geld 
binnen te halen voor de stichting. 

Voor de oudere kids is de sponsorloop niet ‘stoer’ of 
leuk genoeg, maar zij doen wat bij hun leeftijd hoort 
en zitten gezellig te chillen aan het voetbalveld. 
Na de prijsuitreiking wordt er nog volop gelachen, 
gepraat en afspraken gemaakt om elkaar vaker te 
zien. Dank jullie wel, allemaal voor de aanwezigheid 
en tot volgend jaar!

Alexander Velthuisen

Verslag ontmoetingsdag 2 april 2017
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Geitenproject
Het geitenproject is goed verlopen. Er zijn tot nu toe 136 geiten uit
gedeeld. De eerste lammetjes zijn geboren. Elke ouder en kind die 
een geit hebben gekregen geven ons een lam terug, zelfs twee keer. 
Deze lammeren worden dan weer aan andere mensen uitgedeeld. 
Zo helpt uw gift voor één drachtige geit door de jaren heen veel 
mensen die jullie hulp hard nodig hebben. Dank jullie wel!

Bomenproject

Het bomenproject leek te mislukken 
omdat het geld van de organisatie die 
alles regelde op was. Er was onenigheid 
over. Gelukkig zijn deze problemen 
opgelost en zijn er al duizenden zaden 
gepoot en groeien de eerste Lokwàt 
fruitbomen goed. De grootste zijn al zo’n 
50 centimeter hoog. Onze leerlingen 
helpen mee. Zo leren ze bomen kweken 
en ervaren ze het belang van bomen in 
hun omgeving.


