
Regelmatig komt een ouder van één van onze leerlingen naar mij toe en zegt mij hoe dankbaar zij is dat haar 
kinderen naar school kunnen gaan. Wanneer zoiets gezegd wordt in het bijzijn van anderen stemmen alle  
ouders in en zijn er veel lovende woorden voor onze school. Deze lof en dankbaarheid zijn voor u, want  
dankzij uw donaties is het mogelijk om in deze omgeving onderwijs te bieden. 
Kerst en het nieuwe jaar 2017 naderen. Dat gaat ons veel uitdagingen en mogelijkheden bieden om kinderen 
in Haïti te helpen. Heel fijn om dit samen met u te doen. Wij wensen u  fijne feestdagen, met in uw gedachten 
kinderen in Haïti en wij wensen u een bijzonder mooi 2017 voor u, uw familie en uw naasten. Samen blijven 
wij de kinderen helpen, heel veel dank! Ook namens ons stichtingsbestuur, 

Merci beaucoup, mesi anpil!
Marijke Zaalberg
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Orkaan Matthew
Wat een orkaan. Wat een heftige en angstige gebeurtenis voor heel veel 
Haïtianen en ook voor Nicolien en Marijke. Ook al is Haïti in het westen en 
langs de kusten het meest getroffen, onze school lag ook in een gebied met 
code rood. Veel arme Haïtianen rond onze school zijn hun huis helemaal 
kwijt of het dak is er afgewaaid. Wij hebben al onze leerlingen een vragen
lijst laten invullen. Het resultaat: 52 huizen zijn totaal weggewaaid, van 176 
huizen is het dak afgewaaid, alle moestuinen zijn kapot en honderden die
ren zijn doodgegaan. Gelukkig zijn er in onze omgeving geen mensen over
leden. Verderop in de bergen, daar waar de mensen nog armer zijn, zijn 
nog veel meer huizen kapotgewaaid of zijn bomen op de huizen gevallen. 
In alle nood zijn half oktober in het prefabhuisje boven onze school twee 
moeders met hun kinderen ingetrokken. Nu hoeven zij niet buiten onder 
een stuk plastic te slapen. Concrete plannen voor meer hulpverlening voor 
de orkaanslachtoffers zijn gesmeed en brengen wij ten uitvoer.

Hartelijk bedankt! Dankbaar!



Marijke
Het was heftig, heel heftig! Ik ben diep geraakt door 
alles wat orkaan Matthew in de omgeving van onze 
school heeft aangericht en in de ernstig getroffen 
gebieden in Haïti. Het is niet te beschrijven hoe hard 
de wind rond ons gebouw waaide. Hij wakkerde aan, 
bleef waaien, werd sterker en nog sterker. Dan na 
enige minuten werd de wind wat minder, om nog 
harder terug te keren. Uren achter elkaar ging het zo 
door, de hele nacht en de volgende dag. De bamboe 
zwiepte alle kanten op of brak af. 

Zelfs overdag was het angstig, soms heel angstig. Ook 
al hadden onze ramen vorige cyclonen en orkanen 
overleefd, deze orkaan zou nog sterker zijn. Ik wist 
niet of het mis zou gaan. Ik lag angstig in mijn bed of 
ik liep rond in huis om alles te controleren en dacht 
steeds aan al die mensen in hun hutjes. Zij moesten 
wel vreselijk bang zijn en waarschijnlijk al druipnat.
De volgende dag voelde ik me ziek van spanning 
en vermoeidheid. Ik moest ’s middags gaan slapen. 
Daarna werd ik wakker vol energie en op zoek naar 
een antwoord op de vraag: ‘Wat moeten wij gaan 
doen om de slachtoffers te helpen?’ 

Sowieso moeten 
wij inventarise
ren onder onze 
leerlingen of er fa
milie is overleden, 
huizen plat zijn 
gewaaid, daken 
er af, moestuinen 
kapot, schoolspul
len nat en/of bees
ten doodgegaan. 
Nicolien en ik zijn 
naar huizen van enkele slachtoffers bij onze school 
gewandeld. Een stuk berg was naar beneden gestort 
en een huisje was een krot geworden. Sonia en Harris 
stonden er bij. Of wij konden helpen… 

In jaren ben ik niet zo moe geweest, zo snel in tranen 
en ook zo gelukkig! Deze slachtoffers te kunnen 
helpen is niet in woorden te beschrijven. Elke avond 
ga ik moe naar bed en sta ik best wel uitgerust en 
dankbaar weer op. Door uw financiële steun is dit 
mogelijk. Dank u wel namens alle slachtoffers. 

Warme groet,
Marijke
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Schooljaar 2016-2017
Het waren vier intensieve maanden aan het begin 
van dit nieuwe schooljaar. Vrijwilligster Nicolien 
zette zich met veel enthousiasme in voor sport, 
spel en muziek. Kempès, onze directeur, kreeg 
begin oktober buiktyfus en was drie weken ziek 
thuis. Dit was in de periode dat orkaan Matthew 
over Haïti raasde. Onder Marijke’s leiding werden 
de leidinggevenden geactiveerd te handelen. Wat te 
doen voor, tijdens en na een orkaan? Het was mooi 
te zien hoe er een klein comité werd samengesteld 
en er overlegd werd. Dit werkte uitstekend, men 
voelde zich verantwoordelijk. Alle leerlingen eten 
elke schooldag een warme maaltijd, voor velen is 
dat de enige maaltijd op een dag.

Norbert MICHEL
Mijn naam is Norbert MICHEL. Ik ben 19 jaar en 
ik was leerling van ‘Ecole Soleil de Hollande’. Nu 
studeer ik boekhouden en ik werk op de ‘Ecole Soleil 
de Hollande’. Ik heb twee broers en een zus. Zij zijn 
als leerling of als medewerker verbonden aan ‘Ecole 
Soleil de Hollande’. 

Ik schrijf u ook om u te bedanken voor de hulp die 
u geeft zodat er onderwijs kan worden gegeven en 
onze school kan bestaan en ook omdat u het mogelijk 
maakt dat ik boekhouden kan studeren omdat u de 
kosten voor mijn studie aan de universiteit betaalt. 

Heel hartelijk bedankt voor dat alles en ik hoop dat u 
blijft doneren zodat er een positieve verandering kan 
zijn in Haïti en speciaal bij ‘Ecole Soleil de Hollande, 
want wij willen onze school steeds beter maken. 
Heel veel dank! Ook voor de hulp die wij na de aard
beving op 12 januari 2010 hebben ontvangen en na 
orkaan Matthew, die heel veel kapot heeft gemaakt. Ik 
reken op uw hulp.

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor alles dat u voor 
onze leerlingen en voor mij doet. 

Mesi anpil, Norbert MICHEL



In oktober sloeg orkaan Matthew vernietigend toe 
in Haïti. Wij kregen snel daarna veel verzoeken over 
mogelijke vormen van steun. Hartverwarmend en 
zeer gewenst. Verschillende mensen boden ons spul
len aan, maar daar was op dat moment geen behoefte 
aan. Veel is lokaal verkrijgbaar en de transportkosten 
zijn zeer hoog. De bevolking heeft vooral behoefte 
aan acute noodhulp en geld om weer een bestaan op 
te bouwen. De internationale noodhulp is volop in 
gang gekomen. Wij richten ons sinds oktober op twee 
onderdelen.

1. Noodhulp in het gebied rondom de school. 
Dat betekent binnen een straal van vijf uur lopen. 
Waar nodig en voor zover binnen onze mogelijk

heden voorzien wij gezinnen van een warme maaltijd 
op school of een zak rijst of bonen voor thuis. ‘Thuis’ 
is een rekbaar begrip. Veel huizen zijn beschadigd 
of liggen plat. Wij zijn volop bezig met een plan om 
concreet huisjes te bouwen. Eénkamerwoningen van 
16 vierkante meter met een kleine veranda en een 
goed dak. Dan kan men weer jarenlang vooruit. Veel 
van deze huisjes, gebouwd na de aardbeving, hebben 
de orkaan doorstaan. Kijk eens op onze website en 
Facebook.

2. Lange termijn hulp. Denk hierbij aan geld voor:
  Geiten, kippen en varkens. Hele veestapels zijn 

omgekomen.
  Zaden om te delen; alle moestuinen zijn kapot 

gewaaid. Als men nu inzaait heeft men over drie 
maanden weer te eten en kan de handel weer op 
gang komen.

  Schooltassen, schoolboeken, schriften en schrijf
gerei.

Onze stichting is een kleine organisatie met grote 
resultaten. Marijke heeft de stichting opgericht en 
woont en werkt al 21 jaar in Haïti. Zij spreekt de taal, 
werkt samen met de Haïtianen en is druk met het 
verlenen van directe en indirecte hulp aan de  
getroffenen. 

Help onze stichting helpen:  
bankrekening NL57 RABO 0369 466 500  
t.n.v. Stichting Naar School in Haïti.  
Vermeldt er s.v.p. bij ‘Hulp na orkaan’.
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Veel hulp nodig na orkaan Matthew
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Mijn naam is Hans Croese en ik ben gepensio
neerd optometrist en 69 jaar oud.  Ik hoorde dat 
het een grote wens van Marijke is dat de ogen van 
de kinderen van de school ‘Ecole Soleil de Hol
lande’ gecontroleerd worden. Omdat ik al vaker 
soortgelijke projecten gedaan heb, ben ik naar 
Haïti gegaan.

Ik heb met assistentie van de verpleegster daar bij 
alle 600 kinderen van de school in KaBlain een 
voortest gedaan. Dit gebeurde op het school
plein. Vijftig kinderen kwamen niet goed door 
de voortest  en zij werden later opgeroepen voor 
een oogmeting in de ‘kliniek’. Ook de kleuters van 
drie en vier jaar heb ik getest. In eerste instantie 
dachten de leerkrachten dat dit niet gaat lukken, 
maar met een speciale symbolenkaart ging dit bij 
de meeste kleuters prima. 

Ook heb ik mensen uit de dorpjes in de omgeving van de school 
in mijn ‘kliniekje’ gezien. Sommige ouderen hadden cataract 
(staar) en hen heb ik beter zicht kunnen geven. Wat mij opviel is 
dat vele mensen van 40 jaar en ouder analfabeet zijn. Zij hebben 
nooit de gelegenheid gehad om naar school te gaan.

Vanuit Nederland heb ik diverse monturen (voor kinderen, 
mannen, vrouwen) meegenomen. Voor de kinderen en de vol
wassenen die een bril nodig hebben is een montuur uitgezocht. 
Inmiddels terug in Nederland heb ik de bijbehorende glazen 
besteld. Als de brillen klaar zijn, worden ze in november weer 
met mensen meegegeven die dan naar Haïti gaan.

Gelukkig heb ik veel kinderen en volwassenen kunnen helpen. 
Voor mij was het een heel bijzondere ervaring dit te mogen en te 
kunnen doen. 

Marijke, hartelijk dank voor de gastvrijheid. Ik heb een grote 
bewondering voor de wijze waarop jij daar bijdraagt aan een 
betere wereld.

Net één dag voor de orkaan was ik terug in Nederland en mijn 
gedachten zijn dan ook heel dicht bij al diegenen die het nu 
weer zo heel erg moeilijk hebben.

Hans Croese

Oogproject Haïti september 2016 geslaagd

Donatie MRC-Holland Foundation
Van de MRCHolland Foundation in Amsterdam, verbonden met een DNAdiagnostiekbedrijf, ontvingen 
wij wederom een prachtige donatie. Zij zijn erg betrokken bij ons werk in Haïti en hebben dat onderstreept 
met een aanzienlijke bijdrage. Fantastisch! Via deze weg nogmaals heel hartelijk dank!
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Beste allemaal,
Ik schrijf jullie vanuit een zonnig Haïti. De orkaan is 
al een tijdje weggetrokken en de zon wordt met de 
dag sterker, heerlijk! Voor degenen die mij nog niet 
zo goed kennen: mijn naam is Nicolien en ik werk 

op dit moment drie 
maanden als vrijwil
liger voor SNSiH. 
Tot begin december 
geef ik op ‘Ecole 
Soleil de Hollande’ 
muzieklessen en ik 
help bij de sportles
sen. Ik doe dat met 
veel plezier. 

Elke dag geef ik drie 
tot vier muziekles

sen aan klassen van alle leeftijden. Dat is soms heel 
erg lastig en uitdagend, onder andere omdat ik de 
les in het Frans geef. Maar het geeft ook heel erg 
veel voldoening als ik de vrolijke gezichtjes zie. 
Bij de sportlessen probeer ik de leraren wat tips te 
geven om hun les wat interessanter te maken voor 

de kinderen. En ik doe ook vaak lekker zelf mee met 
de lessen, wat de kinderen geweldig vinden! Mijn 
voornaamste doel van het geven van de lessen is 
de kinderen lekker te laten genieten terwijl ze ook 
nog wat leren. Om ze lekker bezig te laten zijn met 
muziek maken of sporten en even de rest van de 
moeilijke dingen laten vergeten. Als ik hen dan lek
ker bezig zie, dan geeft mij dat ook voldoening!

Daarnaast maak ik heel veel verschillende andere 
dingen mee hier in Haïti. Zo is orkaan Matthew 
begin oktober langs geweest, wat toch best wel 
spannend was. Hij heeft ook heel veel schade aan
gericht op Haïti. Ook kom ik mezelf veel tegen, wat 
soms erg lastig is en tegenwerkt. Maar ik leer er ook 
heel veel van.

Ik houd een blog bij op Nicolien.reislogger.nl. 
Daarop schrijf ik regelmatig over mijn bevindingen. 
Mochten jullie het leuk vinden, dan kun je daar 
altijd op kijken! 

Vrolijke groetjes,
Nicolien

Veel voldoening door de vrolijke gezichtjes

Mijn eerste ervaring in Haïti - september 2016

Lieve vrienden van de Stichting en belangstellenden,
Eindelijk was het zover dat ik de gehele maand 
september naar Haïti ging om daar de handen uit de 
mouwen te steken. Ik ging er voor het eerst naar toe. 
Mijn eigen gevoel en ervaring met Haïti zijn dubbel.

Het is een prachtig land dat tussen wanhoop en 
hoop balanceert. Het is ook een land met enorme 
tegenstellingen, tegenslagen en verschillen tussen 
rijk en arm. Toch zijn de Haïtianen een zeer veer
krachtig volk dat zich na iedere aardbeving of storm 
weer opricht met hun sterke gevoel voor hoop. Zij 
gaan weer aan de gang met hun leven weer op te 
bouwen, na iedere tegenslag.

Natuurlijk was er een enorme verslagenheid na 
de orkaan Matthew die veel levens heeft verwoest. 
Maar ook de infrastructuur, de gewassen, het vee 
en niet te vergeten de huizen van de mensen en 
schoolkinderen. Ik heb in de maand voorafgaand 
aan de orkaan veel werk kunnen doen op de school. 
Opknapwerk zoals schilderen van de lokalen en 
hekken. Maar ook creatieve dingen, zoals het op
knappen van het schoolplein. Ook was het leuk de 
klassen van peuters en kleuters te zien die voor het 

eerst op school waren. 
Ondanks dat kinderen 
soms twee of drie uur 
lopen naar school (en 
ook weer terug) zijn ze 
erg enthousiast en bla
ken ze van levenslust. 
Ik werd begroet met: 
‘Bonjour monsieur 
Dick’ wanneer ik een 
klas binnen kwam. Dat 
vooral maakte mijn 
hart blij. 

Het afscheid op 2 oktober was met grote weemoed. 
Ik wist immers dat orkaan Matthew eraan kwam. 
Wij hadden het laatste vliegtuig naar Atlanta voor
dat de luchthaven werd gesloten. Maar Marijke, je 
kunt op me rekenen! We maken een afspraak dat 
ik weer terugkom op korte termijn. Om hulp te 
bieden, die o zo hard nodig is!

Hartelijke groet,
Dick van Dam
Ambassadeur
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Zondag 2 april 2017: Ontmoetingsdag in Orvelte
Pak uw agenda en noteer: Ontmoetingsdag op zondag 2 april 2017 in ‘De Veldhoeve’ in Orvelte. De jaarlijkse 
ontmoetingsdag is elk jaar een speciale dag voor onze stichting. Een 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. 
Meer informatie vindt u op onze website en in onze nieuwsbrief van maart 2017.

The Ride on Education
Dit jaar werd in de vierde ‘Ride on Education’ gereden.  
De sponsorfietstocht ten behoeve van onderwijs in ontwikkelings
landen. Het was gezellig, met prachtige landschappen en regel
matig ook zwaar voor de fietsers. Voor onze stichting is er maar 
liefst €8.937,41 bij elkaar gefietst. Fantastisch! Fietsers en sponsors 
heel hartelijk dank hiervoor.

Wij nodigen u uit om voor onze stichting mee te fietsen in 2017. 
De sponsorfietstocht is van 22 t/m 29 juli 2017. Dagelijkse afstan
den zijn gemiddeld 75 á 80 kilometer. De helft daarvan fietsen is 
ook mogelijk. Fietst u met ons mee t.b.v. onze stichting? 

Kijk op www.TheRideonEducation.nl om u te oriënteren en voor gedetailleerde informatie of stuur een  
email naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

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.

Stichting Naar School in Haïti is 
opgericht op 29 december 1998  
en ingeschreven bij de KvK te  
Meppel onder nummer  
04 05 76 45
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