
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”  
 

    Haïti Ka-Blain, december 2015 

 

    Beste donateurs en vrijwilligers, 

 

Heel hartelijk bedankt! 

Wij zijn zo dankbaar, er zijn bijna geen woorden voor. Dankbaar 

voor de financiële ondersteuning en hulp die u ons geeft. 

Eind november was ik in Hoogeveen om een cheque in ontvangst 

te nemen. Voordat ik weg ging, nam ik afscheid van de voorganger 

en de kerkenraad. Toen ik een meneer een hand gaf, vroeg hij mij 

of hij mij een kus mocht geven als dank voor alles wat wij doen 

voor de Haïtiaanse kinderen. Hij zei dat alle woorden te kort 

schieten om zijn dank uit te drukken. Ik was ontroerd, dit was zo 

warm. Daarom bedank ik ook u met een symbolische kus! Mesi 

Anpil! 

 

Ontmoetingsdag zondag 3 april 2016 
Wij nodigen u uit op onze gezellige en informatieve 

ontmoetingsdag op zondag 3 april 2016. Deze jaarlijkse Haïti-dag 

is in ‘De Veldhoeve’, net buiten het dorp Orvelte. ’s Middags 

kunnen de kinderen meedoen aan de Haïti-sponsorloop. Meer 

informatie vindt u in onze nieuwsbrief van maart 2015. 

 

En als het donker wordt in Haïti … 

Dit jaar heb ik een bezoek gebracht aan onze school in Haïti. Een 

reis waar ik nog graag aan terug denk. Uiteindelijk na twee uur 

rijden over de ‘doorgaande’ weg naar het Zuiden kwam ik aan bij 

de school. Een mooie grote school tegen de bergen geplakt. Vanaf 

het hoge terras is het uitzicht adembenemend. Je kunt ver zien naar 

andere bergen en tussendoor allemaal kleine paadjes waarop de 

kinderen naar school lopen. Deze zijn zeer smal en lopen langs 

afgronden waardoor je respect krijgt voor het gemak waarmee de 

Haïtianen over dit soort paden lopen. Ook zie je overal verspreid 

de kleine hutjes waarin de mensen wonen. 

 

De zonsondergang is mooi, maar gaat snel. In de tijd dat ik er was 

viel de donkerte om zeven uur ’s avonds in. En met donker bedoel 

ik ook echt erg donker. Verwacht geen straatlantaarns in dit deel 

van de wereld om de straat en de paadjes te verlichten. Verwacht 

geen licht in de hutjes te zien. Er is geen stroom om de huisjes te 

verlichten. Soms zie je in de verte een vuur waarmee houtskool 

gemaakt wordt om te kunnen koken. Het leven komt tot stilstand 

als het donker is. De wereld wordt heel klein. 

De school is wel verlicht. Dat is nodig voor de veiligheid en de 

zonnepanelen op de school in combinatie met de generator zorgen 

hiervoor. Toch is het ook op school van belang om zuinig met 

energie om te gaan. 

 

De Wakawaka-lamp is hier onmisbaar. De leerlingen kunnen erbij 

studeren en de school kan spaarzaam omgaan met energie. Voor 

mij als toerist was het leuk om de Wakawaka te gebruiken voor 

mijn telefoon en voor verlichting. Voor de Haïtianen is het van 

groter belang. Het is dus goed dat de school zich druk maakt om de 

Wakawaka’s bij de kinderen te krijgen en deze te onderhouden. 

Ook de batterijen van een Wakawaka zijn een keer toe aan 

vervanging. Daar is Marijke nu druk mee, ik heb er alle vertrouwen 

in dat dit op de goedkoopste en veiligste manier gebeurt. Het kost 

heel wat werk. 

Dat laatste geeft trouwens een goed beeld van hoe de stichting 

werkt en waar we ons druk over maken. Voor de stichting geldt 

niet alleen de eenmalige investering maar ook het onderhoud op 

langere termijn. 

 

Zo is het ook met de school: Er staat een goed stevig gebouw waar 

veel leerlingen les kunnen volgen van Haïtiaanse leraren en 

leraressen. Er is een competente Haïtiaanse directeur. Nu is het zaak 

om de gelden aan te wenden voor de salarissen van het personeel, 

de leermiddelen voor de kinderen en het onderhoud van het 

gebouw. 

Het was mooi om te zien dat de school het lichtpunt in de omgeving 

is, en we zullen er hard voor blijven werken dat dit zo blijft.  

Met uw steun! Paul Oldenhof 
 

Ecole Soleil de Hollande 11 november 2015 

Marijke   

Gezond en met veel energie heb ik van half augustus tot half 

november in Haïti gewerkt. Ik voel dat het mij energie en 

voldoening geeft om me voor kinderen in te zetten, hen een kans te 

geven, hen onderwijs te geven. Die kans heb ik gekregen toen ik 

twintig jaar geleden in Haïti in het weeshuis ging werken. Daar heb 

ik de armoede voor het eerst echt gevoeld en gezien.  

In die periode kwam ik er achter dat naast aandacht en Liefde, 

onderwijs en het goede voorbeeld wel het allerbelangrijkste zijn 

voor een kind. Door een school te bouwen is er de mogelijkheid 

ontstaan om  heel veel jaren onderwijs mogelijk te maken. Onze 

school is bewust ver uit de bewoonde wereld gebouwd. Wel tien 

kilometer uit Kenscoff, het laatste echte dorp. Toch wonen er in de 

bergen veel mensen in schamele huizen van hout of in een hut van 

geweven takken, dicht gesmeerd met leem en een dak van bladeren. 

De armoede zie je bijna niet bij onze leerlingen, zij zien er netjes en 

verzorgd uit, maar de armoede is groot, veel leerlingen zijn 

ondervoed, zij hebben geen ontbijt gehad en komen met een lege 

buik op school. De leerlingen krijgen elke dag een warme maaltijd 

op onze school. 

 

Elke keer weer en dat is dagelijks, zie ik de enorme armoede, zie ik 

wat de leerlingen nodig hebben, zie ik dat deze leerlingen zo 

ontzettend blij zijn dat zij naar school kunnen gaan. Dit helpt mij, 

dat als het moeilijk is, een oplossing te vinden en door te gaan met 

dit mooie werk. Daarom is het ook zo enorm belangrijk dat u ons 

blijft ondersteunen, zonder uw hulp kan de school niet draaien, en 

hebben de leerlingen geen mogelijkheden om  naar school te gaan.  

Warme en liefdevolle groet, Marijke 

 

Kerst en Nieuwjaar 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een heel gezond en gelukkig 

2016! Laat het een jaar worden van vreugdevol delen en geven aan 

kinderen in Haïti die zo veel minder hebben dan wij!  
André, Marijke, Paul, Agnes en Marjan 
 

 



 

 Het nieuwe schooljaar 2015 – 2016 

Dit schooljaar brengt ons mooie kansen. De klas met moeilijk 

lerende kinderen van groep 3, 4 en 5 is een fijne klas. Junia 

ELISME is een goede onderwijzers, zij geniet elke dag met haar 

zeventien leerlingen. De resultaten zijn verbluffend. De kinderen 

gaan met veel plezier naar school, de ouders zijn nu trots op hun 

kinderen, zij zeggen dat hun kind veel liever naar school toe gaat. 

Deze klas is op dezelfde hoogte als mijn huis, dat maakt dat ik vaak 

even binnenwip. De klas is rustig en werkt klassikaal en individueel. 

Wat een aanwinst!  

                                                     

 
 

Haïti klusteam 2015: We vertrekken woensdag 14 oktober vanuit 

Nederland en gaan via Atlanta en Miami naar Haïti. Hier worden we 

donderdagmorgen op de luchthaven verrast door een persoonlijk 

welkom van Marijke. Het voelt voor ons alle drie erg goed om weer 

terug te zijn in Haïti; het mooie, bijzondere geboorteland van de 

dochters van Harry. 

Er wacht een kluslijst op ons met 45 klussen (groot en klein).  

Op de kleuterschool hebben we onder andere planken opgehangen 

voor spelletjes en puzzels, het hang- en sluitwerk van alle ramen en 

deuren is nagekeken en voor Rosita, de directrice van de 

kleuterschool, hebben we een eigen kantoor gemaakt. 

 

   
 

Het goed begaanbaar maken van het toegangspad naar de keuken 

staat hoog op de verlanglijst van Marijke. Best een uitdaging want 

in Haïti werkt dit wel even anders dan in Nederland. Diverse 

moeders van leerlingen hielpen ons het zand van beneden naar 

boven te dragen. Het is gelukt, er ligt een mooi pad. Ook bij de 

school in Godinot zijn diverse reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 

Onderweg hebben we nog twee mannen met een tweeling van een 

dag oud een stuk de bergen in geholpen. Indrukwekkend, bij ons 

zou de moeder nog in haar kraambed liggen.  

Naast het jubileum van Marijke en de verjaardag van Kempès, 

maakten we vlakbij school twee uitersten mee waardoor we tot diep 

in de nacht wakker lagen: een bruiloft en een begrafenis.  

Op het schoolplein hebben we een hinkelbaan gemaakt en een ander 

spel opgeknapt. We hebben zo’n 40 klussen gedaan en zijn na 2,5 

week met een heel voldaan gevoel naar huis gegaan.  

Kijk op de website www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl daar staan 

onze dagelijkse verslagen. 

Marijke, we zijn enorm trots op jou. Je hebt al zoveel gerealiseerd in 

Haïti en blijft met onverminderd optimisme en energie doorgaan. 

We zijn blij dat we daar opnieuw een klein deel aan hebben kunnen 

bijdragen. Harry, Anton, Remco 

 
 

Nieuwe onderverdeling van de scholen door de regering 

Kempès vertelde mij dat de Minister van Onderwijs Nesmy 

MANIGAT erg goed is. Hij is heel serieus bezig om het onderwijs 

in Haïti te verbeteren. Er komen vanaf 1 september drie soorten 

scholen: Kleuterschool, Lagere school en Middelbare school. 

Elke school moet een directeur hebben. Wij hebben de 

kleuterschool met directrice Rosita ELISME en vier klassen en de 

lagere school, met directeur Kempès JEAN met klas 1 tot en met 

klas 9. De 9
de

 klas moet staatsexamen doen.  

De middelbare school is in Kenscoff  en gaat uit vier klassen 

bestaan. De hoogste klas, Philo, doet staatsexamen. 

Deze school indeling wordt verplicht. De lagere school heet dan 

Ecole Fondamentale. 

 

 
 

Een glimlach uit de hemel en een teken van leven 

Een goed nest…. 

Je hebt het als kind niet voor het zeggen door wie en waar je ter 

wereld komt. En voor een groot deel ook niet hoe het daarna met 

je gaat. Al worden je keuzemogelijkheden meestal wel groter als 

je ouder wordt.  

Waarvoor je kiest bepaalt in grote mate wie en wat je wordt. Maar 

je keuzes kunnen ook het leven van anderen behoorlijk bepalen. 

Ten slechte, maar zeker ook ten goede. 

Ik ben een geluksvogel. Geboren in een liefdevol en kansrijk 

gezin, een heel goed nest. Toen onze moeder vorig jaar overleed  

beseften wij extra sterk van hoeveel betekenis ze is geweest door 

de keuzes die ze maakte. En die stak ze in al haar bescheidenheid 

niet onder stoelen of banken.  

‘Omzien naar elkaar’ was haar levensmotto. Kinderen in nood 

hadden haar bijzondere aandacht. Zij ging ervoor, 

onvoorwaardelijk. In geloof, hoop en liefde. Zij was mijn moeder. 

 

 
Uit diepe dankbaarheid voor haar ervaar ik het als ‘kostbaar’ een 

deel van mijn deel uit haar financiële nalatenschap te kunnen 

schenken aan ‘Stichting Naar School in Haïti’. Als een glimlach 

uit de hemel en een teken van leven. Marijke en mijn moeder 

zouden goede bondgenoten zijn! Erna Zomer 

 
 



 

 

 

Bezoek aan Stichting Naar School in Haïti in Ka-Blain 

Afgelopen oktober waren we voor de 3
e
 keer in Haïti. De eerste keer 

om Moise op te halen in 2011 en dit jaar om met Moise meer van 

zijn land te zien. Ook deze reis is bij Marijke begonnen. 

Woensdag 7 oktober heeft Marijke met Narcisse ons van de 

luchthaven opgehaald met de Viking. Voor Moise een leuke 

verrassing om in zo’n stoere auto te zitten. We rijden van het 

vliegveld via de supermarkt in Pétion-ville naar Kenscoff. 

Onderweg zien we een enorm groot verschil vergeleken met 4 jaar 

geleden. Toen zagen we onderweg heel veel restanten van woningen 

liggen en er stonden veel tentenkampen. Nu zien we onderweg geen 

tent meer en het puin is zo’n beetje helemaal verdwenen. De chaos 

die Haïti kenmerkt is er nog steeds. Dat geeft voor ons ook een 

bepaalde charme. De chaos op de weg, wie neemt er voorrang, het 

vermijden van kuilen in de weg. Putdeksels die regelmatig in de 

weg ontbreken. Helaas ligt er nog wel veel vuil langs de weg. 

Na een paar uur komen we aan bij de school. Wat er is veranderd 

vergeleken met 4 jaar geleden? Kempès heeft een eigen kantoor; 

ruimte voor vrijwilligers is uitgebreid; de keuken is verplaatst en 

veel groter en lichter dan voorheen.  

We zijn met Marijke de bergen in geweest, de school in Godinot 

weer gezien. En nog een stukje verder de bergen in gereden. 

Gestopt bij een plek waar veel mensen hun eten c.q. kleding te koop 

aanboden. We troffen er ook nog een verrassing aan. We waren bij 

een ‘winkel’, Marijke kent de eigenaar. Hij vroeg ons mee te 

komen. Achter de winkel, waar je het totaal niet verwacht, was nog 

een enorme bakkerij te vinden. Geweldig om te zien. Duizenden 

broodjes worden hier per dag gemaakt door een aantal mensen. We 

kregen zelfs zijn huis te zien en wat te drinken en eten aangeboden. 

Henk had geluk, om 12 uur ’s middags mocht hij aan de Haïtiaanse 

rum. Een slok was toch wel voldoende.  

We hebben bij en met Marijke ook een paar keer de bio-familie van 

Moise ontmoet. Dat waren een paar onvergetelijke ervaringen, 

zowel voor Moise als voor ons. Heel mooi om mee te mogen 

maken. 

 
 

Met Marijke hebben we ook nog een bezoek gebracht aan Maxima, 

de houtfabriek en timmerschool van Kees en Evelien de Gier. 

Evelien heeft ons een rondleiding gegeven. Wat een enorm bedrijf 

en mooi initiatief om ook onderwijs aan te bieden. Met dezelfde 

gedachte als Marijke, onderwijs is de basis voor een betere 

toekomst! Op zondag zijn we nog met Marijke en Kathia naar een 

artisana-dag geweest. Daar werd veel kunstwerk verkocht als 

schilderijen en kunst gemaakt van olievaten uit Croix-des-Bouquets. 

Mooi om rond te lopen. Het was goed dat we erbij waren. Marijke 

had zoveel ingekocht voor de verkoop in Nederland dat wij veel 

mee mochten sjouwen. 

Vijf dagen zijn we bij Marijke verbleven. Het was weer een mooie, 

onvergetelijke tijd. Aranea, Henk en Moise Boorsma 

 

PS. Kijk op www.forhaiti.com, dan kan je op ‘webshop’ klikken, 

waar ook voor Stichting Naar School in Haïti artisana wordt 

verkocht. 

Kind zoekt vriend 

Wij zijn op zoek naar 10.000 vrienden. Vrienden die kinderen in 

Haïti een warm hart toedragen. Vrienden die elk jaar rond kerst       

€ 25,00 kunnen en willen missen om op die manier kinderen in 

Haïti de mogelijkheid te geven naar school te gaan. 

 

Wat kan jij doen: Wordt vriend!  

Ga naar de site: www.10000vrienden.nl/glimlach/  

Druk op de button op de website: “Ik word vriend” en doneer 

jaarlijks € 25, - rond de kerst of vul het formulier op de achterkant 

van deze nieuwsbrief in en stuur het naar ons adres in Gees.   

Wat krijg jij: Een glimlach! 

Een glimlach van een kind in Haïti.  Een glimlach van mij.   

www.10000vrienden.nl/glimlach/ 

 

              

 

Fiets met ons mee naar het Harz-gebergte in Duitsland van 16 

juli t/m 23 juli 2016. 

De sponsorfietstocht "The Ride on Education" was ook dit jaar een 

succes! "Onze" fietsers fietsten deze zomer € 11.135,38 bij elkaar 

voor onze stichting! Fietsers en sponsors jullie zijn fantastisch! 

Enorm, enorm bedankt! 

 

Na de succesvolle fietstochten naar Schotland in 2013, naar 

Denemarken in 2014 en naar Frankrijk in 2015, heeft het bestuur 

van de stichting "The Ride on Education" besloten dat de tocht in 

2016 oostwaarts gaat. Van Beilen naar het Harz-gebergte in 

Duitsland. Een tocht van ca. 550 km in acht dagen. De dagelijkse 

afstanden zijn gemiddeld een kleine 80 kilometer of de helft en 

‘lift’ u verder mee met de transportservice van The Ride.  

Wij zoeken mensen die voor onze stichting meefietsen. Periode: 

Van 16 juli t/m 23 juli 2016 
Fietst u met ons mee t.b.v. onze stichting? Marijke Zaalberg heeft 

zich al als deelnemer opgegeven, ook Emma (14) fietst weer mee.   

Kijk op www.TheRideonEducation.nl om u te orienteren en voor 

informatie over de etapes. Voor opgave en informatie kunt u 

contact opnemen met Marjan van ons stichtingkantoor: tel. 085-877 

17 19 of info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.  

 
Dick van Dam overhandigt Marijke de cheque met € 1.295,65 

 

 

 

 

    Fietsers gezocht! 



Stichting Naar School in Haïti 
Dorpsstraat 12, 7863 PC GEES 
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl                                                                                                                  
Rabobank Westerbork NL57 RABO 036.94.66.500 

10.000 Vrienden van Stichting Naar School in Haïti 
 
Ja, ik word 10.000 - vriend van de “Stichting Naar School in Haïti” en ondersteun daarmee het werk van deze stichting in Haïti. 

 

Dhr. / Mevr. : .................................................................................................. 

Straatnaam : ....................................................................................................  

Postcode en woonplaats : ................................................................................ 

Tel. : ................................................................................. ............................... 

E-mail : ........................................................................................................... 

IBAN Bankrekeningnummer : ........................................................................ 

 

Ik machtig Stichting Naar School in Haïti om jaarlijks rond Kerst een bedrag van € 25,00 van mijn bankrekening af te schrijven. 

 

Datum: …………………………      Handtekening ……………………………………………………. 

 

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen naar 

info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname. 

 

Deelnemen kan online op: www.10000vrienden.nl/Glimlach 

 

 

 

Lege stiften en pennen voor Haïti.  
 

Uit de schoolkrant van de basisschool ‘de Menkotoren’ in Enschede 

 

Ik verzamel lege stiften en pennen. Het brengt geld op voor 

Stichting Naar School in Haïti. Elke lege pen levert 2 cent op. De 

pennen worden hergebruikt. Er worden bijvoorbeeld gieters van 

gemaakt. Er staat op de gang een doos, daar kunnen de pennen in. 

Helpen jullie verzamelen? Het kan het hele schooljaar. 

Groetjes Wilda, groep 4 
 

 
Ecole Soleil de Hollande in Godinot 

 

PS. Alle scholen kunnen pennen inzamelen voor ‘Stichting Naar 

School in Haïti’. Zo helpen kinderen elkaar! Heeft u een volle doos 

van minimaal 10 kilo, neem contact op met ons stichtingskantoor. 

Project Francois 

In Boucan Carré gaan acht kinderen naar school door de prettige 

samenwerking met Project Francois. Samuel DESIR is 7 jaar hij 

heeft het geluk naar school te kunnen gaan. Nu blijkt hij een 

tweelingzusje Samantha te hebben, die nog niet naar school ging. 

Door de hulp van Alex BEAUDET is het ons gelukt om haar ook 

een plekje in de school te geven en een schooltas met boeken. 

 

Het bestuur van SNSiH 
Wilt u onze stichting onder de aandacht brengen bij vrienden, op 

school, in de kerk of bij uw vereniging? Vraag dan kosteloos flyers, 

informatie of posters aan bij ons stichtingkantoor.  

 

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  8771719 

Voorzitter            Marijke Zaalberg      tel.  0593  332 091 

Penningmeester   Paul Oldenhof           tel. 06 227 49 538 

Secretaris             Agnes Hoogkamer    tel. 06 52 017 337 

Directeur             André de Leeuw        tel. 06 26 500 001 

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl                   

 
NL57 RABO 03694 66 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. 

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: info@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: NL 57 RABO 03694 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-. 

 


