
Ongelooflijk mooi!
Wat een zonnige dag is het vandaag! Een dag om  
extra dankbaar te zijn voor al uw giften en hulp. 
Dank u wel! Met uw donaties kunnen wij onze 
leerlingen onderwijs geven, elke schooldag weer 
een warme maaltijd en de leerkrachten maandelijks 
betalen. Speciaal bedank ik de vrijwilligers van de 
Laarkerk in Zuidlaren, zij organiseerden in april 
een rommelmarkt. Zo’n 250 vrijwilligers hebben 
zich voor onze stichting acht maanden ingezet. Wij 
ontvingen maar liefst € 22.000, -. Het is bijna niet te 
geloven, zoveel geld! Iedereen nogmaals heel hartelijk 
bedankt! Al was het een koude dag in Zuidlaren, het 
was een hartverwarmende actie! 
Mesi Anpil!
 
Na een maand in Nederland geweest te zijn, reisde ik 
26 april terug naar Haïti. Ik ben gezond en voel me 
blij, heerlijk om hier weer terug te zijn. De reis was 
wel lang, ’s nachts om 3.25 uur vertrok ik uit  
Westerbork en in Nederlandse tijd kwam ik de  
 volgende ochtend om 4 uur aan op onze school.

Natuurlijk was ik moe, maar de volgende dag kreeg 
ik bezoek van een gezin dat voor het eerst na jaren 
terugging naar Haïti. De kinderen uit dit gezin 
wilden hun biologische ouders, broers en zussen 
ontmoeten. Zodoende zat ik ’s morgens om 11 uur 

in onze Viking VI om mijn gasten op te halen. Wij 
hebben een gastenverblijf en een ruim terras met een 
prachtig uitzicht. De gasten worden wat eten betreft 
verzorgd, zij kunnen veilig wandelen in de prachtige 
bergen en op verzoek rijd ik hen ergens naar toe. 
Ik kan niet beschrijven hoe mooi het is de gasten te 
begeleiden. Deze roots reizen zijn ook voor mij heel 
fijn. Het geeft een enorme verdieping en er ontstaan 
prachtige gesprekken en mooie contacten.
 
Al bijna twee jaar doet Stichting Naar School in Haïti 
ook zoektochten naar afstandsouders. Dit is prachtig 
werk, het geeft werkgelegenheid en het is een bron 
van inkomsten voor onze school.
 
Nu ik dit schrijf, hoor ik onze leerlingen op het 
schoolplein. De bel gaat, de vlag wordt gehesen en  
de schooldag begint. 

Warme groet en ontzettend veel dank voor uw  
donaties, samen zorgen wij ervoor dat onze  
leerlingen onderwijs volgen, 
MarijkeVoor inlichtingen en contact: 085  877 17 19 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
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Wie fietst met ons mee van Drenthe naar Goslar in 
Midden-Duitsland? Lekker sportief bezig zijn en 
tegelijkertijd kinderen helpen in Haïti. 

U kunt ook meefietsen! Wij starten op 16 juli 2016 en 
fietsen in een week ongeveer 550 km. Er zijn zeven 
fietsdagen en één rustdag tussendoor. Dagelijks 
wordt gemiddeld 75 á 80 km gefietst. In principe 
zal onderweg worden gekampeerd. Het bestuur van 
de fietstocht regelt de campings. Wij hopen dat u 
meefietst voor onze stichting. Als u niet van fietsen 
houdt, kunt u deelnemers sponsoren. Al uw sponsor-
donaties komen volledig ten goede aan onderwijs  
in Haïti. Voor meer informatie kijk op:  
www.TheRideonEducation.nl voor opgave bel of mail 
ons stichting kantoor in Gees.

Maartje Zaalberg (15 jaar) fietst dit jaar samen met 
Emma Cornelis (15 jaar) en Marijke Zaalberg (69 
jaar) naar het Harz gebergte in Duitsland. In 2015 
fietsten zij deze sponsorfietstocht van Drenthe naar 
Reims in Frankrijk. Maartje schrijft:

Vorig jaar was de eerste keer dat ik meedeed met 
The Ride on Education. Dit was voor mij een erg 
leuke ervaring. Ik heb mee gedaan aan The Ride on 
Education omdat ik vanuit mijn familie veel verhalen 
heb gehoord over de school in Haïti. Ook heb ik veel 
foto’s gezien van de kinderen in Haïti die mij wel  
heel erg aanspraken om voor deze kinderen wat  
te kunnen betekenen door ook mee te fietsen.  
De fietstocht naar Reims in Frankrijk in 2015 was 
erg leuk. Met de andere mensen die er waren was het 
ook altijd gezellig. Ik heb daar nieuwe vriendinnen 
gemaakt waar ik nu nog mee contact heb ondanks 
de verre afstand (2,5 uur met de trein).  De wegen 
liepen elke dag wel door een mooi stukje landschap, 
was het niet een granenveld dan was het wel een 
mooi groen bos. Ik ben blij dat ik op een leuke en een 
rechtstreekse manier kinderen in Haïti heb kunnen 
helpen. Ook dit keer fiets ik weer mee met The Ride 
on Education en ik heb er nu al zin in. Vorig jaar 
kwam er alleen sponsorgeld van familie, zal het dit 
jaar anders zijn? Sponsort u mijn fietskilometers? 

Maak s.v.p. een gift over op bankrekeningnummer: 
NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v.  
The Ride on Education en vermeldt hierbij  
‘Haïti/Maartje’. Alvast bedankt! 

Maartje Zaalberg
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Het leukste fietsavontuur van 2016: The Ride on Education
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ANBI
Stichting Naar School in Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen  
schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en  
erfenissen. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen in 
Haïti. Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) 
- en daarmee ook uw gift aan Stichting Naar School in Haïti - zijn deels aftrekbaar 
van de belasting. Als u ervoor kiest om uw bijdrage gedurende minimaal vijf jaar 
notarieel vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.

Schenken met belastingvoordeel
Met een periodieke gift geeft u onze stichting de zekerheid dat onze onderwijsprojecten voor meerdere jaren 
structureel worden ondersteund. Daarnaast is een periodieke schenking fiscaal voordeliger voor u dan een 
eenmalige schenking. 

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze  
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een  
schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en onze stichting.  
U kunt de benodigde formulieren downloaden: 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20
period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

U kunt dit formulier ook vinden op www.belastingdienst.nl als u zoekt op 
“Overeenkomst periodieke giften”.

Wilt u liever dit formulier op papier invullen, vul dan het aanvraagformulier 
in dat staat op de achterzijde van deze pagina. Wij sturen u vervolgens de 
overeenkomstformulieren kosteloos toe. Er geldt geen drempel en geen  
maximumbedrag voor periodieke giften. 

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan 
één procent van uw inkomen. Als u uw gift voor vijf jaar laat vastleggen in een periodieke schenking, kunt u 
álle donaties - groot en klein - aftrekken. U krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug 
van de Belastingdienst. Hoe groot dit belastingvoordeel voor u is, hangt onder meer af van uw inkomen.
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Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12,  7863 PC  GEES
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Rabobank NL57 RABO 0369 466500

AANVRAAgFORMulIER 
toezending formulieren: ‘Periodieke gift in geld’
Ja, ik wil graag schenken met belastingvoordeel aan “Stichting Naar School in Haïti”.
Stuur mij s.v.p. de formulieren toe ‘Periodieke gift in geld’. 

  Dhr.     Mevr. : 

Straatnaam : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoonnr. : 

Email : 

Hierbij geef ik aan minimaal 5 jaar lang een gift in geld te doen aan Stichting Naar School in Haiti.

  Maandelijkse storting € 

  Jaarlijkse storting van €

  Jaaronderwijs kind € 30,00 per maand

Ik stuur dit formulier naar “Stichting Naar School in Haïti”, Dorpsstraat 12, 7863 PC in Gees 
Stichting Naar School in Haïti zal mij de formulieren “Periodieke gift in geld” toesturen.

Datum: Handtekening:

Heel hartelijk dank voor uw hulp!
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Ecole Soleil de Hollande
Onze schooldirecteur Kempès is al weer druk bezig 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te 
treffen. Om de kosten te drukken zijn er door ons 
plannen gemaakt om zo goed mogelijk les te geven 
met zo weinig mogelijk onderwijzers. 

De beste assistenten krijgen een eigen klas met zo’n 
twintig leerlingen. De onderwijzer krijgt een klas 
van ongeveer 35 leerlingen met daarbij de moeilijkste 
kinderen. Eerder waren er twee klassen met voor 
elke klas een onderwijzer en samen hadden ze dan 
een assistent. Inmiddels zijn de assistenten beter en 
actiever dan sommige onderwijzers. Dit jaar deden 
zich geen grote problemen voor. De derde klas van 
de middelbare school is een fijne klas, waarschijnlijk 
slagen ze allemaal voor het staatsexamen in juni. 

Probleem met telefoon
Ondanks dat de stopcontacten zijn afgeschermd 
met een dekplaat blijft het een probleem dat zowel 
de leerlingen als een leerkracht hun telefoon  
stiekem proberen op te laden in de klas. Zij schroeven 
het plaatje los en laden dan hun telefoon op.  

Zondag 3 april jl kwamen de bezoekers voor een 
gezellige dag om half 11 bij De Veldhoeve in Orvelte 
aan. Marijke hield om 11 uur een welkomstwoord. 
Hierna sprak Paul Oldenhof over de financiën. 
Duidelijk werd dat er hard gewerkt moet worden 
om voldoende geld binnen te halen zodat de school 
kan blijven draaien. Ook is het heel belangrijk dat 
de 700 kinderen dagelijks een maaltijd krijgen, dat 
is iets wat ze thuis niet altijd krijgen. 

Om kwart over 11 was het aan Henk en Aranea 
Boorsma te vertellen over hun trip naar Haïti in 
oktober 2015. Zij hielden een boeiend verhaal, 
ondersteund met veel foto’s over de rootsreis en 
hun rondreis: het bezoek aan Foundation Maxima 
(houtbewerkingsopleiding), Apparant’s (sieraden 
gemaakt van o.a. cornflakes dozen), het verblijf aan 
de kust in PaP en Port Salut. 

Daarna sprak Marijke over haar werk in de bergen. 
Vol passie vertelde zij over de school, de inzet van 
de leerkrachten, de mooie ontwikkeling van een 
meisje in de klas met speciaal onderwijs, maar ook 
over hoe zwaar het leven in de bergen is. 

Als laatste sprak een enthousiaste Agnes over  

Nu controleert Jacky de klassen tijdens de les. In de 
bergen is namelijk nergens elektriciteit. Voor onze 
school is het een uitdaging om voldoende elektriciteit 
te hebben voor eigen gebruik. De schaarste komt 
door de regentijd, er is dan veel bewolking. Het 
draaien van het aggregaat kost veel dieselolie.

Trap sponsoren
Een groter stuk van ons terrein is 
toegankelijker gemaakt door het 
maken van een trap in de moes-
tuin. De trap is nu half klaar. Om 
de trap tot beneden aan het terrein 
door te kunnen laten lopen wordt 
er door vrijwilligers en scholen 
geld ingezameld. Daarna worden 
terrassen aangelegd en kan er ook 
een uitbreiding van de schooltuin 
komen. Er zijn al 98 treden, de 
tweede helft wordt ongeveer even 
lang. Een traptree kost  € 10,-. Wie 
een traptree wil sponsoren, heel 
graag! Bij voorbaat bedankt! 

“The Ride on Education” en over de sponsorloop. 
Daarna volgde een heerlijke lunch. Om half 2 
deden 12 jongens en meisjes mee aan de sponsor-
loop en zij liepen maar liefst ruim € 200 bij elkaar. 
Tussendoor kon er geshopt worden in de “winkel 
met Haἵtiaanse producten”, producten die Marijke 
steeds meebrengt uit Haïti. Vanaf de lunch was er 
voldoende tijd om met elkaar te praten en samen 
ervaringen uit te wisselen. 

Er waren veel mensen 
voor de eerste keer en ook 
een flink aantal mensen 
die dit jaar naar Haïti 
gaan. Velen verblijven dan 
bij Marijke zodat zij kan 
helpen met de rootsreis 
van hun kinderen (nadat 
Marijke geholpen heeft 
met de zoekopdracht naar 
de biologische familie). 

Kortom, het was weer een zeer geslaagde  
ontmoetingsdag.

Aranea Boorsma

Ontmoetingsdag 3 april 2016



Stichting Naar School in Haïti

Wij gebruiken één  
bankrekeningnummer 

M.i.v. 2016 gebruiken wij voor onze stichting één 
bankrekening. Dat is bankrekeningnummer:  
NL 57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting Naar 
School in Haïti. Dit doen wij om de (bank)kosten 
zo laag mogelijk te houden. De andere bank-
rekeningen heffen wij in de loop van 2016 op.
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Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC  GEES
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook.

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, 
kleding en onderdak! Uw steun op bank
rekening NL57 RABO 0369 4665 00 maakt  
het mogelijk ons werk voort te zetten.  
T.n.v. Stichting Naar School in Haïti
                                                                         
Stichting Naar School in Haïti is 
opgericht op 29 december 1998  
en ingeschreven bij de KvK te  
Meppel onder nummer  
04 05 76 45

Bankrekeningnummer: 
NL57 RABO 0369 4665 00

Voor inlichtingen en contact: 085  877 17 19 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Veranderingen in het bestuur

Binnen ons stichtingsbestuur zijn enkele wijzigingen. 
Wij verwelkomen Age Braad als nieuw bestuurslid. 
Age (59 jaar) zet zich al jarenlang in voor verschil-
lende vrijwilligersorganisaties. Age heeft twee zonen 
uit Haïti (19 en 22 jaar). André de Leeuw en Paul 
Oldenhof zijn afgetreden, maar blijven vrijwilligers 
voor onze stichting.

Medicijnen tegen wormen  
en Filarioz
Elk jaar komen er zes verpleegkundigen, die  
namens vier organisaties medicijnen aan de kinderen 
uitdelen. Een pil tegen wormen en pilletjes tegen 
Filarioz, dit is de ziekte die overgebracht wordt door 
een vliegje. Je kunt er een ‘olifantenvoet’, een heel dik 
opgezette voet en been door krijgen.  
Gelukkig hadden onze leerlingen hun schoolmaaltijd 
al gehad. Als je deze pilletjes tegen Filarioz inneemt 
op een lege maag dan voel je je heel beroerd.


