
Nieuw uiterlijk nieuwsbrief
Een nieuwe vormgeving èn in kleur! Het valt u vast op dat deze nieuwsbrief een volledig nieuwe  
uitstraling heeft. De kosten voor het drukwerk zijn maar liefst € 1900,- per jaar lager dan in 2014 en 2015!  
Dit met dank aan Commercion in Beilen. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de nieuwe uitstraling. Laat 
ons s.v.p. weten wat u van de nieuwe uitstraling van de nieuwsbrief vindt: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.

Zondag 3 april 2016

Ontmoetingsdag in Orvelte 
Wij nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse ontmoe-
tingsdag in De Veldhoeve in Orvelte. Entree is gratis. 
Wilt u deelnemen aan het lunchbuffet dan graag 
aanmelden voor woensdag 30 maart per e-mail. Geef 
daarbij a.u.b. aan of u vegetariër bent. De kosten zijn 
€ 10,- per persoon als u gebruik maakt van de lunch 
(broodjes en soep), koffie, thee en cake. Kinderen  tot 
5 jaar € 5,-. Graag gepast betalen bij binnenkomst. 
Opgeven voor de lunch: 
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom. Het pro-
gramma voor deze informatieve dag vindt u op onze 
site. Zo zal Marijke Zaalberg vertellen over haar erva-
ringen in Haïti en over de hulp die we het afgelopen 
jaar konden bieden dankzij uw giften. Ook vertelt 
Marijke hoe het gaat met de kinderen in onze scho-
len. Zoals elk jaar is er genoeg tijd om gezamenlijk te 
praten, te eten en voor kinderen organiseren wij  
’s middags een sponsorloop. We sluiten af rond  
15.00 uur. U bent van harte welkom!  

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 bankrekeningen heffen wij in de loop van 2016 op.
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Heel hartelijk 
bedankt!
Dankbaar zijn wij voor uw donaties en 
uw hulp. Wat ons opvalt, is dat wij zo’n 
grote groep donateurs hebben die ons 
werk in Haïti al jaren trouw ondersteunt. 
Dat is echt fantastisch, daar voelen wij ons 
enorm door gesteund. Ook Kempès, onze 
directeur in Haïti, bedankt u heel hartelijk 
voor alles wat u doet voor onze school. 
Door uw donaties is het mogelijk zoveel 
kinderen onderwijs te kunnen geven. Iets 
dat voor elk kind bereikbaar zou moeten 
zijn. Samen krijgen wij het voor elkaar! 
Dank u wel! Mesi Anpil!



Dankbaar
Het is een hele mooie tijd in Haïti, het is erg fijn hier 
te zijn en mijn werk te kunnen doen. De zon schijnt 
vaak. Ik ben gezond, ik voel me prima. Wel heeft de 
moeilijke situatie rond de verkiezingen de nodige 
spanning opgeleverd. Toen Wouda er was, zijn wij 
maar één keer naar de supermarkt gegaan, omdat 
er veel demonstraties waren en wij hoorden van 
berovingen op straat in PétionVille. Dat soort dingen 
hebben zeker invloed op mijn gevoel van veiligheid, 
dus kies ik niet weg te gaan. 
De enorme armoede om mij heen waar ik dagelijks 
mee te maken heb, is moeilijk om mee te  
leven. Er is niet genoeg geld om iedereen te helpen. 
Een paar schoenen of een vest te kopen voor een 
kind is geen probleem, maar als het gaat om het 
betalen van huren van huisjes, gezinnen voorzien van 

Schooljaar 2015-2016
De helft van dit schooljaar zit er al weer op. Begin  
januari 2016 waren er in Ka-Blain 621 leerlingen, 
waarvan 134 peuters en kleuters. Eén lokaal wordt 
nog als opslag gebruikt, maar zo als het er nu uitziet, 
is dit lokaal in het komende schooljaar ook bezet. 
Onze school barst uit zijn voegen! 
Het onderwijs wordt steeds beter, daar wordt dan 
ook hard aangewerkt. Kempès doet zijn uiterste best 
om de onderwijzers op te leiden. Ontzettend fijn dat 
vrijwilligster Wouda Beitler een maand is gekomen 
om te helpen het onderwijs op een hoger niveau 
te brengen. Wouda geeft vooral aandacht aan vier 
assistenten, vier jongemannen rond de twintig jaar. 
Kempès ziet toekomst in hen. Alle vier hebben bij 
ons de lagere school doorlopen. 
Wouda geeft voorbeeldlessen en de assistenten 
moeten elke middag dertig minuten op internet 
informatie opzoeken over een onderwerp. Na drie 
weken snappen de assistenten dat je informatie moet 

hebben om de les interessant te maken voor de leer-
lingen, je een korte uitleg moet geven en de kinderen 
dan aan het werk zetten. 
Wouda heeft haar inzet gedaan, Kempès en ik  
zullen de vinger aan de pols houden door regelmatig 
in de klassen aanwezig te zijn om te controleren of de 
onderwijzers blijven werken zoals hen nu geleerd is.

maaltijden of het kopen van zaden, dan wordt het 
anders. Er is niet één gezin in moeilijkheden, het zijn 
heel veel gezinnen. De armoede is overal bij ons in de 
bergen, in de stad, in het hele land.  
Het is schrijnend te zien dat veel kinderen elke dag 
zonder eten naar school gaan. Onze warme maaltijd 
is vaak de enige maaltijd voor die dag.

Ontzettend dankbaar ben ik dat door uw donaties wij 
alle kinderen in onze school in Ka-Blain een warme 
maaltijd kunnen geven. Ook al is het alleen rijst met 
bonen en een sausje. Onze leerlingen zijn er ontzet-
tend blij mee en kunnen daardoor over leven en naar 
school blijven gaan. 

Benieuwd ben ik naar onze nieuwe nieuwsbrief en 
ook hoe u hem vindt!

Warme en zonnige groet, 
Marijke

Telefoon in Haïti: +509 3464 2255
Telefoon in Nederland: +31 593 33 20 91
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Graag wil ik inzicht geven in de financiële handel 
en wandel van onze stichting. In dit stukje wil ik de 
grote lijnen schetsen in ‘gewone’ Nederlandse taal. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om in ‘geld’ te praten 
in plaats van ‘resultaat’, ‘balans’, ‘solvabiliteit’ en meer 
van dergelijke boekhoudkundige termen. Het gaat 
uiteindelijk om geld dat binnenkomt en dat weer 
gebruikt wordt voor onderwijs in Haïti. 

In Nederland
Het is fijn om te melden dat er in 2015 € 173.000,- 
aan inkomsten is geweest. Waarvoor dank!  
Dit geld komt van donaties, acties, projecten en  
verkoop van artikelen. In 2014 was dit € 178.000,- en 
we verwachten en hopen dat we in 2016 op minstens 
dezelfde inkomsten mogen rekenen.

In Nederland hebben wij € 203.000,- uitgegeven. 
Daarvan is € 173.000,- overgemaakt naar Haïti voor 
Ecole Soleil de Hollande en € 23.000,- is uitgegeven 
aan fondswerving, secretariaat, nieuwsbrieven en 
andere kosten. Er is in 2015 meer uitgegeven dan  
ontvangen. 

Op 1 januari 2016 stond er € 95.000,- op de bank. Dit 
lijkt veel, maar aangezien er voor onze school in Haïti 
€ 200.000,- per jaar nodig is, is dit te weinig. Natuur-
lijk letten wij op onze uitgaven en wij zullen die ook 
in Nederland zo laag mogelijk houden. 

In Haïti
Ecole Soleil de Hollande; Deze doet het fantas tisch en 
levert goed werk door en voor de Haïtianen. Er is  
€ 220.000,- gebruikt, € 26.000,- meer dan er is bin-
nengekomen. Grotendeels geld dat uit Nederland 
kwam en deels ook uit de bijdragen van de school-
gaande kinderen.  Een groot deel van het meer uitge-
geven geld bestaat uit de eenmalige aanschaf van een 
Viking, die de oude Rhino heeft vervangen. Dit is het 
enige vervoermiddel dat in de bergen op veel plekken 
kan komen en daardoor onmisbaar. Onze grootste 
uitgaven in Haïti zijn de salarissen en sociale  
lasten van de voor ons werkende Haïtianen.

Trots zijn wij dat het weer mogelijk was om in 2015 
in Haïti achthonderd kinderen naar school te laten 
gaan en zesenzestig volwassenen een baan te geven. 
Dank voor alle bijdragen zowel in geld als tijd. We 
hebben van onze reserves gebruik moeten maken om 
dit te realiseren. Voor 2016 hopen wij weer op gulle 
bijdragen en projecten die geld opleveren. In eerste 
instantie zal ons doel zijn om het jaar te realiseren 
zonder aanspraak op de reserves te maken. Dat is een 
uitdaging. Echter een uitdaging die wij met plezier 
aangaan omdat het doel waarvoor we het doen zo 
veel oplevert: Kinderen naar een goede veilige school 
in Haïti.

Paul Oldenhof, penningmeester
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Hoe is het de stichting financieel vergaan in 2015  
en wat verwachten we van 2016?

Fietsers gezocht voor 16 juli t/m 23 juli!
Wij zoeken mensen die van 16 juli t/m 23 juli 2016 mee willen fietsen met de 
sponsor fietstocht naar het Harzgebergte in Duitsland. Na de succesvolle fietstoch-
ten naar Schotland in 2013, naar Jutland (Denemarken) in 2014 en naar Reims 
(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 Harzgebergte in 
Duitsland. Van de Drentse Hooglanden naar het middelgebergte nabij de vroegere 
Oost-Duitse grens, centraal gelegen in Duitsland. Nabij het schitterende stadje 
Goslar met zijn vakwerkhuizen. In acht dagen zo’n 550 kilometer fietsen over een 
aantrekkelijke fietsroute van Beilen naar de Harz.
 
De dagelijkse afstanden zijn gemiddeld 75 á 80 kilometer of de helft en dan ‘lift’ u verder mee met de trans-
portservice van ‘The Ride’. Er zijn er mogelijkheden voor lange-afstand-fietsers en voor  
onervaren fietsers. Er zijn zeven fietsdagen en één rustdag. De tocht is geschikt voor alle soorten  
fietsen. In principe wordt onderweg gekampeerd, maar deelnemers mogen in de overnachtingsplaatsen ook  
gebruikmaken van hotel, B&B en dergelijke. Doe mee, trap ook voor onderwijs! Laat je sponsoren door  
familie, vrienden, werkgever of een bedrijf. Met z´n allen hebben we een geweldig fietsavontuur. Kijk op  
www.TheRideonEducation.nl om u te oriënteren en voor informatie over de etappes. Voor opgave en infor-
matie kunt u contact opnemen met ons stichtingkantoor. 
Telefoon (085) 877 17 19 of per e-mail: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.
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Benefiet High Tea 
Schuif aan en geniet van een middag in Engelse  
sferen. Wij nodigen u op onze Benefiet High Tea op zondag 24 april a.s. In theehuis Teatime in Echten 
kunt u van 15.30 tot 18.30 uur genieten van een heerlijk Royal Windsor Tea buffet met tradi tionele Engelse 
recepten en onbeperkt koffie en thee. 

Op zoek naar het ideale cadeau voor uw moeder of schoonmoeder, een bedank-
je voor die lieve vriendin die altijd voor u klaar staat, een gezellige middag met 
vriendinnen, collega’s of wellicht een inspirerend gesprek met Marijke Zaalberg? 
Kom op onze High Haïtea! Voor een indruk van de mooie locatie in Engelse stijl 
zie www.teatime.nl

Locatie: Theehuis Teatime, Ruinerweg 4 in Echten 
Deelname:  Reserveer door te bellen of mailen naar ambassadeur 

Dick van Dam: (06) 33 77 4564 of famvdam@gmail.com.
Prijs: € 39,50 p.p. (Hiervan komt de helft ten goede aan onze stichting).

Opgeven voor 31 maart 2016. Uw betaling vóór 31 maart is tevens uw garantie op een stoel. De kosten s.v.p. 
overmaken op Rabobank rekening NL57 RABO 0369 466500 ten name van Stichting Naar School in Haïti, 
onder vermelding van ‘High Tea’ en het aantal personen. Steun onze stichting, steun de kinderen in Haïti. Tot 
ziens op onze benefietmiddag!

Het verschil na twaalf jaar
Zo`n twaalf en een half jaar geleden was ik voor de 
eerste keer in Haïti. Wat een enorm verschil met nu. 
Dan heb ik het nog maar alleen over het onderwijs. 
Toen was er in Kafou Badio een schooltje in de 
kerk. Ook werd er een kleuterklas gestart in een 
donkere schuur. Deze schuur fleurden we wat op 
met gele lappen. De auto van Marijke kon niet bij de 
school komen. De weg was te slecht. Daarom liepen 
de mensen en kinderen die langs kwamen met een 
stoeltje of tafeltje op hun hoofd naar deze klas. Nu 
staat er in Ka-Blain een prachtige stenen school met 
13 lokalen en veel leerlingen.

Ook het lesgeven is in deze jaren enorm vooruit 
gegaan. De kleuterjuffen konden nauwelijks knip-
pen en al helemaal niet vouwen. Een puzzel hadden 
ze nog nooit gemaakt. Bovendien werkten ze heel 
klassikaal. Alle kinderen in de klas deden hetzelfde 
en moesten op elkaar wachten. Nu zien we een 
goedlopende kleuterklas waarin de kinderen puz-
zelen, knutselen en tekenen in groepjes.

Ook in de lagere school is er een wereld van verschil 
te zien. In het begin was het belangrijkste het op-
dreunen van definities. Of je dat nu snapte of niet. 
Nu wordt er veel meer uitgelegd en wordt er meer 
gebruik gemaakt van materiaal. Ook beleven de kin-
deren veel plezier tijdens de sport- en muzieklessen. 
Er is nu zelfs een speciale klas voor kinderen die 

moeilijk leren. Wat ben ik, onderwijsmens, blij met 
wat ik hier zie. Kinderen kunnen naar school. Leren 
lezen, rekenen en schrijven. Bovendien hebben ze 
ook nog plezier op school.

Dit alles is in de afgelopen jaren gerealiseerd door 
de inzet van velen. Natuurlijk van directeur Kem-
pès, maar vooral van Marijke. Zij zet zich nog elke 
dag in voor de kinderen hier. Geweldig!

Wouda
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Vrijwilligers
Hartverwarmend zijn alle vrijwilligers die zich  
inzetten om geld in te zamelen voor onze stichting. 
Graag bedank ik Jannie André, Trijn Kloosterman, 
Ina Prins, Hennie Geerds, Anja Dijkema. Zij gaan 
voor onze stichting naar markten. Mirjam Besselink 
breit voor de rommelmarkt op 16 april in Zuidlaren.

Onze nieuwsbriefvrijwilligers Leny Schepel met fa-
milie en Yvonne Notten en gezin, zij doen al járen-
lang vier keer per jaar handmatig de nieuwsbrieven 
en acceptgiro’s in de enveloppen! Herman print de 
adressen. Dick Gaasbeek checkt onze teksten. Petra 
Schreurs zamelt geld in voor muziekinstru menten. 
Dick van Dam organiseert meerdere acties.  
Aranea en Henk Boorsma verkopen in hun web-
shop Haïtiaanse handgemaakte artikelen onder 
meer voor onze stichting. 
Daarnaast zijn er nog heel veel mensen en scholen 

die lege schrijfwaar en 
statiegeld inzamelen 
en vrijwilligers die 
naar Haïti komen om 
te klussen of in het 
onderwijs te helpen. 
Dit is fantastisch! 
Iedereen, ook degenen 
die niet genoemd zijn, 
ontzettend bedankt! 
Het wordt enorm 
gewaardeerd. 

Na de ontmoetingsdag op 3 april in Orvelte is er een 
bijeenkomst waar vrijwilligers extra over onze  
acties geïnformeerd worden. Samen bereiken wij 
ons doel: Onderwijs in Haïti!
Marijke

Haïti rond de verkiezingen
De verkiezingen van een nieuwe president zijn op 
24 januari 2016 niet doorgegaan. Er waren te veel 
demonstraties, meerdere scholen waar verkiezingen 
in zouden worden gehouden waren in brand gesto-
ken, de wegen werden versperd door barricades van 
brandende autobanden, het was een zeer dreigende 
chaos.

Begin februari werd het weer rustiger in de straten 
van Port-au-Prince en andere grote steden. Men 
weet nog niet wanneer de verkiezingen wel worden 
gehouden. Dit geeft grote onvrede onder de  
bevolking. 

De gourde devalueert hard. De prijzen van eten en 
gebruiksgoederen schieten omhoog. Deze situatie 
is erg slecht voor het land en vooral voor de toch al 
zo arme bevolking (80%). Zij hebben het ontzettend 
zwaar en de honger is in tijden niet zo groot geweest.

In onze school merken wij het aan onze leerlingen. 
Onze schoolmaaltijd van rijst en bonen met een 
sausje is voor veel kinderen de enige maaltijd die zij 
krijgen. Geen wonder dat er veel ziekte is en grote 
ondervoeding.
Een bijkomend probleem is dat door de slechte  
situatie en de enorme werkeloosheid, er voor de 
jeugd geen toekomst is. Dit leidt tot berovingen, 
kidnapping en overvallen. 

Beroving, gewoon op de straat in PétionVille, is ook 
onze werknemer Anel overkomen toen hij bood-
schappen voor ons deed. Er kwam een man voor 
hem staan en een man achter hem. Er werd een  
pistool op hem gericht en het enige dat hij kon doen 
was zijn geld en telefoon afgeven. Gelukkig had hij 
maar 5.000 gourde bij zich, dit is € 83,-. Hij is met 
de schrik vrijgekomen, het loopt ook vaak slechter 
af. Doe je niet wat men wil, dan schiet men je dood.

Schoolmoestuin
Onze moestuin van de school geeft ons elke dag voldoende eten voor ons kindertehuis. Ik heb een 
systeem gemaakt dat er elke tien dagen gezaaid wordt, zodat er doorlopend groente is die klaar is om te 
oogsten. Door de enorm droge periode van december tot eind maart groeit de groente langzamer. Wij 
gaan proberen een systeem te maken zodat er de hele dag door druppel na druppel uit een slang komt 
waar veel gaatjes ingeprikt zijn. In onze drie dubbele water bassins zit genoeg water, maar de afstand 
naar de moestuin is groot en ook in de moestuin zijn de  
terrassen lang. Dit is weer een nieuwe uitdaging!  - Marijke
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Kempès vertelde dat Nesmy MANIGAT een zeer 
goede minister is die met zijn mensen heel goed werk 
levert. Zij willen het onderwijs enorm verbeteren. 
Het onderwijsprogramma uit 1991 gaat veranderen.  
Onderwijzers moeten vanaf dit schooljaar een  
officieel diploma hebben. 

In het schooljaar 2013-2014 deed onze school mee 
aan het PSUGO-project van President Martelly. 
Wij hebben toen twee keer een bedrag van de staat 
ontvangen. Maar over de schooljaren 2014-2015 en 
2015-2016 hebben wij van de staat nog geen enkele 
uitbetaling ontvangen. Ondanks dat wij nog geen 
geld hebben ontvangen,  zijn wij blij om bij de groep 
scholen horen die onder het PSUGO-project vallen. 
In Kenscoff en omgeving waren eerst zestig scholen 
die er onder vielen, nu zijn het er nog maar twintig. 
Natuurlijk zijn wij daarbij! Dit geeft aan dat wij 
eerlijk werken, het aantal leerlingen eerlijk opgeven 
en dat de financiën helder zijn.

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

Droom om scholen in heel Haïti te verbeteren 

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


