
 

 

  “Stichting Naar School in Haïti”  
 

    Haïti Ka-Blain, september 2015 

 

    Beste donateurs en vrijwilligers, 

 
Heel hartelijk bedankt! 

Alle gulle gevers ontzettend bedankt voor alle giften, klein of 

groot, alles wordt enorm gewaardeerd! Ook onze vrijwilligers heel 

erg bedankt voor jullie inzet! Dankzij de donaties en jullie werk 

kunnen wij onze scholen draaiende houden. Veel dank! 

Heel vaak wordt mij gevraagd hoe wij aan het geld komen om de 

bijna duizend kinderen naar school te laten gaan, de onderwijzers, 

assistenten en het andere personeel te betalen. Dan antwoord ik 

trots dat onze trouwe donateurs hiervoor zorgen. Daarnaast zijn er 

acties die anderen en wij doen om geld in te zamelen.  

Ook van de Haïtiaanse regering kregen wij het afgelopen jaar 

150.000 gourdes, dat is € 3.000, -. 

Ons bestuur in Nederland en in Haïti, alle schoolkinderen en 

onderwijzers bedanken u heel hartelijk! Mesi anpil! Bedankt ! 

 

     
 

‘Stichting Actie voor Haïti’, 10 jaar, bedankt! 

Een van onze trouwe donateurs is: ‘Stichting Actie voor Haïti’. Al 

meer dan tien jaar voert Martin de Bruijne uit Geldrop actie voor 

Haïti. Met een groep vrijwilligers probeert hij kinderen in Haïti 

kans op een betere toekomst te geven. Martin zegt: "Samen kunnen 

we een klein verschil maken. We kunnen het leven voor sommigen 

in Haïti beter maken."  

De basis voor ‘Stichting Actie voor Haïti’ is ontstaan in 2002. 

Oprichter Martin de Bruijne ging op vakantie naar de 

Dominicaanse Republiek. Tijdens deze vakantie bracht hij een 

bezoek aan een weeshuis in Haïti. Dit bezoek maakte diepe indruk 

op hem. Eenmaal thuis wilde Martin 'iets' doen voor kinderen. 

Zodoende organiseerde hij in 2003 een boeken- en platenmarkt.  
 

 
Martin de Bruijne met Corinna in Gelin in Haïti, maart 2015 

 

In november 2005 ging de 'eenmansactie voor een jaar' over 

in ‘Stichting Actie voor Haïti’. Inmiddels heeft Martin een groep 

vrijwilligers om zich heen verzameld. Samen zetten zij zich alweer 

tien jaar in voor de stichting. Gemiddeld halen Martin en zijn 

vrijwilligers zo'n € 3.000 per jaar op voor onze school.  

Martin, Corinna en alle vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie 

steun in de afgelopen jaren en gefeliciteerd met jullie tienjarig 

jubileum in oktober! 

 

 

Even voorstellen: nieuw bestuurslid 

Mijn naam is Paul Oldenhof, 47 jaar oud, ik ben het nieuwste lid 

van het bestuur van de stichting. Ik ben dit jaar met de donateursreis 

naar onze school in Haïti geweest. Een onvergetelijke ervaring, die 

als vervolg heeft dat ik gevraagd ben om in het bestuur plaats te 

nemen. Wat ik graag doe. 

Ik woon met mijn familie in Enschede en werk daar als financieel 

eindverantwoordelijke voor een uitzendorganisatie. Onze dochter is 

in Haïti geboren, zij is na de aardbeving bij ons gekomen. 

Met veel plezier ga ik de uitdaging aan om mee te werken aan het in 

stand houden van de school in Haïti. Nu ik er zelf ben geweest kan 

ik bevestigen dat daar hard gewerkt wordt en dat er goede resultaten 

worden behaald. Het is mooi om te zien dat de school onder 

Marijke’s supervisie geheel draait op Haïtiaans personeel. Het is 

aan ons allen om ervoor te zorgen dat we dat in stand kunnen 

houden met de donaties uit Nederland. 

Ik zie er naar uit om mijn deel hieraan bij te dragen. 

 

 
Paul en Marijke 

Marijke   

Heerlijk weer terug te zijn in Haïti. Al waren de eerste dagen best 

even wennen; het drinkwatersysteem in mijn huis had geen druk. 

Denis was er niet, toen geen idee waar hij was? Na twee weken 

ontdekte ik dat hij met zijn vriendin naar Nederland was gegaan. 

Niet te begrijpen dat hij zo heeft gehandeld. Dit kwam hard aan. 

Het fietsen van The Ride on Education naar Gourginon in Noord-

Frankrijk heeft mij goed gedaan. Heen met een groep van 

vijfendertig mensen, waaronder mijn kleindochter Emma, vriendin 

Isa en achternichtje Maartje, drie stoere meiden van 14 jaar; terug 

samen met Herman, in totaal 1400 kilometer. Wat is bewegen goed 

voor een mens! Het geeft energie! 

Ik geniet er van om samen met Kempès dit nieuwe schooljaar op te 

starten. Wederzijds is er een goed contact en vertrouwen, ik geniet 

van deze samenwerking. Ik voel me trots dat Kempès, onze 

directeur, een fijn en eerlijk mens is en onze school echt ziet als 

‘zijn’ school en zich voor de volle 100 % inzet. Samen praten wij 

over de problemen, samen dragen wij oplossingen aan, Kempès 

praat met de ouders of onderwijzers, ik bevestig zijn woorden door 

delen te herhalen en eigen ervaringen toe te voegen. Zo samen te 

werken om de Haïtiaanse kinderen onderwijs en elke dag een 

maaltijd te geven, maakt mij gelukkig! Onze leerlingen verdienen 

het om onderwijs en daardoor kansen in hun leven te krijgen.  

Door uw donaties, jullie inzet en ons werk in Haïti komt er enorm 

veel voor elkaar. Nogmaals enorm veel dank! 

Warme en zonnige groet, Marijke 

 
 



 

 Het nieuwe schooljaar 2015 – 2016 

Op dinsdag 1 september is het nieuwe schooljaar weer begonnen. 

De meeste kinderen kwamen netjes de eerste dag op school. In Haïti 

is dat ongebruikelijk, maar in onze school ‘Ecole Soleil de 

Hollande’ hebben de leerlingen en ouders inmiddels geleerd op de 

eerste schooldag te komen.  

Dit jaar is het schoolgeld met 100 gourdes omhoog gegaan naar 600 

gourdes per leerling per jaar, dit is € 11,65. De meeste schoolboeken 

lenen de leerlingen, deze schoolboeken worden in de klas gebruikt. 

De schoolboeken die mee naar huis gaan, worden door de ouders 

betaald, maar onze school koopt alles in en geeft de boeken aan de 

leerlingen op de eerste schooldag. Dit heeft als voordeel dat alle 

kinderen hun boeken hebben en huiswerk kunnen maken.  

 

    
Ronald en Robenson maken de ID-kaarten 

Id-kaart 

Elke leerling in onze school krijgt zijn eigen Id-kaart. Zij kunnen 

met hun Id-kaart door het hek, hebben zij hun Id-kaart niet bij zich, 

dan mogen zij niet naar school. Alle gegevens van de leerling en 

een foto staan op deze Id-kaart. Het was vaak zo dat de vooral 

oudere kinderen bij straf soms een andere naam opgaven, waardoor 

zij hun straf konden ontlopen. De Id-kaarten hebben wij zelf 

gemaakt. Ronald en Robenson hebben alles op tijd klaar gekregen. 

 

Hoeveel lokalen worden er dit jaar gebruikt? Wel twintig! 

Door het grote aantal leerlingen hebben wij in het nieuwe schooljaar 

vier kleuterklassen; klas 1 tot en met 5 zijn dubbel, de zesde klas 

heeft 44 leerlingen. Daarnaast is er de klas met 17 moeilijk lerende 

kinderen. In de middelbare school zitten in 7 AF 70 leerlingen, in 8 

AF 45 leerlingen en in 9 AF 25 leerlingen. Er wordt een lokaal voor 

muziek en als bibliotheek gebruikt. Dan is er nog één lokaal dat 

voor opslag wordt gebruikt. Alle lokalen zitten vol. 

 

 
 

Eindexamen 9 AF, dat is de 3
de

 klas van de middelbare school 

Voor het staatsexamen van de hoogste klas in ‘Ecole Soleil de 

Hollande’ zijn 30 leerlingen van de 32 geslaagd. Een goed resultaat, 

toch zijn Kempès en de leerkrachten ontevreden aangezien 18 

leerlingen voor wiskunde minder dan een vijf hebben gehaald. De 

wiskunde leerkracht was zwaar onder de indruk van dit slechte 

resultaat. Onze school staat op de tweede plaats in ons district. Het 

‘grote weeshuis’ NPFS staat bovenaan. 

 

 

 

Kleuteronderwijs in Haïti: Spelen is leren! 

Haïti zet weer een stap vooruit qua kleuteronderwijs. Het gaat echt 

stapje voor stapje, maar er gebeurt wel wat.  

Kempès heeft eind augustus op de radio gehoord, dat Minister 

Lamothe zei dat de kleuterscholen vanaf dit schooljaar erkend 

worden en dat de kleuters moeten spelen. Dat spelen leren is. Het 

wordt verboden dat de drie jarigen bijna alle letters moeten leren 

en moeten leren lezen. Aan het einde van de kleuterschool wordt 

het verboden om een groot feest te geven als overgang naar de 

lagere school. Diploma’s worden verboden, want er worden geen 

examens meer afgenomen op de kleuterschool. Spelen, spelen en 

heel veel spelen, dat wordt het nieuwe motto.  

 

 
 

Kempès vertelde aan onze leerkrachten dat onze kleuterscholen al 

op dit niveau zijn, hij gaf mij als directrice een groot compliment 

omdat ik al die jaren al mijn best doe om alles wat de minister nu 

verbiedt uit onze kleuterschool te verbannen en de kleuters te laten 

spelen. Kempès liet zijn trots blijken, “wij kunnen een voorbeeld 

zijn voor het merendeel van de Haïtiaanse scholen”, zei hij. 

 

 
 

Vrijwilligster Lore van Schuerbeeck 

De Belgische Lore is onze kleuterleidsters komen opleiden. In 

deze week heeft zij de kleuterleidsters geleerd hoe “Tik Tak” te 

gebruiken, zij heeft hen spelletjes geleerd en de puzzelrups met 

hen gemaakt. Alle puzzels zijn verdeeld naar moeilijkheid en 

hebben een kleur gekregen, die correspondeert met de kleuren van 

de puzzelrups. Dit zal de kleuters stimuleren en ik verwacht dat de 

leidsters meer overzicht krijgen in welk niveau de kleuters 

puzzelen. Dank je wel Lore voor jouw inzet. 

 

Onze moestuin met terrassen 
Onze tuinspecialist hebben wij ontslagen, omdat hij graag anderen 

zei wat zij moesten doen, maar zelf erg lui was. Hij wilde geen 

terrassen maken; toen ik half augustus terugkwam was er bijna 

geen groente om te eten. Ondanks zijn slechte opstelling hebben 

wij veel van hem geleerd en kijken wij uit naar iemand die met 

hart en ziel in onze moestuin wil werken en Wilner en Wiwi helpt 

opleiden. 

Mijn oproep blijft dus staan voor een man en/of een vrouw die 

als vrijwilliger voor langere tijd in onze moestuin (zonder 

chemicaliën) wil komen werken. Een erg leuke uitdaging! 
 

 

 



 

 

 

Project Lekòl Chèz 

Een van onze speerpunten in de komende maanden is het project 

Lekòl Chèz, vrij vertaald Project Schoolstoel. Op onze school gaan 

circa 1.000 kinderen naar school. Om dit te blijven doen hebben 

we jaarlijks minimaal € 250.000, - nodig. En liever nog meer zodat 

we ook in andere regio’s onderwijs mogelijk kunnen maken. In de 

afgelopen jaren hebben we, naast particulieren, scholen en kerken 

ook regelmatig financiële steun gehad van bedrijven en 

serviceclubs als Rotary, Lions, Kiwanis etc. Zij steunen vaak 

eenmalige investeringen zoals de bouw van een waterreservoir. 

Maar financiële steun om onze school draaiende te houden is niet 

gebruikelijk bij serviceclubs. Daarom hebben we een nieuw 

concept uitgewerkt: “ Lekòl Chèz”.  

  

Wat is het?  

Door het kopen van een schoolstoel steunt men onze scholen en 

daarmee de nieuwe generatie in Haïti. De continuïteit van ons 

onderwijs én uitbreiden daarvan wordt hiermee gewaarborgd.  

 

Voor wie is het?  

Wij richten ons met dit project op alle serviceclubs in Nederland. 

In Nederland zijn er 12 bekende serviceclubs. Van Rotary tot 

Lions, Ronde Tafels tot Kiwanis. Hierbij zijn ruim 38.000 leden 

aangesloten. 

 

 
 

Hoe werkt het?  

Vele kleintjes maken een grote  
Om te zorgen dat wij nog jarenlang onderwijs kunnen geven én 

uitbreiden vragen wij de club om een schoolstoel van ons te kopen. 

Dat stoeltje krijgen ze natuurlijk niet in handen, die staat in Haïti 

op school en wordt door een leerling gebruikt. De schoolstoel kost 

jaarlijks € 500,00. Want dat is het bedrag dat het omgerekend per 

kind kost om de school draaiende te houden en een kind extra te 

faciliteren om ook naar school te kunnen. Dus 1.000 kleine 

bijdragen maken samen één groot bedrag. Oftewel, elk jaar hebben 

wij 1.000 mini projectjes waarvan de club er één voor zijn rekening 

neemt.  

Natuurlijk krijgt men ook wat van ons terug. Zo ontvangt men vier 

keer per jaar onze nieuwsbrief, zodat men op de hoogte blijft van 

het reilen en zeilen op school. Het liefst willen we bij elke 

‘stoeleigenaar’ jaarlijks langskomen voor een lezing of presentatie, 

maar dat is helaas niet haalbaar. Daarom maken we elk jaar een 

fotorapportage aangevuld met eigen gemaakte videobeelden waarin 

wij de club virtueel meenemen in onze school, zodat zij met eigen 

ogen de ontwikkelingen kunnen zien. 

 

Wat kunt u doen?  

Eigenlijk heel eenvoudig. Bent u lid van een serviceclub, ik zou 

dan graag door u geïntroduceerd worden. Dat is eigenlijk alles, dus 

geef s.v.p. mij namen en telefoonnummers door!  

Geen lid, maar kent u wel familie, vrienden, buren die lid zijn, ook 

daarmee kom ik graag in contact.  

U kunt mij bereiken op 06-26500001. Groet, André de Leeuw 

 

 

 
 

  

 

The Ride on Education 2015 

Het is alweer even geleden dat het startsein klonk voor alweer een 

nieuwe “Ride on Education”. De derde op rij, waar ik de laatste 

twee van heb meegemaakt. Ik moet zeggen dat ik de smaak goed te 

pakken heb gekregen, na vorig jaar Denemarken. Fantastische 

ervaringen zijn het die je meemaakt en waarbij je af en toe goed 

moet beseffen voor wie je deze tocht doet. Namelijk voor al die 

duizend kinderen daar in Haïti, die hierdoor de mogelijkheid 

krijgen om naar school te kunnen gaan! Het begin van het einde 

van Armoede! Ikzelf reed mee met nog zestien anderen voor 

Stichting Naar School in Haïti, naast de drie andere doelen die ook 

van de partij waren; Lusulu, De verre Naasten en Aktie Calcutta. 

 

   
Herman Meijer en Dick van Dam overleggen de route 

 

Er is een ongelooflijk mooi bedrag bij elkaar gefietst door iedereen, 

deze sponsortocht heeft een bedrag van bijna € 23.000,-- 

opgeleverd. Daarvan is € 10.434,76 voor Stichting Naar School in 

Haïti! Geweldig, iedereen bedankt voor dit mooie resultaat. In 

gedachten zie ik de kindergezichtjes in Haïti al glimlachen en 

roepen: “ Merci beaucoup bicycletteurs”. 

 

Wat de tocht zelf betreft waren er af en toe wat obstakels te 

overwinnen, waar iedereen goed mee omging en vooral door het 

nimmer aflatende enthousiasme van iedereen. Ook alle lof voor de 

tourleiding voor weer een mooie tocht, met prachtige wegen soms 

wel wat drukke punten, maar die zijn niet altijd te omzeilen. Leuke, 

gezellige en mooie campings midden in de natuur. Eén camping 

met een wat andere natuur ’s nachts. Namelijk gakkende ganzen 

rond de tenten en een wat luidruchtige leiding. Typisch Wallonië 

zullen we maar zeggen.  

We hebben met z’n allen vele steden en dorpen en taalgrenzen 

gepasseerd met een prachtige zon aan de hemel waarbij ik op 

moeilijke momenten dacht: “ Kom op joh, je rijdt voor Ecole Soleil 

de Hollande”. We vertrokken met 38,5 graden Celsius en kwamen 

aan de eindstreep met 30 graden Celsius ofwel voor ons was het 

ook een “Tour de Soleil”.  

 

Marijke ook onze dank aan jou en voor jouw inzet iedere keer weer 

als je daar bent op dat mooie eiland Haïti, met zoals je zelf vaak 

zegt “jouw” kinderen.  

Volgend jaar doe ik weer mee! Jullie toch ook allemaal!  

Van uw meefietsende ambassadeur Dick van Dam 
 

Jaarrapport 2014 

Op onze website staat ons jaarrapport 2014, mocht u graag een 

papieren versie ontvangen dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Neem 

daarvoor contact op met Marjan van het secretariaat via 

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. 

 

Kindertehuis: Maison Soleil de Hollande 

Op dit moment wonen Kathia (5), Genia (6), Kettie (10), Adilien 

(14) en Willy (16) in ons kindertehuis op de school. De vier oudste 

kinderen gaan allemaal naar de lagere school, zij zijn overgegaan. 

Alleen Adilien had een zwak rapport, nu gaat hij naar de zesde klas. 

Willy gaat naar de vierde klas. Kathia blijft in de kleuterschool bij 

de oudste kleuters om nog een jaar heerlijk te spelen. 



  

Lezen voor Lezen 

Onlangs lanceerden wij een nieuwe fondswervingsactiviteit: ‘Lezen 

voor Lezen’. Een leuke én leerzame actie voor basisscholen 

waarvan zowel de kinderen, als de school, als onze stichting 

profiteren. We willen graag alle basisscholen in Nederland mee 

laten doen aan deze actie. Uit ervaring weten we dat aanschrijven 

wel werkt maar dat de kans op succes veel groter is als je de school 

persoonlijk benadert. Dus hierbij roep ik alle lezers die kinderen op 

de basisschool hebben op om contact met ons op te nemen. Wij 

willen graag dat je ons in contact brengt met de locatieleider of de 

oudervereniging. Wij doen dan de rest maar die allereerste 

introductie is zo belangrijk! Bel André op 06-26500001. Heel 

hartelijk dank! . 

 

Wat houdt het concept in? 

“Lezen voor lezen” is een sponsoractie waarbij leerlingen zich door 

ouders, grootouders, buren of andere belangstellenden laten 

sponsoren per gelezen boek of tijd die ze gelezen hebben.  

De helft van de opbrengst is voor het eigen boekenfonds van de 

school; de andere helft komt ten goede aan onze stichting. Met 

behulp van het actieconcept ‘Lezen voor lezen’ stimuleren wij het 

leesonderwijs binnen de school, het is één van de leuke manieren 

om leerlingen te motiveren om meer leeskilometers te maken, steunt 

men het goede doel en de school krijgt extra geld voor de eigen 

schoolbibliotheek. 

    
 

Prachtige donaties 

* Een prachtige donatie ontvingen wij uit Amsterdam van een 

Foundation, gespecialiseerd in DNA diagnostiek. Werkelijk 

fantastisch! Heel hartelijk dank. 

*Commercion BV in Beilen heeft kosteloos duizenden flyers voor   

   onze stichting verzorgd. Prachtig kleurrijke flyers.  

* De flyers zijn ontworpen en vormgegeven door Fia Visser in   

   Gees. Merci beaucoup ! 

* R.S. Kremer BV doneerde weer een mooie gift. 

* Mariemirca Merisier heeft met haar kleding label Afroinky € 500 

   gegeven. Mesi anpil, anpil, anpil! 

* Statiegeld acties bij AH Offerein, AH De Weide en AH Nije 

Nering in Hoogeveen in totaal € 230,45. 

* Camping Restaurant Wick en Jent de Ridder, € 100, -. 

* Basisschool “De Hoekstee” in Beerzerveld, € 550, -. 

* Basisschool “De Groen in Dedemsvaart, € 300,98. 

* Jumbo Vinke in Westerbork, € 424,45 

* Verkopen door Jannie o.a. Vrijmarkt Ysselmuiden, € 925, -. 

 

Muziekinstrumenten ontvangen 

Bijzondere momenten kwam ik tegen na de oproep voor blokfluiten. 

Mensen kwamen spontaan langs fietsen, soms met wel vijf fluiten. 

Ik vond ze bij de voordeur, buren gaven spontaan hun blokfluit en 

gitaar. Op een avond belde er een man van ruim tachtig of hij wat 

muziekinstrumenten kon brengen. Hij vertelde ontroerd dat deze 

triangels, tamboerijn en chacha’s van zijn vorig jaar overleden 

vrouw waren en dat zij met de kinderen en kleinkinderen altijd met 

kerst samen muziek hadden gemaakt. Hij had zijn kleindochter 

gevraagd of hij deze muziekinstrumenten aan Haïtiaanse kinderen 

mocht geven. Heel hartelijk bedankt! 

 

                                   
                                                    Emma, Maartje en Isa   

 

Fietsers ….. Dick van Dam, Elle van der Ploeg, Els Zaalberg- van 

de Berg, Emma Cornelis, Harrolf Staal, Herman Meijer, Ina 

Wolters, Isa Prins, Jan Ravoet, Jannie en Klaas Willems, Maartje 

Zaalberg, Margriet Boersma, Marijke Zaalberg, Wim en Janny 

Hakkert, Yvonne Drenth …  jullie zijn fantastisch!  

 

Het klinkt logisch; een sponsorfietstocht is er dankzij fietsers en 

dankzij sponsors. Vanzelfsprekend is het echter niet. 

Het is bijzonder dat deze sportievelingen ruim een week vrij nemen, 

trainen, overnachten op campings of in B&B’s, eten en alle kosten 

zelf betalen, banden plakken, per ongeluk omfietsen, spierpijn 

oplopen, familie thuis achter laten en heuvels trotseren om 

kilometers te kunnen maken. Allemaal voor het goede 

doel; kinderen naar school te laten gaan. 

Daarom nemen wij ons petje af voor “onze” kanjers van fietsers! 

Het is fantastisch dat jullie je zo inzetten voor onderwijs in Haïti 

 Tevens willen wij via dit bericht de organisatie en vrijwilligers van 

“The Ride on Education” bedanken én alle sponsors. Jullie hebben 

voor ruim € 10.400, - gezorgd, bijna niet te geloven zo mooi! 

Wij, als bestuur van ‘Stichting Naar School in Haïti’, waarderen het 

enorm! Wilt u ook een mooie fietsvakantie koppelen aan 

ontwikkelingshulp; fiets met ons mee in juli 2016!  

U mag op elk type fiets meerijden. De tocht bestaat uit zeven 

etappes van zo’n 75 à 80 km per dag, met tijd voor uitstapjes en 

voor gezelligheid. Voor meer informatie belt of mailt u Marjan op 

ons stichtingkantoor; info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl 

 

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          

Secretaris             Agnes Hoogkamer    tel. 023  7430 663 

Directeur             André de Leeuw        tel. 06  26500001 

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-. 

 

 


