
Dank u wel! 
Dankzij uw giften was het mogelijk op 1 september 
2016 het nieuwe schooljaar te starten met ruim 800 
leerlingen. Dit doen wij voor de zestiende keer in 
Kablain! 

Van enkele klassen in september 2000 is de school  
nu gegroeid tot tweeëntwintig klassen in 2016.  
Wij voelen ons enorm gesteund door onze trouwe 
donateurs en zijn ook ontzettend blij met onze 
nieuwe donateurs. Zonder u zouden de kinderen in 
deze afgelegen streek in Haïti geen onderwijs kunnen 
volgen. Dank u wel! Mesi anpil! Merci Beaucoup!

Nadat ik in Haïti wekenlang last had van mijn 
bovenbeen en heup was het spannend of ik 16 juli 

de sponsorfietstocht zou kunnen fietsen. Twee dagen 
voor vertrek van The Ride on Education bezocht ik 
een dokter. Gelukkig was zijn conclusie dat bewegen 
prima was! Na de fietstocht (553 km van Beilen 
naar het Harzgebergte) en behandelingen door de 
fysiotherapeut kan ik weer lopen zonder pijn. Ik ben 
opgelucht dat het geen versleten heup is, maar een 
probleem in spieren. Met massage en oefeningen is 
alles in orde gekomen.

Door deze tijdelijke handicap ben ik me er nog 
bewuster van dat ik in Haïti erg afhankelijk ben van 
een goede gezondheid. Ook al heb ik een druk bezet 
najaar met veel werk en veel gasten voor ‘rootsreizen’, 
ik ga mijn best doen enige vrije tijd voor mezelf te 
vinden. Zodat ik dit werk nog jaren kan blijven doen. 
Dit voornemen geeft me kracht en veel energie!
 
Als wij als donateurs en vrijwilligers onze handen 
in de toekomst ineen blijven slaan, helpen wij ruim 
800 kinderen in ‘Ecole Soleil de Hollande’ in Haïti. 
Jarenlang kunnen kinderen onderwijs volgen en veel 
(66) mensen hebben er een baan. 

Dank u wel! Jullie zijn grandioos! Mesi anpil!  

Warme groet,
Marijke Zaalberg
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Voor	inlichtingen	en	contact:	085	-	877	17	19	of	info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



Op donderdag 1 september is het nieuwe schooljaar 
begonnen op onze scholen ‘Ecole Soleil de Hollande’.  
Elk lokaal is bezet voor onderwijs. Een ruimte die 
voorheen werd gebruikt als opslag is leeg gehaald, 
opnieuw geschilderd en wordt nu ook voor de leer
lingen gebruikt. 

Het muzieklokaal en de bibliotheek zijn net als 
afgelopen schooljaar in één lokaal ondergebracht 
en de onderwijzers hebben een eigen ruimte. Het 
auditorium wordt gebruikt voor de eerste klas van 
de middelbare school. Hier krijgen rond de zestig 
leerlingen les. De lagere school heeft alle klassen 
dubbel, de 93 leerlingen in klas 3, zijn zelfs over drie 
groepen verdeeld. 

Kempès, onze directeur, heeft alles geweldig goed en 
op tijd georganiseerd. Zo heeft hij voordat ik 8 juli 
terug ging naar Nederland gezorgd dat alle contrac
ten van het personeel waren getekend, dat alle klas
sen waren ingedeeld met welke onderwijzer in welk 
lokaal en dat alle schoolboeken en schoolmaterialen 
waren ingekocht. Het personeel kon, na een vakantie 
van drie weken direct aan de slag. Voor elke leerling 
was een pakket samengesteld met schoolboeken om 
huiswerk te maken en schoolmaterialen, zoals schrif
ten, potloden, ballpoints, liniaal en passerdoosje. De 
leerlingen kregen dat op de eerste schooldag. Een 
enorme klus.

Kleuterschool
Directrice Rosita heeft dit jaar vier kleuterklassen 
onder haar hoede. Drie klassen in Kablain en één 
klas in Godinot. Zij heeft de afgelopen twee jaar veel 
ervaring opgedaan als directrice. Voor Kempès en 
mij is het erg fijn dat Rosita zelfstandig werkt en dat 
de kleuterleidsters veel inzet tonen en plezier hebben 
in hun werk. Daardoor gaan onze kleuters graag  
naar school.

Wij merken ook dat er in de omgeving van onze 
school minder kinderen worden geboren. Het 
resultaat van onze voorlichting aan ouders en oudere 
leerlingen over geboortebeperking wordt eindelijk 
zichtbaar.

Vrijwilligers
Vanaf eind augustus is Nicolien Heikens bijna vier 
maanden bij ons in Haïti om als vrijwilliger te 
werken. Nicolien houdt zich onder andere bezig met 
muziek, Engelse les, sport en spel. De hele maand 
september zijn Hans Croese en Dick van Dam er 
ook. Hans controleert de ogen van onze leerlingen 
en leerkrachten en zal daarna in Nederland de 
benodigde brillen kosteloos maken. Dick doet onder
houdswerkzaamheden in de school en zingt met onze 
leerlingen. Ontzettend fijn dat jullie komen helpen!

Schooltuin
De trap tot onderaan ons terrein is 
klaar; in totaal telt hij circa twee
honderd treden. Daardoor kunnen 
wij een groot deel van ons terrein 
nu als moestuin gebruiken. Ronald 
JOSEPH, werkzaam op kantoor, 
studeert landbouw. Hij werkt sinds deze zomer ook 
een paar dagen per week in onze schooltuin en gaat 
onze onderwijzers en leerlingen begeleiden. Wij vin

den het ontzettend belangrijk 
dat onze leerlingen leren hoe 
ze compost kunnen maken en 
zonder chemische middelen 
groente te verbouwen. Wat wij 
in het klein al deden, wordt 
nu uitgebreid. Veel dank aan 
alle mensen die een traptrede 
hebben gekocht! 
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Schooljaar 2016-2017

Uitnodiging 
donderdag 15 december 2016
Graag nodig ik je uit om op donderdag 15 december 
2016 om 13:00 uur in Westerbork bij mij thuis te ko
men. Ik zal dan vertellen over ons werk in Haïti. Ook 
is er natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen.
Het adres is De Oostermaat 35, 9431 TV Westerbork. 
Graag van te voren bellen als je komt op telefoon
nummer (0593) 332091. Na 9 december ben ik weer 
in Nederland! 

Marijke Zaalberg
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Periodiek schenken met belastingvoordeel:  
zo geregeld en zonder notaris. Makkelijk!

Periodiek schenken aan de Stichting Naar School in Haïti is zó geregeld 
door middel van een schenkingsovereenkomst. U betaalt daar niets 
extra’s voor en u hoeft er geen notaris voor in te schakelen. Bij deze vorm 
van schenken kunt u tot 52 procent van uw gift terugkrijgen. Hoe groot 
uw belastingvoordeel precies is, hangt onder meer af van uw inkomen. 

Op www.belastingdienst.nl/giften kunt u precies lezen aan welke voor
waarden een periodieke gift moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting.
Een belangrijke voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar lang een gift doet. 
Langer kan uiteraard ook. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf hoeveel u elk 
jaar aan de Stichting Naar School in Haïti wilt doneren. Er geldt geen 
drempel en geen maximumbedrag voor deze periodieke giften.

Download de benodigde formulieren en vul ze in. U vindt ze door op de website van de Belastingdienst de 
volgende zoekterm in te tikken: ‘overeenkomst periodieke giften’. Wilt u liever dat wij u de formulieren per 
post toesturen, vul dan het aanvraagformulier in dat u in deze nieuwsbrief vindt. 

ANBI
Stichting Naar School in Haïti is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen 
over de ontvangen giften. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor de 
kinderen.

Win-win	situatie

De periodieke gift is een 
winwin situatie. U krijgt  
een deel van de gift terug  
van de Belastingdienst en 
onze stichting is voor mini
maal vijf jaar verzekerd van 
uw steun. Meer onderwijs 
voor hetzelfde geld.

Succesvolle sponsorfietstocht 2016 
The Ride on Education was ook dit jaar een succes. Voor de fietsers was het 
regelmatig zwaar: hoge berghellingen, zadelpijn en tropische temperaturen. Maar 
het was ook gezellig fietsen door prachtige landschappen. Dit jaar werd voor zes 
goede doelen gefietst. Onze stichting is daar één van. In totaal fietsten drieënder
tig mensen de 554 kilometer naar het Harzgebergte in MiddenDuitsland. 

Het klinkt logisch: een sponsorfietstocht is er dankzij fietsers en dankzij sponsors. Maar vanzelfsprekend is het 
niet. Het is heel bijzonder dat al die sportievelingen ruim een week vrij nemen, trainen, de campings en het 
eten zelf betalen, banden plakken, per ongeluk omfietsen, spierpijn oplopen en heuvels trotseren alleen maar 
om kilometers te kunnen maken. En ook allemaal voor ons goede doel: onderwijs in Haïti!

In totaal is voor onze stichting voor bijna € 8.300, aan sponsorgeld bijeen gefietst. Daarom nemen wij ons pet
je af voor ‘onze’ veertien kanjers van fietsers! Dank jullie wel Els van den Berg, Emma Cornelis, Dick van Dam, 
Cor Duursma, Janny Hakkert, Wim Hakkert, Herman Meijer, Jan Ravoet, Erna RavoetZomer, Diet Sijmons, 
Klaas Willems, Wim Zaalberg, Maartje Zaalberg en Marijke Zaalberg!

Het is fantastisch dat jullie je zo hebben ingezet voor het onderwijs in Haïti. Als bestuur van de Stichting Naar 
School in Haïti waarderen wij jullie inzet enorm.  

Fietst u volgend jaar ook mee? U bent meer dan welkom!
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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!



 Stichting Naar School in Haïti  |  september 2016

•	 Etappe	1:	Beilen-Harbrinkhoek	
(NL) 80,3 KM Het is 09:30 uur in Beilen. 
Langzaam arriveren diverse renstal-
len met hun karavaan met fietsen. Arie 
Schenkel, tourleiding en chef de mission, 
was al vroeg in de weer. Steeds meer 
renners gaan richting het bordes van het 
stadhuis waar het startsein zal worden 
gegeven en een foto wordt gemaakt. Nog 
even een laatste blik op de techniek van 
alle fietsen en … dan is de start een feit 
en zet het peloton zich in beweging in 
zuidoostelijke richting. Het is 21 graden, 
licht bewolkt en later in deze etappe komt 
de zon door. De Haïtigroep met zo’n 14 
renners gaat er al snel van door. Het zijn doorzetters 
en doortrappers!

•	 	Etappe	2:	Harbrinkhoek(NL)-Schöppingen/
Ramsberg (D), 74 KM

Ook tijdens de tweede etappe een kleine valpartij 
in een bosgebied waarbij Cor Duursma tegen de 
vlakte ging en bijna in een sloot viel. Binnen enkele 
seconden zat hij weer in het zadel en schakelde hij 
weer snel naar de hoogste versnelling om geen tijd 
te verliezen. De Van Zwietenstal was ons toen al ver 
voorbij richting Deutschland.

•	 	Etappe	3:	Schöppingen/Ramsberg- 
Telgte, 78,4 KM

Tijdens de derde etappe kwam regelmatig een 
treintje renners met hoge snelheid langs het peloton 
en reden zij lange tijd op kop. Dit waren duidelijk 
de Hugenoten. Met op hun fietsen ‘Ik rij voor Verre 
Naasten’. Daarnaast moeten we de twee renners van 
de World Without Obstacles niet vergeten. Zij gaan 
zeker hoge ogen gooien in het eindklassement. 

•	 Etappe	4:	Telgte-Detmold,	75,5 KM
Prachtige etappe door mooie dorpen over rivieren 
en dalen. Je merkte direct dat je langzaam blijft 
stijgen. Veel vals plat en af en toe een colletje van de 
derde categorie. 

•	 Etappe	5:	Rustdag,	0	kilometer
Vandaag een rustdag in de Tour en ook nu weer do-
pingcontrole bij het Team Japke en Krin de Kraker. 
Regelmatig hebben ze onderweg contact gehad met 
water. Er is echter niets in hun water en hun bidons 
gevonden dus ze mochten weer door. Verder veel 
rust, lekker eten en zien wat de volgende etappe ons 
zal brengen.

•	 Etappe	6:	Detmold-Holzminden,	81,2 KM
Tijdens deze etappe was er een groot obstakel dat 
zelfs de beste fietsers opbrak. Een grote langgerekte 
weg met een stijging van 8 procent met een eeuwig-
durende lengte van bijna 2 kilometer. Bovenop de 
weg was te zien wat voor prestatie je had volbracht; 
niet te vatten! Een goede ‘campsite’ doet dan ‘s 
avonds wonderen.

•	 	Etappe	7:	Holzminden-Bad	Gandersheim,	
83,2 KM

Prachtige etappe qua landschap, maar meerdere 
stijgingen over lange parcoursen. Vlak voor de cam-
ping in Bad Gandersheim nog even twee beklim-
mingen achter elkaar: één van 8,7 kilometer vals 
plat met 4 procent omhoog, dan even een daling en 
weer een helling van 2 kilometer naar de ingang van 
de camping.

•	 	Etappe	8:	Bad	Gandersheim-Götingrode,	
54,6 KM

Mooie etappe met veel mooie dorpen en steden. 
Vooral Goslar met kastelen en prachtige vakwerk-
huizen was de moeite van het bekijken waard. Vlak 
voor de camping was er wel weer een enorme klim.

Samengevat kijk ik terug op een geslaagde Tour met 
een hoge moeilijkheidsgraad. Mooie routekaarten 
(dankzij Herman, onze globetrotter met GPS).

Dank ook aan alle deelnemers van de Haïtigroep, 
wetende dat we weer een heel mooi bedrag bij 
elkaar gefietst hebben voor de kinderen in Haïti. 
Iedereen bedankt!!

Dick van Dam
Ambassadeur SNSiH

De	vierde	editie	van	The	Ride	On	Education

‘Le Tour d’Education’



Wij gebruiken één 
bankrekeningnummer 
Met ingang van dit jaar gebruiken wij om de 
(bank)kosten zo laag mogelijk te houden voor 
onze stichting één bankrekening. Dat is bank-
rekeningnummer NL 57 RABO 0369 4665 00 
t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. 
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Zondag 2 april 2017: Ontmoetingsdag in Orvelte
Noteer alvast in uw agenda voor 2017. De jaarlijkse ontmoetingsdag in De Veldhoeve in Orvelte is op 
zondag 2 april. U bent van harte welkom! Vanaf 10.30 uur staan de ko�  e en thee klaar en om 11.00 uur 
begint het informatieve en gezellige programma. 

Honderd procent geslaagd
Afgelopen maand juni zijn alle 24 leerlingen van 
onze school geslaagd voor het staatsexamen. Deze 
leerlingen behaalden hun diploma voor de derde 
klas van de middelbare school.

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

Bankrekeningnummer: 
NL57 RABO 0369 4665 00

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


