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Dankbaar
Ontzettend dankbaar zijn wij met uw giften, uw hulp 
en uw meeleven met de Haïtiaanse kinderen, hun 
ouders en het personeel. Regelmatig ontvang ik een 
e-mail of berichtje over hoe het met de kinderen gaat. 
Bijvoorbeeld hoe Kervensia en Kervens het maken. 
Dit is erg fijn. Dank u wel voor alles wat u doet. 
Daardoor kunnen wij onze scholen laten draaien en 
hebben de kinderen onderwijs en een leven met meer 
toekomst.

Schooltuin

Heerlijk om positief te kunnen schrijven over onze 
schooltuin. Wat een energie hebben wij erin gestopt. 
Sinds december heeft Agathe JULES, een vrouw 
die in het kindertehuis werkt, de supervisie over de 
moestuin. Elke dag dat zij werkt is zij ongeveer drie 
uur in de moestuin aanwezig. Zij geeft Wilner OC-
CEAN, de tuinman, aan wat hij moet doen. 
Voor het eerst is er voldoende compost, zijn de 
terrassen in orde, wordt er goed gezaaid en verdro-
gen de jonge plantjes niet. Er zijn al meer dan 100 
bananenstekken verpoot. 

In een deel van de moestuin vonden wij massa’s plas-
tic en rommel. Dit is onder Agathe’s leiding allemaal 
opgeruimd door Jameson en Jonel. Erg leuk is dat de 
moeders van Agathe en van Robenson zussen zijn. 
Deze families komen vooruit, zij willen zich inzetten 
en staan voor elkaar klaar. 

Als je de trap met 200 treden helemaal afloopt ben 
je bij een kwekerij met jonge boompjes. In december 
hebben wij meerdere klassen boompjes mee gegeven 
om thuis te planten. Wat een enorme vooruitgang!

Marijke Zaalberg
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Marijke
De zon schijnt vaak in Haïti. Dat maakt het leven 
vreugdevol, blij en dankbaar, ondanks dat er hier zo 
ontzettend veel armoede is. Misschien kan ik meer 
vreugde en dankbaarheid ervaren omdat ik hier 
midden tussen de mensen woon die zoveel minder 
hebben. 

Nadat de vorige twee periodes dat ik in Haïti was erg 
pittig voor mij waren, het werk zich opstapelde en ik 
hele dagen hard werkte, ben ik tot inzicht gekomen 
dat alleen ik dit kan veranderen. Daarom heb ik 
keuzes gemaakt. Ik heb ernaar gekeken en gevoeld 
wat wil ik. Eén ding daarvan is dat ik de school 
blijf leiden door samen met Kempès JEAN, onze 
directeur, alles te bespreken wat ik zie of wat extra 
aandacht moet krijgen. 

Daarnaast blijf ik de rootsreizen en zoektochten 
doen; dat is erg belangrijk werk. Zelf geniet ik er ook 
erg van. Ik beantwoord niet meer alle e-mails binnen 

enkele dagen, soms zullen er weken overheen gaan. 
Dit om de druk van het al het werk te verminderen. 
Ik geef mezelf de ruimte om ’s morgens pas om 9 uur 
te beginnen met werken. Ik merk nu al dat het mij 
goed doet.

Het is erg mooi dat door het leven werkelijk te leven, 
ik ervaringen opdoe en daardoor groei. Ik besef heel 
goed dat als ik niet zoekende zou blijven, ik dit werk 
niet vol zou kunnen houden. Nu kan ik genieten van 
wat er op mijn pad komt of het nu eenvoudig is of erg 
moeilijk. 

Marijke Zaalberg

Graag geven wij vrijwillig-
ster Jannie Sikkema een 
hele dikke pluim. Al jaren 
verzorgt Jannie (met hulp van 
haar zussen) de verkoop van 
prachtige Haïtiaanse spullen 
voor onze stichting. Zij reist 
stad en land af met een auto 
vol spullen en staat op diver-
se evenementen en markten. 
Wij waarderen het enorm en 
dankzij de opbrengsten en Jannies enthousiaste inzet kunnen 
meerdere kinderen naar school in Haïti. Ontzettend bedankt dat jij dit 
al zo veel jaren doet! Fantastisch! Mesi Anpil!

71e verjaardag

Op mijn verjaardag heb ik voor de tweede keer een 
feest gegeven voor al het personeel. Ook Kathia is 
op 5 januari jarig. De vrouwen die bij ons werken 
hadden samen voor tachtig personen gekookt. 
De mannen hadden in het auditorium de tafels 
en stoelen klaargezet. Jean-Yves had een prachtig 
bloemstuk voor ons gemaakt. 

Nadat Kempès een boeiende toespraak had 
gehouden en aan het personeel had verteld dat 
onze stichting dit jaar 20 jaar bestaat en dat dat 
het extra feestelijk maakt hebben wij met z’n allen 
samen gegeten. Kempès bedankte alle donateurs 
en het bestuur in Nederland voor de fantastische 
hulp. Want dankzij u is er onderwijs in KaBlain en 
omgeving en bestaat École Soleil de Hollande. 

Jannie

in het zonnetje
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Wilt u een avontuur beleven? Een mooie reis maken? 
Iets doen voor een ander? Meer van de natuur genie-
ten? Meer me-time? Dan is deelnemen aan The Ride 
on Education de perfecte oplossing!

Met ‘The Ride on Education’ gaat 
u namelijk een week fietsen, lek-
ker buiten in de natuur! Een reis 
langs allemaal mooie plekken 
met als einddoel Trier in Duits-
land. Trier is prachtig gelegen 

aan de rivier de Moezel, dus dat wordt genieten van 
het uitzicht, maar ook van de weg ernaartoe!
Sowieso is deelnemen aan The Ride on Education ge-
nieten: u kunt het namelijk helemaal zo invullen als 
u zelf wilt! Samen fietsen met andere fietsers, in alle 
rust alleen fietsen, tijd nemen om onderweg dingen/
plaatsen te bezichtigen of snel van de ene naar de 
andere camping fietsen en daar dan lekker relaxen. 

U kunt ook de tijd nemen de andere fietsers te leren 
kennen of meer op uzelf te zijn. We overnachten op 
de door ons uitgezochte campings of in hotels/B&B’s 
onderweg. Wij maken zelf eten op gasstelletjes of 
eten wat we onderweg tegenkomen aan snackbars, 
pizzeria’s, restaurantjes, enzovoorts. Het kan  
allemaal!

Wij nodigen u van harte uit voor onze speciale 
ontmoetingsdag op zondag 15 april 2018.  Deze 
Ontmoetingsdag 2018 is een feestdag met een ‘gou-
den randje’. In 2018 viert de Stichting Naar School 
in Haïti haar 20-jarig bestaan! Wij zullen dit onder 
andere vieren met Haïtiaanse gasten. 

Wij organiseren deze gezellige dag voor alle mensen 
die onze school, onze projecten en de kinderen in 
Haïti een warm hart toedragen. Tijdens de Ontmoe-
tingsdag informeren wij u over onze projecten in 
Haïti en over acties die wij in Nederland houden. 
Het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. Voor kinderen houden wij ’s middags 
een sponsorloop met hindernissen. Laat het ons als-
jeblieft van tevoren weten als je mee rent. Dan sturen 
wij jou een sponsorloopformulier toe.

Vanaf 2018 houden wij de Ontmoetingsdag op een 
voor ons nieuwe locatie. Centraal gelegen in het land, 
in het dorpje Windesheim, iets ten zuiden van Zwolle

Dus kom zondag 15 april 2018 naar Dorpshuis  
‘De Molenkamp’ in Windesheim. Graag aanmelden 
voor woensdag 11 april per e-mail in verband met 
de catering!  De kosten zijn € 10,- per persoon als u 
gebruik maakt van de lunch, koffie en thee. ‘Salland 
Catering’ uit Wijhe verzorgt patat en snacks voor de 
lunch. Voor kinderen tot 5 jaar wordt een bijdrage 
gevraagd van € 5,-. Graag gepast betalen bij  
binnenkomst. 

Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom.  
Het programma voor deze informatieve en gezellige 
dag vindt u op onze site.  
Adres: Geert Grooteweg 21,  
8015 PM in Windesheim 
Zaal open: 10.30 uur  
Het programma begint om 11.00 uur 

Opgeven graag op: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

U bent van harte welkom!

De tocht van dit jaar is van zaterdag 21 juli t/m 
zaterdag 28 juli. 

Dagelijks zal er zo`n 80 kilometer gefietst worden. 
U kunt er ook zelf voor kiezen de etappes wat langer 
te maken, zoals het ook mogelijk is halve etappes te 
fietsen. Dan wordt u `s ochtends vanaf de camping 
met fiets en al naar de pauzeplek halverwege de dag 
etappe vervoerd met onze ‘transportservice’, zodat 
u vanaf daar naar de volgende overnachtingsplaats 
kunt fietsen. 

Het doel is geld inzamelen voor onderwijs in ontwik-
kelingslanden. Iedere fietser laat zich door familie, 
vrienden, buren en collega’s sponsoren. We hopen 
natuurlijk ook in 2018 weer met zoveel mogelijk fiet-
sers van start te kunnen gaan en zo een mooi bedrag 
bij elkaar te rijden voor onderwijs in Haïti. Geld om 
de armste kinderen naar school te kunnen laten gaan 
en om benodigdheden als boeken, schriften en pen-
nen aan te schaffen en leraren te betalen.

Nieuwsgierig naar de fietstocht? Deelname staat open 
voor alle leeftijden. Meer informatie is te vinden op 
de website. Als u vragen heeft, bel of stuur ons gerust 
een berichtje op info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

The Ride on education een mooie Fietstocht in de zomer

‘Jubileum Ontmoetingsdag’ op 15 april 2018
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De kans krijgen te gast te zijn bij Marijke en van 
dichtbij mee te maken waar zij zich met hart en ziel 
voor inzet, is een indrukwekkende ervaring. Als 
Marijke een boekje opendoet over het leven hier in 
Haïti, hang ik aan haar lippen. In allerlei toonaar-
den beschrijft ze haar liefde voor de kinderen die 
haar motiveert om het werk vol te houden en ook 
de moed voorlopig niet op te geven.

Haar overtuiging dat goed onderwijs en een voor-
beeldige houding van de onderwijskrachten van 
levensbelang zijn voor de kinderen, vraagt van haar 
een heldere visie en voortdurende ondersteuning en 
begeleiding van de directie en het team. Met haar 
enorme ervaring met mensen van allerlei pluimage 
laat Marijke zich geen knollen voor citroenen 
verkopen. Ze durft moedige besluiten te nemen die 
pijn kunnen doen.

En zonder haar organisatievermogen, haar  
financiële en praktische inzicht zouden de ‘École 
Soleil de Hollande’, maar ook de zoektochten van 
geadopteerde kinderen naar hun biologische wortels 
niet zo succesvol zijn.
 
De innerlijke vrijheid die Marijke bevochten heeft 
is benijdenswaardig. Ze schrikt nergens van terug, 
al is ze zich bewust van risico’s en gevaren. Haar 
houding staat haaks op de mentaliteit van de meeste 
Haïtianen. Dat zij naast bewondering en dankbaar-
heid ook regelmatig weerstand ondervindt, verbaast 
me niet. 

Hoewel ik mij goed had voorbereid op mijn verblijf 
hier was de confrontatie met Haïti heftig. De 

armoede in dit mooie land is onvoorstelbaar groot; 
je ademt die letterlijk en figuurlijk in. Dat duizen-
den kinderen hierin opgroeien is onaanvaardbaar. 
Ook de schoolkinderen komen tekort, maar in de 
klas zijn ze blij, leren ze nieuwe dingen, krijgen ze 
aandacht èn een bord warm eten. Voor de meesten 
een wereld van verschil met thuis.

Ik heb de kans genomen een poosje hier mee te 
doen; door te assisteren bij de kleuters, in het 
kindertehuis, tieners te helpen met hun huiswerk 
Spaans en door tijd te delen met Marijke en te 
luisteren naar haar bijzondere verhalen. Mijn gast-
vrouw verdient alle support!

Erna Ravoet

indrukwekkende ervaring
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Vrijwilligers
Op dit moment zijn Erna Zomer (61) en Wouda Bakker hier. Erna is gekomen als vriendin. Erna en haar 
man fietsten al jaren mee met The Ride on Education. Zij volgen ons werk vanaf het begin.  Ik vond het erg 
leuk dat Erna wilde komen om alles nu echt te beleven. 

Erna zet zich op allerlei gebieden in. Zij kan 
zich na twee weken al verstaanbaar maken 
in het Creool. Zij geeft Spaanse les aan 
twee klassen van de middelbare school. De 
ene dag zie ik haar in de kleuterschool, de 
andere dag staat zij af te wassen in de grote 
keuken of schept zij eten op of ik kom haar 
tegen in het kindertehuis. Voor ons beiden 
is het genieten en heel gezellig.

Wouda Bakker liet onverwachts weten heel 
graag weer naar Haïti te willen komen om 
de leerlingen met problemen te helpen. 
Wouda is meerdere malen als vrijwilligster 
op onze school in Haïti geweest en is zeer 
ervaren voor de klas. Eind januari tot begin 
maart was zij hier en heeft zij veel leerlin-
gen geholpen. Vanaf de eerste dag liep zij 
rond alsof zij niet weg was geweest. Ook 
heeft zij de onderwijzers weer veel geleerd.
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Haï Tea op 25 november 2018
Dit is een uitnodiging voor onze gezellige Benefiet Haï 
Tea op zondagmiddag 25 november 2018. Zet die datum 
alvast in uw agenda. Onze stichting bestaat in december 
twintig (!) jaar en dat willen wij graag samen met u vieren.

Locatie Restaurant Markt7, Harderwijk 
Adres Markt 7 in Harderwijk
Prijs € 22,50 p.p.
Deelname  U en uw vrienden, collega’s, vereniging  

of familie
Info  Zie de website:  

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl 

Aanmelden kan door € 22,50 p.p. over te maken op de 
bankrekening van de Stichting Naar School in Haïti  
o.v.v. ‘ Hai Tea’. Tevens graag per e-mail opgeven aan  
info@StichtingNaarSchoolinHaïti.nl

Drink gezellig met ons thee of koffie, geniet van traditi-
onele Engelse hapjes, de stijlvolle locatie en ondersteun 
daarmee onze scholen in Haïti. 

Van de € 22,50 komt € 7,50 ten goede aan onze school in 
Haïti. Leuk u te zien op 25 november!

Oude en lege pennen 
inzamelen

Wij sparen lege en kapotte schrijfwaren: 
stiften, pennen, markers, fineliners,  
benzinestiften, kapot of leeg? Lever ze  
alstublieft bij ons in.

Onze stichting werkt samen met het re-
cyclingbedrijf ‘Terracycle’. Wij ontvangen 
donaties voor de ingeleverde lege pennen 
en stiften. Voorheen kon u ze zelf naar Ter-
racycle sturen, maar helaas heeft dat bedrijf 
een minimumontvangstgewicht ingesteld 
van méér dan 20 kilo per doos! Daarom ver-
zamelen wij voortaan alle ingeleverde oude 
pennen en stiften en levert onze stichting zelf 
de doos in. Samen komen we wel boven de 
20 kilo uit.

Denkt u er aan uw lege pennen en stiften in 
te leveren op onze ontmoetingsdag (15 april)? 
Of anders bij Marijke thuis, op de Haï Tea 
(in november 2018) of op markten wij onze 
stichting aanwezig is. Alvast hartelijk dank!



Onze scholen

De rust in onze scholen is gelukkig weer teruggekeerd ook al blijven enkele onderwijzers (van 25 jaar) on-
danks alles hun eigen inzichten volgen en doen ze niet wat Kempès hen zegt te doen. Wij hebben veel met hen 
gediscussieerd toch lijkt het of zij denken dat zij, nu zij in het bezit zijn van een diploma, het allemaal weten. 
Na alles dat deze zomer en aan het begin van het schooljaar is gepasseerd heeft Kempès hen gezegd dat óf 
zij voegen zich in ons systeem óf wij kiezen dat zij aan het einde van dit schooljaar vertrekken. Er zijn zelfs 

al meerdere ‘blaambrieven’ uitgedeeld aan leer-
krachten. Dit is een Haïtiaans systeem waar in 
een ondertekende brief staat wat een persoon fout 
heeft gedaan; deze moet bij de overheid worden 
afgegeven. Na drie ‘blaambrieven’ kunnen wij die 
persoon ontslaan. 

Kempès leidt op donderdagmiddag de leerkrach-
ten op. Hij is veel in de klassen om de onderwij-
zers intensief te begeleiden. Kempès en ik overleg-
gen en werken veel samen. Dat is belangrijk om 
energie te behouden. 

Stichting Naar School in Haïti

Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC  GEES
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Volg ons op 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
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SoBeau
De prachtige foto’s op de voorpagina en achterpagina 
zijn gemaakt door SoBeau Productions.  
Dank je wel Sanne!

 Stichting Naar School in Haïti  |  nummer 1 - 2018


