
Een dag met een  

gouden randje! 

Vele dagen, weken en maanden ben ik elke dag 
dankbaar voor de samenwerking met u als dona-
teur. Mede door uw giften gaat het onderwijs goed 
in Ecole Soleil de Hollande in KaBlain en Godinot. 
Door uw giften kunnen wij onze leerlingen onderwijs 
en een warme schoolmaaltijd geven. Dankzij uw 
giften kunnen wij hen ook muziekles, sport, spel en 
leesboeken geven. Dank u wel, heel hartelijk bedankt! 
Mesi Anpil!

Wat was onze Ontmoetingsdag in Windesheim een 
prachtige dag! Wat zijn er veel mensen gekomen; 
allemaal mensen die zich enorm betrokken voelen bij 
Haïti en bij onze stichting. Ontzettend veel dank aan 
de kinderen die het prachtige bedrag van € 1.265,- 
bij elkaar hebben gerend; en natuurlijk ook aan de 
ouders, grootouders, vrienden en kennissen die de 
kinderen hebben gesponsord. 

Daardoor is ook ons waterproject goed geslaagd. Veel 
gezinnen krijgen nu een waterfilter, zodat zij schoon 

drinkwater hebben. Wij hopen komend jaar álle 
gezinnen van schoon water te kunnen voorzien.

Op 21 april ben ik weer teruggekomen in Haïti. Na 
maanden droogte begon het de volgende avond te 
regenen. Wat zijn wij daar in Haïti blij mee! Het 
regende een week lang elke avond en nacht flink, dus 
onze waterbassins zitten weer vol en de berghellingen 
worden weer groen. De bonenplanten schieten uit de 
grond. 

Marijke Zaalberg
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Marijke

Weer terug in Haïti, bleek ik regen te hebben meege-
nomen. Na vier maanden met veel droogte regende 
het de dag nadat ik was aangekomen. En zo worden 
de berghellingen weer groen en groeien de bonen, 
de groenten en de maïs. In de ochtenden is er veel 
zon en in de middag regent het. Wat geeft de zon een 
energie! Heerlijk!

Ik voel me prima, ik ben gezond en werk met plezier. 
Gasten voor rootsreizen komen en gaan, het blijft 
prachtig werk om te doen. Ik ben enorm dankbaar 
dat ik dit werk in Haïti mag en kan doen. 
Ik ervaar hoe belangrijk het is voor de kinderen en 
hun ouders dat zij weten waar en uit wie zij geboren 
zijn. Deze kinderen hebben nu ook familie op wie zij 
lijken en zij ervaren dat hun geboorteouders wel veel 
van hen houden.

Na een dag er met hen op uit te zijn getrokken ben 
ik ’s avonds moe. Maar de volgende ochtend word ik 
uitgerust wakker en is er weer een nieuwe dag met 
nieuwe uitdagingen.

In deze periode besef ik ook weer heel goed dat 
wij hier zo veel kunnen doen voor de Haïtiaanse 
kinderen dankzij uw hulp en giften en door de inzet 
van ons bestuur en onze vrijwilligers in Nederland. 
Samen krijgen wij het voor elkaar dat de leerlingen 
onderwijs krijgen en elke schooldag een warme 
maaltijd, dat zij liefdevol en menswaardig worden 
behandeld. 

Nogmaals heel veel dank!
Warme groet, 
Marijke Zaalberg

Graag geven wij ons  
bestuurslid Agnes Hoogkamer 
een hele dikke pluim!
Al heel wat jaren is Agnes 
bestuurslid van onze stichting. 
Een goed en kundig bestuur in 
Nederland is van levensbelang 
voor het voortbestaan van onze 
scholen in Haïti. Agnes heeft 
jarenlang in Haïti gewoond en gewerkt. Hierdoor spreekt 
zij vloeiend Kreyòl en kent zij de cultuur. Op onze school in Haïti 
heeft Agnes ruim een jaar vrijwilligerswerk gedaan. Wij waarderen de 
enthousiaste inzet van Agnes.  Ontzettend bedankt dat jij dit al zo veel 
jaren doet! 
Mesi Anpil!

Agathe Jules

In de vorige nieuwsbrief schreef ik u over Agathe 
Jules en dat zij zo fantastisch het onderhoud van 
onze schooltuin aanstuurt. Agathe kreeg proble-
men met haar gal. Er volgden twee operaties in 
maart. Half mei is zij nog steeds ernstig ziek en 
heeft zij nog altijd een slangetje in haar buik om 
vocht af te voeren. Zij houdt koorts. Gelukkig zal 
binnenkort een Amerikaanse arts, haar onderzoe-
ken en daarna behandelen. Hopelijk herstelt zij 
dan weer snel. Agathe werkt ook in ons kinderte-
huis, zij is echt als een moeder voor onze kinderen. 
Wij missen haar erg. Agathe, veel beterschap!

AGnES

in het zonnetje
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Afgelopen januari was mijn verlangen naar 
Haïti groot. Dus... Marijke gemaild met de 
vraag of ik weer welkom was. Dat was ik. 
Ticket gekocht, op het vliegtuig gestapt en 
binnen twee weken landde ik in Port au 
Prince. Daar werd ik letterlijk met open 
armen ontvangen door Marijke. Wat was het 
heerlijk om weer in Haïti te zijn.

Jammer dat de reis vanaf het vliegveld naar 
KaBlain zo lang duurde. Hierdoor kwam ik 
aan in het donker. Als ik overdag aan kom, 
kijk ik met verlangen uit naar de laatste 
bocht in de bergen. Van daaruit zie je de 
school dan al tegen de berg liggen. Dat is 
voor mij altijd weer een emotioneel moment. 
Intussen voelt het aan alsof ik weer ‘thuis’ 
kom.

De dag na aankomst ben ik al meteen in de klassen 
gaan kijken. Wat is schoollucht toch lekker als je 
van onderwijs geven houdt. Door mijn werk als 
remedial teacher heb ik vooral oog voor kinderen die 
het moeilijk hebben in de klas. Die kinderen zijn er 
natuurlijk ook in Haïti. Daar wil ik dan mee aan het 
werk en voor hen de leerstof ook begrijpelijk maken. 
Deze keer waren het vooral kinderen die het begin-
nende lezen maar niet onder de knie konden krijgen. 

De leerkrachten weten eigenlijk niet hoe ze deze 
kinderen kunnen helpen. Ze hebben niet geleerd 
wat ze moeten doen met kinderen die niet mee 
kunnen en hoe ze tijd in de klas vrij kunnen maken 
om extra met kinderen te werken. Vaak zitten deze 
kinderen dan tenslotte achter in de klas en lukt het 
hen helemaal niet meer om het plezier van lezen te 
ontdekken.
 
Elke dag ben ik met groepjes kinderen aan het werk 

gegaan. Heerlijk om dit te kunnen doen. Wat genoten 
we allemaal van de lessen. De kinderen, maar ik 
ook. Na een paar dagen merkten de kinderen al dat 
ze ineens meer letters kenden en kleine tweeletter-
woorden konden lezen. Wat waren ze blij en wat een 
dankbaar werk om te doen. Wat mooi dat kinderen 
deze kans krijgen. Op de school in de bergen. De 
school die hier staat dankzij de inzet van Marijke.

Daarnaast heb ik de leerkrachten ook weer lessen ge-
geven om hen verder te helpen. Elke donderdagmid-
dag was het tijd voor het ‘seminar’, waarbij ik theorie 
vertelde maar we ook plezier hadden met spelletjes.

Marijke, wat was ik weer blij bij jou op school te 
mogen werken. Dank je wel voor de mooie tijd die ik 
heb gehad. En, als het verlangen weer groot wordt… 
kom ik graag terug.

Wouda

Zo mooi om weer remedial teaching te mogen doen

Enthousiaste deelnemers denktank

Wij hebben in Haïti een denktank in het leven geroepen met onze meest getalenteerde medewerkers. Zij zijn 
erg enthousiast. Wij overleggen elke twee weken over hoe de school in de toekomst meer zelfstandig zou kun-
nen draaien. Ook hopen wij dat het mogelijk wordt inkomsten vanuit Haïti te genereren. Maar hoe kunnen wij 
dat voor elkaar krijgen? 
De ouders van onze leerlingen zijn te arm om schoolgeld te kunnen betalen. Momenteel verkopen we al 
broodjes om iets te verdienen; ook gaan we schoolboeken en schiften verkopen in plaats van ze te schenken. 
Dat gaan we ook voor andere scholen doen. 
De leden van de denktank werken verder ideeën uit om in de toekomst kippen te gaan houden. Een ander idee 
is om intensiever groenten te gaan verbouwen. De mogelijkheden worden nog uitgewerkt.
Wij houden u op de hoogte.
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Het onderwijs in Haïti heeft een groot probleem. 
Theoretisch weten de gediplomeerde onderwijzers 
wel hoe ze les moeten geven, maar in de praktijk 
kunnen zij het niet. Het onderwijsniveau in Haïti 
loopt járen achter op Nederland. Daarom hebben 
wij dit schooljaar besloten dat wij zelf praktijklessen 
gaan geven aan onze leerkrachten. 

Zo worden onze klassenassistenten elke middag 
opgeleid in praktische onderwijszaken. Zij leren 
bijvoorbeeld hoe ze een leerling kunnen helpen te 
leren lezen, hoe ze nieuwe letters aan kunnen bie-
den. En ze leren over het belang van menswaardig 
en liefdevol omgaan met de leerlingen. 

Zij leren ook probleemleerlingen aandacht te geven 

en contact met hun te maken zodat zij zich ook ge-
zien voelen. Door deze liefdevolle benadering zullen 
zij zien dat de kinderen die zij nu als ‘probleem-
leerlingen’ ervaren zich beter gaan gedragen. 

Deze opleiding gaat gepaard met pittige discus-
sies, want de Haïtianen zijn op een andere manier 
grootgebracht. En wij zijn blij dat wij op onze wijze 
een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van 
het Haïtiaanse onderwijs. 

Ondanks alle problemen is onze school een van de 
beste scholen in ons district! Wij hopen dat dit jaar 
al onze leerlingen van de derde klas middelbare 
school weer slagen voor het staatsexamen.

Na de orkaan Matthew hebben wij als Stichting 
Naar School in Haïti de bevolking rondom de 
school in KaBlain (Haïti) geholpen met noodhulp 
waaronder kleding, voedsel en drinkwater. Daar-
naast konden wij gezinnen helpen door het uitdelen 
van zaaigoed voor de moestuin en hulp bij het 
herstel van de veestapel door geiten te schenken.

Maar wij zien ook dat schoon drinkwater na elke 
natuurramp een terugkerend probleem is. En 
schoon en veilig drinkwater is van levensbelang! 
De allerarmste gezinnen kunnen geen drinkwater 
kopen en kinderen krijgen dan water te drinken uit 
een vervuilde beek. Ook maanden ná een aardbe-

ving of orkaan is dit 
een groot probleem 
en een veroorzaakt 
het ziekte onder de 
zeer arme bevol-
king.

Na orkaan Matthew 
hebben wij tien  
Ibota-waterfilters 
kunnen testen 
in Haïti. Deze 
mobiele filters zijn 
een succes want ze 
zijn makkelijk in 
gebruik. Diverse 
mensen hebben 

gemeld dat zij graag 
een waterfilter willen 
sponsoren. Daar is 
spontaan de ‘Water-
actie’ uit ontstaan.

Wat is het plan?  
Samen met leer-
krachten zijn wij 
een ‘WATER project’ 
opgestart. In dat 
kader worden Ibota-
waterfilters gekocht 
en uitgeleend aan de 
zeer arme bevolking. 
Ons doel is elk gezin 
met een leerling op 
onze school zo’n 
waterfilter te geven. 
Dan geven wij op 
school ouders en leerlingen praktische en theo-
retische uitleg over veilig drinkwater en het juiste 
gebruik van het filter.

Wanneer ook u de bevolking in Haïti wilt steunen 
en voor een familie een waterfilter wilt kopen,
boek dan € 75,- over op rekening  
NL57 RABO 0369 466 500 t.n.v.  
Stichting Naar School in Haïti. Vermeldt in de 
omschrijving ‘VEILIG WATER’. 
Hartelijk dank!

Praktijklessen voor leerkrachten

Koopt u ook een waterfilter voor een familie?
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Deze zomer fietsen 
wij mee met de 
zesde editie van The 
Ride on Education! 
Van 21 tot en met 
28 juli gaan wij de 
uitdaging aan om 
580 kilometer te 
fietsen in zeven da-
gen. De route loopt 
van de ‘Drentse 
Hooglanden’ naar 
de Duitse stad: 
Trier. 

De afgelopen vijf 
jaar fietsten tientallen sportievelingen ruim 3.000 
gesponsorde kilometers, steeds vanuit het Drentse 
Beilen. In 2013 van de Drentse Hooglanden naar de 
Schotse Hooglanden. In 2014 naar Denemarken. In 
2015 naar Frankrijk en in 2016 naar het Harzge-
bergte, in Duitsland. Omdat in 2017 het thema van 
de fietstocht ‘water’ was fietsten wij zo’n 600 kilo-
meter langs Nederlandse en Belgische wateren naar 
het eindpunt bij Brussel. Het is steeds een prachtige 
fietstocht, maar het is regelmatig ook best zwaar om 
te fietsen. 

Ook dit jaar wil ik een beroep op u doen mij te 
sponsoren ten behoeve van ons onderwijsproject in 
Haïti. Maar u sponsort niet mij, maar de kinderen 
op onze school in Haïti. U kunt sponsoren per 
kilometer of met een vast bedrag. 

En als u zelf mee wilt fietsen, zou dat natuurlijk heel 
leuk zijn! De kinderen en de onderwijzers zijn u 
dankbaar voor uw sponsorbijdrage. Dankzij onder-
wijs krijgt hun toekomst meer perspectief en wordt 
hun leven plezieriger.

Wanneer u de kinderen in Haïti wilt steunen, kan 
dat door een gift over te maken op: bankrekening 
NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v. The Ride on Educa-
tion; vermeld hierbij ‘Haïti/Marijke’.   
Sponsort u graag een andere fietser, dan kan dat op 
dezelfde bankrekening. Vermeldt er dan bij: ‘Haiti/
naam fietser’. 

Voor meer informatie en vragen: kijk op  
www.therideoneducation.nl of mail naar  
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

Marijke Zaalberg

Graag tot bij de 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 

Bent u op zoek naar het ideale cadeau voor uw moeder of schoonmoeder of een bedankje voor die lieve 
vriendin die altijd voor u klaar staat? Wilt u graag een inspirerend gesprek met Marijke Zaalberg? Kom op 
onze Haï Tea! Drink gezellig met ons thee of koffie, geniet van traditionele Engelse hapjes en 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!

Aanmelden kan door € 22,50 per persoon over te maken op de bankrekening van de Stichting Naar School 
in Haïti o.v.v. ‘Haï Tea’.  Wilt u uw aanmelding ook per e-mail doorgeven aan  
info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl? 

Sponsort u ook The Ride on Education? Of fietst u mee?
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Engelse les voor  

de lagere school

Met ingang van het nieuwe school-
jaar, vanaf 3 september 2018, krijgen 
de leerlingen van de lagere school 
ook Engelse les. Dit is een enorme 
vooruitgang! Assistent Luckson is de 
onderwijzer die de leerkrachten en de 
leerlingen Engelse les gaat geven. 

Wij hopen na een aantal jaren zover 
te zijn, dat elke onderwijzer zijn of 
haar leerlingen Engelse les kan geven.

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

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

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

Op 1 mei was het Boomplantdag in Haïti. Dat vierden wij met 
onze leerlingen met het planten van zelfgekweekte boompjes.

Wij nemen de zorg voor natuur en het belang van bomen mee 
in onze lessen. Wij leren leerlingen ook zelf te zorgen voor de 
boompjes. Dit is uniek in een ontwikkelingsland als Haïti! Maar 
het is ook van levensbelang voor de toekomst en het behoud van 
leefbaarheid in de bergen.


