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De werkelijkheid heeft onze dromen van toen overtroffen

Eindelijk was het zover: na vijf jaar ging ik weer naar 
Haïti samen met mijn zoon Raymon die inmiddels 
16 jaar is. Ons doel was enerzijds de biologische 
familie van Raymon bezoeken en anderzijds om als 
bestuurslid en als vriendin, Marijke en de school te 
bezoeken.

Marijke kwam ons ophalen en de reis naar de school 
was ronduit spectaculair: de open auto waar wij in 
zaten met oordoppen en duikbril op... hilarisch!  
Het begon ook keihard te regenen en we moesten 
snel een zeil over ons heentrekken. Ondanks het zeil, 
werden we drijfnat. Toch hadden we het niet willen 
missen! 

En dan komt dat moment dat de school opdoemt 
en dat is zo’n geweldig moment! Wat indrukwek-
kend dat er zo’n enorme school is ontstaan. Als ik 
terugdenk aan het feit dat elf jaar geleden Marijke en 
ik samen op de kale berg stonden waar nu de school 
staat. Toen fantaserend hoe het over tien jaar zou 
zijn. Wat een prachtige school! 

Uiteraard hebben we uitgebreid de klassen bezocht 
waar op zo’n mooie manier les wordt gegeven en 
waar het niveau voor Haïtiaanse begrippen ongekend 
hoog is. Het blijft ook geweldig die mooie koppies 
allemaal te zien. Omdat ik vloeiend Creools spreek, 

kon ik in elke klas iets 
vertellen over het be-
stuur in Nederland en 
de vele mensen die zich 
voor hen inzetten in 
Nederland om mogelijk 
te maken dat zij naar 
school gaan. Ik kan u 
zeggen: dat wordt erg 
gewaardeerd! Het was 
heel leuk om Kempès, 
de directeur, te zien en 
wij hebben bijgepraat 
over al het werk dat hij verzet.

Er valt nog veel te vertellen, over het kindertehuis,  
de terrastuinen, de omgeving, het prachtige uitzicht 
en de vele verhalen die ik gehoord heb van de  
Haïtiaanse mensen rondom het project die zo dank-
baar zijn… maar het is te veel om op te noemen.
Op onze Haï Tea op 25 november wil ik u daar heel 
graag alles over vertellen!

Het was een enorm mooie tijd en als bestuurslid ben 
ik blij en trots op alles wat Marijke daar heeft opge-
bouwd en op alles wat ze nog steeds doet.

Agnes Hoogkamer
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Dankbaar 
Half augustus ben ik teruggevlogen naar Haïti om 
te helpen het nieuwe schooljaar op te starten. Het 
was even onzeker of ik terug kon gaan. Voor het 
eerst in 23 jaar was ik ziek door een nare bacterie, de 
Helicobacter Pylori. Die veroorzaakt maagzweren. In 
april had ik meegedaan aan het bevolkingsonderzoek 
voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Toen 
ik terugkwam uit Haïti was er een brief dat er nader 
onderzoek nodig was. Dit was schrikken. Gelukkig is 
de uitslag goed. Twee maanden moest ik antibiotica 
en andere medicijnen slikken tegen de Helicobacter. 
Gelukkig is alles weer in orde. Wel ben ik nog snel 
moe en heb minder energie. 

Dit merkte ik heel duidelijk tijdens The Ride on 
Education, de sponsorfietstocht die ons dit jaar van 
Beilen naar Trier bracht, een tocht van maar liefst 
600 km. De laatste drie dagen met pittige hellingen, 
maar ook met prachtige fietspaden door de Eifel en 
langs de Roer en de Moezel. Voor het eerst heb ik 
halve dagroutes gereden. Alle deelnemers en alle 
sponsoren ontzettend bedankt!

Door het ziek zijn voelde ik extra sterk hoe dankbaar 
ik ben voor alles dat wij met z’n allen voor elkaar 
krijgen. Dankbaar dat ik geen ernstige ziekte heb, 
dankbaar dat ik terug kon gaan naar onze scholen 
in Haïti om directeur Kempès te ondersteunen en 

de onderwijzers te begeleiden. Dankbaar dat vijftien 
oud-leerlingen bij ons worden opgeleid tot assistent 
of leerkracht. 

Wij gaan stapje voor stapje vooruit, wij maken met 
z’n allen werkelijk het verschil. Wij geven hen hoop 
en een toekomst. Ontzettend dankbaar dat dankzij 
uw donaties zoveel leerlingen onderwijs kunnen 
krijgen. Mesi Anpil! Dank u wel! Merci Beaucoup! 
Heel veel dank!

De grote verrassing bij de start van The Ride on 
Education was fantastisch en een enorme eer. Ik wist 
echt van niets. Na een interview door Ineke Kemper 
van RTV Drenthe werd ik uitgenodigd door Mieke 
Damsma, burgemeester van Midden-Drenthe om 
mee te lopen naar de ontvangstzaal. Daar zaten alle 
fietsers en veel bekenden. 

Voor ik het wist werd ik door de burgemeester 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook 
de zin dat ‘Het onze koning heeft behaagd…’ klonk 
heel mooi! Het overviel me, wat een enorme mooie 
verrassing! De toespraken waren ontroerend. Ik 
ervaar het als een prachtige erkenning voor het werk 
in Haïti. Heel hartelijk bedankt!

Marijke Zaalberg

Een letter van de Sint voor elk Haïtiaans kind!

Tijdens The Ride on Education heeft een groepje 
enthousiaste Haïti-fietsers het volgende bedacht: voor 
€ 6,00 per stuk kunt u overheerlijke handgemaakte 
chocoladeletters kopen. Cees Engbers uit Hasker-
dijken maakt deze letters al enkele jaren en de op-
brengst wordt elk jaar aan onze stichting gedoneerd. 
U kunt kiezen tussen puur of melkchocolade. Een 
letter weegt rond de 100 gram. 

Wanneer u vóór 11 november 2018 bestelt komen de 
letters voor 5 december per post bij u thuis. Ook kunt 
u de letter(s) in ontvangst nemen op zondag  
25 november bij de Haï Tea in Harderwijk.
 
Hoe komt u aan deze letters? Stuur een e-mail aan 
marijkezaalberg@gmail.com en schrijf bij onderwerp: 
Een letter van de Sint voor elk Haïtiaans kind!
Vermeld duidelijk: uw naam / welke letter(s) u wilt 
/ puur of melk / of u de letters meeneemt van de 

Haï Tea in Harderwijk of geef uw adres, postcode en 
woonplaats op.

Nadat u antwoord heeft gehad van Marijke, kunt  
u het geld en de portokosten overmaken op  
NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting Naar 
School in Haïti /Sint onder vermelding van het fac-
tuurnummer. U kunt bestellen tot 11 november 2018!
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Het nieuwe schooljaar is op  
3 september 2018 begonnen.  
Veel leerlingen waren op de eerste 
schooldag aanwezig. Dit is bijzonder 
in Haïti. Wij zijn een zeer voorde-
lige school; leerlingen kunnen de 
meeste boeken die in de klas worden 
gebruikt van ons lenen. Zo’n vijf 
schoolboeken, die mee naar huis 
gaan om hun huiswerk te kun-
nen maken, moeten de ouders zelf 
betalen. Wij kopen alles in, maken 
voor elke leerling een tasje klaar 
waar alle schoolbenodigdheden in 
zitten. Door dit systeem kunnen alle 
leerlingen vanaf de eerste school-
dag alle lessen volgen en thuis hun 
huiswerk maken. 

Op dit moment is er weer een 
enorme aanwas van leerlingen. Alle 
klassen van de lagere school zijn 
dubbel en de meeste zijn te vol. Som-
mige klassen hebben te veel leerlingen. Wij hebben te weinig lokalen, te weinig gediplomeerde onderwijzers 
en momenteel  zijn de kosten te hoog om extra klassen te bouwen. Onze kleuterschool had begin juli 2018 al 
153 inschrijvingen, dit houdt in dat er vier kleuterklassen moeten komen. Gelukkig hebben wij voor de kleu-
ters voldoende ruimte en voldoende gediplomeerde kleuterleidsters. Wel moeten wij enkele nieuwe assistenten 
aannemen. Ook zal er extra speelleermateriaal in de loop van dit jaar moeten worden aangeschaft. 

Schooljaar 2018-2019 weer begonnen

Marijke Zaalberg verrast door Koninklijke onderscheiding

Marijke Zaalberg is zaterdag 21 juli benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange vrij-
willigerswerk in Haïti. In 1998 richtte zij de Stichting Naar School in Haïti 
op. Ze is twintig jaar later nog steeds vrijwilliger, voorzitter en projectleider 
bij de stichting. Marijke woont het grootste deel van het jaar in Haïti.

Burgemeester Mieke Damsma van de 
gemeente Midden- Drenthe vertelde: ‘De 
school is begonnen in de woonkamer van 
een huurhuis en inmiddels uitgegroeid tot 
een school met vier etages en een aantal 
kleuterklassen. Het gemiddelde aantal 
leerlingen varieert tussen de 800 en 900 
per jaar. Inmiddels is er ook een kinder-
tehuis gerealiseerd.’

Marijke woont en werkt al 23 jaar in Haïti. In december bestaat de stichting 
twintig jaar. Na het uitreiken van de onderscheiding fietste Marijke mee met 
The Ride on Education. Op onze website is een reportage van de huldiging 
te zien. Ineke Kemper maakte de reportage voor RTV Drenthe.
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Op 21 juli ging de zesde Ride on Education van 
start. Dit keer hadden we een zeer verrassende start, 
want Marijke kreeg een Koninklijke onderscheiding 
en we werden uitgezwaaid door de burgemeester 
Mieke Damsma. Na koffie, felicitaties en een ko-
ninklijk gebakje gingen we op weg naar Hattem.

De tweede etappe (meteen zo’n 105 km.) voerde 
ons, via een kerkdienst bij de wisselplek in Twello, 
Doornenbrug bij Arnhem. Daar ook een prachtige 
camping met een buitenzwembad! Heerlijk even 
verfrissing. Vergeet niet dat dit de warmste Ride was 
sinds het begin in 2012!  
De derde etappe was zeer afwisselend en ging naar 
Kessel via veerboten en bruggen over de rivieren en 
via de mooie Maasduinen in Noord-Limburg.  
Dit was met 107 km. ook de langste etappe.
De vierde dag op naar Jülich in de Eiffel; een klein 
stadje met een mooie citadel. De meeste fietsers 
waren al snel op de camping omdat deze etappe 
maar 78,5 km was. Hier hadden we ook de rustdag, 
die we wel verdiend hadden na zoveel trapwerk 
bij 36-38 graden. Omdat het zo heet was op het 
campingveld gingen de meesten van ons lekker het 
stadje in om daar wat te eten. 

De zesde etappe reden we voornamelijk langs het 
riviertje de Rur naar Simmerath, het eindpunt voor 
die dag vlakbij de Rursee. In twee etappes gingen 
we uiteindelijk via Gerolstein naar het mooie Trier, 
het eindpunt. Dat was de Kyllroute. Twee keer was 
het mogelijk een stukje met de trein te gaan, voor 
diegenen die een zeer hoog stuk wilden omzeilen. 
Uiteindelijk was iedereen rond 17.00 uur op de 
camping en onder het genot van hapjes en drankjes 
werden de Trinussen uitgereikt; het bewijs dat je de 
tocht had volbracht.

Wat het geld betreft stond op dat moment de teller 
op € 20.085,45 voor alle stichtingen samen. Voor 
Haïti alleen al was er € 7.448,40! Maar de eindstand 
weten we pas later. 

Ik kijk terug op een warme 
Ride. Niet alleen door de 
temperatuur maar ook door 
de warme onderlinge ver-
houdingen. Ook de nieuwe 
fietsters waren meteen in de 
groep opgenomen. Petje af 
ook voor de die hard’s die na 
de laatste etappe door gingen fietsen naar verschil-
lende windstreken. Zo eindigt dan weer de zesde 
editie en die ook altijd weer te snel voorbij is.

Bedankt iedereen en tot volgend jaar! 

Dick van Dam

Van Beilen naar Trier a/d Mosel (600 km.)

Fietst u in 2019 ook mee met 
The Ride on Education?

Wilt u in de zomer van 2019 een avontuur be-
leven? Een mooie reis maken én iets doen voor 
een ander? Dan is deelnemen aan The Ride on 
Education de perfecte vakantie! Deze fietstocht is 
volgend jaar van: 13 juli t/m 20 juli 2019

Deelname staat open voor alle leeftijden en voor 
alle soorten fietsen. Meer informatie is te vinden 
op de website www.therideoneducation.nl. Wan-
neer u vragen heeft, bel of stuur ons gerust een 
berichtje op info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.
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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 

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 naar onze Haï Tea! 
Drink gezellig met ons thee of koffie, geniet van traditio-
nele 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’. 

Graag uw aanmelding ook per e-mail doorgeven aan info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl

Al onze leerlingen geslaagd voor het staatsexamen!
Supertrots zijn wij dat al onze 21 leerlingen van onze hoogste klas, 9 AF van École Soleil de Hollande in 
KaBlain zijn geslaagd voor het staatsexamen. Dat is op het niveau van de derde klas middelbare school in 
Nederland. Van harte gefeliciteerd!
 

Extra trots zijn wij op  
Josephane Michel Duvert. Zij 
heeft in ons district Kenscoff 
het hoogste aantal punten 
behaald en is daardoor de beste 
eindexamenkandidaat in ons 
district. Geweldig! Directeur 
Kempès Jean en alle leerkrach-
ten van harte gefeliciteerd en 
veel dank voor alle inzet.
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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 grote foto op de voorpagina is 
gemaakt door SoBeau Productions. 
Dank je wel, Sanne!

Privacyverklaring 

Onze stichting behandelt en beveiligt uw persoonlijke  
gegevens zorgvuldig. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene  
verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.  
U heeft er vast al over gelezen. 

Ook wij willen u graag transparant en duidelijk informeren 
over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Op onze 
website vindt u op de pagina ‘Privacyverklaring’ de volledige 
privacyverklaring van de Stichting Naar School in Haïti en 
een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgege-
vens omgaan. Op onze website maken wij geen gebruik van 
cookies.

Uitschrijven of gegevens inzien?
Wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrieven of uw 
gegevens wilt inzien, corrigeren, of verwijderen, dan kunt  
u ons een berichtje sturen. Mail daarvoor naar:  
info@stichtingNaarSchoolinHaiti.nl of neem telefonisch 
contact op met nummer (085) 877 17 19.

Dank u wel
Heel hartelijk bedankt voor alle giften 
en ondersteuning. Zonder u zouden 
wij dit werk niet kunnen doen!  Het is 
voor de 800 kinderen, die dankzij uw 
hulp naar school gaan, werkelijk een 
verschil tussen analfabeet zijn of kun-
nen lezen en schrijven. Nu hebben 
deze kinderen een toekomst!
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