
Wonen op een school in Haïti

In oktober reisden wij naar Haïti, naar een prachtige 
plek in de bergen: KaBlain. We mochten een week 
lang logeren bij Marijke, boven op de school. Hoe 
bijzonder is dat!

In 2001 waren we ook in Haïti om onze zoon Fedlin 
op te halen. Wij waren toen samen met Felipe onze 
oudste zoon, die toen 5 jaar oud was. Fedlin is inmid-
dels 18 jaar en hij wilde graag een keer terug naar 
Haïti op zoek gaan naar zijn biologische familie. 
Met hulp van Marijke en het FIOM hebben we in de 
zomer van 2017 zijn biologische familie gevonden, 
een bezoek kon dus niet uitblijven.

Dat lukte allemaal heel goed door bij Marijke te 
logeren. Zij hielp ons bij onze ontmoetingen door 
de familie gastvrij te ontvangen en door continue 
als tolk het gesprek tussen Fedlin en zijn familie te 
laten ‘stromen’. Natuurlijk is het heel bijzonder om als 
(adoptie)ouders samen met je zoon een rootsreis te 
maken en een eigen ‘Spoorloosmoment’ te beleven. 

De ontmoeting met de familie was prachtig mooi. 
Het was een mooie zondag, met lekkere koekjes, 
koffie, samen eten, foto’s maken, samen op de foto, 
voetballen en af en toe stil zijn.

Het hele verblijf boven op de school was trouwens 
fantastisch: het uitzicht, op het balkon staan en 

luisteren naar de mensen beneden in het dorp, 
iedere ochtend zien hoe de leerlingen van ver komen 
aanlopen. Maar ook dat we de gezamenlijke och-
tendstart, met lied, gebed en vlag konden zien. Het 
muzieklokaal was naast onze woonruimte en er was 
steeds bedrijvigheid en overdag werd er voortdurend 
gezorgd. Na schooltijd was de poort dicht en hoorde 
je de stilte van een verlaten schoolplein. 

Maar bovenal is het zo goed en indringend om echt 
te ervaren waar alle inspanningen van Stichting Naar 
School in Haïti op zijn gericht: zoveel kinderen die 
nu wèl leren lezen, schrijven, rekenen! 

Er wordt door iedereen hard gewerkt om de kinderen 
onderwijs te geven en kansen voor de toekomst. 
Ankie Kesseler en familie

Voor inlichtingen en contact: 0524-511844 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Dank u wel
Heel hartelijk bedankt voor alle giften en onder-
steuning. 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 kunnen lezen en 
schrijven. Nu hebben deze kinderen  
een toekomst!
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Elke dag als ik wakker word denk ik eraan hoe 
dankbaar ik ben dat ik de Haïtiaanse kinderen kan 
helpen. Een fijn begin van de dag! Ik voel veel dank-
baarheid dat u ons steunt door donaties te geven en/
of vrijwilligers werk te doen. Ook onze besturen in 
Nederland en in Haïti bedanken u heel hartelijk. Wij 
beseffen allemaal dat onze school bestaat dankzij uw 
ondersteuning. Mesi Anpil! 

Ik maak het heel goed. Ik zit meestal goed in mijn 
vel. Ik ben weer gezond en heb energie om elke 
schooldag om 7 uur ‘s morgens aanwezig te zijn en te 
doen wat nodig is. De ene dag ren ik de trappen op 
en af om van alles te begeleiden, de andere dag blijf 
ik rustig op mijn terras zitten en ontbijt ik in de zon 
voor ik aan het werk ga.

Het begeleiden van de gasten die komen voor hun 
rootsreis is heel mooi, bijzonder en boeiend werk. 
Meestal blijven de gasten vijf dagen tot twee weken 
en slapen ze in ons gastenhuis. De familie komt bij 
ons op school voor de eerste ontmoeting en wij bekij-
ken samen de omgeving. 

Wanneer het veilig genoeg is, gaan wij naar het huis 
van de familie. Dan vertaal ik wat nodig is. Soms raak 
ik in de war en spreek ik Creools als het Nederlands 
moet zijn of andersom.

Die dankbaarheid gaat verder dan alleen de donatie, 
het is ook een gedragen voelen, te weten en te voelen 
dat u meeleeft. Dat houdt mijn energie op peil om 
het vol te houden en door te gaan. Want het werk is 
lang niet altijd gemakkelijk.

Marijke Zaalberg

Het is allemaal erg 
indrukwekkend en 
emotioneel. En het is 
prachtig om te zien 
hoe blij de kinderen 
zijn als zij hun ouders 
en broers en zussen 
na al die jaren weer 
zien. De spanning 
over hoe deze eerste 
ontmoeting zal zijn, 
is snel verdwenen zo-
dra men bij elkaar is. 

Ik hoop dit werk en onze school nog veel jaren te 
kunnen doen. Hier zegt men: ‘Bondye konnèn!’  
(God weet het!)

Marijke Zaalberg

Dankbaar voor alle steun en giften!

Twintig jaar ‘École Soleil de Hollande’ in Haïti

marijke en haar werk

In de afgelopen twintig jaar hebben wij heel veel kun-
nen realiseren. Wij hebben dat op 28 december 2018 
samen met de ouders en ons personeel gevierd. Wat 
een prachtig moment en een heerlijk gevoel is het dat 
je krijgt wanneer je ziet hoe blij de ouders zijn dat 
hun kinderen onderwijs krijgen. Iets dat de meeste 
ouders zelf gemist hebben. 

Tijdens de viering werden prachtige toespraken ge-
houden en samen hebben wij op de volgende twintig 
jaar gedronken. 
De dames die in de keuken werken hebben met hulp 
van moeders eten klaar gemaakt voor de ruim 700 
aanwezigen. Vaders hielpen alle stoelen en tafels neer 
te zetten op het schoolplein. En de kosten van het 
feest hebben wij laag kunnen houden doordat ieder-
een ergens voor zorgde: ouders gaven groenten, het 
personeel zorgde voor het drinken en zij hebben met 
liefde overuren gemaakt om alles klaar te maken. 
De sfeer was heel warm en vol dankbaarheid. De 
oudercommissie en andere personen die een speech 
hielden hebben naast mij ook u hartelijk bedankt. 
Het was een prachtige dag!

Marijke Zaalberg
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Gelukkig hoeven onze leerlingen niet bang te zijn, 
bij ons mag er nooit geslagen worden. Wanneer u 
dit leest begrijpt u welke achterstand er in Haïti op 
het gebied van onderwijs nog is. Onze school gaat 
heel erg goed, maar er moet elke dag heel veel tijd in 
worden gestoken.

onze scholen
Gelukkig werkt Kempès weer elke dag. Het gaat veel 
beter met hem. Dit is ook echt nodig, want de onder-
wijzers moeten steeds bijgeschoold en gecontroleerd 
worden. Er is een team, waarin Junia, Robenson, 
Roland en Ronald zitten. Zij begeleiden de onderwij-
zers. Junia werkt veel met de jonge onderwijzers die 
voor het eerste jaar voor de klas staan. Zij gaan in het 
weekend naar de PABO en doordeweeks leidt zij hen 
zo veel mogelijk op in de praktijk. 

Omgaan met moeilijk lerende leerlingen en het 
vaststellen van problemen zijn steeds weer een groot 
probleem. De docenten hebben in hun jeugd immers 
zelf op school nooit goede begeleiding gekregen. 
Op de scholen waar de docenten les kregen, werd 
geslagen. Er was daar altijd angst wanneer zij naar 
school gingen en die angst is er nog op de meeste 
andere scholen. 

Charlie

Sinds eind januari 2019 werkt Charlie, ook in de 
schooltuin. Charlie is 17 jaar en wees. Hij heeft een 
broer in Nederland, die samen met zijn Nederlandse 
ouders hem graag helpt een betere toekomst te krij-
gen. Charlie kan een beetje lezen en schrijven. Maar 
naar school gaan, wat hij wel heeft geprobeerd, was 
totaal geen succes. 

Aanvankelijk weigerde hij in de schooltuin te werken, 
maar na enkele gesprekken heeft hij deze kans toch 
aangepakt en tot nu toe gaat het heel goed. Wat zijn 
wij trots op hem!

Graag geven wij vrijwilliger  
Dick Gaasbeek een hele dikke pluim.  
Al járen zet Dick zich op de achtergrond 
in voor onze stichting. Lang geleden al 
in het bestuur en sinds jaren checkt hij 
de teksten van de nieuwsbrieven. Wij 
waarderen Dicks inzet enorm en dank-
zij zijn taalkundige vaardigheden leest 
u ‘beinaa geen spelingsvauwten’ in de 
nieuwsbrieven. Ontzettend bedankt dat 
jij dit al zo veel jaren doet! Fantastisch! 
Mesi Anpil!

DiCK

in het zonnetje
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Om zelfredzaamheid van onze school in de 
toekomst veilig te stellen zijn wij plannen aan het 
uitwerken om weer te gaan bouwen. Dit wordt een 
enorme uitdaging. 

Het is de bedoeling dat er naast de ingang een 
winkel wordt gebouwd met daarop een computerlo-
kaal, waar computerlessen voor onze leerlingen en 
onderwijzers kunnen worden gegeven. Ook kan dit 
computerlokaal gebruikt worden als internetcafé. 

Het bleef vallen en opstaan in onze moestuin.  
De mensen die er in werken hebben onvoldoende 
kennis en inzicht in hoe je groenten kweekt. Daar 
komt bij dat Kempès en ik geen tijd hebben om er 
elke dag heen te gaan en dat Agathe nog altijd ziek 
is. Maar: op ons grote feest op 28 december 2018 
waren ook Sarah en Mark Ouwehand en zijn ouders 
aanwezig. Wij raakten in gesprek over de moestuin. 
Sarahs moeder is Jany Wynn, zij heeft een ecofarm 
in Kenscoff. Ik vroeg hen of zij iemand kennen die 
onze schooltuin zou kunnen leiden. 

Om kort te gaan: sinds half januari 2019 werkt 
Gerard LOUIS drie dagen in de week bij ons in de 
schoolmoestuin. Uit de gesprekken die wij met hem 
hadden bleek dat hij veel kennis heeft en heel graag 
kennis overdraagt aan onze leerlingen. Ook kan hij 
de tuinmannen Wilner, Samuel en Jameson goed 
aansturen. Wat een aanwinst! Dank zij Gerard komt 
het onderwijs in de schooltuin nu goed op gang.

Fiets deze zomer met ons mee in ‘The Ride on Education’. Dat is een geweldig leuke 
sponsorfietstocht waarbij geld wordt ingezameld voor kinderen in ontwikkelingslan-
den. De afstanden zijn ongeveer 85 kilometer per dag, maar de helft fietsen kan ook. In 
dat geval is er over de andere helft vervoer geregeld. ‘The Ride on Education 2019’ wordt  
gehouden van 13 t/m 20 juli a.s. Eindbestemming is Parijs! U kunt op elk soort fiets deelnemen. 

Neem voor vrijblijvende informatie contact op met ons stichtingskantoor:  
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. 

De schoolwinkel gaat schoolboeken en stoffen voor 
uniformen verkopen voor de kinderen die naar 
andere scholen gaan. De dichtstbijzijnde winkel 
waar schoolboeken kunnen worden gekocht is nu in 
Pétionville. Maar dat is minstens 25 kilometer ver 
reizen over een slecht onderhouden weg. 
Afgelopen zomer zijn wij al met de verkoop van 
schoolboeken begonnen. Dat heeft al een leuke 
omzet opgeleverd. 

Het is een mooie uitdaging. U hoort er meer over, 
zodra de plannen verder zijn uitgewerkt.

Dank zij een prachtige gift konden wij een schuur 
bouwen in de schooltuin. Daar komt op te staan: 
‘Riege’s Kay Jaden Skolè’. Al het tuingereedschap en 
de zaden kunnen daar goed in worden opgeborgen. 
En dankzij giften van de kerk van de familie van 
Nicolien kan de schooltuin nu blijven bestaan en 
kunnen wij er dagelijks groenten uit eten.

ontwikkelingen in schoolwinkel, computerlokaal  
en internetcafé

onze schoolmoestuin

fiets jij de sponsorfietstocht met ons mee?
Dit jaar van 13 t/m 20 juli 2019
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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:

geef slim!
Meer geven zonder meer te betalen? Geef een Periodieke gift!

Hoe werkt het?
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent tot maximaal 10 procent van het verzamel-
inkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor Stichting Naar School in Haïti is het extra 
gunstig wanneer de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de donatie wil toevoegen. Zo geeft de gever 
hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij de kinderen in Haïti terecht. Er moet dan wel eerst een schriftelijke 
overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en onze stichting. U kunt de benodigde formulieren downloaden: 
https://stichtingnaarschoolinhaiti.nl/steun-ons/schenken/

Wilt u liever dit formulier op papier invullen, vul dan het onderstaande aanvraagformulier in. Wij sturen 
u vervolgens de overeenkomstformulieren kosteloos toe. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag 
voor periodieke giften.
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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

Voor inlichtingen en contact: 0524-511844 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

koffie en thee. ‘Salland Catering’ uit Wijhe zorgt weer 
voor patat en snacks voor de lunch. Voor kinderen 
tot 5 jaar wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-.  
U kunt (graag gepast) contant betalen bij binnen-
komst. 

Het programma voor deze informatieve en gezellige 
dag vindt u op onze website en begint om 11.00 uur. 
Opgeven graag op: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.
U bent van harte welkom!

Kom naar de ontmoetingsdag op 7 april a.s.
Wij nodigen u van harte uit voor onze jubileum-
ontmoetingsdag op zondag 7 april 2019. Dat wordt 
een Feestdag! Want in december 2018 vierde de 
Stichting Naar School in Haïti haar 20-jarig bestaan. 

Wij organiseren deze gezellige dag voor iedereen die 
onze school, onze projecten en de kinderen in Haïti 
een warm hart toedraagt. Tijdens de Ontmoetings-
dag informeren wij u over onze projecten in Haïti 
en over de 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 ons alsjeblieft 
van tevoren weten als je mee wilt rennen. Dan sturen 
wij jou een sponsorloopformulier toe. 

Sinds 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 7 april 2019 naar Dorpshuis  
‘De Molenkamp’, Geert Grooteweg 21, Windesheim. 
Zaal open: 10.30 uur. 

Graag aanmelden voor woensdag 3 april per e-mail 
in verband met de catering! De kosten zijn € 10,- per 
persoon wanneer u gebruik maakt van de lunch, 

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