
Heel veel dank

Een prachtige wolkenlucht, met daarin zelfs een 
schitterende roze wolk zie ik, wanneer ik deze 
bedanktekst aan u schrijf. Dankbaarheid voelen, 
mijn gedachten ordenen, woorden kiezen. Het 
is allemaal niet moeilijk, want onze dankbaar-
heid is erg groot. U maakt het mogelijk dat wij 
dit werk in Haïti kunnen doen en dat wij zo veel 
verschil kunnen maken voor heel veel men-
sen. De Haïtiaanse jeugd die naar school kan 
gaan; 800 kinderen ieder jaar weer die een kans 
krijgen op een betere toekomst. Jongvolwasse-
nen die een opleiding volgen voor onderwijzer, 
boekhouder, groentekweker en hoe een compu-
ter te gebruiken. Door uw hulp hebben zij zicht 
op een betere toekomst. 

Namens hen ook Heel Veel Dank, Mesi Anpil, 
Merci Beaucoup. Inmiddels hebben er 72  
Haïtianen werk in onze projecten. Ook deze 
mensen bedanken u heel hartelijk! 

Marijke Zaalberg

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

Grote onrust in Haïti

De toestand in Haïti is erg zorgelijk. Grote delen van 
het land zijn onveilig, heel veel scholen zijn gesloten.  
Bij ons op school gaan de lessen door en is de omge-
ving van de school (momenteel) veilig. 
Het is moeilijk om te zien in welke zeer grote 
problemen Haïti verkeerd... De Gourdes (Haïtiaanse 
munteenheid) devalueert enorm, dit jaar al 20 %. De 
prijzen van voedsel stijgen; 80 % van de bevolking is 
arm tot zeer arm, zij lijden enorm. Voor hen is het 
moeilijk om elke dag iets te eten te vinden. Bendes 
bestrijden elkaar, bandieten beschieten elkaar, voor 
hen telt een mensenleven niet. Dit is voornamelijk 
in de L’Artibonit, Bon Repos, Cité Soleil, Marianie, 
Carrefour en alle arme zones langs de zee. Bandieten 
houden auto’s aan en eisen geld en sieraden. Door dit 
alles is Haïti onveilig. In de hoger gelegen wijken van 
Port-au-Prince en Pétionville is de situatie rustig. Bij 
ons in de bergen (45 km ten zuiden van de hoofd-
stad) is het veilig, wij wandelen zonder problemen. 
Onze school is nog niet dicht gegaan vanwege 
onveilige situaties, wij zijn alle schooldagen open en 
maken veel plannen voor het komende schooljaar.

Marijke Zaalberg, juni 2019
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Mijn gezondheid is prima, ik voel me gelukkig,  
ik heb bijna elke dag zin in het werk. Het voelt als 
een positieve flow waar onze stichting en ik in zitten. 
Er ontstaan goede ideeën die als vanzelf uitgevoerd 
worden. Persoonlijk heb ik eigenlijk veel te veel 
werk, maar ik doe wat ik echt moet doen en in het 
algemeen met veel plezier. 
Af en toe heb ik frustraties, zij worden minder groot 
en ik heb die niet langer dan een dag. Er zijn zoveel 
dingen om echt van te genieten. Ik besef dat ieder 
mens stapje voor stapje kan groeien/veranderen, daar 
is tijd voor nodig.

De rootsreizen zijn erg bijzonder om te begeleiden. 
Het is erg mooi om de in Haïti geboren kinderen hun 
land te laten zien en hun geboorteouders te laten ont-
moeten. Ik ben de gelukkige die hen erbij mag helpen 
door vragen en antwoorden voor hen te vertalen. 
In onze zespersoons Viking rijden wij overal heen, 
wel moet de omgeving veilig zijn. Gelukkig is het 
in de bergen rond onze school veilig, je kunt vrij op 
straat lopen zonder dat je bang hoeft te zijn.  
(mei 2019)

In onze bergen ontmoet je Haïti, het gewone leven 
dat de arme Haïtiaan leeft. Ik hoor maar al te vaak 
dat als men hier weg gaat, dat men geschokt is door 
het grote verschil in leven. Haïti zo arm en Neder-
land zo rijk! 

Marijke Zaalberg

In onze bergen ontmoet je Haïti

Onze scholen
Op 13 april kwam ik terug in Haïti. Onze directeur 
Kempès liet mij na het derde rapport weten erg  
tevreden te zijn over hoe onze scholen draaien. 
Enkele leerkrachten hadden in hun klas veel betere 
resultaten geboekt. Alleen de eerste klas van de mid-
delbare school had een slecht resultaat. De leerlingen 
van tussen 12 en 22 jaar oud hebben een te laag IQ 
en/of onvoldoende doorzettingsvermogen om elke 
dag hun huiswerk te maken. 

Wij werken er op verschillende manieren aan om 
hen te laten studeren en vooral te laten inzien dat 

er echt iets van hen wordt verwacht. Dit schooljaar 
is dat bij hen niet gelukt. Enorm jammer. Vooral 
de leerlingen die van andere lagere scholen komen 
hebben grote moeite met onze serieuze manier van 
lesgeven. Ook luisteren omdat je geslagen wordt zit 
zo in hun systeem dat zij, omdat wij geen lijfstraffen 
geven, hun huiswerk niet maken. Onze leerlingen 
hebben op onze lagere school al geleerd dat slaan niet 
goed is, dat zij moeten leren werken zonder geslagen 
te worden. 
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jammer, er wordt zo goed gebruik van gemaakt. 
Zo ontstond eind april het idee de kantine af te 
bouwen zodat de kinderen daar kunnen eten en de 
onderwijzers er daarna in de middag hun lessen 
kunnen voorbereiden. Dan kan het muzieklokaal als 
zodanig in gebruik blijven. En de kantine is al in 2012 
gebouwd tot en met de bewapening aan de onderkant 
van de ramen. Dit scheelt ons nu een hoop werk.
Er is één probleem, of noem dit ook een uitdaging: 
het financieren van de bouwkosten, die berekend zijn 
op € 34.000,-. Wij willen onze reserve voor moeilijke 
tijden niet aanspreken. Wij hopen wel dat wij met een 
extra gift van u, de bouwkosten kunnen betalen. Zou 
dat mogelijk zijn? Bij voorbaat heel veel dank!

Toekomstige bouwplannen

Hopelijk hoort u in de september- of december-
nieuwsbrief meer over onze bouwplannen die wij in 
2020 hopen te starten. Ik kan u vertellen dat het met 
de toekomst van onze school te maken heeft, met het 
zelfstandiger zijn, zodat alle kosten betaald kunnen 
worden doordat er geld in Haïti wordt verdiend.

Mijn eerste baby

Nieuwe bouwuitdaging ook een financiële uitdaging;  
geeft u ook?

Twintig jaar geleden bracht de 
oma van dit kleine meisje de eerste 
Haïtiaanse baby bij mij. Het kindje 
was zo ziek, had schurft en was 
zwaar ondervoed. Oma had via 
Claude van mij gehoord en kwam 
om hulp vragen. Ik heb de baby 
toen opgenomen in mijn huis, haar 
met veel liefde omringd en gezond 
eten, medicijnen en veel aandacht 
gegeven. Wat knapte zij snel op! 

Nu twintig jaar later is deze mooie 
jonge vrouw weer bij mij in Haïti. 
Wij hebben samen allerlei plekken 
bezocht die belangrijk voor haar 
waren, familie ontmoet, beide hui-
zen bekeken waar wij samen heb-
ben gewoond en de reis gemaakt 
door de bergen naar Cyvadier bij 
Jacmel. Wat een prachtig, emotio-
nele en belangrijke ontmoetingen 
waren dit voor ons beiden. 

Kempès en Robenson hebben berekend hoeveel 
leerlingen wij in elke klas hebben in het schooljaar 
2019-2020. Wij hebben zonder nieuwe inschrijvingen 
al 565 leerlingen in KaBlain in de lagere en in de drie 
klassen middelbare school. Dan komen wij drie lo-
kalen te kort om alle leerlingen te kunnen herbergen. 
Wij zouden de bibliotheek, de lerarenkamer en het 
muzieklokaal daarvoor moeten inzetten. Dit is erg 
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Stichting ‘De Gevulde Waterkruik’ heeft in  
Gambia iets gevonden op het probleem dat er voor 
de arme bevolking vaak geen schoon drinkwater is: 
vrijwilligers van ‘De Gevulde Waterkruik’ bouwen 
daar samen met lokale jongeren wateropslagtanks. 
De lokale mannen leren het vak van metselaar en 
na een week staat er een wateropslagtank voor de 
gemeenschap.
 
Onze stichting vindt dit een prachtig initiatief en 
zou dit graag in de omgeving van ons schoolter-
rein in Haïti willen verwezenlijken. In 2018 hielpen 
wij veel gezinnen in Haïti aan schoon water door 
middel van waterfilters. Maar schoon drinkwater is 
in Haïti nog steeds een probleem terwijl het wel van 
levensbelang is! Daarom zijn wij een  
WaterTank-actie gestart.

Wat is het plan?

Ons doel is vier watertanks te bouwen op en rond 
het terrein van onze school in Haïti. Jongeren leren  
metselen en na een week staat er een drinkwater-
reservoir voor 5.000 liter!

Zoals dominee Martin Luther King sprak over zijn 
Droom, had ook Marijke Zaalberg een droom: een 
school in Haïti, waar kinderen onderwijs krijgen 
met als doel dat zij een betere toekomst kunnen 
opbouwen. Het gebouw staat er, maar het werk is 
nog lang niet af.

De Stichting Fancy Fair uit Oud-Vossemeer, een 
plaatsje in West-Brabant, organiseert elk jaar een 
fancy fair. Die bestaat uit onder meer een rom-
melmarkt en kraampjes met spellen en een rad van 
avontuur. Het evenement duurt een heel weekend 
en wordt georganiseerd door een groot aantal vrij-
willigers. Sommigen zijn het hele jaar ermee bezig 
met het ophalen van prijzen.

Met de opbrengst worden verschillende goede doe-
len ondersteund, zoals een school in Afghanistan 
maar ook vanaf dit jaar ook de school van Marijke 
in Haïti. Wij hopen jaarlijks een financiële bijdrage 
te kunnen geven, zodat over een aantal jaren de 

Wanneer u de Haïtianen rondom onze school wilt 
steunen en uw steentje bij wilt dragen voor dit 
leerproject voor metselaars, schenk dan € 250,- (of 
een deel van dit bedrag). 

De gift kunt u overmaken op rekening NL57 RABO 
0369 466 500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. 
Vermeldt in de omschrijving ‘WATERTANK ’. 
Hartelijk dank!

woorden van Marijke zouden kunnen zijn: ‘Ik had 
een droom’…

Wij verblijven nu een week in de school van Marijke 
en zijn diep onder de indruk van wat hier is neerge-
zet. Als je buiten staat en je kijkt om je heen ervaar 
je de schoonheid van het land met zijn prachtige 
bergen. Marijke laat ons de mooiste plekjes van 
Haïti zien. In haar ‘auto’: de ‘Viking’ toert ze door de 
bergen en we vragen ons af of ze geen familie is van 
de bekende Nederlandse coureur Max Verstappen. 
Ook valt op dat iedereen onderweg haar kent en 
zwaait als ze voorbij komt. 

Wij zijn dankbaar en vereerd dat we dit mogen 
meemaken. Deze week heeft op ons diepe indruk 
gemaakt.
 
Kees en Lisette van Zomeren, trotse ouders van 
Claude en Claudel.

Doe mee met de WaterTank-actie

De Droom van Marijke
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Fietsen voor het recht op onderwijs. Dat doen we 
dit jaar alweer voor de 7e keer. Samen met andere 
goede doelen, die zich inzetten voor kinderen op de 
armste plekken in de wereld om ze goed onder-
wijs te geven en daarmee nieuwe kansen voor hun 
toekomst. 

Dit jaar gaat de tocht van Eindhoven naar Parijs! 
Van 13 tot 20 juli fietsen we 520 kilometer door 
het heuvelachtige landschap van België en Noord 
Frankrijk de Eifeltoren tegemoet. We fietsen dit jaar 
voor huisvesting voor onze nieuwe Pabo. De bouw-
plannen zijn er al. Marijke Zaalberg ontwikkelt deze 
opleiding om nieuwe leraren praktisch op te leiden, 
want er is nog altijd een hele weg te gaan om het 

onderwijs voor de kinderen in Haiti te verbeteren. 
En het mooie is dat er ook oud leerlingen van onze 
school aan de opleiding deelnemen en nu de kans 
krijgen om zelf leraar te worden. Een prachtige en 
belangrijke nieuwe stap waarvoor onze sportievelin-
gen weer graag op de fiets stappen. 

We hopen van harte dat u een van onze fietsers 
op deze tocht wilt sponsoren. Uw bijdrage komt 
volledig ten goede aan ons Pabo-project in Haïti. 
Sponseren kan door een gift over te maken op: 
bankrekening NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v. The 
Ride on Education; vermeld hierbij ‘Haïti/ Marijke’ 
of de naam van een van de andere fietser. 

Vindt u het leuk om zelf mee te fietsen? U kunt nog 
met ons mee op dit bijzondere fietsavontuur. Er gaat 
elk jaar een leuke groep mensen mee. De etappes 
zijn tussen de 55 en 95 km per dag, halve afstanden 
fietsen kan ook. Onderweg kamperen we en er 
wordt gezorgd voor vervoer van bagage en voor wie 
wil vervoer van Parijs terug naar huis. We zouden 
het heel leuk vinden als u meefietst!

Voor meer informatie en vragen: kijk op  
www.therideoneducation.nl of mail naar  
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl. Alvast heel 
hartelijk bedankt!

Op de fiets naar Parijs! Sponsort u ook  
The Ride on Education?
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Voor inlichtingen en contact: 0524-511844 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Vooraankondiging: Elkaar ontmoeten op de  
Haï Tea van 2019

Vorig jaar hadden we ter gelegenheid van het twintig-
jarig bestaan van onze Stichting een Haï Tea. Wij zijn 
altijd bijzonder blij met de grote betrokkenheid van 
onze donateurs bij het werk dat we voor de kinderen 
in Haïti doen. En we merkten tijdens die bijeenkomst 
hoe leuk en inspirerend het is elkaar ook op deze 
manier te ontmoeten. Dat kregen we ook terug van 
mensen die erbij waren.
 
Daarom organiseren we dit jaar eind november op-
nieuw een Haï Tea. Daarmee hebben we, naast onze 
altijd zo gezellige ontmoetingsdag in het voorjaar, 
ook in het najaar gelegenheid bij te praten en elkaar 
te ontmoeten. We kijken er naar uit!

Houdt onze website en Facebook in de gaten. Zodra 
er meer bekend is, laten we van ons horen.
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