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Een Warme Groet

Deze zomer ben ik vijf weken in Nederland geweest. Het was heer-
lijk! The Ride on Education was een enorme uitdaging. Ook al fietste 
ik halve dagen, in totaal heb ik toch ruim 400 kilometer gefietst.  
De dagen erna was ik echt moe, gelukkig kon ik uitrusten. 
In gesprek met anderen besef ik me dat de armoede in Haïti mij nog 
altijd veel doet. Dan ben ik geraakt en komen de tranen als vanzelf. 
Het gaat diep, zelfs na alle jaren dat ik daar werk. Wat hebben wij 
het hier in Nederland goed. We hebben volop mogelijkheden. En 
wat is het leven voor de Haïtianen zwaar. Hoe vinden zij iedere dag 
iets te eten? Hoe betalen zij het schoolgeld?  Zij hebben nauwelijks 
mogelijkheden. 
Vaak besef ik me hoe dankbaar ik ben, dat ik gezond ben en dit werk 
kan doen. Ook al is het werk erg moeilijk en word ik geconfronteerd 
met veel ellende, ik ben enorm dankbaar dit te mogen doen. 
Ik voel me enorm door u ondersteund, dank u wel!

Mesi Anpil, 
Marijke Zaalberg

Heel veel dank!  
Mesi Anpil!

Alle donateurs, vrijwilligers, 
gasten, heel hartelijk bedankt 
voor uw giften en medewerking! 
Wat geeft het een enorm warm 
gevoel dat u ons werk in Haïti 
ondersteunt. Wij beseffen heel 
goed dat onze leerlingen zonder 
uw hulp en giften geen onderwijs 
zouden kunnen krijgen en onze 
onderwijzers en het andere per-
soneel geen baan zouden hebben. 
Het is echt fantastisch! Dank u 
wel! Mesi Anpil!

Marijke Zaalberg

Stichting Naar School in Haïti  nummer 3 - 2019



Voordat ik begin juli 2019 terugvloog naar 
Nederland vertelde Kempès mij dat het 
een moeilijk jaar voor hem was. Hoe dit 
kwam? Zestig procent van onze leerlingen 
komt uit zeer arme gezinnen. Deze ouders 
hebben geen werk en kunnen niet lezen 
of schrijven. Zij willen wel dat hun kind 
naar school gaat. Ze hebben echter geen 
idee dat het belangrijk is om hun kind 
na schooltijd op te vangen en interesse te 
tonen in hun huiswerk. Hierdoor maken 
veel leerlingen geen huiswerk. 

Wij hebben als school van alles gepro-
beerd. Elke ouderochtend wordt het 
belang ervan uitgelegd en we zeggen 
het bijna dagelijks tegen de leerlingen. 
Maar hoe armer het gezin, hoe groter dit 
probleem. De ouders zijn aan het over-
leven, eten vinden voor hun gezin is hun 
grootste zorg. Het is geen onwil, maar zij kennen het 
niet. Niemand in hun omgeving is ooit naar school 
geweest. Oud-leerlingen van onze school die zelf 
kinderen hebben, snappen het wel, en daar gaat het 
stukken beter.

In juni 2019 zei Kempès mij dat er drie klassen bij 
moeten komen. De klassen raken overvol. Er zitten 
oudere leerlingen in klas 1, 2 of 3, er zijn moeilijk 
lerende kinderen en zittenblijvers. Bij klassen van 
meer dan 50 leerlingen is het ondoenlijk om goed les 
te geven. Dit komt het onderwijs niet ten goede. 
Tegen die achtergrond hebben Kempès en ik na een 
stevige discussie een lastig en zwaar besluit genomen. 

Wij hebben besloten de leerlingen die op de volgende 
vier punten scoorden van school te sturen:
-  leerlingen die veertig dagen of meer niet op school 

komen zonder ziek te melden;
- leerlingen die veertig dagen of meer te laat komen;

-  leerlingen die heel vaak hun huiswerk niet maken 
of hun les niet kennen en 

-  leerlingen die vaak brutaal zijn in de klas of zich 
misdragen. 

U vraagt zich misschien af hoe wij alles weten van 
elke leerling? Van alle leerlingen hebben wij een 
formulier. Daarop wordt elke dag ingevuld als er iets 
bijzonders is. Ook hebben wij de ouders en de leer-
lingen vaak gewaarschuwd hun huiswerk te maken 
en te leren. Zo niet, dan volgen er sancties. 

Op 4 juli 2019 kregen de leerlingen hun rapport. 
Velen hadden goede rapporten. Ruim honderd 
leerlingen zijn van school gestuurd. Dit was voor 
Kempès en mij een moeilijke dag. Het is fijn voor 
Kempès en mij dat er op zes en acht kilometer bij ons 
vandaag nog twee scholen zijn waar deze leerlingen 
naar toe kunnen. 

Is het probleem daarmee opgelost? Ten dele. Onze 
scholen blijven overvol. Maar er is nu wel ruimte 
voor een klas voor kinderen met leerproblemen en 
een voor oudere leerlingen die nog niet naar school 
zijn geweest. Deze leerlingen krijgen individueel les 
en hoeven geen eindexamen te doen. Zij leren lezen, 
schrijven en rekenen en krijgen een certificaat als 
zij een taak volbracht hebben. Daarnaast kunnen 
wij hen vaardigheden leren, zoals in de tuin werken, 
bloemen en groente kweken, eten koken, koekjes 
bakken en dergelijke en hebben zij in ieder geval een 
basis om sterker in het leven te staan.

Onze scholen in Ka-Blain en Godinot

Directeur Kempès en Junia
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rang boven de bouw van een lerarenkamer.
Marijke maakt zich ook sterk om onderwijs te geven 
aan moeilijk lerende kinderen. Een heel goed initia-
tief. In Haïti wordt daar namelijk helemaal niet over 
nagedacht en deze kinderen zijn in het huidige stelsel 
erg ongelukkig. 

We hebben weer heerlijk van het land genoten met 
een wandeling naar Furcy en een tweedaagse tocht 
door de bergen naar Jacmel. Een onvergetelijke 
ervaring die zonder Marijke en Jonel niet te doen was 
geweest. Ik verbaas me er nog steeds over dat zij wel 
een pad zagen waar ik het niet meer zag. We kwamen 
geen enkel routebord tegen en op kruising van paden 
zou ik zeker niet het juiste gekozen hebben.

Marijke, bedankt voor een mooie week in Haïti!

Paul Miriam en Wilda

Rotary ondersteunt onze Praktijk PABO

Opnieuw naar De School

Doordat de Rotary club Voorschoten- Leidschendam 
ons al meerdere jaren met een mooi bedrag onder-
steunt, konden wij onze Praktijk PABO oprichten.  
De afgelopen anderhalf jaar hebben wij acht leerlin-
gen opgeleid in de praktijk. De eerste maanden lie-
pen zij stage in de klassen en in de middag kregen zij 
les van de directie. Sinds september vorig jaar gaan 
zij in de weekenden naar een PABO, waar zij na drie 
jaar hun diploma voor onderwijzer kunnen behalen. 
Eén leerling is afgevallen. De anderen doen goed hun 
best en zijn blij om regelmatig voor de klas te mogen 
staan. Twee heel goede aankomende onderwijzers 

hebben hun eigen klas. Hierin worden zij goed  
begeleid door Kempès, Junia en Robenson. 

In augustus 2019 komen er onderwijzers van 
andere scholen om samen met onze leerkrachten de 
seminars in onze school te volgen. Deze seminars 
worden gegeven in samenwerking met Maison Henri 
Deschamps, een Haïtiaanse onderwijsonderneming 
en leverancier van schoolboeken, en door Kempès en 
Katinka. 

Rotary club Voorschoten-Leidschendam maakt dit 
alles mogelijk. Heel veel dank! Mesi Anpil!

In de meivakantie van dit jaar zijn we met z’n vijven 
bij Marijke op school in Haïti op bezoek geweest. 
Voor Jolanda en Lickson was het de eerste keer, voor 
Miriam en Wilda de tweede en voor mij alweer de 
derde keer. We kregen een warme ontvangst en het 
was fijn te zien dat het goed gaat met de school. En 
natuurlijk met Marijke, die, zoals we haar nu wel 
kennen, nog steeds met veel energie aan het werk 
is. We kregen een rondleiding door de klassen en de 
steeds groter wordende moestuin met de trap van 
184 treden. 

Marijke is druk met plannen om de school zo te 
ontwikkelen dat die op termijn zijn eigen kosten kan 
dragen. En plannen genoeg; er wordt een winkeltje 
met schoolspullen gebouwd. Het mooie is dat die niet 
alleen voor de schoolgaande kinderen is, maar ook 
voor alle mensen in de buurt die schoolspullen nodig 
hebben. De bouw van het winkeltje heeft zelfs voor-
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Wij zijn heel blij dat we voldoende donaties hebben 
ontvangen om vier wateropslagtanks te kunnen 
bouwen. Heel hartelijk bedankt aan allen die heb-
ben bijgedragen! Met deze watertanks kunnen we 
iedereen op onze school, en veel Haïtianen die 
rondom onze school wonen, helpen aan voldoende 
schoon water. 

Per watertank kan maar liefst 5.000 liter worden 
opgeslagen. Tegelijkertijd gaat hiermee een andere 
langgekoesterde wens in vervulling, want het 
bouwen van de watertanks gaan we samen doen 
met Haïtiaanse mannen. Zo leren zij het vak van 
metselaar. 

We nodigen u van harte uit op onze Haï Tea op 
zondagmiddag 24 november 2019!

Geniet op deze middag samen met ons van mooie 
en inspirerende ontmoetingen, van een kopje thee 
of koffie en overheerlijke zoete en hartige hapjes. 
Verras uw moeder, schoonmoeder of dochter, neem 
een vriend of vriendin mee die u graag eens wilt be-
danken of nodig uw collega’s uit voor een gezellige 
middag. Ze zijn van harte welkom!

Locatie Dorpshuis De Molenkamp
Adres Geert Grooteweg 21 in Windesheim
Prijs € 25,00
Deelname  u en uw familie, vrienden, collega’s  

of vereniging 
Info zie www.stichtingnaarschoolinhaïti.nl

Het bouwen van watertanks is een initiatief van  
De Gevulde Waterkruik. Zij hebben al vele  
watertanks gebouwd in Afrika en inmiddels ook in 
Zuid-Amerika. We gaan nu samen met hun kijken 
wanneer we kunnen beginnen met de bouw.  
We houden u natuurlijk op de hoogte.  

Wilt u meer weten over het prachtige initiatief van 
De Gevulde Waterkruik, kijk dan eens op  
www.degevuldewaterkruik.nl

Op onze jubileum 
Haï Tea van vorig jaar 
ontdekten wij hoe leuk 
en inspirerend het is om 
elkaar op deze manier te 
ontmoeten. Dat willen 
we graag nog eens doen. 
Natuurlijk is Marijke er 
ook en vertelt zij graag over de  
ontwikkelingen op school en in Haïti. 

Leuk u op 24 november te ontmoeten! We kijken er 
naar uit!

Aanmelden kan door € 25,00 per persoon over 
te maken op de bankrekening van Stichting Naar 
School in Haïti NL57 RABO 0369 466 500 o.v.v. 
‘Haï Tea’. Graag uw aanmelding ook per e-mail 
doorgeven aan info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl.

Watertanks bouwen op en rond onze school

Kom naar de Haï Tea op 24 november 2019

Meer over ons Waterproject

Er is meer goed nieuws: er zijn de afgelopen 
maanden 118 waterfilters gedoneerd. Daarmee 
kunnen we nog eens 118 gezinnen met kinde-
ren die op onze school zitten helpen aan veilig 
drinkwater. Dank u wel! Mesi Anpil!
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Bouw van kantine vordert

De bouw van onze schoolkantine vordert gestaag. 
Het is enorm veel werk om alle palen te storten en 
vooral om alle bewapening te vlechten. Er werken 
drie mensen aan. Wanneer de muren en de boven-
ste dubbele bewapening klaar zijn berekenen wij 
hoeveel geld er nodig is om er een betonnen dak op 
te leggen. Wij houden u op de hoogte.

Belangrijk is dat dit gebouw gereedkomt, zodat de 
leerlingen en onderwijzers hier kunnen eten. In 
de middag kunnen de onderwijzers dan hier de 
schriften nakijken en hun lessen voorbereiden. En, 
wanneer de kantine klaar is komen er meer lokalen 
vrij voor onze leerlingen!

Dit jaar beloofde het weer een fantastische fietstocht te worden.  
Langzaam verzamelden zich steeds meer fietsers voor het Centraal 
Station in Eindhoven. Ze komen uit alle windstreken. De meesten 
hebben al vijf keer meegereden, sommigen rijden voor het eerst. 
Emma en Marijke rijden al voor de zevende keer mee! Robin, die 
meereed naar Jutland en Reims, kwam ons uitzwaaien en reed zelfs 
mee tot in België. Ook Klaas en Jannie Willems zwaaiden ons uit. 
Iedereen is goed gehumeurd en de weersvooruitzichten voor België en 
Frankrijk zijn zeer gunstig. Dan geeft onze voorzitter Yvonne Drenth 
luid toeterend het startsignaal en we gaan op pad. Het tempo ligt erg 
hoog in het begin en de hele karavaan gaat er als een speer vandoor.

Het is fantastisch dat ook dit jaar een groep enthousiastelingen op de fiets stapt 
om te rijden voor onderwijs voor kinderen in de derde wereld. Zodat kinderen 
in de armste landen naar school kunnen, waarbij ze op de meeste scholen ook 
een warme maaltijd krijgen. Dit is al heel mooi, want zoals wij van Stichting Naar 
School in Haïti zeggen: ‘Onderwijs is het begin van het einde van armoede’.

Het was een pittige tocht. Naast het opbrengen van de kracht om iedere etappe een 
prestatie te leveren, is er ook veel geld opgehaald door de verschillende doelen die 
meereden. De totale tussenstand nu is € 12.520,58. De negen fietsers voor Haïti 
hebben met € 5.797,38 ook dit keer een fantastisch bedrag bijeen gefietst.

Het mooie is dat hoe verschillend iedereen ook is, er geen onvertogen woord is gevallen. Wel heeft iedereen 
met en voor elkaar, voor veel plezier gezorgd. Ik hoop dan ook van harte dat u volgend jaar weer meedoet, 
ongeacht waar de reis ons dan gaat brengen. Waarheen maakt niet uit; we weten immers allemaal waar we 
het voor doen. Probeer nu al vrienden en kennissen te bewegen volgend jaar mee te doen! En dank aan 
iedereen voor je inbreng! Tot volgend jaar! 

Dick van Dam, uw fietsende ambassadeur 
Kijk op Facebook ‘The Ride on Education’ voor een verslag per etappe.

Eindhoven-Parijs 650 kilometer
The Ride on Education 2019 
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Tijdens ons verblijf bij Marijke in Ka-Blain genieten 
we vanaf het terras elke dag van het uitzicht over het 
groene bergdal. Daar beneden in de verte zien we da-
ken van hutjes en vragen ons af hoe het is om daar te 
wonen. Ook Marijke is er eigenlijk nog nooit geweest, 
want de helling is steil en de weg naar beneden voert 
over een smal pad met veel obstakels. Maar dan komt 
de vader van een van de leerlingen langs op school en 
hij blijkt halverwege het dal te wonen met zijn gezin. 
Zijn vrouw is net weer bevallen van een baby en hij 
nodigt ons uit mee naar beneden te gaan voor een 
bezoekje. We gaan op pad en negeren de waarschu-
wingen van een paar mannen dat het veel te gevaar-
lijk is om af te dalen. Het heeft net geregend en het 
pad is glibberig. Met Marijke voorop, gewapend met 
haar Nordic Walking stokken, dalen we af. Na een 
uurtje lopen bereiken we de eerste hutten. De meeste 
bewoners weten wel wie Marijke is en ze begroeten 
ons vriendelijk en ook zeer nieuwsgierig. 
Met een sliert kinderen achter ons aan bereiken we 
de hut met de pasgeboren baby. Moeder en kind 

Op bezoek in de bergen
maken het  
redelijk, maar 
een bezoek 
aan de dokter 
hebben ze, 
een maand na 
de geboorte, 
nog steeds 
niet gebracht. 
Ja… het kindje 
moet natuurlijk 
ingeënt maar 
dat kost geld. De hut waar ze met zijn allen slapen 
is klein en iets te eten of schoon drinkwater zien we 
niet. Marijke geeft de moeder wat geld en belooft de 
week erop aan de oudste zoon een zak rijst mee te 
geven als hij weer op school komt. Het lijkt misschien 
een druppel op een gloeiende plaat, maar ja, het is 
altijd beter dan niks.

Yvonne Vogelenzang
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