
In november 2018 kwamen de leerkrachten van École 
Soleil de Hollande voor het eerst in aanraking met de 
filosofie en methode van het Sathya Sai Onderwijs in 
Menselijke waarden. Hierbij gaat het erom de men-
selijke waarden, die in ieder mens aanwezig zijn, aan 
het licht te brengen en te laten opbloeien. 
Het doel is zelftransformatie en karaktervorming om 
uiteindelijk je ware aard te leren kennen. Hierdoor 
vergroot je je eigen geluk en dat van de mensen om 
je heen. 

De vierdaagse vervolgcursus van afgelopen zomer 
was een verdieping met veel praktische oefenin-
gen en opdrachten. Alle leraren van de kleuter- en 
basisschool namen deel, samen met 15 leraren van 
3 scholen uit Port-au-Prince, die door Stichting Bon 
Timoun gesteund worden. De leraren verbleven 
bij École Soleil de Hollande. Dankzij de hartelijke 
ontvangst en de mooie omgeving was dit voor deze 
‘stads’leerkrachten ook een prachtige vakantie! 

Door presentaties, werken in groepjes, spel, lied, yoga 
en vele activiteiten ontdekten de leerkrachten hoe zij 
de vijf menselijke waarden Waarheid, Juist Gedrag, 
Vrede, Liefde en Geweldloosheid in zichzelf en in 
de kinderen tot bloei kunnen brengen; de kinderen 

komen vaak uit 
moeilijke thuis-
situaties. Des te 
belangrijker is 
het samen van 
de school een 
omgeving van 
liefde te maken. 
Behalve aan de 
lesmethodes en 
activiteiten werd veel aandacht besteed aan hoe je het 
respect van de kinderen verdient, hoe je hun helpt bij 
hun concentratie en hoe je hun inzet stimuleert. 

De samenwerking tussen de leraren van de verschil-
lende scholen verliep heel goed en er is hard gewerkt. 
Er is zelfs in iedere school een ‘menselijke waarden 
comité’ gevormd om de methode dagelijks te gebrui-
ken, zowel in aparte momenten als geïntegreerd in 
het gewone curriculum. Door de positieve deelname 
was het een fijne, inspirerende en zeer actieve trai-
ning met veel plezier voor iedereen. 

Katinka van Lamsweerde
Trainer of the European Sathya Sai Education  
instituteVoor inlichtingen en contact: 0524-511 844 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

School als omgeving van Liefde –  
training Onderwijs in Menselijke Waarden
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In december ben ik met succes geopereerd aan de 
aderen in mijn benen. Mijn benen voelen minder 
moe. Dit is erg fijn omdat ik veel loop. Ik loop vooral 
veel trappen in onze school. Ik maak het goed.  
Nu er als gevolg van de onveilige situatie in Haïti 
geen gasten komen heb ik meer ruimte voor andere 
werkzaamheden. Er gaat veel tijd naar het opleiden 
en begeleiden van onderwijzers en kleuterleidsters en 
ik bewaak of zij het geleerde in de praktijk toepassen. 
Daarnaast help ik veel Haïtiaanse families die door 
adoptie verbonden zijn met Nederlandse families. 
Men heeft mij gevraagd namens hen de scholen 
voor hun kinderen en de huur te betalen. Dit is heel 
fijn om te doen. Na elke ontmoeting wordt er een 
verslagje geschreven en foto’s opgestuurd. Het is 
dankbaar en prachtig werk, maar ook intensief. 
Dat ik deze extra hulp kan bieden, maakt het voor 
mij mogelijk om te gaan met ellende als honger, grote 
armoede en gebrek aan kansen en mogelijkheden. 
Deze uitzichtloze ellende is pijnlijk en raakt mij 
enorm. Wij helpen en doen iets voor de mensen zo-
dat zij vooruit kunnen komen maar verliezen daarbij 
niet uit het oog dat de Haïtiaan zelf verantwoordelijk 
is en blijft. 

In Haïti wordt zo goed als niets ondersteund door de 
regering; een sociaal vangnet om mensen in proble-
men bij te staan is er niet en evenmin is er begelei-
ding voor mensen met weinig ontwikkeling. 
Wie niet voor zichzelf of zijn of haar kinderen kan 
zorgen gaat vaak veel te jong dood.
Kempès, onze directeur, zei mij dat degene die wel 
een baan heeft het misschien nog wel slechter heeft 
dan iemand zonder baan. Hij bedoelt daarmee te 
zeggen, dat wie een baan heeft, vaak de zorg heeft 
voor de hele familie. Kempès vertelde me, dat als hij 
thuis eet en weet dat de buren rondom hem niets te 
eten hebben, hij ervoor zorgt dat er ook eten naar de 
buren wordt gebracht. Zo zijn de Haïtianen! 
Wie iets heeft, deelt dat met wie niets heeft.  
De Haïtianen zijn een warm volk.

Nogmaals heel veel dank voor al uw giften, hulp en 
ondersteuning, samen kunnen wij ervoor zorgen dat 
de kinderen onderwijs krijgen. 
Warme groet, Marijke Zaalberg

Mijn werk in onveilig Haïti

Hoe gaat het momenteel  
in Haïti?
De politieke situatie in Haïti is ernstig. 
President Moïse Jovenel regeert sinds 13 
januari 2020 alleen. Het is de bevolking 
en de oppositie niet gelukt de president 
af te zetten. Het land is erg onveilig door 
bendes die soms schietend door de straten 
rijden en proberen auto’s te overvallen 
en mensen te beroven. Kidnapping komt 
steeds vaker voor, ondanks de vele politie 
op straat. De geldontwaarding was het 
afgelopen jaar 20 procent. De prijzen van 
etenswaren en de huur van kamers, hutjes 
en krotjes waarin mensen wonen, zijn 
verdubbeld. De kleine handel ligt veelal 
stil, omdat het te onveilig is langs de straat 
te verkopen. 

Veel dank!
Heel hartelijk bedankt voor  
uw giften, hulp en ondersteu-
ning in de vele jaren dat wij 
kinderen onderwijs bieden in 
Haïti. Ik heb u de afgelopen 20 
jaar al 85 keer bedankt. Uw on-
dersteuning en onze vrijwillige 
inzet maakt het mogelijk dat 
wij onze leerlingen onderwijs kunnen geven. Wij geven ook 
in de enorm moeilijke situatie waarin dit prachtige land sinds 
ruim een jaar verkeert onderwijs. Maar dat is niet het enige; 
samen met u geven wij hun hoop op een betere toekomst.  
En onze leerlingen krijgen elke dag een warme maaltijd.  
Dat helpt hun weer een dag zonder honger op school te zijn. 
Dank u wel! Mesi Anpil!
Marijke Zaalberg

Veiligheid boven alles
Lieve mensen, weet dat het in de zone rondom 
onze school veilig is. Alie en ik gaan niet meer 
naar Pétionville of Port-au-Prince om bood-
schappen te doen. Wij blijven hier, waar het 
veilig is. Wij nemen geen risico’s!
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Onze scholen, kleine stapjes in anders lesgeven

Het is een groot wonder en ontzettend fijn dat onze 
scholen elke dag open zijn. Onze leerlingen krijgen 
elke dag les. Voor Haïtiaanse begrippen is ons 
onderwijs heel goed, maar wat is het een lange en 
moeizame weg om het onderwijs op onze school naar 
een beter plan te brengen en de docenten een manier 
van onderwijs geven bij te brengen die kinderen echt 
helpt in hun ontwikkeling. 

Het is lastig voor Kempès, Alie Veldman (vrijwillig-
ster) en mij om te zien dat dingen blijven gaan zo als 
zij gaan. Nog altijd zien wij dat leerlingen teksten op-

dreunen, maar de inhoud niet begrijpen. Kennen ze 
de lesstof uit hun hoofd, dan krijg ze een 10. Wordt 
er een vraag over gesteld, dan weten zij het antwoord 
niet. Hele teksten worden op het schoolbord geschre-
ven, wat een verspilling van tijd.
 
Maar er worden ook mooie stappen gezet. Alie Veld-
man geeft Franse les op de middelbare school. Zij 
werkt in de klassen veel samen met Robenson. Wij 
zijn trots op Robenson omdat hij een grote verande-
ring laat zien in zijn manier van lesgeven. 

Na een seminar voor de leerkrachten van de middel-
bare school, hebben zij Alie gevraagd hun vaker les te 
geven. Wij zijn daar erg blij mee: onze leerkrachten 
willen leren! De zo broodnodige verandering in 
lesgeven zal er komen, ook al gaat het langzaam. 

Ons beleid om leerlingen die zich herhaaldelijk niet 
aan onze regels houden van school te sturen, heeft 
een positief effect op de rust en het werk in de klas-
sen. Moeilijk lerende kinderen worden nu begeleid 
en mogen blijven. Wij helpen en ondersteunen ze 
met wat zij wèl kunnen.
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Ontdek de Rijn, van Koblenz tot Hoek van Holland!  
Fietst u mee voor onderwijs?

Grond zonder Rust, breuklijnen in Haïtiaanse bodem

Voor het achtste jaar op rij organiseert The Ride on 
Education een 8-daagse sponsor-fietstocht voor een 
aantal prachtige organisaties die zich inzetten voor 
het recht op onderwijs voor kinderen in ontwik-
kelingslanden. Ook voor Stichting Naar School 
in Haïti kunt u weer meefietsen. U bent van harte 
welkom! 
De tocht gaat dit jaar langs de soms kronkelende oe-
vers van de Rijn, vanaf Koblenz tot Hoek van Hol-
land. Tijdens een kleine 600 kilometer doorkruisen 
we rustieke landschappen, grote steden als Bonn, 
Keulen, Düsseldorf, Duisberg en Arnhem en de 
slingerende rivierdijken van Nederland.

Heeft u zin gekregen om met ons mee te fietsen?  
Wij vinden het leuk als u meegaat; met uw zoon, 
dochter of kleinkind, met uw schoolklas of sport-
vereniging; alleen of met een vriend of vriendin. 

‘Het is een bijzondere ervaring en een leuke vakantie,’ 
vertelde een eerdere deelnemer. ‘Iedereen fietst zijn 

Op 12 januari 2020 herdachten wij de aardbeving 
die Haïti tien jaar geleden zo zwaar getroffen heeft. 
Het 35 seconden durende natuurgeweld had ramp-
zalige gevolgen: meer dan 200.000 mensen verloren 
hun leven, honderdduizenden raakten gewond. 
Meer dan een miljoen mensen werden dakloos. 
Ook de materiële schade was onvoorstelbaar groot. 
De vraag is wat er sindsdien verbeterd is.

Marcel Catsburg schreef een indrukkend boek over 
Haïti met de titel ‘Grond zonder Rust, breuklijnen 
in Haïtiaanse bodem’. Hij neemt u mee op ontdek-
kingstocht door de fascinerende geschiedenis van 
Haïti, die onlosmakelijk en pijnlijk verbonden blijkt 
met die van onze westerse wereld. Hij vertelt ook 
dat Haïti niet alleen in een gebied ligt dat vanwege 
geologische breuklijnen gevoelig is voor aardbevin-
gen, maar dat door de Haïtiaanse samenleving zelf 
ook allerlei historisch gegroeide sociaal-maatschap-
pelijke breuklijnen lopen. Deze breuklijnen, waarop 
de Haïtiaanse samenleving is gebouwd en die haar 
zo extreem kwetsbaar maakt, legt hij bloot. En hij 
laat zijn licht schijnen op de oorzaken van de crisis 
waarin Haïti momenteel steeds dieper wegzakt. 

eigen tempo, maar onderweg 
kom je elkaar steeds weer tegen. 
Elke avond werd ik met gejuich ontvangen door wie 
al was gearriveerd. Ik ontmoette fijne mensen en had 
boeiende gesprekken.’ 

Per dag fietsen we 70 tot 80 kilometer, halve afstan-
den kan ook. De organisatie regelt de route, de over-
nachtingen op camping of B&B (naar keuze), vervoer 
voor wie halve afstanden fietst én vervoer voor de 
bagage. De kosten voor maaltijden en overnachtin-
gen worden zo voordelig mogelijk gehouden. En er 
is een breng- en retourservice naar Koblenz en vanaf 
Hoek van Holland. U kunt zo op de fiets stappen! 
Informeer bij ons info@stichtingnaarschoolinhaïti.nl 
naar de mogelijkheden. We hebben veel bruikbare 
tips en ideeën om het minimale sponsorbedrag van  
€ 250,- per deelnemer bij elkaar te brengen.

Kijk op www.therideoneducation.nl voor meer 
informatie en reiservaringen en meldt u aan!

Tegelijk wordt duidelijk dat Haïti krachtig is. ‘Haïti 
zal niet vergaan’; zo klonk het in het verleden en zo 
klinkt het ook vandaag nog.

Kennis van de maatschappelijke breuklijnen kan 
helpen de enorme omvang van de schade van de 
aardbeving te begrijpen en te zien dat wederopbouw 
van Haïti geen kwestie is van simpel opbouwen. 
Het zorgt daarnaast voor begrip en respect voor de 
kracht van de Haïtiaanse bevolking om op onstabie-
le bodem een bestaan op te bouwen. Daarom willen 
wij het boek Grond zonder 
Rust ook graag aan alle 
lezers van onze nieuwsbrief 
aanbevelen!

Kijk voor meer informatie 
op www.haitiinfo.nl. Het 
boek is verkrijgbaar bij de 
boekhandel of via bol.com 
en kost € 28,95.

 Stichting Naar School in Haïti  |  Nummer 1 - 2020



Wat een fantastische giften zijn er al binnen geko-
men om rijst, bonen, olie en zaden te kunnen kopen 
en uit te delen aan families die honger lijden. Wij 
zijn heel blij met de hartverwarmende reacties en de 
giften die we mochten ontvangen na onze oproep 
voor de actie Voedsel voor vandaag en morgen.  
Veel dank!

Kempès heeft een lijst gemaakt met de eerste 
honderd families die een voedselpakket krijgen: 
een pakket bestaat uit een halve zak rijst (12,5 kilo), 
anderhalf blik bonen en een fles olie. 
Wanneer de regentijd aanbreekt gaan wij de zaden 
uitdelen. De families ontvangen van tevoren bericht 
van ons, zodat zij de grond kunnen klaarmaken 
om in te zaaien. Na drie maanden hebben zij dan 
groente om te eten.

U kunt ons nog steeds helpen met deze actie. Met 
elke donatie van € 30,- kunnen wij een gezin een 
voedselpakket en groentezaden geven. Uw bijdrage 
is nog steeds heel welkom!

Wilt u de mensen rondom onze school steunen 
met voedsel voor vandaag en morgen? Maak uw 
bijdrage over op onze bankrekening NL57 RABO 
0369 466500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. 
Vermeld er s.v.p. bij ‘Rijst en zaden’. U geeft een 
gezin hoop in een moeilijke tijd.

Zondag 29 maart a.s. organiseren wij onze jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor alle mensen die ons werk, 
onze school en de kinderen in Haïti een warm hart 
toedragen. Wij nodigen u van harte uit! 
Wij informeren u over ons werk in Haïti, de 
projecten op onze scholen en over acties die wij 
in Nederland houden. En er is volop gelegenheid 
elkaar te ontmoeten! 

Voor de kinderen houden we ’s middags een  
sponsorloop met hindernissen. Laat ons alsjeblieft 
van tevoren weten als je wilt mee rennen. Dan stu-
ren we jou een sponsorloopformulier toe!

De dag vindt plaats in Dorpshuis ‘De Molenkamp’ 
in Windesheim, vlakbij Zwolle, aan de Geert  
Grooteweg 21. Het programma begint om 11.00 uur 
(zaal open vanaf 10.30 uur).

Graag aanmelden voor woensdag  
25 maart in verband met de catering! 

De kosten zijn € 10,- per persoon  
(€ 5,- voor kinderen tot 5 jaar), wan-
neer u gebruik maakt van lunch, koffie 
en thee.

Meer informatie en het exacte 
programma vindt u op onze website. 
Opgeven graag op  
info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

U bent van harte welkom!

Steun de actie ‘Voedsel voor vandaag en morgen’

Van harte welkom op onze Ontmoetingsdag op 29 maart a.s.!

 Stichting Naar School in Haïti  |  Nummer 1 - 2020

GEANNULEERD I.V.M. HET CARONA-VIRUS 

estervanderhoek@hotmail.com



MRC-Holland Foundation
Van de MRC-Holland Foundation in Amsterdam, 
verbonden aan een DNA-diagnostiek bedrijf, ont-
vingen wij wederom een prachtige donatie. Wij zijn 
blij dat de MRC-Holland Foundation, in hun missie 
voor gelijke kansen voor ieder kind, het werk van 
onze stichting zo royaal ondersteunt. En met ons ook 
andere belangrijke onderwijsprojecten over de hele 
wereld. 

Namens de kinderen in Haïti, Merci Anpil!

Het dak zit erop
Met de bouw van de kantine gaat het goed. Het dak 
is inmiddels gereed. Nu worden de muren tot een 
hoogte van ongeveer een meter opgemetseld, zodat 
het ook veilig is op het dak. Dit dak wordt gebruikt 
om water op te vangen. 

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: 0524-511 844 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
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