
Bewust heb ik ervoor gekozen om in Haïti te blijven 
om voor de vier Haïtiaanse meisjes in ons kinderhuis 
te zorgen. Kettie (15), Genia (11), Kathia (10) en 
Woodjina (5) kon ik niet aan hun lot overlaten. En 
omdat wij ver van de bewoonde wereld wonen, ben 
ik niet bang ziek te worden. De school is dicht en alle 
hekken zijn gesloten.

Vanaf 20 maart zorgde ik zelf voor de vier meisjes; 
ik kookte eten en samen maakten wij onze drie 
woningen schoon. Dit bleek al snel te zwaar voor 
mij. Vooral het staan tijdens het eten koken. Mijn 
benen deden pijn en hielden vocht vast. Er is geen 
wasmachine en ook geen afwasmachine. Groente 
moet veel gewassen worden, zelfs in water met wat 
chloor en daarna weer in drinkwater. En ’s morgens 
vroeg laten wij de bewaker uit het hek en verzorgen 
wij de kippen en geiten. 

Jonel wilde mij komen helpen en in het kinderhuis 
komen wonen, maar zijn vrouw Johane wilde dat 
niet. Toen is eerst Jameson (27), een aardige knul die 
bij ons werkt, gekomen. Na twee weken heb ik Jonel 
gevraagd alsnog te komen; ik was ontzettend moe. 
Jonel kwam, Johane en hun dochter volgden een 
maand later, nadat ik aangaf het anders niet vol te 
kunnen houden. 

Naast het werk met de 
meiden moet er ook 
in de school van alles 
geregeld en uitgedacht 
worden en ik heb mijn 
e-mails om te beant-
woorden en nog veel 
achterstallig werk.
Ik ben snel moe en heb 
vaak stress. Sinds 25  
december 2019 zit ik in een prachtige ‘gevangenis’, 
maar ik voel me vaak alleen gelaten door de  
Haïtianen. Zij lijken door corona volledig geblok-
keerd en het lukt hen niet daaruit te ontsnappen. 

Met Jameson, Johane en Jonel is het nu gezellig. Wij 
drinken ’s morgens samen koffie en de vijf meiden 
zitten samen aan een tafel. Wij hebben goed overleg 
en een fijn contact. Ook ’s avonds ga ik een uurtje bij 
hen op het terras zitten. Op zondagmiddag drinken 
wij een biertje. Jameson en Jonel werken zeven dagen 
in de week. Dat is echt fantastisch! Zij zijn altijd goed 
gemutst met een blije lach. Ik hoop van harte dat ik 
rond september of oktober naar Nederland kan  
komen. Ik verlang er naar mijn kinderen, klein-
kinderen en vrienden weer te ontmoeten. Ik mis ze.

Warme groet, Marijke ZaalbergVoor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Marijke in Haïti in coronatijd

De stichting heeft een nieuw telefoonnummer 
gekregen. Ons nieuwe telefoonnummer is:  
(0524) 85 62 39
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In deze moeilijke tijd spreek ik elke dag mijn dank 
uit voor uw steun aan onze school in Haïti. En voor 
uw hulp aan de allerarmsten die geen eten kunnen 
kopen. Het is hartverwarmend dat wij al ruim 1.200 
voedsel-, zaden- of kledingpakketten hebben kunnen 
uitdelen. Blijdschap straalt van hun gezichten als zij 
een pakket in ontvangst mogen nemen.

Hopelijk blijft u gezond en blijft uw situatie zo, dat u 
onze leerlingen en mensen in armoede in Haïti kunt 
blijven ondersteunen.

Dank u wel! Mesi Anpil! Veel dank!

Marijke Zaalberg

Het was afwachten wanneer het Covid19-virus in 
Haïti de eerste slachtoffers zou maken. Pas op 19 
maart 2020 werd bekend dat er twee mensen in Haïti 
positief waren getest. Zij waren op 9 maart met het 
vliegtuig uit Parijs naar Haïti gevlogen. De president 
heeft direct de vliegvelden gesloten en controles 
ingesteld. 

Amerika heeft Haïtianen die er illegaal verbleven en 
in aanraking waren gekomen met politie en justitie 
zonder pardon het land uitgezet. Ze werden in groe-
pen teruggevlogen naar Haïti. Meerdere zijn positief 
getest. 

In de Dominicaanse Republiek had het virus al 
eerder slachtoffers gemaakt. De aantallen waren niet 
heel groot, maar stegen dagelijks. Er verblijven veel 
Haïtianen in dat land, legaal en illegaal. Velen werden 
het land uitgezet en meer dan 11.000 Haïtianen 
vluchtten door de bergen de grens over. Zo brachten 
ook zij corona naar Haïti. 

Eind mei zijn er meer dan duizend mensen positief 
getest volgens de officiële cijfers. In werkelijkheid zijn 
er tienduizenden mensen ziek. We hoorden dat in 
korte tijd het aantal besmettingen in Port au Prince 
is verdubbeld. De piek van de besmettingen wordt 
verwacht in juni. 

Het Covid19-virus verspreidt zich razendsnel in 
Haïti, vooral onder de mensen die in armoede leven. 
In de sloppenwijken is er geen geld en geen eten. 
Velen ontberen water en elektriciteit. Ziekenhuizen 
zijn amper toegerust. Er zijn maar enkele bedden 
geschikt als IC-bed. Beademingsapparatuur is er 
bijna niet. De angst, het bijgeloof of ongeloof over 
corona is groot. Niemand durft te zeggen dat hij 
misschien corona heeft. Meerdere mensen zijn met 
machetes doodgemaakt omdat zij hoestten. Voodoo 
viert hoogtij in deze tijd. 

Ondanks alle restricties zie je overal groepen 
mensen. Hoe kan men in sloppenwijken, binnen 
blijven en afstand houden? Door de maandenlange 
lockdown vanwege de demonstraties, onrusten en 
kidnappings, was de Haïtiaanse gourde al enorm 
gedevalueerd en waren prijzen voor eerste levensbe-
hoeften enorm gestegen. Deze lockdown veroorzaakt 
acute honger. Wij zien het ook in de omgeving van 
onze school.

Dank u wel! Mesi Anpil!

Corona in Haïti

“Als we ons niet verenigen, zullen we samen omkomen”
Kijk voor ons laatste nieuws op  
stichtingnaarschoolinhaiti.nl/laatste-nieuws
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Ingrijpende keuzes voor de toekomst van onze scholen

Ook in Haïti heeft het Covid19-virus toegeslagen. 
Op 20 maart 2020 sloot de president alle scholen. 
Wat hebben onze leerlingen een geluk gehad, dat 
onze school tot deze sluiting elke dag open was 
ondanks alle problemen in Haïti. 
Die ochtend hadden wij een vergadering. De enorme 
angst voor corona was voelbaar. Iedereen moet nu 
thuisblijven en thuiswerken. Indien nodig, en  
wanneer je je houdt aan alle regels voor hygiëne 
en afstand houden, mag je enkele uren op school 
werken. We hebben gevraagd initiatieven en ideeën 
met elkaar te delen. Maar de angst blokkeert het 
Haïtiaanse personeel. Zij doen niets meer. De eerste 
maand kon ik hier mee omgaan, daarna kreeg ik 
er problemen mee, want wij betalen de lonen ook 
(gedeeltelijk) door. 

Ik heb de mensen in onze directie geprobeerd duide-
lijk te maken dat het belangrijk is dat er voldoende 
geld binnenkomt om de school het komende jaar 
draaiend te kunnen houden. Daarvoor moeten we 
stappen zetten. De meeste ouders van onze leerlingen 
(90 procent) behoren namelijk tot de allerarmsten 
in Haïti. Juist voor deze kinderen is het zo belangrijk 
dat zij onderwijs krijgen èn een warme maaltijd.
 
Voor Haïtiaanse begrippen hebben wij een heel 
goede school, daar zijn wij trots op! Het ontbreekt 
echter nog vaak aan persoonlijke inzet van de 
onderwijzers. De directrice pedagogie is een prima 
onderwijzeres, maar toont weinig interesse in haar 
directiewerk. De directrice van de kleuterschool is 
een heel goede kleuterleidster, maar geen directrice 
die dingen bedenkt, overlegt en uitvoert.
Dat betekent veel extra werk voor Kempès. De 
druk op hem en mij is groot. De passiviteit onder 
het personeel komt volgens mij nog altijd voort uit 
de tijd van slavernij. Initiatieven zijn er bijna niet; 
zij overzien hun werk vaak niet en moeten in alles 
aangestuurd en gecontroleerd worden. Het vraagt een 
lange adem ze hierin te begeleiden. 

Wij gaan door met onze school, maar de school zal 
zo goed als zeker kleiner worden. Op dit moment 
hebben wij twee scholen op twee locaties, maar 
eigenlijk zijn het twee kleuterscholen, drie lagere 
scholen en een middelbare school. 

We komen tot het inzicht dat dit met het huidige 
niveau en kennis van het personeel te veel is voor 
Kempès en mij. Wij bespreken en berekenen daarom 
wat de kosten zullen zijn wanneer we de school 

terugbrengen naar 300 tot 350 leerlingen. Welk  
personeel kunnen wij dan aanhouden? Zal dit de 
leerlingen helpen? Zullen er anderen zijn die mis-
schien een eigen school starten? Zal het Kempès en 
mij de rust geven die wij beiden zo nodig hebben?

Ik ben nu ruim 73 jaar, ik weet niet hoe lang ik dit 
werk nog kan doen. Voor Kempès is het duidelijk te 
veel om de grote school alleen te leiden. Het wordt 
een zeer ernstige ingreep, maar ik voel en weet 
dat het belangrijk is nu een besluit te nemen. Het 
Covid19-virus lijkt ons hier in te halen en ons eerder 
tot deze keuzes aan te zetten. Zelf verwacht ik dat het 
nieuwe schooljaar tussen oktober 2020 en januari 
2021 weer van start kan gaan. Zodra er een vaccin is 
wordt het veiliger voor de leerlingen, het personeel 
en voor mij. Ook zal dan de angst afnemen en daar-
mee de blokkades onder het personeel.

Marijke Zaalberg

Moedig

Wat mooi en moedig hoe Marijke de  
Haïtianen vertrouwen geeft door ook in deze 
tijd in Haïti te zijn en zich vol overgave voor 
hen en de school in te zetten. We zijn trots op 
haar! Op haar inzet en betrokkenheid en op 
hoe ze door alle moeilijkheden heen staande 
blijft en positief. Zodra dat kan hopen we haar 
natuurlijk gauw weer te zien. We wensen  
Marijke veel kracht, liefde en wijsheid! 

Het bestuur in Nederland
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Interview met Kempès JEAN, directeur van  
École Soleil de Hollande

Al sinds hij 24 jaar oud is, werkt Kempès JEAN, nu 
40 jaar oud, bij Marijke. Sinds 2004 is hij directeur 
van École Soleil de Hollande. Onze school heeft veel 
aan hem te danken. Met zijn grote inzet en betrok-
kenheid is hij Marijkes steun en toeverlaat. Marijke 
heeft hem in deze tijd van corona geïnterviewd. 
Hieronder een samenvatting.

Kempès: ‘Het onderwijs heeft mij gekozen. Het 
was mijn droom als advocaat mensen te helpen, 
want gerechtigheid bestaat bijna niet in Haïti. Het 
systeem maakte dat ik in het onderwijs terecht ben 
gekomen. En daar heb ik nooit spijt van gehad.’
In een land als Haïti betekent onderwijs heel veel. 
Kempès: ‘Mensen komen uit heel erg arme families. 
Onderwijs is voor jonge Haïtianen de enige kans 
op vooruitgang. En het geeft hun hoop op een toe-
komst. Ik ben een voorbeeld voor alles wat onder-
wijs voor een jonge Haïtiaan kan betekenen. En veel 
oud-leerlingen van École Soleil de Hollande hebben 
nu werk binnen onze school of andere instituten. 
Dit laat zien wat onderwijs doet.’

Praten over zijn jeugd is moeilijk voor hem:  
‘Mijn leven was erg zwaar. Ik ben opgegroeid met 
alleen mijn moeder en zus. Mijn moeder was vader 
en moeder tegelijkertijd. Het was voor haar een 
dagelijks gevecht om mijn zus en mij eten te geven 
en naar school te laten gaan. Vaak was er helemaal 
geen eten. De liefde en aandacht van moeder is heel 
belangrijk voor mij geweest. Het heeft mij gevormd.’

Over Haiti zegt hij: ‘Een Creools gezegde luidt: 
“Tout o tan tèt pa koupe, espwa mete chapo”  
(Als je nu niets hebt, kun je door positief denken 
iets bereiken). Ik ben ervan overtuigd dat Haïti in 
positieve zin kan veranderen.’ 

En over onze school: ‘In het begin was het ontzet-
tend moeilijk, maar wij zijn enorm vooruitgegaan. 
Ik wil optimistisch blijven. Ik geloof dat onze school 
toekomst heeft met de hulp van mensen die op 
vrijwillige basis willen investeren in hun medemens. 
Wij blijven kinderen in armoede helpen, degenen 
die door de staat vergeten worden. Mijn grote 
droom is dat wij jongeren ook een vak met basis-
kennis kunnen leren. Wie niet naar de universiteit 
kan, kan dan werken waar hij of zij nodig is.’

In het interview vertelt Kempès ook over zijn vader, 
die hij in zijn jeugd ontmoette, over zijn grote 
zorgen voor Haïti in deze coronatijd en over zijn 
mooiste moment op school. 

Het uitgebreide interview kunt u lezen op  
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/ 
interviewkempes/

Blij met onze nieuwe winkel

Onze winkel is klaar! Nu kunnen wij aan de 
straatkant schoolspullen en levensmiddelen  
verkopen voor meer inkomsten voor onze school.
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Elk jaar doen veel enthou-
siaste mensen mee aan 
de sponsorfietstocht ‘The 
Ride on Education’. Een 
fietstocht waarmee geld 
wordt opgehaald voor vijf 
prachtige goede doelen 

die zich inzetten voor het recht op onderwijs en de 
toekomst van kinderen in ontwikkelingslanden.  
Met alle onzekerheden die de coronamaatregelen 
met zich meebrengen, heeft het bestuur van  
Stichting The Ride on Education met pijn in haar 
hart besloten de tocht van dit jaar af te gelasten en 
door te schuiven naar 2021. 

Sinds dit besluit hebben meerdere deelnemers aan 
de tocht hartverwarmende alternatieven bedacht. 
Een van hen gaat op eigen gelegenheid van Koblenz 
naar Hoek van Holland fietsen of zal, wanneer 
campings nog dicht zijn, een marathon lopen van 
24 uur. Een ander gaat vanuit huis elke dag 100 
kilometer fietsen. Marijke is op haar hometrainer 
in Haïti begonnen aan haar alternatieve Ride on 
Education, kijk op:  
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/marijkes-ride

U ziet, u kunt onze kanjers nog steeds van harte 
sponsoren. Uw bijdrage komt volledig ten goede 
aan onze school, zodat wij, wanneer onze school 
weer open mag, kinderen goed onderwijs kunnen 
blijven geven. 

Sponsoren kan heel eenvoudig door een gift op 
bankrekening NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v.  
The Ride on Education; vermeld hierbij ‘Haïti/ 
Marijke’ of een naam van een andere (beoogde) 
deelnemer.

Doet u mee met een  
eigen idee?
Brengen deze mooie initiatieven u zelf op 
ideeën? U mag natuurlijk meedoen met uw 
eigen vanuit-huis-sponsoractie voor het recht 
op onderwijs!  Houdt u van fietsen, wandelen 
of hardlopen? Heeft u een andere bijzondere 
vaardigheid die u kunt inzetten voor kinderen 
in Haïti? Alleen of samen met een vriend of 
vriendin, uw zoon of dochter, samen of in een 
estafette? 
U kunt een actie doen van 4 t/m 11 juli, het 
moment waarop The Ride on Education zou 
plaatsvinden of een eigen moment kiezen. Be-
nader uw familie, vrienden en buren en vraag 
hun uw activiteiten te sponsoren. 

Voor vragen of aanmelden, stuur ons een mail-
tje op info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
Bent u begonnen? Maak leuke foto’s en mail 
ze ons! Wij delen ze graag op onze website en 
facebookpagina!

Prachtige alternatieven voor The Ride on Education 2020!

Meer dan 1.200 voedselpakketten uitgedeeld

Wij voelen ons enorm gesteund door u en door 
alle giften die wij mogen ontvangen voor noodhulp 
aan Haïtianen die honger lijden. Heel veel dank 
daarvoor! Door onze gezamenlijke inzet hebben 
veel gezinnen te eten. Dit geeft hen hoop in deze 
zware tijd.

Onze actie ‘Voedsel voor vandaag en morgen’ 
gaat door. Hulp blijft broodnodig. Uw giften zijn 
welkom! Met een donatie van € 30,- kunnen wij een 
gezin een voedselpakket geven. Maak uw bijdrage 
over op NL57 RABO 0369 466500 t.n.v. Stichting 
Naar School in Haïti. Vermeld er s.v.p. bij ‘Rijst en 
zaden’. 
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# thuis-sponsoractie voor kids 

Oproep speciaal voor  
kinderen

Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere acties! 
Ook jullie kunnen meedoen en kinderen en ouders 
die honger hebben meehelpen met  
‘Voedsel voor vandaag en morgen’. 
Bedenk je eigen # thuis-sponsoractie voor kids!  
Doe dit zelf of samen met je broer of zus, een vriend 
of vriendin of met je ouders.

Wat kun je zoal doen?
- rondjes rennen of fietsen in de buurt of om je huis
- heel vaak de trap op en neer rennen
- misschien heeft een van je ouders een hometrainer?
-  of heb je zelf een andere bijzondere sportieve of 

creatieve vaardigheid?

Doe je mee? Kijk voor meer informatie op:  
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/ 
thuis-sponsoractie-voor-kids/

Heel gaaf als jij je wilt inzetten voor kinderen in 
Haïti! Namens hen zeg ik alvast super bedankt!  
Mesi Anpil!

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) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

De stichting heeft een nieuw telefoonnummer 
gekregen. Ons nieuwe telefoonnummer is:  
(0524) 85 62 39
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