
Het is zo ontzettend fijn en wij zijn zo dankbaar dat u ons in deze moeilijke tijd blijft ondersteunen. Onze 
school École Soleil de Hollande kan blijven bestaan dankzij uw giften. Onze leerlingen kunnen naar school 
gaan, krijgen goed onderwijs, houden hoop en hebben door u meer kans op een betere toekomst. Dank u wel! 

Mesi Anpil! Merci Beaucoup!
Marijke Zaalberg

Lockdown in Haïti opgeheven

Ondanks dat het Covid19-virus nog steeds actief is, heeft President Moïse 
Jovenel op 3 augustus de lockdown opgeheven. Dit besluit is mede geno-
men omdat zich in heel Haïti zeer ernstige ongeregeldheden voordeden: 
bandieten namen hele wijken over, de economie verslechterde verder, 
de gourde bleef devalueren en een groot deel van de bevolking had echt 
honger. Ook was er maanden geen elektriciteit, waardoor gangsters hun 
kans grepen door in het duister van de nacht op pad te gaan. Haïti werd 
steeds onveiliger. 
Begin september zijn er ruim 8.000 positief geteste personen. Eén test 
kost 10.000 gourdes, dat is ongeveer € 75,-. De meeste mensen kunnen 
dit niet betalen. Dus test men niet en gaat men pas naar het ziekenhuis als het heel slecht gaat. Men denkt ook 
dat er veel mensen besmet zijn, ook al krijgt het virus waarschijnlijk minder kans doordat men vooral in de 
buitenlucht leeft en het in de steden rond de 35 graden Celsius is. Weinig mensen dragen een mondkapje, zij 
staan gewoon in groepen bij elkaar. Het lijkt alsof zij het bestaan van corona negeren. In de directe omgeving 
van onze school zijn er gelukkig nog geen gevallen van corona bekend. Onze school is dan ook voor een deel 
open en wij hebben regels opgesteld voor regelmatig handen wassen, mondkapjes dragen, goed ventileren in 
de lokalen, ontsmetten en afstand houden.Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Dank u wel! Mesi Anpil! Merci Beaucoup!

Aanleg van extra wasbakken

Stichting Naar School in Haïti nummer 3 - 2020



Ondanks dat ik ernaar verlang naar Nederland te 
komen en mijn kinderen, kleinkinderen en vrienden 
mis, heb ik een goede periode in Haïti. Ik ben de 
meeste dagen blij, voel me gelukkig en nog altijd 
gezond. Hier ben ik alle dagen dankbaar voor. De 
eerste twee maanden van de lockdown waren zwaar. 
Nadat ik hulp kreeg had ik meer tijd voor mezelf en 
mijn werk en was ik minder moe. Alle maanden ben 
ik binnen de hekken van onze school gebleven en 
op afstand van andere mensen. Zo nodig dragen wij 
bovendien mondkapjes of gezichtsmaskers. 

Met de honger en armoede overal om ons heen, voelt 
het alsof ik met de meisjes uit ons kinderhuis en met 
Johane (26), Jonel (30), Stephanie (5) en Migeline 
(11) en Jameson (27) op een eiland woon. Ik ben 
dankbaar dat wij voldoende te eten hebben en dat 
Anel elke week in Pétionville voor ons koopt wat wij 
echt nodig hebben.

Ik vind het moeilijk te zien hoe mensen wachten 
op een voedselpakket; ook al hebben zij zich netjes 

gekleed, de armoede 
straalt van hun af. 
Soms vliegt mij 
dit aan en ben ik 
er bedroefd over. 
In mijn gedachten 
speelt mee dat wij 
in Nederland zoveel 
voorzieningen heb-
ben en van wieg tot 
graf ‘verzorgd zijn’. 
Niets van dat alles is 
in Haïti. 

Maar het uitdelen van de voedselpakketten helpt mij 
het leed van deze mensen te verdragen. Het is fijn dat 
wij, met elkaar, met ieders steun, een verschil kunnen 
maken voor de allerarmsten. 

De meisjes helpen mee om de pakketten in te pak-
ken. Jonel, Jameson, Kempès en Nobert delen de pak-
ketten uit. Ik zie ook hoe het hun gelukkig maakt dit 
te kunnen doen. En van de gezichten van de mensen 
die hun pakketten in ontvangst nemen straalt altijd 
dankbaarheid. 

Ik ben u heel dankbaar voor uw doorlopende on-
dersteuning. Ik was extra ontroerd toen er een gift 
binnen kwam met de tekst: ‘Te besteden aan meer 
comfort voor Marijke’. Ontzettend lief, dank u wel!
In november verwacht ik naar Nederland te kunnen 
reizen en hoop ik een paar maanden te kunnen  
bijtanken en genieten van mijn kinderen en klein-
kinderen en wie weet u te ontmoeten.

Warme groet, Marijke Zaalberg

Ons ‘eiland’ op Haïti

Hulp bij coronapreventie
Soms komt er hulp uit onverwachte hoek. Onze stichting ontving een grote gift 
bestemd om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat de docenten en 
kinderen zich kunnen beschermen tegen het Covid19-virus en zo veilig mogelijk 
op school kunnen zijn. Dit gebaar heeft ons echt bemoedigd in deze ingewikkelde 
tijd. 

Dankzij deze gulle gift hebben wij wasbakken, gezichtsbeschermers, zeep en  
des infectiemiddelen kunnen kopen. En twee trapnaaimachines, waarop wij 
mond kapjes maken. Marijke heeft Johane geleerd om met de trapnaaimachines  
te werken en ook de oudere kinderen op school kunnen het leren en dan mee-
helpen. Wij zijn enorm blij met deze hulp. 

Mesi Anpil!

Genia en Kathia wassen hun kleren
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Een nieuw schooljaar, hoe gaan wij verder?

De meeste scholen in Haïti moeten volgens de 
minister van onderwijs 57 lesdagen inhalen om het 
afgelopen schooljaar af te ronden. Maar onze school 
had al meer dan genoeg lesdagen gemaakt. Daarmee 
kregen wij het voordeel een eigen plan te maken. 

Voor alle zekerheid starten wij langzaamaan: we gaan 
klas na klas open en bekijken hoe de leerlingen en 
het virus zich gedragen. Op 10 augustus 2020 kwa-
men de kinderen uit onze 9de klas weer naar school. 
Zij bereiden zich voor op het staatsexamen. 

De leerlingen die 19 oktober a.s. voor het eerst weer 
les zullen krijgen, komen vanaf 14 september elke 
week naar school om een lespakket en voedselpakket 
op te halen. Zij moeten elke week hun huiswerk inle-
veren. Wij verwachten dat dit hen zal stimuleren hun 
best te doen. De eerste klas en de nieuwe 9de klas 
krijgen sinds 7 en 14 september weer les op school.

Door corona kunnen wij minder leerlingen in de 
klassen toelaten. Dit jaar kunnen er 300 leerlingen bij 
ons naar school. Ongeveer 25 leerlingen per klas. De 
regering adviseert een meter afstand tussen de tafels. 
De leerlingen krijgen drie uur per dag les. De ene 
helft van 8 tot 11 uur, de andere helft van 12 tot 15 
uur. In het tussenuur eten beide groepen een warme 
maaltijd en kan de onderwijzer zich voorbereiden 
op de tweede groep en het werk van de leerlingen 
nakijken. 

Het was moeilijk en pijnlijk te kiezen welke leerlin-
gen niet konden blijven. We hebben daarvoor criteria 
opgesteld: slecht gedrag, heel vaak te laat op school 
en bijna nooit huiswerk maken. Kempès heeft deze 
moeilijke beslissingen kunnen nemen door deze 
criteria consequent toe te passen. 
Half augustus hebben de ouders de rapporten van 
hun kind(eren) opgehaald. Ouders wiens kinderen 

komend schooljaar niet naar school kunnen komen 
waren heel verdrietig, enkelen waren boos en ande-
ren heel blij. 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over hoe de 
angst voor corona alle medewerkers van onze school 
blokkeerde. Daarbij kreeg directeur Kempès burn-
out-klachten. Voor iedereen vielen ineens de weinige 
zekerheden die men had weg, zij kregen minder loon 
of verloren hun baan. Veel mensen kwamen nergens 
meer toe. En ik vroeg mij af; wat maakt toch dat 
mensen in Haïti in tijden van angst zo terugvallen 
in initiatiefloosheid? In het boek Wij slaven van Su-
riname van Anton de Kom las ik: ‘Geen volk kan tot 
volle wasdom komen, dat erfelijk met een minder-
waardigheidsgevoel belast blijft.’ 

In mijn gevoel is dit ook het lot van veel Haïtianen en 
is er voor hun nog een lange weg te gaan om in zich-
zelf en hun eigen kracht te gaan geloven. Het is heel 
fijn dat Kempès inmiddels weer in betere doen is. De 
moeilijke besluiten die wij hebben moeten nemen, 
zijn genomen. Het lukt hem nu op de draad weer 
voortvarend op te pakken. Daar zijn wij heel blij om.

Marijke Zaalberg

Onze school in Godinot
Onze school in Godinot is overgenomen door 
meneer Gaston (de eigenaar van het terrein) en 
meneer Heureux. Misianne blijft daar werken. 
Meerdere jongeren gaan lesgeven. Hun school 
krijgt een eigen naam. Zij mogen onze lokalen, 
meubilair en speelgoed gebruiken. Wij hebben 
goede afspraken op papier gezet. Het is echt 
fantastisch dat dit is ontstaan! Zo kunnen toch 
weer meer kinderen naar school.

De 9e klas
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Alternatieven voor the Ride on Education

Het ‘secretaressestokje’ doorgegeven

Hoewel iedereen achter de beslissing stond, blijft het 
gevoel dat het erg jammer is dat de jaarlijkse Ride 
on Education niet doorging. De meeste deelnemers 
bereiden zich immers al ruim van tevoren goed 
voor. En zij verheugen zich erop samen met anderen 
te fietsen voor de allerarmste kinderen in de wereld.

Maar de teleurstelling vond al snel zijn weg in crea-
tieve alternatieven. Want ja, dat hart voor kinderen 
die we de kans gunnen naar school te gaan, blijft 
kloppen.

Zo fietsten deelnemers nu hun eigen tochten.  
De Elfstedentocht in Friesland werd heen en terug-
gefietst (503 km).  Een ander fietste evengoed de 
tocht van Koblenz naar Hoek van Holland, maar 
dan alleen. En weer iemand anders fietste een week 
lang dagelijks 100 kilometer vanuit zijn eigen woon-
plaats. Ook waren er mensen die hun achterban 
opriepen ondanks de annulering toch te doneren.

In Haïti stapte Marijke op haar hometrainer. Samen 
met Jonel, Jameson, Johane en de meisjes werd er 

Na twintig jaar heeft Marjan Cornelis haar werk-
zaamheden als secretaresse van onze Stichting 
neergelegd. Zij is haar eigen praktijk begonnen als 
lymfedrainage-therapeut voor paarden, haar grote 
passie. Marijke vertelde mij eens: ‘Het is zo fijn dat 
Marjan alle werkzaamheden in Nederland doet. Ik 
kan altijd op haar vertrouwen. Dat geeft mij zoveel 
rust. Én de ruimte om mij volledig op onze scholen 
in Haïti te richten.’ 

Petje af, Marjan! Van harte veel dank voor de 
liefdevolle inzet en toewijding waarmee je het vele 
en dankbare werk voor de stichting hebt gedaan! 

Veel succes met je 
praktijk! En fijn dat 
je voor de boek-
houding aan de 
Stichting verbonden 
blijft.

Zelf leerde ik 
Marijke twee jaar 
geleden kennen via 
haar kleindochter 
Emma. Zij vertelde 

gefietst en werd de grote schooltrap op- en afgelo-
pen en werd er touwtje gesprongen om geld in te 
zamelen voor The Ride on Education.

Wat bijzonder dat zovelen zich, 
ook in deze tijd waarin ieders 
leven min of meer op zijn kop 
komt te staan, blijven inzetten 
voor anderen. En met geweldig 
resultaat want de totale tussen-
stand staat nu al op € 11.166,-. 

Voor Haiti is er zelfs er al  
€ 7.202,- aan sponsorgelden 
binnengekomen. Een fantas-
tische prestatie en een heel 
welkom bedrag!

Geweldig bedankt lieve fietsers en sponsors!

Wij hopen natuurlijk van harte dat de tocht van 
volgend jaar wel gewoon door kan gaan en dat u er 
dan als fietser of sponsor ook weer bij bent. 

mij al vaak over haar stoere oma in Haïti. Toen ik 
Emma in Beilen kwam uitzwaaien voor de The Ride 
on Education van 2018 ontmoette ik dan eindelijk 
die leuke, en op dat moment net geridderde, oma.
Ik werd geraakt door alle verhalen. Wat een prachtig 
voorbeeld van wat ontwikkelingshulp kan zijn. 
Ik heb een aantal jaren geleden op een school in 
Rwanda gewerkt en heb daar ervaren wat onderwijs 
betekent in het leven van een jong mens, die vanuit 
moeilijke en armoedige omstandigheden een leven 
probeert op te bouwen. Met een hart voor de kwets-
bare mens die ondersteuning nodig heeft voor zijn 
of haar ontwikkeling, ben ik blij dat ik nu voortaan 
als secretaresse mijn steentje bij mag dragen aan het 
werk voor de kinderen in Haïti. Ook ben ik werk-
zaam in de biologische landbouw. Zo teel ik onder 
andere groenten en bloemen en begeleid daarin 
deelnemers van een werk-/leerboerderij. Heel fijn 
en dankbaar om te doen.

Hopelijk ontmoeten wij elkaar eens op een van onze 
ontmoetingsdagen. Ik kijk er naar uit!

Ester van der Hoek
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Elke keer staat er een lange rij mensen voor de 
ingang van ons winkeltje. Eén voor één worden  
zij langs het uitgifteluik geleid om een voedselpak-
ket in ontvangst te nemen. Het zijn de allerarmste 
ouderen, zwangere vrouwen en gezinnen die honger 
hebben uit de omgeving van onze school.  
Sommigen lopen er uren voor door de bergen. Deze 
gezichten zeggen ook aan u ‘Merci Beaucoup’. 

Dank voor uw ruimhartige giften waarmee deze 
mensen weer te eten hebben en rustig kunnen 
slapen, wetende dat er ook de volgende dag een 
maaltijd voor hen is.
In het bijzonder veel dank aan Louis en Erna van 
Stichting Hart voor Kinderen. Zij doneren om de 
paar weken een prachtig bedrag en zetten zich met 
hun eigen Stichting in om geld op te halen voor 
voedselpakketten. 

En wat supertof dat er kinderen zijn die hun eigen 
sponsorloop organiseren om geld op te halen. 
Dank jullie wel lieve kinderen! Mesi Anpil!

Uw giften blijven welkom op  
NL57 RABO 0369 466500 t.n.v.  
Stichting Naar School in Haïti o.v.v. ‘rijst en zaden’.

Al ruim 2.000 families hebben een voedselpakket ontvangen

In herinnering Robenson MICHEL

Wij zijn heel verdrietig dat Robenson MICHEL op vrijdag 21 augustus jl. door 
een ongeval om het leven is gekomen. Hij was een veelbelovende jonge man, een 
lief mens en een fijne leerkracht op onze school. Het is heel onwerkelijk dat hij er 
zo plotseling niet meer is. Wij zullen hem allemaal missen. Robenson is 25 jaar 
geworden.

Oproep voor kinderen: organiseer je eigen sponsorloop
Wil je ook en sponsorloop vanuit je eigen huis organiseren voor kinderen in Haïti. Kijk maar eens op 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/thuis-sponsoractie-voor-kids/
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Wie is Anel Metellus?
Al 13 jaar is Anel Metellus onze administratief 
medewerker en manusje van alles op kantoor. Hij 
is 39 jaar oud en woont samen met zijn moeder in 
Kenscoff. Anel heeft de middelbare school afgemaakt 
en zijn diploma gehaald. Daarna heeft hij vier jaar 
wetenschapsmanagement gestudeerd aan de universi-
teit. Hij heeft zich in de loop van de afgelopen 13 jaar 
goed ontwikkeld en wij zijn blij met hem. 

Hij heeft geleerd buiten zijn eigen kaders te kijken 
en pakt naast zijn normale kantoorwerk ook andere 
klussen aan die gedaan moeten worden. De eerste 
jaren weigerde hij dat, maar door goede begeleiding 
en het goede voorbeeld pakt hij nu uit zichzelf alles 
aan wat nodig is. 

Zo doet Anel elke week alle boodschappen voor de 
school, voor Marijke en het kinderhuis. Dat is zeker 
in deze tijd van onveiligheid een zware job. Maar 
hij doet het met plezier. Hij houdt van voetbal en 
basketbal. Hij heeft de wens om, naast zijn gewone 
werk, samen met zijn moeder een winkeltje te heb-

ben, zodat ook zij wat geld kan verdienen en beter 
voor zichzelf kan zorgen. Wat hij wil verkopen, doet 
er niet toe, dat kan van alles zijn. Hij is blij, dankbaar 
en trots dat hij al zo veel jaren bij École Soleil de 
Hollande werkt.

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
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