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Bedankt!
Heel veel dank voor uw donaties en hulp! Het is zo geweldig dat 
er donateurs zijn die ons al vanaf het eerste begin trouw steunen. 
En zo � jn dat er in de loop van de jaren steeds meer donateurs 
bijkwamen die de Haïtiaanse kinderen gingen helpen. En nog 
steeds verwelkomen we nieuwe donateurs. Wat zijn we blij met al 
deze steun! 

Op 16 oktober 1995 stapte ik uit het vliegtuig en zette voor de 
eerste keer voet op Haïtiaanse bodem. We begonnen onze school 
in een huurhuis in Kensco�  op 10 januari 1999. Een jaar later, op 
2 april 2000, opende onze school haar deuren in een oud houten 
kerkje in de bergen van Kalfou Badio. Alweer sinds september 
2007 is onze school gehuisvest in KaBlain, in het prachtige school-
gebouw dat wij met uw hulp konden bouwen. 

Door de jaren heen is het onderwijs enorm verbeterd. Het 
vult ons hart met enorme dankbaarheid als we terugkijkend 
zien hoeveel goed werk we hebben kunnen doen en welke 
mooie ontwikkelingen er al tot stand zijn gekomen. Dit alles 
is mogelijk geworden door uw gi� en en steun. Met heel ons 
hart bedanken wij u voor uw betrokkenheid, uw hulp en uw 
donaties! 

Merci Beaucoup! Mesi Anpil! Dank u wel!

Marijke Zaalberg
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Nu ik voorlopig nog in Nederland zal blijven, wil 
ik niet bij de pakken neerzitten. Daarom doe ik de 
dingen die mij helpen om me goed te voelen en � t 
te blijven. Zo ben ik gaan sporten. Dat is niet alleen 
leuk om te doen, maar ook nodig om de spieren in 
mijn benen te versterken. Want ook mij blijven ‘ou-
derdomskwaaltjes’ niet bespaard. Ik zwem en sport 
elke week onder begeleiding. 
Haïti houdt mij dagelijks bezig; in mijn werk en ook 
in mijn gedachten. Ik doe werk voor onze school, 
adviseer onze directeur Kempès en reageer op zijn 
vragen. Als tussenpersoon help ik Haïtianen die hulp 
nodig hebben. Nederlandse ouders van geadopteerde 
kinderen benaderen mij met vragen en geadopteerde 
kinderen willen bij mij langskomen. Ik ben heel blij 
dat ik dit allemaal kan doen. 

Maar dit alles neemt mijn zorgen om Haïti, de 
Haïtianen, onze school en de kinderen niet weg. 
De laatste weken hou ik me er erg mee bezig dat de 
vier meisjes in ons kinderhuis, Kettie (16), Genia 
(12), Kathia (11) en Woodjina (6), zo beschermd 
wonen. Het is heel � jn dat wij hun een veilige plek 
kunnen geven en dat zij de kans hebben om te leren 
en zich te ontwikkelen. Maar zijn zij over enige jaren 
als jongvolwassenen wel opgewassen tegen het harde 
en weerbarstige Haïtiaanse leven? 

Al anderhalf jaar, sinds het uitbreken van de pande-
mie èn de enorme hoeveelheid kidnappings in Haïti, 
geven we ze niet de vrijheid om op straat te spelen 
of buiten het schoolterrein te wandelen. Al is er 
gelukkig geen kidnapping in onze directe omgeving 
geweest, ze vinden wel dichtbij plaats: in Kensco� , 
10 kilometer bij ons vandaan. De toekomst van deze 
meisjes gaat me aan het hart en ik vind het belangrijk 
dat we daar over nadenken. Na de schoolvakantie 
pak ik dit ook op met onze directeur Kempès. 

Zodra Haïti veilig genoeg is, ga ik terug. Zoals ik 
er nu naar kijk, verwacht ik dan 4 tot 6 maanden 
in Haïti te zijn en de rest van het jaar in Nederland. 
Wanneer ik in Haïti terug ben, is het mijn bedoeling 
de school te begeleiden en er als een oma/mamma te 
zijn voor de meisjes in het kinderhuis. 
Mijn grote wens is ook de gezinnen uit Nederland, 
die een bezoek aan Haïti hadden gepland, alsnog te 
kunnen ontvangen, zodat zij hun Haïtiaanse familie 
kunnen ontmoeten en Haïti kunnen voelen en 
ruiken.

Ik kijk er enorm naar uit dat dit allemaal weer moge-
lijk is. Ook omdat dit dan betekent dat het weer beter 
gaat met Haïti en dat het leven voor de Haïtianen 
menswaardiger is. Wat zou dat enorm � jn zijn.
Dankzij uw hulp, ondersteuning en gi� en is het mo-
gelijk dat wij voor onderwijs blijven zorgen, kinderen 
kansen geven en elke dag een warme maaltijd. 
Op 31 augustus a.s. gaat onze school weer open en 
start het nieuwe schooljaar. Dank u wel!

Warme groet, Marijke Zaalberg

Marijkes werk voor Haïti vanuit Nederland

École Soleil de Hollande doet 
mee aan project Nectar om 
onderwijs te verbeteren

Om het onderwijs in middelbare scholen te verbe-
teren hee�  het Ministerie van Educatie in Haïti 
project Nectar opgezet. De minister hee�  onze 
school aangewezen, samen met de school ‘EFACAP’ 
in Kensco� , om de komende drie jaar mee te doen 
aan een pilot om het onderwijs in de klassen 7, 8 en 
9 te verbeteren. Onze school is uitgekozen omdat 
wij al vele jaren zeer goede resultaten hebben met 
het staatsexamen van 9 AF. Wij zijn heel benieuwd 
hoe het Ministerie dit gaat aanpakken en wat zij 
van ons verwachten. 
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Haïti

Kom naar onze ontmoetingsdag op zondag 3 oktober a.s.! 
Van harte welkom!

De situatie in Haïti is enorm verontrustend. Na de 
moord op president Jovenel MOÏSE  begin juli is Ha-
iti nog onstabieler. De leefomstandigheden verslech-
teren. Er is bijna geen elektriciteit; zo zit Kensco�  al 
maanden zonder stroom. In veel steden en gebieden 
zijn bendes de baas. Ze schieten op wie of wat zij wil-
len. Huizen worden in brand gestoken. 
Waar bendes regeren ligt ook de kleine straathandel 

Wat kijken we er naar uit om u na zo’n lange tijd weer 
te ontmoeten. Nu er meer ruimte is om bijeenkom-
sten met grotere groepen mensen te organiseren, 
houden we op zaterdag 3 oktober a.s. onze jaarlijkse 
ontmoetingsdag. Een leuke dag voor iedereen die 
ons werk in Haïti een warm hart 
toedraagt. Komt u ook?
We hebben een mooi pro-
gramma. Marijke praat u bij 
over de ontwikkelingen op onze 
school in Haïti. Auteur van het 
boek ‘Grond zonder rust’, Marcel 
Catsburg, vertelt u over zijn boek 
en zijn kijk op de huidige situatie 
in Haïti.  

stil. Het is schrijnend en verdrietig. De armoede is 
groot en wordt steeds groter. Voedsel vinden is voor 
iedereen een probleem. Daardoor is er steeds meer 
honger. Veel mensen vertrekken naar andere veiliger 
streken. Vaak gaan zij terug naar hun geboortestreek 
en trekken in bij familie in kleine huizen waar al veel 
mensen wonen. 

Alle Haïtianen, rijk en arm, leven in onveiligheid en 
stress. Niemand weet wat de dag, de komende week 
of de toekomst zal brengen. 
De nieuwe premier van Haïti, Ariel Henry, hee�  ver-
kiezingen uitgeschreven voor zondag 7 november a.s.
En vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief, 
werd Haïti getro� en door een zware aardbeving. Op-
nieuw een enorme klap voor Haïti en haar mensen. 
De aardbeving tre�  veel mensen en gee�  een enorme 
schade in het zuidwesten van Haïti. In de omgeving 
van onze de school was de beving licht en is er geen 
schade. 

Kijk voor het laatste nieuws op onze website.

Voor kinderen is er een springkussen en de mogelijk-
heid om buiten te voetballen. En we verrassen u 
graag met een leuke (veilige) activiteit waar jong en 
oud aan mee kunnen doen. Natuurlijk is er volop 
gelegenheid elkaar te ontmoeten!

Kijk voor het exacte programma en meer 
informatie op onze website.
De ontmoetingsdag 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 29 september a.s. 
in verband met de catering! 
Opgeven kan op:  info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

De kosten zijn € 10,- per persoon (€ 5,- voor kinde-
ren tot 5 jaar) wanneer u gebruik maakt van lunch, 
ko�  e en thee.

U bent van harte welkom!

Natuurlijk houden we ons op deze dag aan de dan 
geldende regels van het RIVM.
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Zorgen om het aantal leerlingen dat komend schooljaar 
naar school kan komen

Mede als gevolg van de coronapandemie gingen het 
afgelopen schooljaar minder kinderen bij ons naar 
school. Het leerlingenaantal was 235. In het nieuwe 
schooljaar van 2021-2022 kunnen en willen we 
graag 275 leerlingen onderwijs geven. 

Maar er is een probleem. Veel ouders hebben door 
de zware tijden in Haïti geen of onvoldoende geld 
om zelfs maar de eerste aanbetaling voor het nieuwe 
schooljaar te doen. Veel van deze ouders durven 
geen contact op te nemen met Kempès om over hun 
problemen te praten. Dat maakt het heel lastig. 
Is dat uit schaamte? Uit moedeloosheid of gelaten-
heid door de constante armoede en ondervoeding? 
We weten het niet precies. Zelfs voor Kempès is de 
werkelijke reden ervan gissen.

In de twintig jaar dat we nu onderwijs geven in de 
bergen van Kablain hebben we tijdens de ouder-
ochtenden ouders proberen te leren dat zij met 
directeur Kempès mogen komen praten als er grote 
problemen zijn. Een handvol ouders doet dat en 
vindt hulp. Een groot aantal ouders dur�  niet. 
De gevolgen hiervan zijn groot, want hun kinderen 
missen school en goed onderwijs.

Ik heb vanuit hier regelmatig contact met Kempès 
en hem gevraagd wat wij kunnen doen om toch 
in contact te komen met deze ouders en ervoor te 
zorgen dat hun kinderen wel bij ons naar school 
kunnen gaan.

Kunt u vanuit Nederland 
iets doen? 
École Soleil de Hollande gee�  onderwijs aan de 
allerarmste kinderen. Op onze school dragen 
ouders bij aan het onderwijs van hun kind door 
schoolgeld te betalen. Maar ook kinderen, waar-
van de ouders geen geld hebben om schoolgeld 
te betalen, krijgen les bij ons. Ook zij hebben 
recht op onderwijs en hoop voor hun toekomst. 
Speciaal voor die kinderen hebben wij het 
HaïtiKidz Support Plan. U kunt zich daarvoor 
opgeven. U steunt dan een jaar lang een kind 
om naar school te gaan met een maandelijkse 
bijdrage van € 37,50. Een lager bedrag kan 
natuurlijk ook, want ook met de steun van meer 
mensen samen, kunnen wij een kind de kans op 
onderwijs geven.

Kijk voor meer informatie over het 
HaïtiKidz Support Plan op 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/
haitikidz-support-plan/
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De tocht startte dit jaar op 10 
juli, kort na 10.00 uur, vanaf het 
stadhuis in Arnhem. Voordat 
we vertrokken hielden onder-
wijswethouder Bob Roelofs en 
voorzitter Yvonne Drenth een toespraak. Yvonne 
vertelde ons dat we in alle voorgaande jaren en 
met alle aangesloten stichtingen tezamen, dit jaar 
waarschijnlijk de € 200.000,- aan sponsorbijdragen 
zullen gaan halen. Fantastisch!

Hoewel een rondje ‘� etsen door Nederland’ niet zo 
uitdagend klinkt als bijvoorbeeld ‘� etsen naar Parijs’ 
was het een hele mooie tocht met elke dag prachtige 
routes. Knap bij elkaar gezocht door � etser Tom 
Waalewijn die daarvoor alom lof ontving. 
Nederland is een mooi � etsland. Via de provincie-
huizen van ons land (op twee na) zijn wij in acht 
dagen van Arnhem naar Berlicum, Barendrecht, 
Bloemendaal, Zeist, Lelystad, Wanneperveen, Gro-
ningen, en op de achtste dag, naar het provinciehuis 
in Leeuwarden ge� etst.

Het was vaak goed � etsweer: niet te heet en niet 
te koud. We hebben op open stukken, zoals in de 
Flevopolder, wel last gehad van een stra� e zijwind 
en langdurige buien. 

Enkele � etsers vonden de afstanden van 85 à 90 km 
aan de lange kant. Gelukkig mag iedereen kiezen 
of je halve of hele dagen wilt � etsen en ook of je 
kampeert of bij ‘Vrienden op de � ets’ slaapt. Deze 
vrijheid wordt alom gewaardeerd.

De sfeer in de groep was prima. En er waren nauwe-
lijks pechgevallen. De begeleidende chau� eur, Rens 
Belder uit Hedel, deed zijn werk perfect en de dage-
lijkse verzorging halverwege elke etappe vanuit de 
bezemwagen was voortre� elijk. Voor degenen die al 
vaker mee� etsten, was het een feest van herkenning; 
de leuke onderlinge sfeer maakte deze � etstocht 
extra mooi. Ook de ‘nieuwelingen’ hebben genoten.

Voor Stichting Naar School in Haïti deden twaalf 
enthousiaste � etsers mee; vijf van hun voor het 
eerst. Er was halverwege deze zomer al meer dan 
€ 12.000,- aan sponsorgelden binnengekomen voor 
onze stichting. Dank jullie wel Albert, Cees, Dick, 
Erna, Gerda, Janny, Klaas, Marijke, Mieke, Riet, 
Tineke en Wim! Het was een fantastische en mooie 
tour door het Hollandsche landschap. 

Volgend jaar � etsen wij van Koblenz naar Hoek van 
Holland van 16 t/m 24 juli 2022. Fiets mee! 
Zet 16 juli 2022 alvast in uw agenda!

Een sportieve groet van Dick van Dam en 
Marijke Zaalberg

Wat een prachtige week: The Ride on Education 2021

Help mee! Voedsel is nog 
steeds heel nodig

Haïti en haar mensen 
krijgen klap op klap te 
verwerken. Er lijkt soms 
geen einde te komen aan 
de ellende. Wilt u iets 
doen voor de mensen in 
Haïti? Geef een gezin te 
eten. Voedsel is nog steeds 
zo nodig. Het zijn de al-
lerarmsten die het meest 
lijden onder de huidige 
crisis.
Met elke donatie van € 30,- 
kunnen wij een gezin een 
voedselpakket en groente-
zaden geven. We delen de 
voedselpakketten uit aan 
mensen in de omgeving van onze school. 
Maak uw bijdrage over op NL57 RABO 0369 
466500 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti. Ver-
meld er s.v.p. bij ‘Rijst en zaden’. U gee�  een gezin 
hoop in een donkere tijd.
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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

Tandenborstels en tandpasta voor schone tanden
Wat geweldig dat wij zoveel donaties mochten ontvangen voor ons 
‘schone tanden project’. Dank u wel! Ook namens de leerkrachten en 
kinderen in Haïti, mesi anpil! Tijdens de lessen Hygiëne hebben wij 
tandenborstels, tandpasta en nagelknippers uitgedeeld en leren we 
kinderen hoe zij beter voor hun gebit en lichaam kunnen zorgen. 

De kosten om een kind vier keer per jaar een nieuwe tandenborstel, elke 
maand een tube tandpasta en één keer per jaar een nagelknipper te kun-
nen geven, bedragen € 20,-. Wilt u deze mooie actie ondersteunen? 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. 
Stichting Naar School in Haïti. Vermeld daarbij a.u.b. ‘schone tanden’.

Heeft u recent het formulier ‘Ik word vriend’ ingevuld op 
10.0000vrienden.nl/glimlach?
Soms laat de techniek je even in de steek. Dit bleek het geval op onze actiewebsite www.10000vrienden.nl/
glimlach. Hee�  u vorig jaar of begin dit jaar het formulier ‘Ik word vriend’ op deze website ingevuld, dan is de 
kans groot dat we uw gegevens niet hebben ontvangen. U hee�  dan geen bevestiging van ons gekregen en geen 
afschrijving. Gelukkig werkt de website inmiddels weer goed. 
Was het uw bedoeling om vriend te worden, maar is dat niet gelukt? Wilt u het formulier dan nog een keertje 
invullen? Heel veel dank voor de moeite! 

Waarom 10.000 vrienden? 
Om kinderen naar school te laten gaan en elke dag een warme maaltijd te geven is veel geld nodig. Ongeveer 
€ 250,000,- per jaar. Op weg naar 10.000 vrienden, die elk jaar rond kerst € 25,- willen en kunnen missen, 
bouwen we aan een stevige basis voor de toekomst.
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