
Geraakt door berichten uit Haïti
U zult begrijpen dat wat er in Haïti gebeurt, mij enorm raakt. Laatst hoorde ik dat de moeder van twee van 
onze leerlingen (Kervens en Kervensia, een tweeling) is overleden. Hun 17-jarige broer zorgt nu voor hen. 
Kempès vertelt verderop in deze nieuwsbrief meer over deze tweeling.

Kathia, een van de meisjes uit ons kinderhuis, spreekt met een zachte, wat benepen stem met mij aan de tele-
foon: ‘Ik voel me goed’, zegt ze. Er is nooit iets aan de hand wanneer ik haar ernaar vraag. De madam die voor 
de meisjes zorgt, vertelt me later dat Kathia het moeilijk hee�  dat ik niet bij haar ben. Zij mist mij erg. Dat is 
moeilijk om te horen. We hebben een sterke band. Ik ben zeer geraakt als ik hoor hoeveel afstandsouders in 
grote armoede leven. Zij kunnen mij via WhatsApp appen en bellen. Onlangs appte een zoon dat zijn moeder 
was gekidnapt. 

Via via hoorde ik dat Charly, een broertje van een in Nederland geadopteerde Haitiaanse jongen, gedood is 
door gangsters in Cité Soleil. Charly hee�  op onze school gewerkt. Hij was slechts 22 jaar. Wat vind ik het dan 
moeilijk om de familie in Nederland op de hoogte te brengen. 

Het is heel � jn dat ik samen met Marc Arthur (de boekhouder van onze school) de ouders kan helpen die 
door familie in Nederland � nancieel worden ondersteund. Dat maakt me blij. Deze ouders komen maandelijks 
langs op school om een voedselpakket en wat geld op te halen.

Het zijn angstige tijden in Haïti. Bij het horen van de vele verhalen, bekruipt ook mij soms de angst voor 
de vele lieve mensen die me zo dierbaar zijn in Haïti. Ik weet dat ik het niet kan veranderen. Doordat u ons 
werk zo trouw ondersteunt, houden we hoop, voel ik me gesterkt en kan ik het aan. Weet dat uw hulp in vele 
opzichten van onbeschrijfelijke waarde is! Mijn dank is groot!

Warme groet, MarijkeVoor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
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Ook op onze school is merkbaar dat de situatie in 
Haïti het land en haar mensen verlamt. Er gingen 
de afgelopen tijd meerdere dingen mis op school. 
Het maakt zichtbaar hoe groot de stress is voor ons 
personeel. De dagelijkse angst voor het lot van hun 
kinderen en familie hee�  invloed op hun functione-
ren; er worden dingen vergeten. Zo hoorde Marijke 
in de wekelijkse telefoongesprekken met de meisjes 
in het kinderhuis en de madams dat er al een tijd 
geen groenten werd gegeten. Er waren geen groenten 
in de moestuin en al twee maanden was er niets 
gezaaid; men was vergeten zaden te kopen. In januari 
is de moestuin weer ingezaaid. En inmiddels kunnen 
er weer groenten worden geoogst. Marijke herhaalt 
vaak: “Als je geen groenten eet, moet je de dokter 
betalen”. 

Het is belangrijk dat het dak van de school regelmatig 
wordt geschrobd; het water dat door het dak wordt 
opgevangen gaat rechtstreeks naar de waterbas-
sins. Het dak was al een jaar niet schoongemaakt 
en de waterbassins waren vuil geworden. De pomp 
waarmee het water geschikt wordt gemaakt om te 
drinken ging kapot. Hij werd vervangen zonder de 
drinkwateropslag (chatado’s) en het dak goed schoon 
te maken. Bijna alle madams en de meisjes in het 
kinderhuis bleken daarna besmet met tyfus, wormen, 
parasieten en/of de helicobacter pylori. Eigenlijk 
moeten zij zich tweemaal per jaar laten testen, maar 

ook dat was niet 
gebeurd. Gelukkig 
herkende Marijke 
de symptomen en 
stuurde ze alsnog 
naar de dokter. Ze 
hadden allemaal 
medicijnen nodig.

Ook werd duidelijk dat de mini-bibliotheek in de 
klassen bijna niet meer werd gebruikt, er waren zelfs 
leesboeken weg. Inmiddels wordt er weer gelezen in 
de klassen. 

Het was niet makkelijk voor Kempès om door 
Marijke te worden gewezen op wat er misging. Er is 
veel begrip en steun vanuit Marijke en het bestuur in 
Nederland voor de moeilijke omstandigheden waarin 
Kèmpes en zijn team moeten werken. Net zo belang-
rijk is het dat wij hen helpen ‘bij de les te blijven’. Het 
is heel � jn dat Kempès dit zo goed oppakt. En dat 
werkt gelijk positief door in de hele school. 
‘Veel werk begint weer goed te gaan,’ liet Kempès 
opgelucht weten. Hij is erg dankbaar voor de bege-
leiding en adviezen van Marijke. Zo leert hij steeds 
meer, ook zonder Marijke in de buurt, de verant-
woordelijkheid voor de school zelfstandig te dragen.

Gelukkig gaat er ook veel goed en zijn er mooie 
ontwikkelingen. Onze 229 leerlingen komen elke dag 
naar school. De onderwijzers en het personeel zetten 
zich zo goed mogelijk in. In het kader van het project 
Nectar werken de kinderen naast de gebruikelijke 
vakken ook aan vaardigheden, zoals prachtig schil-
derwerk, handige sandalen maken, werken in de tuin 
en muziek spelen.

Veel dank aan stichting Hart voor Kinderen! 
Zij helpen onze stichting om de kunst- en tuin lessen 
binnen project Nectar � nancieel mogelijk te maken. 

Mesi Anpil!

Hoe het gaat op onze school

Dank u wel! 
Mesi Anpil! Merci beaucoup!
Het is hartverwarmend dat u onze school in Haïti blij�  ondersteunen. Onze leerlingen verdienen het! Door 
uw liefdevolle en geweldige gi� en en hulp kunnen wij hen helpen. Het is op dit moment harder nodig dan 
ooit! Dank u wel! Ook namens ons bestuur in Nederland. En veel dank namens onze directeur Kempès, onze 
leerkrachten, de leerlingen en niet te vergeten hun ouders! Zonder u kan onze school niet draaien. 

Marijke Zaalberg
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Het verhaal van Kervens en Kervensia
De tweeling Kervens en Kervensia werd geboren op 
11 oktober 2014 in Sattier, een dorpje op loopafstand 
van onze school. Zij zijn de laatste van vijf kinderen 
van hun moeder Itamène Tilus en vader Sadrac 
Louis. Zoals veel Haïtianen groeiden deze twee kin-
deren vaderloos op. Vader verliet het gezin toen moe-
der nog zwanger van hen was. De tweeling kon tot 
hun tweede jaar niet lopen door honger en armoede. 
Moeder liet Kervens en Kervensia elke dag achter bij 
de deur van haar huisje om in haar moestuintje te 
kunnen werken. Zo kon zij groenten verkopen en 150 
gourdes (= € 1,20) per dag verdienen om wat brood 
te kopen voor haar kinderen.

In 2016 kwam Marijke op een smal bergpaadje de 
smekende Itamène tegen. Itamène vroeg Marijke haar 
baby’s te helpen. Omdat zij niet wist wat haar bedoe-
lingen waren zei Marijke dat zij een andere keer langs 
zou komen. Een paar dagen later liep Marijke naar 
Sattier. Zij zag Kervens acht meter van het huisje, 
zonder iemand in de buurt, op zijn buik op de grond 
liggen. En na even rondkijken vond zij ook Kervensia 
in dezelfde beroerde omstandigheden. Beide baby’s 
waren enorm mager en klein. Zij huilden en keken 
Marijke met hongerige ogen aan. Dit raakte Marijke 
diep. Zij dacht dat de kinderen ruim een jaar oud wa-
ren, maar ze bleken al ruim twee jaar te zijn. Marijke 
besloot toen direct om te helpen. Na een week elke 
dag gezond eten kon de tweeling staan.

Door orkaan Matthew raakte 
het schamele huisje, dat al 
tijdens de zware aardbeving 
van 2010 onbewoonbaar was 
geworden, in nog slechtere 
staat. De golfplaten waren 
eraf gewaaid. Met hulp van 
onze school hebben zij hun 
huisje kunnen opknappen. 
En we hielpen moeder 
Itamène en beide kinderen 
met medische hulp, medicij-
nen, melk, eten, drinken en 
kleding. Hier bleef het niet 
bij. Toen Kervens en Ker-
vensia drie jaar oud werden 
konden wij hun, met hulp 
van de familie Kuik uit 
Nederland, bij ons naar 
school laten gaan. Nu zijn ze 
7 jaar en zitten ze in klas 1. 
Ze zijn erg actief op school.

Januari 2021 werd hun moeder ernstig ziek. Zij had 
een tumor en kwam daardoor ten val. Vanaf dat 
moment was zij verlamd en bedlegerig. Op zondag 
6 januari 2022 overleed Itamène. Nu zijn Kervens 
en Kervensia wees. Hun 17-jarige broer I� aywell is 
gestopt met school om voor 200 tot 250 gourdes per 
dag groenten te kunnen verkopen, zodat zij te eten 
hebben. De oudere zussen hebben hun eigen proble-
men; de 21-jarige zus hee�  twee kinderen, een zus 
van 18 jaar hee�  één kind. Alle kinderen zijn in grote 
armoede opgegroeid.

Kervens en Kervensia begonnen net van het leven te 
genieten en te dromen over de toekomst. Hoe kun-
nen we hun dromen levend houden? 

Kempes Jean

Onze school ontfermt zich over Kervens en 
Kervensia. Ze krijgen voor schooltijd brood in ons 
kinderhuis, en na schooltijd een warme maaltijd met 
groente. We geven de kinderen kleding en schoenen. 
Iffaywell krijgt kool en broccoli zaden en mag mee 
op onze vrachtwagen om te helpen en een beetje geld 
te verdienen. Het zou fantastisch zijn als er mensen 
zijn die Kervens en Kervensia langere tijd � nancieel 
willen ondersteunen. Wilt u dat (overwegen)? 
Neem dan contact met ons op.
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Van harte welkom op de Ontmoetingsdag op zondag 15 mei!
Onze ontmoetingsdag is elk jaar weer een bijzonder 
moment. Een dag speciaal voor iedereen die onze pro-
jecten en de kinderen Haïti en warm hart toedragen. 
Wij nodigen u van harte uit voor onze ontmoetingsdag 
op zondag 15 mei! Komt u ook?

We zorgen voor een mooi en inspirerend programma 
en een leuke activiteit voor kinderen. 
Kijk voor het 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 11 mei a.s. in 
verband met de catering! 

In Haïti is het momenteel bijna onmogelijk om diesel 
en benzine te kopen. En als het na lang zoeken lukt, 
is het onbetaalbaar. Er zijn grote tekorten. Ook voor 
onze school in KaBlain werd dit een groot probleem, 
want we hebben diesel nodig voor onze vrachtauto en 
het aggregaat, de belangrijkste bron van stroom voor 
de school. 

Door deze situatie hee�  ons bestuur in Nederland 
besloten versneld te investeren in duurzame energie.
Installateurs in Haïti adviseerden Kempès nieuwe 
zonnepanelen en accu’s te installeren en de oude te 
hergebruiken. De aanschaf van de nieuwe installatie, 
het las- en installatiewerk en de herinstallatie van de 

verouderde zonnepanelen en accu’s kostten bij elkaar 
€ 20.500,-. We hebben dit uit onze reserves betaald. 
Kempès en Roland (de conrector) gaan vanaf nu elk 
jaar geld reserveren om in de toekomst de zonne-
panelen en accu’s te kunnen vervangen wanneer dat 
weer nodig is. En de zonnepanelen doen het goed. 
Kempès liet na de eerste week weten dat ze het 
aggregaat nog niet hebben hoeven gebruiken, terwijl 
er weinig zon was. Hier zijn we heel blij mee. Het 
gee�  rust, vooral ook voor Kempès en zijn team. En 
het bespaart veel diesel en dus ook veel geld.

Het zou geweldig zijn als er donateurs zijn die willen 
investeren in dit duurzame energieproject voor onze 
school in KaBlain. Investeer ook mee in duurzame 
energie voor onze school. Met een bijdrage helpt u 
onze school minder a� ankelijkheid te zijn van diesel, 
zodat we ook in de moeilijke omstandigheden in 
Haïti open kunnen blijven en onderwijs kunnen 
geven. 

Dankzij twee gulle gevers haalden we inmiddels al 
€ 4.250,- op. Dank jullie wel! Maar u mag nog steeds 
geven.

Wilt u meer weten of een bijdrage leveren, 
laat het ons weten. 
Mail ons op info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Opgeven kan op: info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
De kosten zijn € 10,-- per persoon (€ 5,- voor kinderen 
tot 5 jaar) wanneer u gebruik maakt van lunch, ko�  e 
en thee.

Tot 15 mei! U bent van harte welkom!

Donateurs gezocht voor energieproject; 
nieuwe zonnepanelen voor onze school
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Mijn naam is Peter Koopmann. Ik ben gebo-
ren in Amsterdam, getrouwd met Nina en 
samen hebben we vier kinderen (Benito 
20 jaar, Miguelle 16 jaar, Indy 15 jaar en 
Vince 12 jaar). Onze oudste twee komen 
uit Haïti. 

We hebben Benito zelf mogen 
ophalen. In Haïti ontmoette we 
Marijke Zaalberg. We hebben 
altijd contact gehouden. Over de 
komst van Miguelle hadden we 
nog intensiever contact. Door 
alle onrusten in Haïti hebben 
Marijke en haar dochter toen 
de reis om Miguelle op te halen 
voor ons volbracht.

Omdat Haïti de geboorteplek is van 
onze twee oudsten, door het werk 
van Stichting Naar School in Haïti 
van Marijke en onze persoonlijke 

De leukste � etstocht van het jaar! Fiets ook mee 
voor het recht op onderwijs!

Acht dagen op de � ets om geld in te zamelen voor 
prachtige goede doelen, die zich inzetten voor 

onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. 
Ook voor Stichting Naar School in Haïti kunt u 
weer mee� etsen. 

Dit jaar hopen we dan toch echt de route die al 
voor 2019 werd uitgestippeld te � etsen. Een route 
langs de oevers van de mooie kronkelende Rijn, 
vanaf Koblenz naar Hoek van Holland, een kleine 
600 kilometer. Het beloo�  een afwisselende tocht te 
worden door rustieke landschappen in Duitsland en 
over slingerende rivierdijken in Nederland. En we 
� etsen dwars door grote steden als Bonn, Keulen, 
Düsseldorf, Duisberg en Arnhem.

Krijgt u er ook al zin in? Wat zou het leuk zijn als u 
met ons meegaat! Een gezellige sportieve vakantie 
met � jne mensen en leuke ontmoetingen, maar ook 
genieten van prachtige natuur. Ieder op zijn eigen 
tempo. En terwijl u � etst, haalt u geld op voor de 
kinderen op onze school in Haïti.

Kijk op www.therideoneducation.nl voor meer 
informatie en reiservaringen of stuur ons een 
mailtje via info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.

ervaring in Haïti, hee�  dit land voor altijd een 
plek in ons hart.

Ik ben ondernemer en houd me onder andere 
bezig met parfumerie, drogisterij en apotheek, 

zowel ‘bricks’ als ‘clicks’. Met een retail-, 
strategische en � nanciële achtergrond 
wil ik mijn kennis en netwerk benut-
ten ten behoeve van de stichting. 
Ik heb al een paar maanden mogen 
meedraaien (ingroeien) en ben bij-
zonder blij met mijn nieuwe collega’s 
binnen de stichting en het warme 
bad waarin ik ben terechtgekomen. 
De passie en drive om iets moois 
te maken in een klein stukje Haïti 
verbindt ons om ervoor te gaan.
Groeten en hopelijk tot ziens op 
onze jaarlijkse Ontmoetingsdag!

Peter Koopmann, penningmeester
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Onze nieuwe penningmeester, stelt zich voor…
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Stichting Naar School in Haïti is 
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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

Voedsel voor vandaag en morgen
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven, zijn 
Kempès en zijn team bezig een nieuwe uitdeling van 
voedselpakketten voor te bereiden. De voedselprijzen zijn 
alweer gestegen en zonder uw en onze hulp lijden de 
mensen honger. We blijven de gezinnen rondom onze 
school helpen. Dat kunnen wij dankzij uw gi� en doen! 
Dank u wel! Mesi Anpil!

Voor € 30,- kunnen wij een gezin een voedselpakket geven. 
Wilt u een gezin te eten geven, maak dan 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’. 

Gelijke kansen voor 
ieder kind
MRC-Holland Foundation in Amsterdam, 
verbonden aan een DNA diagnostiek 
bedrijf, zet zich in voor onderwijsprojecten 
in ontwikkelingslanden. Zo ondersteunen 
zij ook onze stichting al jaren. Onlangs 
kregen we opnieuw een heel mooie gi� . 

Heel veel dank, Mesi anpil!
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