
“Stichting Naar School in Haïti”



Stichting Naar School in Haïti

Onze visie:

Onderwijs is het begin van het einde van armoede



Haïti is een prachtig land, ook een bizar land met veel natuurschoon, 
maar ook veel afval

Met bendes, kidnappings, berovingen, het land is zeer onveilig

Niets is goed geregeld:
- Bijna geen of helemaal geen elektriciteit

- Geen schoon drinkwater, zelfs geen water uit de kraan
- Geen gas

- Geen werk
- Enorme tegenstelling tussen arm en rijk

- Geen geld, dan is er geen gezondheidszorg
- Geen openbaar vervoer 

- Geen enkele zorg of bijstand vanuit de overheid
- Ouders moeten schoolgeld zelf betalen

- Op allerlei manieren probeert men te overleven



Wat zijn wij als school en stichting trots dat in alle ellende onze school 
elke dag geopend is

Elke dag krijgen 229 kinderen onderwijs

Hebben rond de 30 personen werk

Kunnen onze leerlingen kind zijn en naast het leren ook spelen



Naar school …..    vaak een heel eind lopen over smalle slechte bergpaadjes en flink 
klimmen als je onderaan de berg woont.

Er zijn leerlingen die 8 kilometer naar school moeten lopen.







Alle leerlingen moeten hun 
badge met foto en naam laten 

zien aan Ronald.

























Kathia jarig, 12 jaar!



De weg wordt elke 
vrijdag een half uur 

door leerlingen uit een 
klas schoongemaakt.

Jammer genoeg was 
het maanden vergeten 

om te doen.



Schooltuin















kaNScentraal

- 60 leerlingen een hele of halve beurs

Project Francois

- Studie boekhouden Marc Arthur St.Fils, in najaar klaar         

- 15 leerlingen een halve beurs





Onze donateurs

- U helpt kansarme kinderen met het volgen van onderwijs 

- Voedselpakketten en zaden

- Hygiëne project

- Betalen van schoolgeld

- En nog zoveel meer …..

Stichting Hart voor Kinderen

-Voedselpakketten en zaden

- Inkoop van materialen voor Project Nectar.







Voedselhulp afgelopen december en februari 
aan alle ouders en enkele ouderen gegeven





Een voedselpakket 
en/of geld wordt 
maandelijks aan 
afstandsouders 

gegeven. 

Marc Arthur en 
Marijke regelen dat 

samen met de 
adoptieouders in 
Nederland. Marc 
Arthur heeft er 
veel extra werk 

van. Hij doet het 
erg goed.



Rotary Leidschendam/Voorburg/Voorschoten

- Praktijk PABO

- Aanschaf Laptops en onderwijs

2HelpChildren

- Computeronderwijs

- Kosten Internet

- Mini-Bib en bibliotheek





Project Nectar

Onze school is door de Minister van Onderwijs uitgekozen om de 

komende drie jaar te helpen het onderwijs in klas 7, 8 en 9 te 

verbeteren en leerlingen te leren initiatieven te nemen om zelf werk te 

gaan organiseren, zodat zij leren hoe geld te kunnen verdienen.

















Stichting Eekhoorn betaalt een deel van de schoolmaaltijden.

Door de prijsstijging zijn de kosten voor de warme maaltijd bestaande 

uit rijst, bonen en een sausje nu al  3 x zo duur geworden.



Rijst wordt in de oven gaar gemaakt





Links Ketly, rechts Guerda.
Guerda kookt de rijst, de saus en de bonen.
Ketly helpt met alle klussen rond de schoolmaaltijden.











Muzieklessen, Engelse les, Sportlessen













Zeer arme ondervoede leerlingen krijgen extra zorg en maaltijden

Mirlanda al sinds 2018, 
Darlandia sinds februari 2022

Kervens en Kervensia sinds hun moeder is overleden op 6 januari 2022, zij kregen al 
regelmatig hulp sinds 2015. Vader is al voor hun geboorte uit zicht.

Deze vier krijgen ook kleding, ondergoed en schoeisel, zij gaan gratis naar school.

Kenley MICHEL sinds 6 mei 2022, op schoolplein gevallen, linker arm gebroken net 
boven elleboog, is geopereerd.



Kervensia en Kervens

Mirlanda



Eind januari 2022
3 drie weken na overlijden moeder



Kervens leest een 
boek.

Kervensia schrijft 
op schoolbord





Darlendia Kervensia



Kervensia



Kervens



Klas 1 AF

Vol aandacht …

Achterin zit Kervensia …



Kenley MICHEL heeft op 6 mei 2022 tijdens de gymles zijn arm 
gebroken en moest geopereerd worden.
Er was een staking van artsen in het ziekenhuis La Paix in 
Delmas 33, omdat een arts 5 mei 2022 was gekidnapt.

Kempès heeft andere artsen gebeld en kunnen organiseren 
dat maandag 9 mei 2022 Kenley toch geopereerd kon worden.
Gelukkig is de operatie goed gegaan en mocht Kenley 11 mei 
2022 naar huis. Wel moet hij elke 2 dagen naar het ziekenhuis 
om het verband te verschonen. 

Zijn ouders is onze school heel dankbaar dat wij alle kosten op 
ons nemen. 



Kenley MICHEL brak zijn arm 
tijdens voetballen op school 
op 6 mei 2022. Operatie was 

op 9 mei 2022



Klas Speciaal, juf Odenie

Elk kind werkt op zijn eigen niveau, nadat bleek dat zij in de gewone 
klas echt niet mee konden komen.

Dit is veel beter voor het kind, hij volgt onderwijs, kan kind zijn, kan 
zich sociaal beter ontwikkelen, vindt uit waar hij wel goed in is.

In het gewone onderwijs was hij een probleem voor de onderwijzer. 
Nu leert hij doorzetten, genieten als hij weer wat kan en kan zijn 

talenten ontdekken.



De leerlingen hebben het erg naar hun zin in deze klas.





Er zijn 40 
kleuters 
verdeeld 

over twee 
klassen 
met Juf 

Neddja en 
Juf 

Josianne.

Komend 
schooljaar
2022-2023 
komen er 

50 
kleuters.



Mirlanda aankomst op school



Na school loop je naar huis …



Ons personeel in en rond onze school

Schoolwinkel: Clautilde



Assistente Marie Adeline
verkoopt voor schooltijd en in 

de pauze aan de leerlingen.

Mirlanda koopt ook iets …



Antonio sjouwt de zakken rijst uit de 
vrachtwagen. Kempès, Marc Arthur en 
Jameson sjouwen alles in de container.



Jameson, zwaar werk!



Twee nieuwe 
fornuizen 

ingekocht voor de 
schoolkeuken.

Technici om de 
oudere fornuizen 

na te kijken komen 
niet meer door de 
grote onveiligheid.



Jameson en Jonel zijn verantwoordelijk voor de 
moestuin en helpen met allerlei werkzaamheden.

Jameson houdt overdag toezicht in alle weekenden 
en vakanties. 

Jonel zorgt voor mijn planten, controleert mijn huis 
en het vrijwilligershuis of alles in orde is.





Antonio maakt de chatado’s (wateropslag)  elke 3 
maanden van binnen schoon. 

Jonel geeft hem alle materialen en water aan.

Antonio onderhoudt  de zonnepanelen, accu’s, 
pompen etc. Klusjes en onderhoudsman.



Alle zonnepanelen

Links de nieuwe

Rechts boven een apart 
systeem met de oude 

zonnepanelen.









Kinderhuis, hier wonen:

Kettie 17 jaar (wees)
Genia 13 jaar (wees)
Kathia 12 jaar (vondeling)
Woodjina 7 jaar (heeft moeder)



Kettie, Genia, Kathia en ervoor Woodjina



Samen eten
Woodjina

Kathia aan de afwas



Kettie Genia
Volle zussen



Voor Kervensia, Kervens en zoveel andere 

kinderen werken wij in Haïti!

Blijft u ons steunen?

Dank u wel!

“Stichting Naar School in Haïti”
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