
Angst en verdriet in Haïti
Het zo prachtige land Haïti glijdt steeds verder af in grote 
armoede en anarchisme. Prijzen stijgen, alles wordt duurder 
en de Haïtiaanse gourde vermindert sterk in waarde. Met 
grof geweld proberen bendes wijken in en rond Port-au-
Prince in te nemen. De politie doet wat zij kan, maar de 
bendes hebben veel wapens en deinzen nergens voor terug. 
Overal in Haïti nemen bendes de macht in handen. In wij-
ken waar tussen bendes of met de politie wordt gevochten 
slaan vrouwen met hun kinderen op de vlucht. 

In het hele land komen kidnappings voor, niet alleen in ste-
den. Ook arme Haïtiaanse vrouwen worden gekidnapt. Zelfs 
voor hun wordt 100.000 US dollars of meer aan losgeld ge-
eist. Als betaling uitblijft, wordt de vrouw vermoord, nadat 
ze meestal door bendeleden verkracht is. Zelfs in Kenscoff 
en omgeving trekken gewapende bendes regelmatig de ber-
gen in om mensen te overvallen. Ze eisen geld en slaan alles 
kort en klein. Ze moorden wanneer zij niet krijgen wat ze 
willen en gaan daarna naar het volgende huis. Uiteindelijk 
vertrekken ze op hun motoren, met hun buit. Gelukkig zijn 
er nog geen bendes bij ons in de bergen geweest.

Dank en waardering
Mijn dank en waardering aan u, als 
donateur, is heel groot. Zonder u zouden 
wij nooit onderwijs kunnen geven aan 
onze leerlingen die afgelegen in de bergen 
wonen, 40 kilometer ten zuiden van Port-
au-Prince. Alle ouders en hun kinderen 
bidden dagelijks voor u en voor mij. Hun 
dankbaarheid is enorm. Kempès stuurde 
mij onlangs een opname van een ouder-
ochtend. Daarop las hij een groet van mij 
voor aan de ouders. Ik hoorde de ouders 
zeggen dat zij zich echt gesteund voelen 
door uw hulp. 

Ook Kempès vroeg mij om u te bedanken 
voor uw giften: “Mesi Anpil donatè yo!”. Hij 
beseft zich elke dag dat onze leerlingen naar 
school kunnen gaan dankzij uw donaties.

Merci Beaucoup! Mesi Anpil! Heel veel 
dank!

Marijke Zaalberg

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
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Het gaat gelukkig goed met mij. Al zijn er bijna 
dagelijks momenten die mij zwaar vallen door de 
nare berichten die ik uit Haïti ontvang. Ik leef in twee 
werelden. Zo voelt dat. 

Nederland: een land waar veel mogelijkheden zijn 
en scholing op elk niveau. En er is financiële steun 
beschikbaar wanneer we vastlopen. Wij kunnen in 
vrijheid en zonder angst leven. 

Haïti: een andere wereld waar alles ontbreekt om vei-
lig te kunnen leven en voldoende voedsel te hebben. 
Gezondheidszorg is er alleen als je geld hebt. Het 
grootste deel van de bevolking is zwaar ondervoed en 
miljoenen Haïtianen hebben elke dag honger. Men 
leeft er in angst. Wat een tegenstellingen.

Zorgen en hulp voor Kervens en Kervensia
Ik heb grote zorgen over de toekomst van de vier 
meisjes in ons kinderhuis Kathia (12), Genia (13), 
Kettie (17) en Woodjina (7). Ze liggen me zo nauw 
aan het hart. Ik probeer te accepteren dat hun 
toekomst ongewis is, maar wat vind ik dat moeilijk. 
Maar het maakt me heel gelukkig dat Kervens, Ker-
vensia, Darlandia en Mirlanda, dankzij uw speciale 
giften, geholpen worden met aandacht, kleding, 
schoenen, een ontbijt en na schooltijd een warme 
maaltijd met groenten. Vooral voor Kervens en 
Kervensia is deze extra aandacht zo nodig. Kervensia 
plast na het overlijden van haar moeder in bed. De 
verzorgsters van ons kinderhuis wassen haar iedere 
ochtend, omdat ze naar urine ruikt als ze op school 
komt. Wij hebben extra setjes kleding gekocht. Zo 
kunnen Kervensia, en ook Kervens, elke dag schone 

kleren aan. Op 
woensdagmid-
dag wast en 
vlecht Marie 
Lourdes ook 
het haar van 
Kervensia. Er 
wordt onder-
zocht of het 
bed thuis een 
schoon matras 
heeft en er 
lakens worden 
gebruikt. Het is 
zo fijn dat wij 
deze kinderen, 
die ik in mijn 
hart draag, hulp 
kunnen geven.

Dankbaar
Ik ben ondanks het gemis van Haïti en de kinderen, 
ook blij dat ik in Nederland ben. Ik heb meer rust en 
geniet van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik kom 
aan mezelf toe. Ik heb andere dingen om te over-
denken. Ik besef hoe goed wij het hier in Nederland 
hebben. Dat maakt me heel dankbaar.

Waardering 
Ik wil graag mijn waardering en enorme dank aan 
u overbrengen. Dank u wel! Zonder u zouden onze 
leerlingen een heel ander leven hebben. Nu kunnen 
ze lezen en schrijven en hebben ze kans op een betere 
toekomst. Door ‘Project Nectar’ en uw giften leren 
de kinderen initiatieven nemen die hun een prettig 
gevoel geven. Ze komen positiever in het leven te 
staan en krijgen ideeën over hoe ze in de toekomst 
geld kunnen verdienen. Het is een lang gekoesterde 
wens hierin nog een aantal stappen te mogen maken 
op École Soleil de Hollande. Stappen waarmee we de 
kinderen beter kunnen voorbereiden op een beroeps-
matig leven; het leren van een vak. 
Binnenkort gaan we met het bestuur om tafel om 
hierover van gedachten te wisselen. Ik kijk er naar 
uit.

Nogmaals heel veel dank! Mesi Anpil! Merci 
Beaucoup! En een warme groet!

Marijke

Een persoonlijke groet van Marijke

Kervensia en Kervens
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Vanuit Haïtiaans perspectief is onze school  
haar tijd ver vooruit

Onze school is een veilige plek voor de kinderen. 
Dit schooljaar volgen 229 kinderen onderwijs. We 
geven les van de kleuterklas (vanaf 4 jaar) tot en met 
de derde klas middelbare school. In Haïti wordt deze 
derde klas de negende klas van het basisonderwijs 
genoemd. Het laatste leerjaar wordt afgesloten met 
een staatsexamen en een officieel diploma. Elk jaar 
is het weer spannend of alle leerlingen slagen. Al 20 
jaar is dat gelukt! Daar zijn we enorm trots op!

Kempès, onze directeur, doet erg zijn best. Hij heeft 
veel werk. Hij loopt tegen allerlei problemen aan. 
Kempès begeleidt de onderwijzers elke week indivi-
dueel en in groepsverband. Regelmatig observeert 
hij in de klas. Hij vindt het lastig dat de onderwijzers 
in hun kunnen en mogelijkheden aan hun plafond 
lijken te zitten. Zo vertelde hij Marijke dat ze nog niet 
snappen hoe ze leerlingen met leerproblemen beter 
kunnen helpen, initiatieven blijven uit of ze nemen 
hun verantwoordelijkheden onvoldoende. Het 
frustreert hem. Er zit iets in hen waardoor zij niet 
op een hoger niveau komen. Zou het kunnen dat de 
onveiligheid waarin zij nu leven hun belemmert? 
De slechte situatie in Haïti maakt het leven zwaar 
en uitzichtloos; bijna iedereen heeft elke dag zorgen 
om gezin, familie en de toekomst. Daardoor zijn 
veel mensen in een overlevingsstand gekomen. De 
mensen worden gelaten.

Vooruit denken
Ook Kempès zelf lijdt onder de situatie in Haïti. Al 
is Kempès een intelligente man, hij is niet gewend 
voldoende vooruit te denken en dingen in een breder 
perspectief te zien of te combineren. Hij is aan het  

leren dat 
voortdurende 
aandacht, 
begeleiding en 
controle van 
het personeel 
nodig is. Dat 
het de school 
levend houdt 
en de mensen 
gemotiveerd. 
De begeleiding 
en adviezen van 
Marijke doen 
hem goed. Het 
houdt hem 
wakker. 

Kind kunnen 
zijn
Ondanks alles 
gaat het goed 
met onze school. 
Heel belangrijk 
is dat onze leer-
lingen blij kun-
nen zijn en kind 
kunnen zijn. Zij 
genieten zo van 
de mogelijk-
heden om met 
een computer te 
werken, muziek 
te maken, te 
sporten, schilde-
ren en sandalen 
te maken. 
Als je kijkt vanuit Haïtiaans perspectief is onze 
school haar tijd ver vooruit en is het niveau van 
lesgeven uitstekend. Dat is hoopgevend. Na elke 
controle door het Ministerie van Onderwijs krijgen 
wij grote complimenten over de manier van lesgeven, 
de materialen en de orde in de klassen. En dat alles 
zonder dat er geslagen wordt. Ook voor de schone 
toiletten, wasbakken, kantine en het schone drink-
water krijgt Kempès complimenten. We hebben al 
zoveel goede stappen kunnen maken. En wij zijn een 
voorbeeld voor andere scholen in Haïti. Daar zijn we 
trots op.

Er wordt flink gewerkt in de schoolmoestuin.
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Steun kinderen waarvan ouders het schoolgeld niet  
kunnen betalen

Steeds meer Haïtiaanse ouders hebben moeite met 
het betalen van het schoolgeld. Dat is begrijpelijk, 
want er is niet eens voldoende geld voor voedsel en 

Op 16 juli a.s. klinkt het startschot van The Ride on 
Education vanaf de Deutsche Eck in Koblenz; een 
landtong die de monding van de Moezel in de Rijn 
markeert. Daar stapt een groep enthousiaste mensen 
op hun fiets voor een tocht van 8 dagen langs de Rijn, 
op weg naar Hoek van Holland. In totaal is de tocht 
571 kilometer lang.

Er wordt gefietst voor het recht op onderwijs voor 
kinderen in ontwikkelingslanden, dus ook voor de 
kinderen die naar school gaan met hulp van Stichting 
Naar School in Haïti. Sponsort u ook onze fiets-
kanjers! Met uw bijdrage kunnen we de allerarmste 
kinderen lesgeven en elke dag een warme maaltijd 
verzorgen. 

Uw gift is welkom op NL49 TRIO 2024 5833 52 
t.n.v. The Ride on Education. Vermeld hierbij ‘Haïti/ 
Marijke’ of de naam van een van de andere fietsers. 

Heeft u altijd al eens willen meefietsen? Opgeven 
kan nog steeds. De tocht is leuk voor alle leeftijden. 
Iedereen fietst op zijn of haar eigen tempo, alleen of 

samen met anderen. 
Per dag wordt 60 tot 
80 km gefietst, maar 
u kunt ook halve 
etappes fietsen. U vult 
uw dagen in zoals u 
zelf wilt! U fietst niet 
alleen voor kinderen 
in Haïti maar bent ook 
lekker op vakantie en 
ontmoet fijne mensen. 

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

Namens de kinderen in Haïti heel hartelijke bedankt! 
Mesi Anpil!

Aan alle fietsers: geweldig dat jullie dit doen! Heel 
veel succes en plezier!

andere eerste levensbehoeften. Aan het begin van 
dit schooljaar bleven 80 kinderen thuis, omdat hun 
ouders de school niet konden betalen. Het is geweldig 
dat we deze kinderen toch hebben kunnen helpen en 
dat zij alsnog naar school konden. 

We verwachten dat deze groep kinderen in het 
komende schooljaar (2022-2023) groter zal worden. 
Daarom attenderen we u graag op ons HaïtiKidz Sup-
port Plan; met een maandelijkse bijdrage steunt u een 
kind om een jaar lang bij ons naar school te gaan. Met 
uw hulp krijgen ze les, boeken, schoolbenodigdheden 
en elke dag een warme maaltijd. Een onbeschrijfelijk 
groot geschenk in een ellendige tijd. Het ontlast het 
gezin en geeft de kinderen de kans naar school te blij-
ven gaan, kind te mogen zijn en zich te ontwikkelen. 

Kijk voor meer informatie op  
StichtingNaarSchoolinHaiti.nl/haitikidz-support-plan 
en doe mee!

De leukste fietstocht van het jaar; 
sponsor onze kanjers!
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Wat een heerlijke dag was het en 
wat boften we met het mooie weer. 
De kinderen konden de hele dag 
buitenspelen en op het springkus-
sen. En binnen luisterden we naar 
de verhalen van onze bestuursleden 
Marijke Hilverda (Mar) en Marijke 
Zaalberg. Mar vertelde over de 
huidige situatie in Haïti, wat volgens 
haar best lastig is als je er zelf niet 
bent. Ondanks het sombere beeld 
sloot ze af met de woorden van een 
Haïtiaanse Dominee die ze enkele 
jaren geleden in Haïti sprak: “Als je 
onze kinderen echt wilt helpen en 
perspectief wilt geven, geef ze dan 
onderwijs.” Dat hopen we nog lang 
te kunnen blijven doen. Marijke 
praatte ons bij over hoe het gaat op onze school, de 
lopende projecten en ontwikkelingen. Ook vertelde 
ze hoezeer ze Haïti en de kinderen mist en hoe trots 
zij is op Kempès en zijn team hoe zij de school in 
moeilijke omstandigheden draaiende houden.

We vertoonden de film ‘École Soleil de Hollande’ 
met filmbeelden en foto’s die de afgelopen maanden 
op onze school zijn gemaakt. En die prachtig 
gemonteerd waren door Benito, de zoon van ons 
bestuurslid Peter Koopmann. Geweldig gedaan 
Benito! Heel veel dank!

Onze gastspreker Martijn Riess vertelde het indruk-
wekkende verhaal van zijn onlangs overleden vader 
Richard Riess. Richard Riess kwam als kapitein op 
zee meerdere keren in Haïti. Op een dag ontmoette 
hij een Haitiaanse jongen, die honger had en bij het 
schip om eten kwam vragen. Er ontstond een  

bijzondere band tussen Richard Riess en deze 
jongen. Toen het tijd werd om weer af te varen 
kon hij het niet over zijn hart verkrijgen het kind 
aan zijn lot over te laten. Hij ging op zoek en vond 
Marijke en vroeg haar voor het kind te zorgen. Dat 
deed Marijke. Een prachtig en ontroerend verhaal 
over hoe mensen in het leven op bijzondere wijze 
bij elkaar worden gebracht en een baken van licht 
kunnen zijn voor elkaar.  

Dieula, Britt, Lisa en Tess onthulden de opbrengst 
van de verkoop op de kleedjesmarkt in Wageningen 
op Koningsdag. Met hun actie haalden zij € 240,- 
op voor de kinderen van onze school in Haïti. Wat 
fantastisch dat zij dit hebben gedaan. Heel veel dank 
voor jullie inzet meiden!

Elk jaar organiseren we een Ontmoetingsdag voor 
iedereen die ons werk in Haïti en de kinderen van 

onze school een warm 
hart toedraagt. Maar het 
doet ook onszelf zo goed 
u te ontmoeten. Het geeft 
ons de moed en de energie 
om te blijven geloven in 
de kinderen van Haïti en 
dat we met onderwijs een 
verschil kunnen maken 
voor hun toekomst. Het 
was hartverwarmend het 
gezamenlijk enthousiasme 
en de verbinding te voelen. 
Dank u wel! En tot onze 
Ontmoetingsdag van 2023!

Verslag van de Ontmoetingsdag op 15 mei 2022
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Voedselhulp gaat door, doneer een pakket
Al twee jaar delen we met regelmaat voedsel-
pakketten uit aan de mensen in de omgeving 
van onze school; het gaat dan om families 
van de kinderen die bij ons naar school 
gaan, ouderen, zwangere vrouwen en andere 
hulpbehoevenden. Soms lopen mensen lange 
afstanden door de bergen naar onze school 
om een pakket op te halen. 

Het is fijn dat u dat blijft mogelijk maken. 
Gelukkig krijgen we ook nog steeds regelma-
tig donaties binnen om deze hulp te kunnen 
geven. Het blijft zo nodig. Heel veel dank 
daarvoor! 

Wilt u ook een voedselpakket doneren?  
Voor € 30,- kunnen wij een gezin te eten  
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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