
Heel veel dank vanuit Haïti

Mijn naam is Marc Arthur ST FILS. Ik ben de boekhou-
der van L’École Soleil de Hollande. Ik ben blij dat ik deze 
brief kan schrijven aan alle SNSiH-donoren in  
Nederland.

Onderwijs is de basis voor groei van iedere samenleving. 
Daarom  bedank ik u voor het geweldige werk dat wij 
kunnen doen in de Haïtiaanse samenleving. Wij zijn een 
grote steunpilaar die veel kracht geeft aan veel kinderen. 
Wij bieden veel jongeren hoop op een betere toekomst. 
Nogmaals bedankt voor alles.

Ik hoop dat dit werk altijd door kan gaan, zodat meer 
kinderen de kans krijgen onderwijs te volgen en op die 
manier hoop te houden op een betere toekomst. 

Bedankt met heel mijn hart en ik wens u een goed jaar 
2023 en een goede gezondheid. Mesi anpil! 

Marc Arthur ST FILS
Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Nieuw in de  
nieuwbrief
Te beginnen met deze nieuwsbrief 
gaan er wat dingen veranderen.  
De tekst is gedrukt in een iets groter 
lettertype. In elke nieuwsbrief zal 
een lid van het personeel van L’École 
Soleil de Hollande zich aan u voor-
stellen. Dat gebeurt in de rubriek 
‘Wij werken voor L’École Soleil de 
Hollande’. Zij vertellen daarin iets 
over zichzelf, hun werk, hun droom 
of wens voor de school en zij laten 
u persoonlijk weten waarom zij de 
steun van ‘Stichting Naar School in 
Haïti’ en dus van u als donateur zo 
belangrijk vinden. Deze keer bijt de 
boekhouder, Marc Arthur ST FILS, 
niet alleen het spits af, hij bedankt u 
ook vanaf de voorpagina.
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De directeur van onze school L’École  
Soleil de Hollande schrijft:
“De situatie in Haïti is chaotisch, angstig en 
ernstig. Dit neemt het plezier niet weg om elke 
ochtend op te staan   om naar het werk te gaan. 
De school L’École Soleil de Hollande is voor 
mij een toevluchtsoord, een plek waar ik me 
veilig voel. Ik word blij van de dynamiek van de 
medewerkers, hun moed en hun wil om door te 
gaan. De liefde van kinderen, de erkenning van 
ouders geven mij de kracht om verder te gaan. 

De sociaalpolitieke en 
sociaaleconomische situ-
atie van het land en de 
groeiende onveiligheid, 
hebben echter wel invloed 
op mijn werk. Ontvoe-
ringen, bendeoorlogen 

en de geweten loze moord op politieagenten en 
andere mensen creëren een klimaat van angst 
en permanente stress. 
Wij moeten goed nadenken voordat we naar 
Pétion-Ville gaan om bepaalde materialen te 
kopen die nodig zijn voor het goed functione-
ren van onze school. 

Armoede, ellende, honger zijn overal om mij 
heen. De boeren en Madam Sarah kunnen 
niet naar de stad om hun oogst te verkopen uit 
angst beroofd, verkracht of ontvoerd te worden. 
Voor hen is het net zo moeilijk om aan voor-
raden te komen. Dat is de context waarin onze 
school nu draait. 

In tegenstelling tot andere scholen die in  
september 2022 hun deuren niet konden 
openen, werkt onze school sinds augustus 2022 
non-stop. 

Dankzij uw donaties hebben we onze gemeen-
schap levend kunnen houden. Onze aanwezig-
heid in Kablain is een verademing voor ouders, 
een baken van vertrouwen voor de streek en 
een bron van hoop en geluk voor kinderen. 
Ik zal u eeuwig dankbaar zijn.”

Met vriendelijke groet, 
Kempe‘ s JEAN, directeur

L’École Soleil de Hollande, een toevluchtsoord

Bedankt!

Van MRC-Holland Foundation in  
Amsterdam, verbonden aan een DNA-diag-
nostiek bedrijf, ontvingen wij wederom een 
prachtige donatie. Met haar missie ‘gelijke 
kansen voor ieder kind’ zet MRC-Holland 
Foundation zich in voor onderwijsprojecten 
in ontwikkelingslanden. Wij zijn heel blij 
met hun inmiddels jarenlange ondersteu-
ning. Heel veel dank! Mesi anpil!

Van Rotary Club Voorschoten-Leid-
schendam ontving Marijke op 17 januari 
een prachtige gift van € 10.000. Hiermee 
ondersteunen zij ons computeronderwijs 
en onze Praktijk PABO. Vanaf klas 3 leren 
onze leerlingen een computer te gebruiken. 
Hierdoor gaat er letterlijk een wereld voor 
hen open. Bedenk dat onze leerlingen thuis 
geen elektriciteit hebben, dus geen computer 
of telefoon. Nu is het mogelijk ook een as-
sistent op te leiden om samen met Elson de 
computerlessen te geven. 

Heel veel dank! Mesi anpil!
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Onze school L’École Soleil de Hollande is dit 
hele school jaar elke dag open. Wij zijn er trots 
op dat 277 leerlingen onderwijs krijgen en onze 
onderwijzers zich enthousiast inzetten. Elke 
dag krijgen alle leerlingen en het personeel een 
warme maaltijd. Voor een deel van de kinde-
ren is dat vaak het enige dat zij die dag te eten 
krijgen. 

Daarom geven wij meerdere families elke 4 
weken een voedselpakket en krijgen Kervensia, 
Kervens, Darlandia en Mirlande voor en na 
schooltijd een extra maaltijd. Regelmatig delen 
wij aan enkele families een voedselpakket uit. 
Het is zo nodig!

Ook geven wij enkele leerlingen kleding en 
schoenen of sturen wij hun op onze kosten naar 
de dokter. Mede door ondervoeding is de hy-
giëne thuis slechter en door onkunde ontstaan 
er steeds meer ziektes. Er is nu meer controle 
op onze leerlingen zodat wij kleine kwaaltjes 
eerder kunnen behandelen.

Voedselhulp; helpt u ook mee?
Haïti leeft in erbarmelijke en chaotische omstandigheden. Door dit 
alles zijn de voedselprijzen gestegen. Wat zijn wij blij met de giften 
die wij mochten ontvangen. 

Alle donaties in de afgelopen maanden voor ‘Rijst en zaden’ hebben 
wij gebruikt om opnieuw voedselpakketten uit te delen. Een voed-
selpakket kost € 35,-. 

Maak uw bijdrage over op NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting 
Naar School in Haïti, onder vermelding van ‘Rijst en zaden’. U geeft 
een gezin hoop in deze donkere tijd. Helpt u mee?

Tweemaal per jaar worden onze kokkin en 
de dames in ons kinderhuis gecontroleerd op 
ziektes. Allemaal hebben zij in meer of mindere 
mate salmonella, helicobacter pilory, wormen 
en/of parasieten. Een groot probleem. Er is  
controle op korte nagels, schone handen,  
hygiëne in de waterreservoirs en in de keuken. 
Door gebrek aan voorlichting hebben de  
mensen in deze omgeving nauwelijks verstand 
van het gebruik van medicijnen. Daardoor 
maken zij kuren niet af. Er wordt aan gewerkt, 
maar het blijkt erg moeilijk, zeker nu Marijke 
er niet is. 

Een belangrijke rol voor onze school voor de omgeving
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Vooraankondiging Ontmoetingsdag zondag 5 november 2023
Graag nodigen wij jullie uit voor onze Ontmoetingsdag in Windesheim! Dit jaar op zondag 5 
november. Zet het in de agenda! Let op onze volgende nieuwsbrieven en op de website voor meer 
informatie. www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



Mijn naam is  
Mariemirca Mérisier 
van den Berg en 
ik ben geboren in 
Pétion-Ville, Haïti. 
Ik ben geadopteerd 
en naar Nederland 
gekomen toen ik 3 
jaar oud was. Ik ben 
opgegroeid in Alk-
maar en inmiddels al 
26 jaar in Nederland. 
Ik ben een startende 

ondernemer en maak met veel plezier handge-
maakte bruidsjurken en miniatuurontwerpen 
voor mijn bedrijf Mérisier Bridal.

Door mijn adoptieouders ben ik natuurlijk 
bekend met Stichting Naar School in Haïti en 
heb door de jaren heen veel steun van Marijke 
ontvangen. 

IBOTA waterfilters en  
Stichting De Gevulde  
Waterkruik
Door de zeer onveilige situatie 
in Haïti is het onmogelijk onze 
container naar Haïti te versturen. 
Hierdoor komen de waterfilters 
van Ibota niet bij de Haïtianen, 
terwijl ze die nu juist zo goed 
kunnen gebruiken. 

Ook is het door de grote onveilig-
heid helaas echt onmogelijk naar 
Haïti te reizen om Haïtianen te 
leren hoe een wateropslagtank te 
maken. Zo kan ook het prachtige 
project van ‘De Gevulde Water-
tank’ nog niet opgepakt worden. 
Wij hopen en wachten op betere 
tijden.

Ik heb mijn biologische familie in Haïti in 
2017 terug kunnen vinden via Facebook en in 
2019 heb ik zelfstandig de reis gemaakt naar 
Haïti om al mijn familieleden te ontmoeten. 
Dat was erg spannend en ik moest er de no-
dige moed voor opbrengen, maar ik kan met 
heel veel trots vertellen dat het een geweldige 
ervaring was! 

Haïti ligt me na aan het hart en met alle 
problemen in het land zoek ik steeds nieuwe 
wegen om te kunnen helpen. Zo ben ik ook 
bij het bestuur van de stichting gekomen en 
ik ben extra trots om mij voor te stellen als de 
eerste Haïtiaan in het bestuur! 

Ik ben erg warm ontvangen door mijn nieuwe 
collega’s en hopelijk ontmoet ik ieder op onze 
jaarlijkse ontmoetingsdag op 5 november. 

Groeten en tot snel!

Mijn eenmalige gift: hét  
alternatief voor de acceptgiro

Per 1 juni verdwijnt de acceptgiro. Mijn eenmalige gift is 
hét alternatief voor de acceptgiro. Het is een veilig en 
betrouwbaar 
betaalmiddel om 
een eenmalige 
donatie te doen 
aan een goed 
doel. Betalen 
met Mijn een-
malige gift is net zo veilig en vertrouwd als de acceptgiro. 
Goede doelen hebben samengewerkt om een goed en 
betrouwbaar alternatief te vinden voor de acceptgiro. Een 
betaling via Mijn eenmalige gift is een eenmalige betaling. 
Zij maken gebruik van dezelfde partij die de acceptgiro’s 
voor de banken verwerkt. 

Ook ‘Stichting Naar School in Haïti’ kiest voor deze ma-
nier om donaties te ontvangen.

Mariemirca Mérisier, ons nieuwe bestuurslid, stelt zich voor
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Mijn naam is Marc Arthur ST FILS. Ik werk 
als boekhouder bij L’École Soleil de Hollande. 
Ik ben geboren op 6 oktober 1994 in Port-au-
Prince. Ik woon samen met mijn 2 jongere 
broers en een oudere zus. Mijn vader stierf 
in 2010 na de aardbeving en mijn moeder in 
2017 door astma. Ik help met deze baan mijn 
gezin, ik betaal de studies van mijn 2 broers en 
help met levensonderhoud waar ik kan. Mijn 
baan biedt mij en mijn gezin hoop op een be-
tere toekomst. Kortgeleden, op 5 maart 2023, 
ben ik getrouwd.

Werken bij L’École Soleil de Hollande is het 
beste wat mij in mijn leven is overkomen.
Ik begon bij de school in september 2018. 
Daarvoor al hielp Madame Marijke mij met 
voortgezet onderwijs dankzij het François-
project. Daarna gaf mevrouw Marijke mij de 
kans om mijn beroepsopleiding te beginnen 
en zij gaf mij ook een baan als assistent-
boekhouder, dus ik ging aan de slag bij L’École 
Soleil de Hollande.

Ik vind alle kanten van mijn werk mooi, 
vooral als ik de armen help. Ik houd echt van 
het werk dat ik doe! Het zwaarste deel van 
mijn werk is dat ik soms moeilijke beslissingen 
moet nemen.

Tegenwoordig ben ik de hele week op school 
en ga ik in de weekenden naar huis in Pétion-
Ville. Aan het begin van de week vertrek ik om 
5:30 uur van huis, zodat ik altijd voor 7.30 uur 
‘s ochtends op mijn werk kan zijn. Ik reis met 
openbaar vervoer, wat op dit moment in Haïti 
best ingewikkeld is.

Mijn wens voor de school is dat de school 
kwalitatief goed onderwijs blijft bieden zoals 
wij nu al doen. Zodat wij door hen toegang te 
geven tot onderwijs meer kansen blijven geven 
aan de armsten. En dat de school nog lang 
mag bestaan en elke dag verder groeit.  
Ik zou graag willen dat de school een aantal 
beroepsopleidingen voor studenten opzet 
(zoals naaien, loodgieterswerk) zodat elke 
student de kans krijgt om de school te verlaten 
met een baan en zodat zij een betere toekomst 
hebben. 

Ik wil de donateurs in Nederland bedanken! 
Bedankt voor het geweldige werk dat u doet 
in de Haïtiaanse samenleving. Ik heb geen 
woorden om u te bedanken. Ik weet dat ‘dank 
u’ niet genoeg is om u te danken voor het 
geweldige werk voor de Haïtiaanse gemeen-
schap. 

Ik wil dat u weet dat uw gift van onschatbare 
waarde is. Dankzij u kunnen veel kinderen 
in Haïti naar een betere toekomst uitzien en 
hopen op een ander Haïti waar iedereen goed 
kan leven. U helpt niet alleen de studenten, 
maar ook de gemeenschap; echt heel bijzon-
der! 

Met alle hulp die u aan ons geeft voor scho-
ling, voeding, hygiëne, dokters en nog veel 
meer, hebben veel kinderen en veel ouders een 
beter leven en hoop op een betere toekomst. 

Bedankt met heel mijn hart. 
Marc Arthur ST FILS, boekhouder

Wij werken voor L’École Soleil de Hollande
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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

Marijke fietst naar Odyle en 
Mont Saint-Michel in Normandië

Gelukkig maak ik het goed, het lukt me steeds 
beter om te gaan met de angstige situatie in Haïti. 
Maar ook de verschrikkelijke aardbeving in 
Turkije en Syrië raken me enorm. Om beter om te 
leren gaan met deze situatie, maar ook dat ik niet 
naar Haïti kan gaan, ga ik deze fietstocht van 2.500 
kilometer ondernemen! Doel van mijn fietstocht 
is geld op te halen voor nieuwe schoolboeken voor 
onze leerlingen. En natuurlijk fiets ik ook voor 
mijn eigen plezier en gezondheid.

Ik kijk er enorm naar uit en 
hoop in het weekend van 8 
april te vertrekken. Op 16 april 
ben ik in Nieuw-Vossemeer bij 
de Fancy Fair. De voorberei-
dingen geven mij veel plezier. 
Sponsor je mijn kilometers? 
Dat kan op NL57 RABO 0369 466 500 t.a.v. 
‘Stichting Naar School in Haïti’, met vermelding: 
‘Ik fiets naar Haïti’. Of gebruik de QR-code. 

Heel hartelijk bedankt! Mesi anpil!  
Marijke

‘The Ride on Education 
2023’ van Enschede naar 
Berlijn van 22 t/m 29 juli!
Doe mee, trap voor onderwijs in Haïti,  
fiets jij met ons mee?
Laat je sponsoren! 
Het is een geweldig 
fietsavontuur! Een 
fietstocht in 8 etap-
pes van gemiddeld 75 
kilometer per dag, met 
tijd voor uitstapjes en 
gezelligheid. 

Wij beginnen in Nederland, al na 7 kilome-
ter steken wij bij Glanerbrug de grens over. 
Vervolgens fietsen wij in 8 dagen 663 kilo-
meter en slingeren langs diverse rivieren. 

Het beloven afwisselende etappes te wor-
den. Het is mogelijk halve dagen te fietsen. 
Doe jij mee net als Marijke Zaalberg (76)? 
Geef je op en fiets mee voor Haïti! 

Voor informatie:  
marijkezaalberg@gmail.com 

Scan de QR-code om te betalen voor 'Ik fiets

voor Haiti'.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 13 februari 2025.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fSkPsB

MJT1ysF1nX-ecPBA
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