
 

 

 

"STICHTING NAAR SCHOOL IN HAITI"  

Westerbork, najaar 1999 Beste mensen,  

Heel hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage, hulp en positieve gedachten voor ons werk.  

Even voor de duidelijkheid. Ik ben Marijke Zaalberg en werk sinds 1995 in Haïti in een ontwikkelingsproject. In 

1999 heb ik daar een eigen school opgericht.  

Onze overtuiging is dat elk kind recht heeft op voeding, kleding, onderdak en scholing!  

Op dit moment aan er 35 kinderennaar onze school "Le Soleil de Hollande" . De school wordt ehouden in ons 

huis. De inrichting is primitief. Ik heb 3 tafels gemaakt en 20 stoeltjes. Omdat we bijna geen speel- leer- materiaal 

hebben, heb ik verschillende puzzels gekocht. Coladopjes en steentjes gebruiken we om te leren tellen en sommen 

te maken.  

We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een eigen schoolgebouw.  

In ons huis wonen 10 kinderen! De jongste is 1 september '99 geboren en heet Rudolf. Gelukkig heeft hij een goede 

gezondheid. Zijn vader is 2 weken voor zijn geboorte overleden en zijn oma 4 weken daarvoor. De moeder had 

geen inkomen en stond er alleen voor. Rudolf is het 5e kind in het gezin. De moeder was ten einde raad, haar 

borstvoeding liep terug. 18 Dagen na de bevalling is zij bij ons komen werken, zij zorgt voor onze jongste 

kinderen. Leonel is een jongetje dat 4 juli 1999 geboren is in een straatarm gezin. Zijn moeder is geestelijk ziek. 

Toen ik Leonel zag, twee maanden oud, totaalondervoed, huilend van de honger, armpjes en ribben zo mager, vuil 

op zijn lijfje, korsten op zijn hoofdje, toen was het duidelijk dat ik dit jongetje hulp moest bieden. Hij bleek minder 

dan 2 kilo te wegen. Goddank is hij HIV-negatief. Na 2 moeilijke dagen en nachten, groeit hij als kool en woog 

2300 gram voordat ik naar Nederland vertrok. Hij lachte op 20 september.  

Blondine is 15 maanden, haar moeder overleed een maand na haar geboorte. Zij is kerngezond en loopt als een 

kievit. Het is een heerlijk meisje dat graag in haar handen klapt en danst. Zij begint te praten.  

Catie is 5 jaar. Haar ouders zijn straatarm. Catie was 3 maanden bij ons, vervolgens 3 maanden thuis. Zij bleek 

weer onder de schurft, korsten op haar hoofd en kin. Veel infecties op haar billen en benen. Kortom totaal ver- 

vuild en ondervoed. Zo ook haar zus Sandra. Zij had schurft en wormen. Was mager en erg ondervoed. Ik kon niet 

anders dan de 2 zusjes in huis terug nemen.  

Jarline is een half zusje van Leonel, zij was er slecht aan toe. Schurft in een erge vorm, vuil en ondervoed. Na een 

week hadden alle drie meisjes weer energie en was de schurft bijna over.  

Miguelle is een lief meisje van 8 jaar, zij woont sinds maart bij ons. Zij is een zeer intelligent meisje, zij doet wat 

zij wil en vertelt zelden de waarheid.  

Yves is een jongen van 9 jaar. Hij woont sinds februari bij ons. Hij is een fijne knul. Hij plast erg vaak in bed, is 

allergisch, hij hoest veel. Hij zit in de tweede klas van de basisschool en is leergierig. Met veel plezier en gemak 

maakt hij puzzels van 200 stukjes. Hij houdt van voetballen.  

Jean-Robert is 13 jaar. Hij is erg goed in voetballen. Hij is een jaar naar school geweest, hij doet goed zijn best. De 

taken die hij thuis moet doen, zoals water halen, doet hij zelfstandig,  

Oavius is 20 jaar. Ik dacht dat hij 14 was. Hij is door zijn vader en stiefmoeder uit huis gezet en sliep op straat. Hij 

gaat bij ons naar school. Hij is een fijne knul en voetbalt in hetzelfde elftal als Jean-Robert.  

Wij helpen ook op een breder vlak, er is zoveel nood in Haïti!  

* Elke week geven we twee babies melkpoeder, omdat de moeder geen voeding heeft. De babies wonen thuis.  

* Meerdere personen heb ik geld geleend om in hun eigen onderhoud te voorzien. Het paard van een man was  

overleden, hem heb ik geld geleend zodat hij een ander paard kan kopen, nu verdient hij weer geld  

* Een vrouw met 4 kinderen, haar man is 5 maanden geleden overleden, heb ik geld geleend om een kamer te huren  

en een bed te kopen, zodat zij niet op de grond hoeft te slapen. Zij werkt 's nachts bij ons.  

* Enkele kinderen gaan met onze financiële hulp naar een andere school.  

* Volwassenen krijgen voorlichting en hulp i. v.m. gezinsplanning  

 

 

 



 

 

 

 


