
 

 

 

“Stichting Naar School in Haïti”                                                     
 

 

Westerbork, winter 2001-2002. 

 

Beste Mensen, 

Heel hartelijk bedankt voor uw hulp!  

Onderwijs, dat is een recht van ieder kind! 

Door uw hulp gaan in Kalfou Badio en in Kenscoff 130 kinderen naar school.  

 
Sinds half augustus hebben wij twee kleuterscholen met in totaal 76 peuters en kleuters. Daarnaast hebben 

wij 4 klassen  met in totaal 56 leerlingen, zij zitten in groep 3,4 en 5. Er zijn 4 leerkrachten en 2 

assistentes, zij werken met veel enthousiasme. De kinderen in Kalfou Badio eten elke dag brood, de 

kinderen in Kenscoff krijgen een warme maaltijd.   

 
De armoede brengt verschillende problemen met zich mee.  

• De meeste kinderen gaan naar school zonder iets gegeten te hebben, daardoor kunnen de kinderen 

zich niet concentreren en vallen op school in slaap.  Wij geven hen een maaltijd! 

• De kinderen hebben weinig kleren. In de regentijd (juli tot januari) regenen hun kleren nat of zijn 

hun kleren vuil. Wij hebben op school een grote koffer met truien en vesten. 

• De kinderen zijn vaak ziek en hebben wormen. Alle schoolkinderen ontwormen wij drie keer per 

jaar. Wij geven de kinderen regelmatig vitamines. 

 

Kalfou Badio ligt 10 kilometer ten zuiden van 

Kenscoff in de bergen. Vorig jaar is er een weg 

aangelegd, sindsdien was de school te bereiken 

met “openbaar vervoer”.  

De afgelopen maand is door de vele regens een 

bergwand naar beneden gestort, hierdoor is een 

groot gedeelte van de weg versperd en 

afgebrokkeld.   

De laatste 600 meter moeten we lopen. Wij 

hebben een kruiwagen gekocht, zodat wij de 

schoolspullen kunnen vervoeren.  

 

 Op dit moment ben ik me aan het voorbereiden om in januari  de leerkrachten te gaan her opleiden. Wat 

betreft de kleuterleidsters is dat geen probleem, dat is mijn vak. Toch zal ik ook mijn best doen de 

onderwijzers zo goed mogelijk bij te scholen.  

Vooral het gebruik van de materialen, het begeleiden van de kinderen en de volgorde van de lesstof is erg 

moeilijk voor hen. Steeds weer kom ik er achter dat de leerkrachten nooit met speelgoed hebben gespeeld 

of op school met materialen hebben gewerkt.   

In november was ik echt geschokt, ik bezocht een kleuterschool, er was helemaal geen speelleermateriaal. 

Er was niets! Deze kleuterschool is een onderdeel van een PABO! Dit geeft aan hoe groot het 
schoolprobleem is in Haïti! 

 

Eind december bestaat onze stichting drie jaar! Als wij terugkijken op wat er gedaan is en opgebouwd is, 

dan zijn wij erg blij en trots! Ruim 130 kinderen gaan naar onze scholen. Voor  een tiental kinderen wordt 

een andere school betaald. Aan zes kinderen wordt maandelijks eten gegeven en aan meerdere baby’s en 

peuters wordt dagelijks een warme maaltijd verstrekt. Veel kinderen worden geholpen met medicijnen, 

dokterskosten en kleding!  

 

 



 

 

 

 

 

Na drie jaar is het mogelijk om het CBF-keurmerk aan te vragen. Centraal Beheer Fondsenwerving 

controleert de goede doelen en of het geld op verantwoorde wijze wordt besteed. Hieraan zijn hoge kosten 

verbonden, bijna f 10.000,-. Wij zien de zin er van in, maar de hoge kosten doen ons twijfelen. Mogen wij 

het geld voor de kinderen besteden voor het keurmerk? Op dit moment heeft het bestuur besloten om het 

geld voor de kinderen te gebruiken. Wie zou ons wat betreft het keurmerk financieel willen ondersteunen, 

zodat wij in de loop van volgend jaar het CBF-keurmerk kunnen gaan aanvragen?  Het keurmerk is 5 jaar 

geldig. 

 

Van enkele vaste donateurs kregen wij het verzoek om geen acceptgiro’s te versturen. Op dit moment is 

dat moeilijk. Wij zijn bezig om het adressenbestand te vernieuwen, wij gaan de vaste donateurs een eigen 

bestand geven, zodat zij geen acceptgiro’s meer zullen ontvangen. Hopelijk is over enkele maanden dit 

probleem opgelost. Mocht u bij de voorjaarsbrief ongewenste acceptgiro’s ontvangen, laat het ons dan 

weten.    

 

In Haïti staan meerdere plannen op stapel.  Het 

kopen van een stukje grond bij de school in Kalfou 

Badio.  Het repareren van de school. Het 

vervangen van het dak van de school. Het bouwen 

van een waterreservoir, twee latrines en een 

keuken! Met lesgeven aan volwassenen starten wij 

in januari 2002. Wij houden u op de hoogte! 

 

ELK KIND HEEFT RECHT OP: VOEDING, 

KLEDING, ONDERDAK en ONDERWIJS! 

 

“Stichting Naar School in Haïti” probeert zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven!  

Door uw financiële ondersteuning maakt u het mogelijk! Wilt u ons helpen? Bij voorbaat héél hartelijk 

bedankt! 

 

Wilt u meer weten over ons werk? Heeft u belangstelling voor mijn dagboeken over het werk in Haïti? 

Neem dan contact op of vraag inlichtingen aan Janny Koning.                 

 

Het bestuur en alle kinderen wensen u de allerbeste wensen voor 2002! 

Met vriendelijke groet  

                                      Marijke Zaalberg. 

 

 
 

 

Rabobank: 36 94 66 500 t.n.v. “Stichting Naar School in Haïti”. 

 

Ons postadres voor Haïti:                                               Secretariaat:                                  

Stichting Naar School in Haïti                                        Janny Koning              

Marijke Zaalberg                                                            De Goorns 9 

C/o Lynx Air                                                                   9418 RC  WIJSTER   

P.O.Box 407 139                                                            Tel. : 0593 56 70 37 

Fort Lauderdale   

FL 33340 

 

Emailadres: marijkezaalberg@hotmail.com               koning848@zonnet.nl                               

 

De stichting “Stichting Naar School in Haïti”is opgericht op 29 december 1998 

en ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel onder nummer 04 05 76 45. 

 

 


