“Stichting Naar School in Haïti”
Lees over ons speciale project “Le Soleil de Hollande”.
De Nederlandse regering zal na 1 april de giften
verdubbelen ten behoeve van de school in Kalfou Badio.
Westerbork, eind maart 2002.
Beste Mensen,
Deze brief heeft een feestelijk tintje! Maar eerst willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw hulp. Mede
door uw financiële steun gaan op dit moment 170 kinderen naar school.
In Kalfou Badio gaan 110 kinderen naar school, een nieuwe groep van 39 jongeren tussen de 9 en 28 jaar
is afgelopen januari voor het eerst naar school gegaan. Onze school is de enige school in deze omgeving,
de dichtst bijzijnde school is op een afstand van ruim drie uur lopen.
In Kenscoff gaan 52 kinderen naar de kleuterschool en 15 kinderen naar de lagere school.
De verdubbeling actie!!
De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO) gaat ons
project “Le Soleil de Hollande” mede financieren! Dit valt onder Minister Herfkens!
Het geld dat als gift na 1 april 2002 wordt gestort, zal door de NCDO verdubbeld worden.
Zelf moeten wij € 14.700 aan giften ontvangen om in aanmerking te komen voor de verdubbeling. In
totaal hebben wij € 29.400 nodig!

Wat gaan wij doen met dit geld in Kalfou Badio?
1. De school opknappen,
2. Twee latrines bouwen.
3. Een waterreservoir bouwen.
4. Een keuken bouwen en inrichten.
5. Speel-leermaterialen kopen
6. 90 kinderen een jaar naar school.
7. Een schoolbibliotheek starten.

Er zijn veel voorwaarden aan verbonden. Een zeer belangrijke is dat onze stichting zelf de helft van het
geld bij een brengt. Na controle van de bankafschriften door de NCDO wordt het geld door de NCDO
verdubbeld en wordt 90 % uitbetaald. Nadat alles klaar is en onze verslagen met foto’s en rekeningen
overlegd zijn en in orde bevonden, zal de laatste 10 % worden overgemaakt. Dit alles moet gerealiseerd
zijn voor december 2003.
Wij zijn een terrein aan het kopen in Kalfou Badio. De grond, waar de school/kerk op staat is officieel
gemeten (6 x 127 m2), alle papieren liggen bij de notaris. Wanneer ik half april terug kom in Haïti, kan er
getekend worden. Het geld is een speciale gift, gegeven om grond te kopen.
U zult begrijpen hoe blij wij zijn met dit alles en dat de kinderen hoogstwaarschijnlijk al het nieuwe
schooljaar kunnen starten in een school, die wind- en waterdicht is.
Op donderdagavond 4 april is er om 8 uur een lezing met dia’s in de Spinsteen in Orvelte, Melkwegje 1.
Parkeren bij huis! Heeft u vragen, bel 0593 33 30 80 of 06 29 00 44 33 (Marijke).
U bent van harte welkom! Graag zullen wij uw vragen beantwoorden.

Mocht u interesse hebben om enkele maanden (of langer) als vrijwilliger in Haïti mee te werken, dan
zouden wij dat heel erg op prijs stellen. Wij denken aan iemand die verstand heeft van bouwtechnische
zaken en een leerkracht voor de basisschool. Ook moeten er kasten, tafels en stoelen voor de scholen
gemaakt worden. Het is gewenst wanneer u Frans spreekt. De voertaal is Créool. Mensen met een
talenknobbel leren Créool snel.
Heeft u interesse neem contact op met Marijke via internet of tot half april per telefoon.
Ons bestuur is uitgebreid en veranderd. Karin van Rijn is sinds 3 januari voorzitter.
Onze secretaresse Jannie Koning heeft haar werk overgedragen aan Carry Huijink. Jannie, heel erg
bedankt voor jouw inzet!
Niet in het bestuur, maar in een adhocgroep verrichten meerdere mensen veel werk, zij helpen ons
adressenbestand te vernieuwen en de nieuwsbrieven te versturen.
Om kosten te besparen lijkt het ons een idee om de nieuwsbrief per e-mail te verzenden. Stelt u dit op
prijs, stuur onze secretaresse een e-mail.
Afgelopen najaar moest Karin van Rijn haar vrijwilligerswerk in Haïti vervroegd stoppen, omdat een
vriendin plotseling ongeneeslijk ziek was geworden. Karin heeft besloten om 19 april terug te komen naar
Haïti om haar werk voort te zetten.
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 onze secretaresse.
ELK KIND HEEFT RECHT OP: VOEDING, KLEDING, ONDERDAK en ONDERWIJS!
“Stichting Naar School in Haïti” geeft kinderen die kans!
Dat wordt mede mogelijk gemaakt door uw financiële steun.
Deze keer zal uw Euro verdubbeld worden! U zult begrijpen dat naast het geld dat nodig is voor dit
project, onze normale kosten gewoon doorgaan!
Bij voorbaat heel hartelijk bedankt namens de kinderen, ouders, onderwijzers en het bestuur !
Met vriendelijke groet
Marijke Zaalberg.

Onze website: www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl . Carla heel hartelijk bedankt!
Rabobank: 36 94 66 500 t.n.v. “Stichting Naar School in Haïti”.
Ons postadres voor Haïti:
Stichting Naar School in Haïti
Marijke Zaalberg
C/o Lynx Air
P.O.Box 407 139
Fort Lauderdale
FL 33340
Emailadres: marijkezaalberg@hotmail.com

Secretariaat:
Carry Huijink-Jansen
Joke Smitstraat 15
2401 KN Alphen a/d Rijn
Tel. : 0172 43 19 15.

huijinkjansen@hetnet.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.

Voorzitter:
Karin van Rijn
Torenstraat 32
3861 BT Nijkerk
Tel. 033 24 79 945.

karinvanrijn@hotmail.com

