“Stichting

Naar School in Haïti”

Orvelte, 21 juni 2002.
Lieve Mensen,
Hèèl hartelijk bedankt voor uw financiële
bijdrage. Het is ons met z’n allen gelukt om het
geld bij elkaar te krijgen dat wij nodig hebben
voor ons project “Le Soleil de Hollande” in
Kalfou Badio. Het is fantastisch! Wij hebben
inmiddels de bankafschriften opgestuurd naar
de Nationale Commissie voor internationale
samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.
Wij rekenen erop dat wij binnenkort het geld,
de verdubbeling, op onze rekening gestort
krijgen, zodat wij in augustus de school
kunnen gaan opknappen.
Het gaat goed met beide scholen. In Kenscoff
zullen in september 80 kleuters naar school
gaan. Karin en ik hebben wegens ruimtegebrek
besloten om de 14 kinderen van onze lagere
school in Kenscoff op onze kosten naar een
andere school te laten gaan.
Jorel is aangenomen als kleuterleider. Samen
met Mariane en Philonette zal hij de kleuters
begeleiden.
In Kalfou Badio gaan in september 130
kinderen naar school. De onderwijzers
Grègory, Sylvain en de twee assistentes
Odenie en Christa geven erg enthousiast les.
Wij zien ervan af het stuk land te kopen waar
de school op staat. Een ander terrein is
inmiddels gevonden en officieel opgemeten.
De eigenaar kon ons een officieel papier van
zijn grootvader laten zien van 15 december
1882. Het probleem is dat er vier families
eigenaar zijn en het kadaster in Haïti niet is zo
als wij het wensen. Wij hebben voor alle
zekerheid een betrouwbare advocaat in de arm
genomen.
Karin, onze voorzitter, is weer terug in
Nederland, zij heeft ons 6 weken geholpen.
Karin heel erg bedankt!

In augustus komen Dieuwke van Blitterswijk en
Bas Boerkamp als vrijwilligers naar Haïti om ons
project te ondersteunen. Dieuwke zal op beide
scholen onder andere teken- en schilderlessen
gaan geven en de onderwijzers begeleiden. Bas
neemt de verbouwing van de school in Kalfou
Badio, de bouw van het waterbassin en de
latrines op zich evenals het begeleiden van het
bouwrijp maken van het te kopen stuk grond.
Ook zal hij schoolmeubilair gaan maken.

Achterkant schooltje in Kalfou Badio

Onze penningmeester, Dick Staphorst, moet tot
onze spijt om gezondheidsredenen zijn functie
neerleggen. Dick, heel erg bedankt voor het vele
werk dat jij hebt gedaan.
Bij deze vragen wij of er een boekhouder is die
onze nieuwe penningmeester wil worden.
Graag contact opnemen met onze secretaresse,
Carry Huijink.
Van prachtige Scandinavische stoffen, die wij
gekregen hebben, gaan wij uniformen voor de
schoolkinderen naaien. Als u ons zou willen
helpen, bel met Marijke of Carry.
Wij, het bestuur, de onderwijzers en de kinderen
bedanken u heel hartelijk voor uw hulp. Door uw
steun kunnen wij, vrijwilligers, in september in
Haïti ruim 200 kinderen naar school laten gaan
en alle kinderen 5 dagen per week een maaltijd
geven.
Heel erg bedankt!
Marijke Zaalberg.

Hallo allemaal,

Haïti, Kenscoff eind mei 2002.

Na een vervroegd vertrek begin oktober 2001, heb ik opnieuw de mogelijkheid gekregen om vanaf 20 april
2002, voor 6 weken, de draad weer op te pakken binnen het project in Haïti.
Het is vertrouwd om weer terug te zijn en te zien dat leraren die wij vorig jaar hebben aangenomen zoveel
goed werk verrichten. Dat materialen die vorig jaar hier zijn aangekomen nog steeds compleet en heel zijn
en dat, op een enkeling na, de werknemers zich zelfstandiger ontwikkelen.
Deze 6 weken stonden vooral in het teken van het kopen van grond. Het stuk grond waar wij al een jaar
mee bezig waren is nu definitief van de baan. Deze familie had gelogen over het feit dat de grond van hen
is. De papieren bleken niet in orde en gemaakte afspraken zijn zij niet nagekomen.
Het besluit om niet met deze grond verder te gaan gaf een goed gevoel, want het bewandelen van een
eerlijke weg is het belangrijkste. Wij zijn opzoek gegaan naar een nieuw stuk. Inmiddels zijn we al ver in de
onderhandelingen. De eerste keer dat we het zagen kon ik mij daar niet echt een school voorstellen. Na te
hebben geluisterd naar de ideeën van de Haïtianen en een hoop “pa geyen problem” (het is geen
probleem) lukte dit uiteindelijk toch heel aardig en lijkt het mij nu een zeer goed stuk grond met vele
mogelijkheden.
Naast de vele gespreken, die Marijke en ik over de grond hebben gehad, heb ik met de oudere kinderen
met de computer gewerkt met een franse wiskunde cd-rom. De kinderen vonden het geweldig, het is
verbazingwekkend hoe snel ze dingen oppakken of juist blijkt dat ze dix-huit (18) niet eens kunnen lezen.
Vooral het lezen van de franse taal geeft problemen.
De kleinere kinderen, die een labtop hebben gewerkt, wisten in eerste instantie niet wat hen overkwam,
maar het was geweldig om te zien hoe snel ze het werken met de muis door hadden.
Tijdens een zoektocht in de bergen naar een hoogzwangere moeder, belandden wij, na het bewandelen
van smalle en steile paadjes in het plaatsje Robin bij een huisje waar haar dochtertje bij haar vader en
stiefmoeder woont. Toen wij haar na herhaaldelijk vragen onder ogen kregen bleek zij totaal ondervoed en
apathisch. Als wij enkele weken later waren gekomen had het meisje het niet overleeft. De beslissing om
haar mee naar huis te nemen was snel gemaakt. Het bleek dat zij 3;5 jaar is.Toen wij haar vonden woog zij
nog geen 7 kilo, had een omvang van haar bovenarm van 9 cm (ondervoeding begint bij 13,5 cm), zij heeft
schoenmaat 20, is 78 cm lang en er leefde een uitgebreide luizenfamilie op haar hoofd.
De dokter kon in eerste instantie buiten ondervoeding niets speciaals vinden. Na de eerst wasbeurt kregen
we haar niet eens volledig schoon. Haar oranje haar hadden wij afgeknipt en alle luizen waren na
behandeling verdwenen. Wat een triest hoopje mens!
Heugelijk is te melden dat zij na twee weken twee soorten parasieten, 7 spoelwormen van zo’n 25 cm heeft
overleeft, zij bijna 2 kilo is aangekomen en zij zienderogen opknapte en al een behoorlijke eigen wil begon
te ontwikkelen.
Dit is Haïti en dit is wat wij allemaal kunnen doen voor de kinderen hier. Het was heerlijk om weer terug te
zijn en ik ben blij te hebben besloten om in Nederland voor de Stichting actief te blijven als voorzitter.
Hopelijk kunnen wij dit werk nog lang blijven doen om de kinderen in Haïti een betere toekomst te bieden.
Groetjes Karin van Rijn
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