
 

“Stichting Naar School in Haïti”                                                     
 

Kenscoff, Haïti, september 2002. 

 

Beste Mensen, 

Heel hartelijk bedankt voor uw hulp! Samen komt er veel voor elkaar! 

Onderwijs, dat is een recht van ieder kind! 

Door uw hulp gaan in september 240 kinderen in Kalfou Badio en Kenscoff 

naar school. De jongsten krijgen een uniform en iedereen een maaltijd!   

 
In Kenscoff geven wij les aan kleuters van 3 jaar tot 7 jaar. Er is een ochtend- en een middaggroep met 

ieder 40 kinderen. De 14 kinderen van onze lagere school gaan op kosten van onze stichting naar een 

andere school toe. In Kalfou Badio is één kleutergroep van 35 kleuters en 2 groepen van 6 tot 11 jaar, 

waarnaast nog één groep van 12 tot 30 jaar. In totaal werken er vier onderwijzers en 3 assistentes bij ons. 

 

Er heeft zich een probleem voorgedaan met het kopen van de grond in Kalfou Badio. De landmeter zou 

eind mei de papieren inleveren bij de notaris en alle landeigenaren zouden tekenen. Maar tot ons aller 

verbazing had de notaris geen enkel papier ontvangen toen ik in augustus terug kwam. De landmeter hield 

vol de papieren gegeven te hebben. Op 27 augustus kwam er aan het licht dat hij zijn werk niet had 

gedaan. Ik was ontdaan. Bas Boerkamp is hier om te bouwen. Wij zijn nu nog net zo ver als in mei. Er 

hebben pas vier van de tien landeigenaren getekend en Germaine, medeëigenaresse (en bestuurslid van de 

school) is overleden. Nu moeten haar acht kinderen ook tekenen. Het vergt veel van ons geduld. Dominee 

Johnny Bonnet Jean, voorzitter van ons schoolbestuur, zal met de landeigenaren gaan praten en zien dat 

het deze maand nog rond komt. Mede om druk uit te oefenen heb ik gevraagd om ook naar een ander 

terrein uit te kijken, want wij willen een school bouwen op eigen terrein, dat geeft de minste 

moeilijkheden.  

 

De afgelopen maand heeft het enorm veel geregend, de 

wegen worden erg slecht en ook de weg door de bergen 

is vaak slecht begaanbaar door gevallen zand en stenen. 

 

Eind 2002 zal er een container naar Haïti verscheept 

worden. Wij hebben al heel erg veel spullen maar willen 

graag nog een verlanglijstje aan u geven. Karin van Rijn 

is de coördinatrice in Nederland. De spullen kunnen 

o.a.afgegeven worden bij De Spinsteen, Melkwegje 1, 

Orvelte. Tel. 0593 32 22 20. Graag na 1 oktober. 

Onze verlanglijst: schriften, pennen, potloden, 

kleurpotloden, kinderschoenen, schoolmeubilair, 

schoolborden, schoolmaterialen, papier, behang, muurverf, schoolverf, bordkrijt,  handdoeken, 

theedoeken, dessertlepels, hele grote pannen, lakens, slagpluggen 10 cm, ladder, trap, pikhouwelen, 

scheppen, kruiwagens, betonmolen op aggregaat, boomzaag(beugel), spijkers. Heeft u ideeën, overleg met 

Karin! 

 
Piet Veenhouwer is aangetreden als penningmeester. Welkom Piet, wij zijn erg blij dat je deze 

bestuursfunctie op je wilt nemen. Heel veel succes met alle verschillende muntsoorten: Haïtiaanse dollars, 

Amerikaanse dollars en Euro’s! 

 

Nogmaals heel hartelijk bedankt namens de kinderen in Haïti voor uw fantastische hulp! Of het nu was 

door het storten van geld, het naaien van uniformen van de gratis gekregen Finse stoffen, een collecte in 

de kerk, tweedehand kinderkleding, een 25 jarig huwelijksfeest of het geven van een trapnaaimachine.  

Het is fantastisch! Met elkaar helpen wij de kinderen een betere toekomst te geven.                                

 

Met vriendelijke groet, Marijke Zaalberg. 



 

Kenscoff, eind augustus 2002. 

In de vorige nieuwsbrief zijn onze namen al genoemd, maar bij deze zullen we ons officieel voorstellen. Wij zijn Bas 

Boerkamp en Dieuwke van Blitterswijk. Na een periode van rondreizen (door Azië) kwamen we via mijn vader en 

zijn vrouw, in contact met Marijke. Zij hebben een kindje uit Haïti geadopteerd. We waren erg blij te horen dat we 

bij Marijke konden komen werken en wonen. Voordat we naar Azië vertrokken, hadden we al met verscheidene 

grote ontwikkelingsorganisaties  contact opgenomen en gevraagd of we bij hen vrijwilligerswerk konden doen. Maar 

helaas, als je voor hen wilt werken, moet je ingenieur of dokter zijn, of iets in die trant. Dat zijn wij niet. Bas is 

bouwvakker en ik ben docente beeldende vorming. Wat voor grote organisaties niet goed was, was voor Marijke 

ideaal. Bas kan de bouw van de nieuwe school begeleiden, en ik kan met de kinderen werken. 

 

Het is erg bijzonder hier te zijn. Je leeft echt tussen de mensen. Tijdens het reizen heb je ook contact met de mensen, 

maar dat is van een hele andere orde. Door echt tussen de mensen te wonen, leer je hun gewoontes kennen en de 

keerzijdes van het leven hier. De armoede is natuurlijk de donkerste daarvan.  

Het leven is hard, maar toch probeert men van allerlei situaties het beste te maken. Men is tevreden met de kleine 

dingen. Dingen die we in Nederland vanzelfsprekend vinden. De dankbaarheid die men toont wanneer je iets voor 

hen doet, is groot. Een voorbeeld. Gisteren kwam er een vrouw langs van wie de slippers helemaal versleten waren. 

Marijke had nog een nieuw paar slippers liggen en gaf deze aan haar. Zij was er zo blij mee, zo dankbaar. Een soort 

dankbaarheid dat je in Nederland haast niet meer tegenkomt. Of wanneer wij op bezoek gaan bij mensen en een foto 

meenemen van hun kind, dan zie je de lach op hun gezicht groter en groter worden. Het gezicht dat is getekend door 

het leven, straalt even van geluk. En wanneer ouders een kind ter adoptie hebben afgestaan en Marijke ze kan 

vertellen dat het goed gaat met hun kind in Nederland, dan is de dankbaarheid, die op hun gezicht is af te lezen, 

enorm. Pas dan begrijp je wat voor een opoffering de biologische ouders hebben moeten maken. 

  

Wij voelen ons zo bevoorrecht om deze mensen te mogen ontmoeten. Om te zien hoe ze hier ondanks alle armoede 

zich staande weten te houden. We kunnen dan ook haast niet wachten om te beginnen met het, voor ons, echte werk. 

De nieuwe school bouwen en met de kinderen creatief bezig zijn. De school gaat bijna beginnen. Wanneer jullie dit 

lezen is de school al begonnen, maar de bouw van het nieuwe project laat helaas nog even op zich wachten. Tot die 

tijd houdt Bas zich bezig met het maken van bankjes voor de kinderen, kasten voor de school en ander hand en span 

werk. Hij moet nog even geduld hebben. Maar we hebben al geleerd, ook al zijn we pas drie weken in Haïti, dat je 

hier per dag moet leven. We hebben er ontzettend veel zin in en we zijn heel erg benieuwd hoe alles gaat verlopen! 

We zullen jullie op de hoogte houden.  Bas en Dieuwke. 

 

ELK KIND HEEFT RECHT OP: VOEDING, KLEDING, ONDERDAK en ONDERWIJS! 

 

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen dit recht te geven!  

Door uw financiële ondersteuning maakt u het 

mogelijk!  

Wilt u ons helpen? 

Bij voorbaat héél hartelijk bedankt! 

 

Half november geven Karin en Marijke een lezing in 

Nijkerk  over Haïti. Inlichtingen bij Karin. 

 

Wilt u meer weten, een lezing organiseren of iets 

speciaals doen voor de kinderen in Haïti, neem dan 

contact op met iemand van ons bestuur!   
 

 

Emailadres: marijkezaalberg@hotmail.com                

 

Voorzitter:  Secretaris:         Fondsenwerving:                        Penningmeester: 

Karin van Rijn  Carry Huijink-Jansen        Bernardien Stoter-Hessling        Piet Veenhouwer 

Torenstraat 32  Joke Smitstraat 15        Linde 75                  De Slenk 18 

3861 BT Nijkerk  2401 KN Alphena/d Rijn         2925 CE  Krimpen a/d IJssel     1771 JH  Wieringerwerf 

0332 47 09 45  0172 43 19 15         0180 52 08 09    0227 60 27 55 

karinvanrijn@hotmail.com    huijinkjansen@hetnet.nl      bestoterhessling@hetnet.nl        p.veenhouwer@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.  


