
 

 

 

“Stichting Naar School in Haïti” 
 
 

Westerbork, Haïti, december 2002. 

 

 

Beste Mensen, 

 

Aan mij de eer om de voorzijde van deze nieuwsbrief te schrijven. 

En hoe kan ik anders beginnen dan u te bedanken voor uw hulp, in 

welke vorm dan ook! Het is fantastisch om te merken hoeveel 

mensen de “Stichting Naar School in Haïti” een warm hart 

toedragen!!!! 

 

Ik ben nu een jaar werkzaam in de functie van secretaris en kan 

samen met u terugkijken op een bewogen jaar. Het jaar begon met 

een vreugdevolle vermelding in onze eerste nieuwsbrief. Namelijk 

de verdubbeling van de door ons te ontvangen giften door de 

NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking 

en Duurzame Ontwikkeling). Dat geld zouden we gaan gebruiken 

voor de nieuw te bouwen school  in Kalfou Badio. Eindelijk zou 

een grote wens in vervulling gaan, maar helaas waren er ook 

tegenslagen. 

 

In eerste instantie waren er problemen met de koop van de grond 

waarop het schooltje/kerkje staat waar we nu gebruik van maken. 

De eigenaren wilden eerst geld zien en dan pas hun handtekening 

zetten. We besloten de school ergens anders te gaan bouwen. Maar 

ook met de koop van de grond op de nieuwe locatie gaat het helaas 

niet voorspoedig. Het blijkt erg moeilijk om alle eigenaren te 

vinden en Marijke is weken bezig geweest om erfgenamen van 

erfgenamen te vinden van de oorspronkelijke eigenaren uit 1882. 

Dit is nog niet helemaal gelukt. We blijven hoop houden op een 

goede afloop, maar soms zakt de moed ons in de schoenen.  

 

En juist op zo’n moment werd Marijke benaderd door Mevrouw 

Michaelle Saint-Natus van de universiteit Quisqueya in Haïti. Zij 

had gehoord dat onze kleuterscholen een goede naam hebben en 

heeft gevraagd of wij een kleuterschool willen bouwen bij de 

basisschool die er al is in het plaatsje Furcy Badio. Dit plaatsje ligt 

hemelsbreed 500 meter van Kalfou Badio vandaan, het is een berg 

verderop. Bij deze basisschool zal door Canadezen gebouwd gaan 

worden aan een school voor vervolgonderwijs. Een geweldige 

kans voor de kinderen die op deze school terecht komen. Zij 

kunnen vanaf hun 3
de
 tot en met hun 18

de
 levensjaar naar school!  

Onze stichting heeft de volledige vrijheid en verantwoordelijkheid 

in de bouw van een drieklassige kleuterschool en wij kunnen 

gebruik maken van de contacten die onze partnerorganisatie heeft 

met de ministeries in Haïti. U begrijpt dat wij zo’n unieke kans 

niet konden laten liggen. Aan de NCDO is inmiddels gevraagd of 

het mogelijk is om de locatie van onze bouwplannen te wijzigen en 

wij vertrouwen op een goede afloop. In Marijke’s dagboeken en 

via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om verwarring te voorkomen vermelden wij nog dat onze scholen 

in Kalfou Badio en Kenscoff uiteraard gewoon door gaan. Het gaat 

ontzettend goed op deze scholen. Ruim 240 kinderen komen 

dagelijks naar school om te leren en te spelen en ook krijgen zij 

allemaal een maaltijd. En dit allemaal dankzij onze donateurs in 

Nederland. 

 

 

 
 

 

Dan nog wat andere zaken. Van onze donateurs krijgen wij 

regelmatig het verzoek om geen, extra of voorbedrukte acceptgiro’s 

bij de nieuwsbrieven te versturen. Uiteraard willen wij aan al uw 

wensen voldoen maar administratief kunnen wij dit tot op heden nog 

niet verwerken. Ons streven is echter om in de toekomst aan uw 

wensen op dit gebied te voldoen, dus schroom niet ons dit te laten 

weten. Wij zullen hiervan zeker een aantekening maken en zodra 

mogelijk dit administratief verwerken. Om ons te helpen de 

verzendkosten van de nieuwsbrief zo laag mogelijk te houden kunt u 

er ook voor kiezen de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt 

uw e-mailadres doorgeven aan onze voorzitter Karin van Rijn. 

 

OPROEP! 

 

Tot onze spijt heeft onze nieuwe penningmeester zijn functie na 

korte tijd beëindigd. Wij zijn dus wederom op zoek naar een 

enthousiaste penningmeester met een warm hart voor de kinderen in 

Haïti. U kunt hierover contact opnemen met mij of met Karin.  

 

Het bestuur, de onderwijzers en de kinderen wensen u hele fijne 

feestdagen en een gezond en gelukkig 2003! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Carry Huijink-Jansen 

Secretaris 

 

Onze Website: www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

 



Nijkerk, december 2002 

 

Voorheen had ik, als vrijwilliger in Haïti, de eer om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Nu doe ik dit vanuit Nederland als 

voorzitter van de Stichting. En ondanks dat het werk in Haïti een passie zal blijven, is het een eer om deze functie ter uitvoer te brengen 

binnen het huidige bestuur van “Stichting Naar School in Haïti”. Naast het geweldige bedrag van onze vaste donateurs, begint nu ook 

de fondsenwerving zijn vruchten af te werpen en stroomt er ook via deze weg geld binnen. Marijke merkt inmiddels wat verlichting in 

haar takenpakket waardoor ze steeds meer tijd over houdt voor wat echt belangrijk is, de kinderen in Haïti!! 

 

De afgelopen periode heb ik mij bezig mogen houden met de inzameling van spullen voor de container die wij willen verschepen naar 

Haïti. Waar ik enorm van onder de indruk was, is het enthousiasme waarmee de mensen die mij belde probeerde mee te denken over 

hoe spullen op de juiste plaats konden komen. Soms kwamen ze tijdens zo’n telefoon gesprek opeens weer op andere goede ideeën. Ik 

vond dit echt helemaal geweldig!! Er zijn naaimachines en stoffen aangeboden, tevens een heel assortiment aan gereedschappen, 

ladders, kruiwagens met extra binnenbanden, een voetpomp en nog veel gebruikte handgereedschappen. Verder zijn er opnieuw 

schoolmeubels aangeboden en ook het meest simpele als spijkers, thermobekers, schoenen en kleding ontbraken niet. Ook is er een 

schoenendoos actie binnen een school op touw gezet. Dit is nog maar een klein deel van alles waarvoor ik ben gebeld. Inmiddels zijn 

we bezig om een container aan te kopen en is er iemand bereid gevonden om een klein gedeelte van een grote loods vrij te maken voor 

een bepaalde tijd. Dit zal het vullen van de container enorm vergemakkelijken en het is ons streven de container nog voor het eind van 

het jaar te laten verschepen. Wilt u hierbij helpen dan mag u natuurlijk altijd contact opnemen met een van ons!! 

 

In november hebben wij vijf lezingen gehouden. Ditmaal hebben we ook in Nijkerk een ruimte gevonden en een klein gezelschap wist 

de weg hiernaartoe te vinden. De vele foto’s, dia’s en alle Haïtiaanse spulletjes wisten ook nu iedereen weer te boeien. Marijke en ik 

kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Er zal dan ook in de volgende nieuwsbrief weer een datum worden vermeld van een 

nieuwe lezing. 

 

Dan rest mij nu nog u te melden dat wij het aankomende jaar opnieuw aan de slag zullen gaan met het werven van nieuwe fondsen en 

donateurs zodat we middelen hebben om de armste kinderen in Haïti een betere toekomst te bieden. Ook zullen we opzoek gaan naar 

een nieuwe penningmeester zodat het vele werk wat tot nu toe is verzet op dit gebied kan worden voortgezet. In Haïti zal Marijke verder 

gaan met de plannen om een zelfgebouwde school te realiseren, om de huidige scholen te verbeteren en de docenten bij te scholen in het 

onderwijs wat zij nu leveren. Al met al is het weer genoeg om mee aan de slag te gaan in het nieuwe jaar. En met uw steun zal dit zeker 

lukken.  

 

Met vriendelijke groeten,     

Karin van Rijn, voorzitter 

 

 

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 dit mogelijk. 

Wilt U ons helpen?? Bij voorbaat heel hartelijk dank!! 

 

Rabobank Westerbork: 36 94 66 500  

t.n.v. “Stichting Naar School in Haïti”. 

 

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         Vacature 

Torenstraat 32           Diepmaat 9          Linde 75                   

3861 BT Nijkerk           9431 MP  Westerbork 2925 CE  Krimpen a/d IJssel      

0332 47 09 45           0593 37 04 88  0180 52 08 09     

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


