“Stichting Naar School in Haïti”
Westerbork, Haïti, maart 2003.

Beste Mensen,

Met een dubbel gevoel schrijf ik deze nieuwsbrief. Aan de
ene kant het gevoel van blijdschap, want met het werk in
Haïti gaat het erg goed. Daarover later meer. Aan de andere
kant een groot gevoel van verdriet. Het gaat niet goed met
het land Haïti.
Marijke is begin januari weer teruggekeerd naar Haïti. De
berichten die zij aan ons doorgeeft over de situatie in het
land zijn ronduit schrijnend. De armoede is ongekend groot.
Het geld wordt per dag minder waard. Zo schreef Marijke
ons dat zij op 24 januari voor 1 USD nog 7,75 H$
(Haïtiaanse Dollar) kreeg, op 1 februari was dit 8,15 H$ en
op 13 februari 10 H$. De prijzen stijgen dus enorm, het
gewone leven is voor de meeste Haïtianen onbetaalbaar
geworden. De bevolking is teleurgesteld in de regering en in
president Aristide. Dit leidt tot relletjes en stakingen. Het
openbare leven in Haïti ligt op sommige dagen volledig stil,
het is dan te gevaarlijk om de straat op te gaan. Er wordt met
stenen gegooid en er worden auto’s in brand gestoken. Op
zulke dagen gaat Marijke haar huis niet uit, geplande
afspraken kunnen dan niet doorgaan. Gelukkig heeft zij,
direct na aankomst in Haïti, Fritzner Louis in dienst
genomen. Deze man heeft haar een keer eerder beschermd ’s
avonds op straat. Fritzner was in eerste instantie
aangenomen omdat Marijke met arrestatie werd bedreigd
door mw. Samedy. Door de grote onrusten in het land komt
het extra goed uit dat hij bij Marijke is zodra zij uit huis
gaat. Het blijft natuurlijk vreselijk dat zulke maatregelen
nodig zijn. Maar het is wel begrijpelijk dat de Haïtiaanse
bevolking in opstand komt tegen hun mensonwaardig
bestaan.

In de vorige nieuwsbrief scheef onze voorzitter, Karin van
Rijn, al over het vullen van de containers met spullen voor
Haïti. Het is overweldigend hoeveel goederen voor de
kinderen in Haïti bij ons zijn ingeleverd. Heel erg
bedankt!!!! We hebben dan ook besloten om twee
containers aan te schaffen. Eén daarvan is nu vol en is half
maart in Haïti aangekomen. Het viel niet mee om dit te
regelen, daar kwam heel wat werk bij kijken. Gelukkig
kunnen wij ook in dit geval gebruik maken van de contacten
die onze partnerorganisatie, Quisqueya Universiteit (UniQ),
in Haïti heeft. De kosten voor de verscheping van de
container worden door de familie Coles van
Scheepvaartmaatschappij MSC betaald en de container kan
via de universiteit gratis Haïti in komen!!! Dit scheelt veel
geld en hiermee zijn wij natuurlijk ontzettend blij. De
container is eigendom van de stichting en zal in Haïti straks
dienen als opslagruimte.
En dan de bouw van de kleuterschool in Furcy Badio. Op
19 februari jl. is de samenwerkingovereenkomst met UniQ
getekend in het bijzijn van Ministers en ook onze Consul
Rob Padberg was uitgenodigd. Begin maart wordt met de
bouw van twee klassen begonnen. Een derde klas laat nog
even op zich wachten vanwege financiën. Wij hopen dat
tijdens de bouw van de eerste twee klassen kan worden
besloten om toch ook direct de derde klas te bouwen. Verder
zal worden begonnen met de bouw van een directiekamer,
een keuken, een waterreservoir en twee latrines. Het is de
bedoeling dat in september zo’n 70 peuters en kleuters naar
de kleuterschool in Furcy Badio zullen komen. Mocht ook
de derde klas klaar zijn, dan kunnen dit er zelfs 90 of 100
worden!
Verder willen wij u graag uitnodigen een bezoek te brengen
aan onze vernieuwde website:

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Aan deze site is de afgelopen weken erg hard gewerkt door
Mark Vletter, een achterneef van Marijke. Hij zal de site
afmaken en onderhouden. Op de website zullen wij onze
donateurs op de hoogte houden van de nieuwbouw, o.a. door
het plaatsen van steeds nieuwe foto’s. Mark gaat begin mei
Marijke een halfjaar ondersteunen in Haïti.
Zoals ik al schreef zijn er gelukkig ook veel goede
berichten. Het gaat ontzettend goed met het werven van
fondsen voor onze stichting. Bernardien Stoter doet al weer
geruime tijd dit werk voor de stichting en dat werpt vruchten
af. Op de achterzijde van de nieuwsbrief zal zij zich aan u
voorstellen en over haar werk schrijven.

Rest mij nu alleen nog u, namens de kinderen van Haïti, heel
héél hartelijk te bedanken voor uw steun en medeleven.
Dankzij u kan Marijke in Haïti werk doen dat (helaas) zo
heel hard nodig is!
Vriendelijke groeten,
Carry Huijink-Jansen (secretaris)

Krimpen a/d IJssel, maart 2003
Beste lezers,
Mijn naam is Bernardien Stoter. Ik ben 34 jaar, getrouwd en de trotse moeder van 1 dochter en 2 zoons. Mijn kinderen zijn geboren in
Haïti. Dat is hun vaderland, al zijn zij nu thuis in Nederland. Uit liefde en respect voor hen en voor hun achtergrond is bij ons de
interesse voor het land en alle achterblijvers gegroeid. Wij kwamen in contact met Marijke Zaalberg. Ik hoorde van haar werk en van
de positieve veranderingen die teweeg worden gebracht in het leven van hen die met de Stichting in aanraking komen. Daar wilde ik
ook een bijdrage in leveren! En zo is het gekomen. Inmiddels ben ik sinds een jaar bestuurslid en is fondsenwerving mijn voornaamste
taak. En het is een dankbare taak! Want wat is er mooier dan mensen enthousiast maken. Enthousiast maken voor een goede zaak.
Aandacht vragen voor kinderen in nood en zien dat het werkt? Want in het afgelopen jaar is er al veel bereikt.
Ik ben gewoon begonnen met het aanschrijven van mensen in mijn eigen leefomgeving. De diaconie van onze kerk, de school van de
kinderen en de kringloopwinkel in mijn woonplaats. En allemaal hebben zij inmiddels een steentje bijgedragen in de vorm van een
financiële bijdrage. Op de school van mijn kinderen heb ik deze week de kinderen uit de bovenbouw verteld over het werk van de
Stichting. Zij hebben binnenkort een feestdag om de verjaardagen van alle juffen en meesters te vieren. In plaats van cadeautjes voor
hun juf of meester, geven zij geld. En dat geld komt bij onze Stichting terecht. Het was geweldig om te zien, hoe de kinderen
meeleven en wat heb ik veel hartverwarmende reacties gehad! Vrijdag ga ik zelf de cheque met de opbrengst van deze actie in
ontvangst nemen!
Natuurlijk zijn er ook al heel wat brieven de deur uit gegaan naar fondsen. Fondsen die schenkingen doen aan Stichtingen die passen
binnen hun doelstelling. En dat kan echt gaan om duizenden euro’s. Wat is het vaak spannend om een enveloppe met een mij bekend
fondsenlogo op de deurmat te zien liggen. Want elke gift geeft nieuwe hoop. Naast brieven met de vraag om een financiële bijdrage,
verstuur ik ook regelmatig brieven aan bedrijven die een product verkopen waar wij op onze scholen in Haïti veel behoefte aan
hebben. Zo heb ik een viertal aanvragen voor ontwikkelingsmaterialen verstuurd, waarvan er tot op heden één heel positief is
beantwoord. Tenslotte gebeurt het ook dat wij benaderd worden door mensen die via de nieuwsbrief of de website lezen over het werk
van onze Stichting en dan zelf contact zoeken! Zo zijn wij al benaderd door een personeelslid van een basisschool die vroeg of wij
interesse hadden in afgekeurde meubilair. Ik ben zelfs een keer gebeld door iemand die in een restaurant via een voor hem vreemde
familie hoorde over onze Stichting. Ook deze man was zeer enthousiast en wilde ons werk graag steunen! Dit zijn maar enkele
voorbeelden van de vele initiatieven die worden genomen! En natuurlijk zijn wij blij met elke euro.
Want zeker weten dat elke euro ook echt besteed wordt aan de kinderen in Haïti. Zo is geven niet een druppel op een gloeiende plaat,
maar een bron van mogelijkheden voor mensen die het zoveel minder goed getroffen hebben dan ikzelf!

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!
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