
“Stichting Naar School in Haïti”

Westerbork, Haïti, juni 2003.

 

Beste lezers, 

 

Als eerste wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw 

steun aan onze stichting! Zonder onze vaste donateurs 

zouden wij de schooldeuren in Haïti moeten sluiten en zou 

Marijke de mensen die haar om hulp vragen, weg moeten 

sturen bij het hek van haar huis. Gelukkig is dit dankzij de 

giften vanuit Nederland niet nodig en kan Marijke nog 

steeds het werk verrichten dat helaas zo heel hard nodig is. 

 

Furcy Badio 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat ook de derde klas van 

onze nieuwe school in Furcy Badio gebouwd wordt. 

Bernardien Stoter heeft contact gelegd met het Anton 

Jurgens fonds en dit fonds heeft besloten de bouw van het 

derde lokaal vrijwel volledig te financieren. De golfplaten 

voor het dak worden betaald uit een gift van de Christelijke 

basisschool ‘t Schoolhuys in Houten. Wij zijn hiermee 

uiteraard erg blij want nu kunnen in september 2003 zo’n 

150 kleuters onze nieuwe school bezoeken. Het totaal aantal 

leerlingen dat de scholen van “Le Soleil De Hollande” 

bezoekt, komt hiermee op zo’n 390!! Maar voor het zover 

is, moet er nog heel veel werk in Haïti worden verricht. De 

school wordt gebouwd op een natuurlijke verhoging en naar 

elke klas komt een trap. De fundering is klaar en ook de 

trappetjes naar de drie klaslokalen zijn gemaakt. Op onze 

website www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl houden wij u 

op de hoogte d.m.v. foto’s en nieuwsberichten. 

 

 
 

Kalfou Badio 

In Kalfou Badio heeft Marijke helaas een controleur in 

dienst moeten nemen. Iemand die bewaakt dat de kinderen 

elke dag les en eten krijgen. De geruchten gingen dat dit niet 

altijd het geval was en vanuit Kenscoff is dit moeilijk te 

controleren voor Marijke. En dus heeft zij het zekere voor 

het onzekere genomen want het belang van de kinderen staat 

voorop. De controleur is erg blij met zijn baan en de eerste 

berichten zijn positief. Het is soms moeilijk om te begrijpen 

dat zulke dingen gebeuren. Daarvoor moet je het land, zijn 

bevolking en het leed dat zij hebben meegemaakt en nog 

dagelijks meemaken goed kennen. Jaren van onderdrukking 

en leven in bittere armoede spelen hierin een grote rol. 

Marijke heeft dit gelukkig kunnen accepteren, anders zou 

het voor haar onmogelijk zijn om in Haïti te werken.    

 

Kenscoff 

In het huis van Marijke gaan momenteel 92 kleuters naar 

school. Dit zijn de armste kinderen uit de buurt. De kinderen 

hebben bloedarmoede en zijn ondervoed. Dat kun je goed 

zien aan de haren, die zijn rood. Op school krijgen de 

kinderen elke dag melk en een warme maaltijd. Ook hebben 

vrijwel alle kinderen last van (spoel)wormen. Het is heel 

belangrijk dat wij de kinderen ontwormen. Als dit niet 

gebeurt, eten de wormen het kleine beetje voedsel op dat de 

kinderen binnen krijgen en voor het kind blijft niets over. 

Daarom geven wij de kinderen drie maal per jaar een 

wormenkuur. Bij kinderen die nog nooit eerder zijn 

ontwormd komen na een kuur soms wel negen! wormen uit 

het lichaam met een lengte tot ongeveer 25 cm. 

 

De armoede is momenteel groter dan ooit en de kinderen 

lijden daar het meest onder. Marijke had begin mei de zorg 

van twee kleine baby’s op zich genomen. Van de ene baby 

is de moeder een maand na de bevalling overleden. Er is 

geen familie die voor deze baby kan zorgen en daarom is zij 

door de vader voor adoptie afgestaan. Van de andere baby 

was de 18 jarige moeder ernstig ziek, zij kon geen 

borstvoeding geven. Het kindje kreeg alleen wat water met 

suiker en was er erg slecht aan toe toen aan Marijke om hulp 

werd gevraagd. Er is geen vader bekend. Marijke heeft de 

moeder naar het ziekenhuis gebracht waar zij na twee dagen 

is overleden. Ook dit meisje is door familie ter adoptie 

afgestaan. Zij maakt het gelukkig inmiddels goed. 

 

OPROEP! OPROEP! OPROEP! 

In de container die nu nog in Nederland staat, is nog ruimte 

voor goederen voor Haïti. De volgende spullen kunnen wij 

erg goed gebruiken: schoolmeubelen, schoolmaterialen, 

pennen, (kleur)potloden, viltstiften, vouwblaadjes, schriften, 

kladblokken etc. etc. U kunt hierover altijd contact opnemen 

met iemand van het bestuur. 

 

En dan nog dit…. 

De achterneef van Marijke, Mark Vletter, loopt momenteel 

stage in Haïti. Hij blijft bij Marijke tot eind oktober 2003. 

Op de achterzijde van deze brief stelt hij zich aan u voor en 

vertelt hij over zijn werkzaamheden in Haïti en zijn 

ervaringen tot nu toe. 

 

De vacature van Penningmeester is gelukkig vervuld. 

Dineke Oosting heeft deze taak op zich genomen en is reeds 

enthousiast aan de slag gegaan. Dineke heel veel succes!  

 

Wij hopen dat u het werk van onze stichting blijft steunen. 

Bij voorbaat heel erg bedankt namens de kinderen van Haïti! 

 

Hartelijke groeten, 

Carry Huijink-Jansen, secretaris



Kenscoff, juni 2003 

 

Beste lezers, 

 

Zoals al genoemd aan de voorzijde, ik, Mark Vletter, stel me voor. Ik ben 22 lentes jong, en derdejaars student Bedrijfskundige 

Informatica in Groningen. Ik loop 6 maanden stage in Haïti. Ik werk aan de website van de stichting en ik geef computerles aan de 

kleuters in onze school in Kenscoff. Daarnaast ondersteun ik Marijke bij haar activiteiten. 

 

Mijn aankomst was bijzonder, want gelijk de eerste dag zijn we naar de begrafenis gegaan van de moeder van een baby’tje dat Marijke 

tijdelijk in verzorging had genomen. De begrafenis was een indrukwekkende en heel natuurlijke gebeurtenis. Het was erg mooi om 

hier bij te mogen zijn. Het voelt heel goed dat het baby’tje nu een nieuw leven en een nieuwe kans krijgt, doordat de stichting hier zijn 

werk kan doen.  

 

Komend uit een land waar stromend water en elektriciteit zo normaal zijn als het opkomen van de zon, was het even wennen in Haïti. 

Je wast je in de tuin met water uit een ton. Elektriciteit heb je eens in de zoveel dagen een paar uur. Wat echter het meest wennen is 

zijn de mensen zelf. Ze missen hele voor ons normale en belangrijke inzichten. Een opgeleide Haïtiaan plaatste bijvoorbeeld, bij het 

eerste ontwerp van de school in Furcy, de ingang één meter van een muur van zand van enkele meters hoog. Marijke heeft toen 

voorgesteld de ingang aan de andere kant te maken. Ook houden ze dingen niet vast in hun geheugen. Je kunt ze 10x vertellen hoe ze 

de vloer schoon moeten maken maar dit blijft niet hangen. Het is een enorme overgang. Maar ik besef heel goed dat deze mensen al 

vele generaties geen scholing hebben gehad. Haïti is overigens een prachtig land, maar heel erg armoedig. Er zijn hele grote 

tegenstrijdigheden die mij erg raken. Het leven is veel te duur geworden voor de Haïtiaan door de devaluatie van het geld. 

 

Er is ook goed nieuws. In Kalfou Badio hebben we een kamer gehuurd. In september kunnen er nog eens 60 kinderen naar school 

gaan. Er was een ouderochtend in Kalfou Badio. De ouders waren heel blij met het werk dat in hun dorp door onze stichting wordt 

gedaan. Verder is de container aangekomen en leeggemaakt. Het is fantastisch wat er allemaal in de container zat. Het 

schoolmateriaal, de kleding, het speelgoed, het gereedschap, alle naaispullen en nog veel meer. Allemaal zaken die heel welkom zijn. 

Het zal een heel karwei worden om alles te inventariseren en uit te zoeken maar dat is het meer dan waard. 

 

Hartelijke groeten vanuit Haïti, 

 

Mark Vletter 

 

 

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! 

 
Emailadressen:  

Algemeen: info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl  
Bestuursleden:  voorzitter@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 secretaris@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 penningmeester@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

 

Internetadres:  www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

 

Voorzitter:           Secretaris:   Fondsenwerving:                        Penningmeester: 

Karin van Rijn           Carry Huijink-Jansen Bernardien Stoter-Hessling         Dineke Oosting-Boschman 

Torenstraat 32           Diepmaat 9          Linde 75   Kruisstraat 5-7 

3861 BT Nijkerk           9431 MP  Westerbork 2925 CE  Krimpen a/d IJssel  9411 PD  Beilen 

0332 47 09 45           0593 37 04 88  0180 52 08 09     0593 52 22 45 

 

 

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. 


