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Beste lezers, 

 

Allereerst wil ik iedereen hartelijk danken voor het 

medeleven dat is getoond rondom de onrustige politieke 

situatie in Haïti. In deze nieuwsbrief wil ik u dan ook 

informeren naar de stand van zaken in Haïti.  

 

In het nieuws kunt u er niet aan ontkomen, de onrusten in 

Haïti nemen steeds meer toe. Inmiddels ben ik ruim een 

week terug na een bezoek van 5 weken aan Haïti. Ook in 

Haïti zelf ontkom je er niet aan dat duidelijk is te zien dat 

het niet goed gaat in het land. Vooral de economische 

situatie in Haïti is erg achteruit gegaan. Door de slechte 

toestand van het land wordt alles steeds duurder. Ook de 

sfeer in het land voelde anders dan de laatste keer dat ik in 

Haïti was, anderhalf jaar geleden. Het voelde meer 

gespannen voornamelijk in de grote steden. Toch hebben we 

van de onrusten, zoals deze nu in het nieuws zijn te zien, 

niet veel gezien. Wel werd er veel over gesproken. Er 

werden veel demonstraties in Port au Prince of meer 

noordelijk in het land gehouden en daar vielen gewonden en 

helaas ook doden bij. 

Het noorden is eind februari ingenomen door de rebellen die 

willen dat president Aristide vervroegd aftreedt. De laatste 

berichten uit Haïti melden ook dat alleen Port au Prince nog 

in handen is van president Aristide en dat de rest van het 

land wil dat hij vertrekt. 

Het laatste weekend in februari zijn alle winkels en 

tankstations dicht gegaan en ligt al het verkeer en alle 

handel van goederen helemaal stil. Dit is vanwege alle 

barricades die er zijn neergelegd op de doorgaande wegen 

om indringers te weren en omdat er simpelweg geen benzine 

en diesel meer te krijgen is. Hierdoor kan niks en niemand 

meer worden vervoerd. 

Ook zijn er berichten dat het enige radiostation waar de 

waarheid werd verteld en uitgezonden is overvallen door 

aanhangers van president Aristide.  

 

Er is inmiddels een negatief reisadvies afgegeven om te 

reizen naar Haïti en veel vrijwilligers van andere 

organisaties, die tijdelijk in Haïti verbleven, zijn 

teruggekeerd naar huis.  

De Nederlandse ambassade in Haïti heeft iedere 

Nederlander in Haïti gevraagd een besluit te nemen om wel 

of niet te vertrekken. Het advies is om wel te vertrekken 

maar de keus in aan de Nederlanders zelf.  

Marijke zou 15 maart naar Nederland terugkeren maar heeft 

wel besloten om haar ticket enkele dagen te vervroegen. Zij 

zou, indien het mogelijk was, begin maart terugkeren naar 

Nederland. Helaas is het vliegverkeer helemaal stilgelegd 

omdat de rebellen dreigen om de stad Port au Prince in te 

nemen. American Airlines zal na woensdag 3 maart 

opnieuw bekijken of zij het vliegverkeer gaan hervatten. Dit 

betekent dat Marijke tot die tijd het land niet uit kan.  

Marijke is bewust niet overhaast het land uit gevlucht omdat 

het haar dan twee of meer dagen op het vliegveld zou kosten 

om een vlucht te kunnen krijgen. Marijke zou dan meerdere 

malen heen en weer moeten reizen naar Port au Prince wat 

op dat moment gevaarlijker was dan in haar woonplaats 

blijven. Verder had Marijke zo ook de tijd om alles goed af 

te ronden in Haïti zodat tijdens haar afwezigheid alles 

gewoon door kan gaan, net als anders. 

 

Marijke zelf verkeert niet in een gebied waar deze onrusten 

merkbaar zijn. Kenscoff, de plaats waar het huis staat en 

waar Marijke woont, ligt hoog in de bergen. In deze 

omgeving is alles helemaal rustig. Het is er zelfs veel 

rustiger omdat er geen handel meer kan worden gedreven. 

De andere scholen van onze stichting liggen nog verder de 

bergen in, achter  Kenscoff. Deze scholen functioneren 

helemaal normaal. Ouders houden hun kinderen wel sneller 

een dag thuis als ze horen over problemen. In de bergen 

waar onze scholen staan is nog bijna geen dag gemist. Wel 

is de school in Furcy enkele dagen gesloten geweest. Deze 

kleuterschool staat op overheidsgrond en dat is de reden dat 

de school voor enkele dagen is gesloten bij eerdere onrusten. 

Zondag 29 februari zullen 2 docenten langs de kerken in de 

bergen gaan om ouders te vragen hun kinderen gewoon naar 

school te laten komen. Als ouders bang zijn kunnen ze dit 

melden, dan laten wij docenten langs de huizen gaan zodat 

het onderwijs gewoon door kan gaan.. 

 

 
Onze muilezel Nedji 

 

Ondanks al deze trieste ontwikkelingen in het land gaat het 

gelukkig met de projecten van onze stichting erg goed. De 

stichting is inmiddels in het bezit van een heuse muilezel. 

Zij heeft door de kinderen van de school in Pierre Paul de 

prachtige naam “Nedji” gekregen.  

 



 

 

Nedji zal het vervoer van al het zand en eventuele andere 

materialen voor de scholen in de bergen gaan verzorgen.  

Verder heb ik een duidelijke ontwikkeling kunnen 

waarnemen in de manier van lesgeven van de docenten. De 

scholing die  

 

Wouda Bakker tijdens haar verblijf in Haïti aan de docenten 

heeft gegeven, was duidelijk zichtbaar. De docenten  

kunnen inmiddels meer individueel lesgeven, met resultaat, 

en dat is een hele vooruitgang met anderhalf jaar geleden. 

 

Verder zijn in Pierre Paul de eerste tuintjes aangelegd en de 

eerste zaden in de grond gestopt. Deze zaden zullen 

uitgroeien tot kool en prei. Deze landbouwactiviteiten zullen 

voor de schoolkinderen in Pierre Paul en Kalfou Badio een 

schoolonderdeel worden. 

 

In de laatste week van mijn verblijf in Haïti zijn Marijke en 

ik lopend naar het gebied Nouvelle Terrain, het plaatsje 

Sonis geweest. Dit gebied ligt ver achter Kalfou Badio in de 

bergen en deze mensen vertelde dat zij nog nooit “blanken” 

hadden gezien! 

Deze wandeling heeft voor mij 3 uur heen en 5 uur terug 

geduurd. Marijke is halverwege blijven slapen omdat zij de 

laatste 3 uur berg op niet meer zag zitten. 

Er is in deze omgeving geen enkele school. Sommige 

kinderen lopen 2 à 3 uur om naar onze school in Kalfou 

Badio of Pierre Paul te komen. De eerste dokter voor deze 

mensen is in Kenscoff, dat betekent voor deze mensen 5 à 6 

uur lopen door de bergen, want en taptap (een taxi) rijdt er 

niet en voor het gedeelte waar deze taptap wel rijdt hebben 

ze geen geld. U begrijpt het deze mensen hebben helemaal 

niets… 

   

In onze volgende bestuursvergadering gaan we in overleg 

om  hier een school te starten. Dit betekent dan wel dat we 

weer hard op zoek moeten naar financiële ondersteuning. 

We kunnen dan in de huidige kerk, school houden. Gezien 

de staat van de kerk op dit moment (zie foto, de kerk bestaat 

alleen uit een geraamte van bamboestokken) betekent dit dat 

we moeten verbouwen. 

 

 
Kerk in Sonis, Nouvelle Terrain 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk zal van een dak moeten worden voorzien zodat er 

ook daadwerkelijk school kan worden gehouden en niet dat 

met elke regenbui de kinderen naar huis worden gestuurd 

omdat zij nat worden. Ook zouden we dan graag direct het 

gehele gebouw dicht willen maken zodat ook deze kinderen 

gebruik kunnen maken van lesmateriaal. Doen we dit niet  

dan zal het materiaal direct wordt gestolen omdat we dit 

nergens kunnen opslaan in een gesloten ruimte.  

Ouders zijn bereid alle materialen naar Sonis te dragen en 

willen helpen daar waar wij hun hulp nodig hebben. 

Woensdag 25 februari zijn er 74 kinderen ingeschreven  

tussen de 3 en 8 jaar. 5 maart zal er een 2
e
 inschrijving 

plaatst vinden.  

 

Verder hebben we in dit gebied, waar de mensen zelfs geen 

geld hebben om kleding te kopen, kleding kunnen uitdelen. 

Deze kleding, gegeven door Fin Fasion, is in de container 

naar Haïti vervoerd en is door de mensen in Sonis met open 

armen ontvangen. Fin Fasion “merci anpil”, heel erg 

bedankt namens de vrouwelijke inwoners van Sonis, 

Nouvelle Terrain. 

 

 
Plaatselijke bevolking Sonis, Nouvelle Terrain 

 

Als laatste zou ik u willen vragen niet te stoppen met 

doneren op het moment dat Haïti deze donaties het hardst 

nodig heeft. Wij krijgen van onze donateurs veel vragen of 

ons werk in Haïti nog steeds wel door gaat vanwege alle 

problemen van dit moment. Deze vraag is natuurlijk heel 

begrijpelijk en ik kan hierop uit eigen ervaring volmondig  

met “JA” antwoorden. Wij gaan door in Haïti, juist nu het 

land en vooral de kinderen dit zo hard nodig hebben. Het 

geld dat binnenkomt gaat, net als altijd, naar de plaatst waar 

het zo heel heel hard nodig is, Haïti!! 

Hopelijk kunnen de kinderen in Haïti ook dit jaar weer 

rekenen op uw steun. Alvast heel erg bedankt! 

 

 

Hartelijke groeten, 

Karin van Rijn, voorzitter 

 

 

 

Dagboek Marijke is te lezen op; 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/marijke 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


