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Beste lezers, 

 

Hoe kan ik deze nieuwsbrief anders beginnen dan u te 

bedanken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook. 

Zonder uw donaties zouden wij ons werk niet kunnen doen 

in een land waar dat juist zo heel hard nodig is. Maar het is 

ook altijd fijn om te merken hoeveel mensen met ons 

meeleven. Het doet ons goed en geeft Marijke steun om 

door te gaan op de momenten waarop het wel eens heel 

moeilijk is. Heel hartelijk bedankt! 

 

Haïti 
Na een kort verblijf in Nederland is Marijke onlangs weer 

teruggekeerd naar Haïti. En helaas heeft Haïti weer het 

nieuws gehaald en dat betekent meestal niet veel goeds. Dit 

keer is het de enorme regenval en de overstromingen 

waardoor alweer de armste mensen zijn getroffen. De 

overstromingen waren in het grensgebied bij de 

Dominicaanse Republiek in de omgeving van Fond 

Verrettes. Marijke heeft gehoord dat er een kerk, waarin 300 

mensen aan het bidden waren, is meegesleurd door de 

enorme modderstromen. Vele honderden mensen zijn 

omgekomen, nog meer mensen zijn dakloos geraakt. 

Ook in de woonplaats van Marijke (Kenscoff) heeft het veel 

geregend. Het huis van Marijke is erg vochtig dus u kunt 

wel nagaan hoe het zal zijn in de hutjes van de arme 

mensen. Het leven op Haïti is enorm zwaar en het lijkt 

steeds erger te worden. 

 

In een maand tijd is de prijs van een zak rijst maar liefst 

verdubbeld en dit geldt eigenlijk voor alle prijzen. Ook de 

maïs en spaghetti zijn duurder geworden. Steeds meer 

mensen lijden honger. Op onze scholen willen wij het liefst 

alle kinderen eenmaal per dag een maaltijd geven. 

Organisatorisch maar vooral financieel is dit niet altijd 

mogelijk maar wij doen ons uiterste best. Dagelijks krijgen 

bij ons zo’n 100 kinderen en 10 volwassenen eten. Door de 

enorme prijsstijgingen bestaat de kans dat wij hen niet meer 

dagelijks een maaltijd kunnen geven. Blijft u de kinderen 

van Haïti alstublieft zoveel mogelijk steunen door uw gift 

aan ons over te maken!!!!!! 

 

 
 

Met de opkomst van kinderen op onze scholen gaat het 

goed. In Furcy zijn door de enorme regenval wel wat minder 

kinderen op school geweest. Zij moeten namelijk een 

riviertje oversteken en dat is nu heel gevaarlijk. In Pierre 

Paul en Kalfou Badio was de opkomst, ondanks de regenval, 

wel erg goed. Minder goed nieuws is dat de prijzen van de 

schoolboeken zijn gestegen. In augustus en september 

konden scholen een korting krijgen van de regering, dat zal 

naar verwachting nu niet zo zijn. Dit is voor alle scholen een 

strop, ook voor ons. 

 

Nederland 
Ook in Nederland gebeurt er van alles. Op 23 mei jl. was er 

in Zutphen een ontmoetingsdag voor adoptie-ouders met een 

kind uit Haïti. Wij hoorden kort van te voren van dit 

evenement en hebben gevraagd of een aantal bestuursleden 

onze stichting daar mochten vertegenwoordigen. Het was 

een geslaagde dag en er was veel belangstelling voor ons 

werk in Haïti. Er werd soep verkocht naar een Haïtiaans 

recept en de opbrengst wordt verdeeld over de aanwezige 

organisaties. Daarvoor willen wij de organisatoren van deze 

dag heel hartelijk bedanken! 

 

Ook willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de 

spullen die zijn aangeleverd voor Haïti. Enorm veel zakken 

met kleding en schoenen maar ook schoolmeubelen zijn de 

laatste tijd op diverse adressen afgeleverd. Omdat de 

container momenteel zo goed als vol is, moeten wij een stop 

zetten op de meubelen en volwassenkleding. Kinderkleding 

en schoenen kunnen wij nog wel gebruiken omdat daarmee 

de gaatjes in de container kunnen worden opgevuld. Verder 

kunnen wij heel goed (oude) kettingen, armbanden en kralen 

gebruiken. Vrouwen kunnen hiervan armbandjes rijgen die 

in Nederland worden verkocht, zo verdienen zij iets extra’s. 

 

Oproep!!!!! 
Verder is het zo dat de loods waar onze container 

momenteel staat, verkocht is per 1 augustus a.s. Wij moeten 

dus op zoek naar een nieuwe ruimte waar de container kan 

komen te staan. Ook zoeken wij vrijwilligers die ons op 17, 

24 of 31 juli a.s. kunnen helpen met het vullen van de 

container en eventueel verhuizen naar de nieuwe 

opslagruimte. Dus heeft u opslagruimte of kunt u helpen met 

inpakken, neem dan alstublieft contact op met Mariken van 

Blitterswijk, telefoonnummer 0570 63 42 93. 

 

Wilt u meer lezen, kijk dan ook eens op onderstaand 

internetadres. Marijke houdt een dagboek bij zodat u het 

dagelijkse leven in Haïti op de voet kunt volgen. 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/marijke 

 
Hartelijke groeten, 

Carry Huijink, secretaris 

 



 

Deze keer heb ik het genoegen een stukje in de nieuwsbrief te schrijven.  

Ik ben Dineke Oosting, 34 jaar en woonachtig in Beilen. Ik ben sinds 1,5 jaar penningmeester van de stichting. Een aantal jaren 

geleden ben ik in contact gekomen met de stichting en volgde via de nieuwsbrieven de geweldige ontwikkelingen voor de kinderen in 

Haïti. De directe en goed controleerbare manier waarop de gelden worden besteed, deed mij besluiten om mij hiervoor in te zetten. 

Met een enthousiast en leuk bestuur en een groot aantal vrijwilligers op alle terreinen wordt er gezorgd dat het werk voor Marijke in 

Haïti mogelijk blijft en de kinderen een betere toekomst kunnen krijgen. 

Als penningmeester van de stichting kan ik u verzekeren dat inderdaad alle giften zo efficiënt mogelijk worden besteed. 

 

Het laatste jaar is het aantal leerlingen wat naar school gaat enorm gegroeid tot wel ca. 600! 

Dit alles brengt met zich mee dat de vaste kosten per maand ook behoorlijk stijgen waaronder salarissen van de docenten, 

schoolmaterialen, onderhoud “schoolgebouwtjes”, eventueel voedsel en medicijnen voor de kinderen etc.  

 

Gelukkig kan de stichting al op veel steun van u rekenen maar toch wil ik graag een oproep doen. Het zou geweldig zijn als wij 

kunnen rekenen op uw bijdrage per maand of per kwartaal! Dit kunt u zelf regelen via automatische incasso.  Zo kunnen wij zorgen 

dat het onderwijs voor de kinderen op peil blijft. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dineke Oosting 
 

 

 

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 

 vrijwilligers@stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 marijkezaalberg@hotmail.com 

                             

 
  

 

 

Internetadres:  www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

 

 
Voorzitter: Secretaris: Fondsenwerving: Penningmeester:  Algemeen: 
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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. 

 


