
“Stichting Naar School in Haïti”
  

Westerbork, september 2004.
 

 

 

Beste lezers, 

 

Het is zomervakantie in Haïti op het moment dat ik 

deze brief schrijf. De scholen zijn dicht, maar dankzij 

onze donateurs kunnen na de vakantie onze scholen 

gewoon weer van start gaan en zullen weer veel blije 

kinderen onze scholen bezoeken. Heel hartelijk 

bedankt voor de vele giften die wij de afgelopen 

maanden weer mochten ontvangen! 

 

Vlak voor de zomervakantie zijn op onze scholen in 

Haïti twee inspecteurs langs geweest van Affaire 

Sociale. Zij hebben alle vijf de scholen bezocht. De 

inspecteurs waren onder de indruk van onze scholen en 

het werk dat daar werd gedaan op het moment dat zij 

langskwamen. De leraren wisten niet dat zij zouden 

komen. De inspecteurs zeiden dat er in Haïti geen 

(kleuter)scholen zijn waar zo goed les wordt gegeven 

met zoveel en goed materiaal. Marijke en Grègory zijn 

momenteel druk om onze scholen de officiële status te 

laten krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet zal alles kort 

na de zomervakantie rond zijn.  

 

De container 

 

Omdat wij zo ontzettend veel spullen hebben gekregen 

van onze donateurs hebben wij besloten nog één 

container erbij te kopen. Het was onmogelijk om alles 

in één container te laden. Op verschillende data in 

augustus hebben vrijwilligers ons geholpen met het 

pakken van de containers. Tot in de kleinste gaatjes 

zijn de containers gevuld, zodat de ruimte optimaal 

benut wordt. Het was een heel werk om van de 

aangeleverde spullen kleine pakketjes te maken die 

overal tussen gestopt konden worden. 

Wij willen de vrijwilligers hiervoor heel hartelijk 

bedanken! 

 

Het vinden van een gratis opslagplaats viel niet direct 

mee maar is uiteindelijk wel gelukt. De containers 

staan nu in Muntendam op het terrein van 

transportbedrijf Remmers. Eén container is helemaal 

vol, wij zijn bezig om deze zo goedkoop mogelijk te 

verschepen naar Haïti. Marijke probeert of dit weer 

mogelijk is via de contacten die onze  

 

 

 

 

 

partnerorganisatie, Quisqueya Universiteit, in Haïti 

heeft. Wij willen de kosten van de verscheping 

uiteraard weer zo laag mogelijk houden. In de tweede 

container is nog ruimte voor spulletjes (schoolspullen, 

kinderkleding, schoenen, goed en sterk speelgoed enz. 

enz.). Omdat de container voor ons niet elk moment te 

vullen is, zoeken wij ruimte waar wij de verzamelde 

spullen mogen opslaan voordat we dit naar 

Muntendam brengen. Hebt u ruimte over in een 

schuur of garage, wilt u dit dan laten weten aan een 

van de bestuursleden.  
 

 
meisje speelt met geschonken materiaal 

 

Helaas heeft ons bestuurslid Mariken van Blitterswijk 

besloten haar functie neer te leggen. Zij zal nog wel als 

vrijwilligster aan de stichting verbonden blijven en zo 

de screening van de vrijwilligers die naar Haïti willen, 

blijven doen.  

 

Wilt u meer lezen, kijk dan ook eens op onze 

internetsite: 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

Marijke houdt op internet een dagboek bij zodat u het 

dagelijkse leven in Haïti op de voet kunt volgen. 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/marijke 

 

 

 

Hartelijke groeten, 

Carry Huijink, secretaris

 

 



Beste mensen, 

 

Graag willen we u op de hoogte stellen van het laatste nieuws vanuit Haïti, waar Marijke momenteel weer verblijft. 

Op maandag 23 augustus zijn de seminars begonnen. De seminars worden gegeven voor onderwijzers en kleuterleidsters, die bij- en 

nascholing willen volgen, door Grègory een leerkracht in dienst van onze stichting. Door mensen de gelegenheid te bieden om 

seminars te volgen, wordt gewerkt aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. De eerste maandag waren er 19 cursisten, 

op woensdag waren dat er al 25. De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien. Groot voordeel is tevens dat wij zodra dat nodig is, 

onderwijzers kunnen werven onder deze cursisten. In de seminars geven de cursisten zelf ook lessen. Daardoor ontstaat er een goed 

beeld van de manier waarop iemand werkt. Na 14 dagen seminars, volgt een week om klassen in te richten en lesvoorbereidingen te 

treffen. Op 13 september gaan de scholen open en zullen naar verwachting 700 kinderen naar school komen! Een goed vooruitzicht. 

De kinderen, die naar een andere school in Kenscoff gaan en van wie het schoolgeld en het uniform door de stichting betaald worden, 

zijn bijna allemaal langs gekomen met hun schoolboeken. Dat is dus ook een goed begin! 

En dan nog wat nieuws vanuit Nederland: 

Als fondsenwerver kan ik het niet nalaten hier te vermelden dat wij druk bezig zijn met de voorbereidingen van een wervingsactie 

voor nieuwe vaste donateurs! Met het geld dat deze actie hopelijk op zal gaan leveren willen wij de betaling van alle vaste lasten nu en 

in de toekomst waarborgen. Naarmate de stichting groeit, groeien ook de lasten. Hopelijk groeit het aantal donateurs mee! Tevens 

blijft er dringend behoefte aan schriften, papier, pennen en lesboeken. Er gaat al veel mee in de container, maar ook in Haïti willen wij 

daar het een en ander van aanschaffen om er direct over te kunnen beschikken. Hetzelfde geldt ook voor de aanschaf van verf om de 

school in Furcy van binnen en van buiten te verven! Uw gift blijft meer dan welkom!  

Als Marijke weer even terug is in Nederland om de 85
ste
 verjaardag van haar moeder bij te wonen, zal zij op zondag  

10 oktober 2004 om 14.00 uur een lezing geven. Deze lezing zal plaatsvinden in “De Spinsteen”, Melkwegje 1 te Orvelte. Uiteraard 

zal Marijke vertellen over het werk van onze stichting in Haïti, maar er zal ook beeldmateriaal aanwezig zijn. Als u verderaf woont en 

u wilt de lezing bezoeken dan kunt u er gelijk een leuke dag uit van maken. Zoals u weet is Orvelte een prachtig monumentendorp. De 

toegang is vrij, de bezienswaardigheden zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor kinderen is er van alles te beleven in en rond het 

dorp. Zo is er een kinderboerderij en kunt u “Het houten pad van Theodoor” lopen. Dit is een avontuurlijke speelroute voor kinderen. 

Marijke zal aan iedereen die met de auto komt en de lezing bijwoont een gratis parkeermunt verstrekken. Kortom, we hopen op uw 

komst!  

 

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 

 marijkezaalberg@hotmail.com 

                             

 
kleuters eten op school in Kenscoff 
 

 

Internetadres:  www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 
Voorzitter: Secretaris:  Fondsenwerving:  Penningmeester:   

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

Torenstraat 34 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. 

 


