
 

“Stichting Naar School in Haïti” 
 
Westerbork, december 2004. 
 
Lieve  Mensen, 
Heel hartelijk bedankt voor uw giften, hulp en 
medeleven. Niet alleen namens mij, maar ook namens de 
kinderen, de ouders en de onderwijzers in Haïti, ons 
vorige en ons huidige bestuur. U bent een enorme steun, 
zonder u zou het niet mogelijk zijn om de kinderen in 
Haïti te helpen. 
 
Erg blij ben ik om u te kunnen schrijven, dat ik het 
persoonlijk uitstekend maak. Ik ben nooit in gevaar 
geweest. De streek waar onze stichting werkt en waar ik 
woon is erg rustig en ligt hoog in de bergen.  
 
Het was een zeer bewogen jaar! Haïti werd en wordt 
getroffen door veel ellende. De onlusten rond het 
aftreden van President Aristide, de natuurrampen in 
Font-Verrettes en omgeving (hemelsbreed 20 km bij ons 
vandaan), de drie cyclonen, waarvan Jeane het hevigst 
was. Tijdens al deze rampen was ik in Haïti. Het klinkt 
misschien raar, maar ik was erg blij er te zijn. Nu heb ik 
veel met mijn eigen ogen gezien en hulp geboden waar 
ik kon. Ook in onze streek viel heel erg veel regen 
tijdens de cyclonen Ivan en Jeane. Gelukkig wonen wij 
op 1650 meter hoogte, dus wij kunnen niet overstromen, 
zoals in Font-Verrettes en Gonaïves is gebeurd. Wel zijn 
wij en heel veel mensen bijna al hun groentes kwijt 
geraakt door de hevige regen. De prijzen van eten en de 
dingen die dagelijks nodig zijn, zijn vaak verdubbeld. 
Vorig jaar kostte een zak rijst 105 H$, nu is een zak rijst 
via 400 H$ terug gekomen op 270 H$. (1U$ = 7,4 H$). 
Preizaden zijn nu 280 H$, 50 H$ meer dan in 2003. 
Wat mij erg verontrust is dat er veel geweld is in Haïti. 
In Port-au-Prince wordt de handel rond de IJzeren Markt 
platgelegd door schietende bandieten. Veel winkels en 
“kraampjes”worden in brand gestoken. In de haven zijn 
al meerdere keren tientallen containers in  brand 
gestoken. Daarnaast de vele kidnappingen, zowel in Port-
au-Prince als in Pétionville. Voorheen overkwam het 
alleen de rijke Haïtianen, nu ook blanken en  
hulpverleners. Vooral Amerikanen moeten het ontgelden. 
Het is zeer beangstigend. Gelukkig komt het bij ons in de 
bergen niet voor. 
                                            

                
           Bertho 3 jaar                           Shecanlove 4 jaar 

                                      
Gelukkig is er ook veel goed nieuws! 
Onze scholen draaien goed. Het niveau van de 
leerkrachten wordt langzaam aan beter. Trots kan ik u 
schrijven dat wij sinds oktober 730 leerlingen hebben. 
Daarnaast helpen wij 18 kinderen naar andere scholen te 
gaan. Onze scholen zijn gratis, de armste kinderen 
krijgen een maaltijd, dat zijn er 130. Daarnaast krijgen 
12 noodgevallen dagelijks eten. Regelmatig gaan 
kinderen op onze kosten naar de dokter of krijgen 
medicijnen. Heel vaak blijken de eenzijdige voeding, 
wormen en parasieten een reden van veel ziektes te zijn, 
de kinderen zijn meer vatbaar. Vaak eten zij maar een 
keer per dag. Daarnaast is schoon water een probleem en 
de slechte hygiëne.  
 

               
Wilner (6) schrijft met  een          Ronaldson (5) schrijft   
pen van Univé!                             cijfers op een lei. 
 
Vaak komen er mensen aan het hek, die mij vragen, beter 
gezegd smeken, om hun school over te nemen. Het 
schoolgeld van hun school is hoog, daarnaast zijn er de 
kosten van de schoolboeken, schriften, het schrijfgerei en 
niet te vergeten het uniform dat op alle scholen verplicht 
is. De schoolkosten lopen op tot 1000 H$ per kind, dat is 
U$ 150. U zult begrijpen dat veel kinderen dus niet naar 
school gaan, daardoor kunnen de scholen hun 
onderwijzers niet betalen. De vicieuze cirkel is rond. De 
school kan niet bestaan. 
 
Men heeft gehoord van onze goede scholen en komt om 
hulp vragen. Jammer genoeg is dit niet mogelijk 
vanwege de kosten, die dat met zich meebrengt. 
Het gebrek aan scholen en goede leerkrachten is mega 
groot. In de bergen rond Kafou Badio waar wij onze 
scholen hebben, zijn maar enkele kleine scholen, de 
mensen hebben geen geld, dus gaan er maar weinig 
kinderen naar school. Onze scholen zijn overvol, omdat 
onze scholen gratis zijn en de andere scholen te duur 
voor de mensen zonder inkomen. 
 
 
 
 



 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Het bestuur gaat per taakgebied werkgroepen instellen.  
De werkgroep neemt een duidelijk omschreven taak op 
zich, natuurlijk ondersteund door het bestuur.  
 
Op de volgende taakgebieden zal een werkgroep worden 
samengesteld:  

o Communicatie: Nieuwsbrief, persberichten, 
website, folders, promotiemateriaal. 

o Container: inzamelen, inpakken, verzenden. 
o Fondsenwerving. 

 
Wanneer u vragen heeft over vrijwilligerswerk of u voor 
een werkgroep wilt opgeven , dan kan dat per e-mail of 
telefonisch bij de voorzitter of secretaris van het bestuur.  
 
RECEPTEN VOOR GEZONDE KOEKEN 
GEVRAAGD 
Omdat het erg duur is om alle 730 kinderen een maaltijd 
te geven, zijn wij op zoek naar een recept om een 
voedzame koek te maken.  
Koeken kunnen op één adres in Haïti gebakken worden. 
De kosten worden op deze manier zo laag mogelijk 
gehouden en diefstal blijft beperkt. 
De koek mag niet plakkerig zijn of kruimelen.  
Wie van u heeft een recept! 
 
HAITI ONTMOETINGSDAG IN ORVELTE 
Vanwege de zesde verjaardag van onze stichting wordt 
op zondag 23 januari 2005 in Orvelte een 
ontmoetingsdag georganiseerd in Restaurant de 
Schapendrift. De dag begint om 11 uur. U kunt kennis 
maken met ons bestuur en informatie krijgen over de 
resultaten die we in 2005 graag willen verwezenlijken. 
Ook  vertellen wij u graag meer over de werkgroepen, en 
wat u als vrijwilliger zou kunnen doen.  Er zullen foto’s 
getoond worden, en er wordt om 12 uur door Marijke een 
lezing gegeven. Er zijn Haïtiaanse artikelen te koop. 
Orvelte is een monumentendorp waar u binnen of buiten 
elkaar kunt ontmoeten.   
 
Stichting Projecthulp Flash heeft 500 Euro gegeven om 
enkele zeer arme mensen zaden voor een eigen moestuin 
te geven. Wij hebben gekozen voor prei, witte bonen en 
wortelen. Het is zo prachtig om de blijde gezichten te 
zien van deze mensen op het moment dat ik hen de zaden 
geef.  
 

             
  
Rabobank Westerbork: 36 94 66 500 t.n.v. SNSIH. 
 
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. 

 
HET BESTUUR 
 
Ons vorige bestuur wil ik heel hartelijk bedanken voor al 
hun tijd en inzet die zij de afgelopen jaren gegeven 
hebben. Er is in die periode veel voor elkaar gekomen, 
onder andere de bouw van de kleuterschool in Furcy, de 
latrines, de keuken en het waterreservoir. Erg bedankt! 
Nadat een gedeelte van het oude bestuur hun 
bestuursfunctie had neer gelegd, heb ik begin oktober 
een gesprek gehad met adviseur Rieks Jansen. Het werk 
in Haïti breidt zich uit, mede doordat Haïti het armste 
land is op het westelijke halfrond. Er is meer geld nodig.  
Het advies luidde: een bestuur met werkgroepen onder 
begeleiding van een ervaren adviseur. Het bestuur doet 
het werk in Nederland, Marijke het werk in Haïti. 
 
In de november zijn verschillende geïnteresseerden 
onder leiding van adviseur Rieks Jansen bij elkaar 
gekomen om alles te bespreken en is er een bestuur 
gevormd. Iedereen  erg bedankt en heel veel succes 
gewenst met jullie werk!  
 

              
Elk kind heeft recht op onderwijs, voeding, kleding 

en onderdak! 

 

Wilt u de Haïtiaanse kinderen nu en de komende jaren 
blijven ondersteunen? Met uw gift kunnen wij heel veel 
kinderen onderwijs, medicijnen en eten geven! 
 Bij voorbaat heel hartelijk bedankt! 
 
Heel prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 
toegewenst door alle kinderen, ouders en leerkrachten in 
Haïti en het bestuur in Nederland!  

Veel dank en vriendelijke groet, Marijke 
Zaalberg. 
 
 
Voorzitter:             Roelie Goettsch 
                 Tel. 0593 – 52 46 30 
                 roeliegoettsch@hotmail.com 
Penningmeester:  
                              Marcel Doornbos 
                              Tel. 0592 – 40 99 00    
                              doornbos28@zonnet.nl 
Secretaris:             Bianca Grote Beverborg 
                              Tel. 0522 – 49 00 38 
                              bianca.grote.beverborg@wanadoo.nl 
Bestuursadviseur: Rieks Jansen 
Bestuursadviseur: René Delsink    
                              r.delsink@roord.nl  
                              Tel. 0591 – 36 11 40 
                              www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 
                              marijkezaalberg@hotmail.com 



 

                                                                                                                                Kenscoff, 22 augustus 2004  
 
Het afdakje van golfplaten op de patio geeft me schaduw. Boven mij hangen aan de waslijnen 
genummerde wasknijpers! 
Laat ik maar opschrijven wat er hier in Kenscoff in het huis van mijn moeder Marijke allemaal 
gebeurt, want ik wil het vasthouden. “Onthouden met m’n hart” is beter geformuleerd. Werken vanuit 
haar hart is wat “mien moe” doet. Ik zit erbij. 
 
Leraren en aankomende leraren krijgen twee weken lang les in de tuin. Het is nu pauze en de WC 
wordt druk bezocht. Het stinkt hier, er zit namelijk geen deur voor. Mamma is druk. Bij de poort 
wachten nog 4 dames en een vader om met mamma te praten. Op dit moment praat ze met een vrouw 
met een megaprobleem. Een megabuik ook; ze is zwanger en “wil” haar kind straks afstaan ter adoptie. 
Wat een andere wereld dan bij ons! Zwangerschappen en pasgeborenen zijn bij ons in Europa 
tegenwoordig toch een teken van een nieuw begin, uiting van liefde en het doorgeven van liefde en 
kennis aan je kinderen.  
Hier op 12 uur vliegen het tegenovergestelde. Deze vrouw, Marleen moet wel erg radeloos zijn om dit 
kind kwijt te willen! Het is een hele mooie jonge vrouw, 19 jaar en dit is haar tweede. Wat vreselijk! 
Marleen vindt dat ze dit kind niets te bieden heeft. Ik merk aan het gesprek dat mijn moeder deze 
situatie vaker heeft meegemaakt. Ze luistert naar de vrouw en handelt. Ze is directrice, dokter, 
psycholoog, onderwijzeres en traumateam in 1 persoon. 
Ze zegt Marleen nu al, adoptie of niet, dat ze na de geboorte van het kind haar wil helpen met 
anticonceptie. Heel goed! Want dit is anders een vicieuze cirkel! 
                                                                                                                            vervolg  z.o.z. 

 

Ontmoetingsdag “Stichting Naar School in Haïti” op zondag 23 januari 2005.       

 
Aanvang: 11 uur. 
Plaats: Restaurant de Schapendrift te Orvelte. 
 
Voor het bestuur is het handig te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.  
Ook willen we graag weten of er mensen zijn die zich als vrijwilliger willen inzetten. 
 
� ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ja, ik kom met …….. personen naar de Haïti ontmoetingsdag in Orvelte. 
 
Ik wil me als vrijwilliger inzetten en ik heb voorkeur voor de werkgroep: 

0      Communicatie                           
0         Fondsenwerving 
0         Container inpakken                   
0         Ik wil eerst graag meer informatie 

 
Naam                               : …………………………………………………………. 
Adres                               : …………………………………………………………. 
Postcode en Woonplaats : …………………………………………………………. 
Telefoonnummer             : …………………………………………………………. 
E-mail                              : …………………………………………………………. 
  
U kunt het formulier inzenden per post of mailen aan: Roelie Goettsch 
                                                                                       Oude Groningerweg 10 
                                                                                       9431 BC  Westerbork 
                                                                                       roeliegoettsch@hotmail.com 



Vervolg: 
Zo begon ik te schrijven in mijn reisdagboek in Haïti. Voor het eerst in de negen jaar dat mijn moeder daar werkt 

ben ik bij haar op bezoek. Het was een zeer indrukwekkende reis. 
Nu snap ik ook waar ze die enorme energie vandaan haalt; die kracht om zoveel en zolang te werken! Ook ik heb 

in die hoopvolle donkerbruine ogen gekeken van een hongerig kind. Overal daar zijn die ogen. Op TV worden we 

er ook regelmatig mee geconfronteerd. Maar dan ruik je het niet. De armoede hangt in Haïti namelijk letterlijk in 
de lucht. Je kunt het ruiken. Al zullen sommigen er de voorkeur aan geven een luchtverfrisser op te hangen en er 

verder niet aan te denken. In mijn ogen is het onmogelijk je af te sluiten voor dit leed dat met alle zintuigen 
waarneembaar is! Voor mij kwam het nu wel heel dichtbij. 

 
Het is mijn tweede dag in dit tropische land. We zaten net een heerlijke lunch van vers fruit te eten toen een 

jongetje van ongeveer 10 jaar langs kwam met zijn zus.  

De neus uit haar schoenen gesneden zodat haar tenen er nog een jaartje langer uit kunnen steken. Hij was dolblij 
met de school waar hij heengaat en laat trots zijn rapport zien aan mamma. Hij krijgt complimenten en glundert. 

Zal hij vandaag wel gegeten hebben? Of gisteren? Zonder de stichting zou hij nog nooit een boek hebben 
vastgehouden!  

En van mij wordt nu verwacht mijn bord leeg te eten!                 

                                                                                                                                                                                                

                
 

Nu ik bovenstaande en dit stukje schrijf ben ik bijna een week terug in Nederland. Sinds ik terug ben denk ik 
erover hoe ik kan helpen. Graag zou ik een beetje bijdragen (al is het maar een baksteen voor een nieuwe school) 

aan de hoop voor kinderen en ouders daar. Want die ogen van dat jongetje! Die blik, zijn goed voor jaren energie! 
Wat ik op dit moment als daad denk te kunnen doen is u bedanken! Bedanken voor uw giften en vooral voor de 

hoop die u daarmee geeft! Met eigen ogen heb ik gezien hoe goed uw geld terechtkomt. Hoe goed elke euro wordt 

besteed. Niet alleen om tijdelijk een buik te vullen en even de honger weg te nemen, ook voor anticonceptie en om 
onderwijs te geven. Een toekomst te geven! 

                                                                                            Bedankt!           * Marjan Cornelis * 
 
 
 

                    
 

              
 


