“Stichting Naar School in Haïti”
Westerbork, juni 2005
Beste lezers,
Regen, storm en nog eens regen en een bevende aarde.
Dat waren de eerste berichten van Marijke Zaalberg nadat
ze op 19 mei weer was teruggekeerd naar Haïti.
En ze schreef nog meer:
Het is nu dinsdagmiddag 24 mei 2005. Het internet werkt
nog niet maar ik schrijf alvast. Als jullie de brief
ontvangen dan heb ik internet!

scholen. Nu is hij gezond verklaard. Dat is prachtig om te zien,
dit is een mooi resultaat van onze hulp. Het gevolg is dat de
vader hem aan mij wilde geven. In zijn ogen was Junior nu
mijn kind. Junior keek mij met grote ogen aan. Hij was
teleurgesteld dat ik hem niet bij mij in huis nam. Later begreep
hij het toen ik het had uitgelegd. Het blijft, ook voor mij,
schokkend om dit allemaal mee te maken, maar het geeft mij
ook kracht om door te gaan. Onze hulp is zo hard nodig.

We hebben al 5 weken helemaal geen elektriciteit van
EDH. Gelukkig hebben wij zonnepanelen, maar omdat er
zoveel wolken zijn, zijn de vier zonnepanelen niet altijd
voldoende wanneer we met de laptop moeten werken.
Ook is er al weken geen water meer uit de kraan
gekomen. Maar wij hebben een bassin met water. We
kunnen ons dus redden.
Twee weken geleden is er een aardbeving geweest.
Iedereen praat erover. Voor zover ik weet zijn er geen
mensen gewond geraakt of erger. Afgelopen weekend
waaide het enorm hard en er valt heel veel regen.
Ik heb vanmorgen de school in Furcy bezocht. Er waren
weinig kinderen vanwege de regen. De wegen zijn bijna
onbegaanbaar. Op de school zag het er goed uit en er
hingen leuke werkjes aan de muren en de lijnen. Maar je
kunt het niet vergelijken met de werkjes die kinderen in
Nederland maken.
De leerkrachten waren enthousiast toen ik vertelde dat
Wouda Bakker binnen nu en anderhalf jaar weer op de
scholen komt om hen van alles te leren. Jong geleerd is
oud gedaan, dat gaat heel erg op in Haïti. Omdat de
leerkrachten nooit goed zijn opgeleid maar ook als kind
geen goed onderwijs hebben genoten is het nodig om
steeds te herhalen. Ze vergeten weer vrij snel wat ze
geleerd hebben, zoals hoe de werkjes te maken met de
kinderen. Hebben ze het nooit gedaan dan maken ze het
zich ook heel erg moeilijk eigen.
In Haïti is op het moment erg slecht, en dat gaat niet
alleen over de weersomstandigheden.
Ik krijg dagelijks mensen met de vraag om hulp. Zij
hebben honger, zij hebben geen geld om hun kind op
school in te schrijven voor het nieuwe schooljaar of
kunnen de dokter niet betalen. Vooral de honger neemt
toe. Verder is de situatie steeds onrustiger nu de
verkiezingen naderen. Er is veel geweld en ook zijn er
meer ontvoeringen van buitenlanders.
Wat is het dan heerlijk om te zien dat we iets kunnen
betekenen in deze armoede.
Gisteren kwam er een jongetje Junior Grégoire met zijn
vader. Junior is 8 of 9 jaar en had enkele maanden
geleden oedeem van de honger. Hij zit op één van onze

Christèl, 5 jaar, schrijft al.
Ik wil u graag van een (privé) nieuwtje op de hoogte brengen.
Op 29 april zijn Herman Meijer en ik getrouwd. Onze
cadeautip was een gift voor onze stichting.
Wij hebben ruim € 1000,- ontvangen en het vervoer van een
container naar Haïti. Het is fantastisch!
Mijn terugkomst in Haïti viel mij zwaarder dan anders. Dit
kwam door de heerlijke tijd die Herman en ik samen hadden
rond ons trouwen en daarnaast de hopeloze situatie, de enorme
armoede en de honger in Haïti.
Deze keer kon ik niet zeggen dat alles goed was gegaan.
Davius had er met de pet naar gegooid. Er miste eten. Wilfrid
had stiekem met de auto in de tuin gereden. Davius werkte
halve dagen. Onze chauffeur had met een smoes zich af en toe
de auto toegeëigend.
Het was een enorme koude douche. Ik had ruim een week
nodig om alles op een rijtje te krijgen.
Gelukkig hadden Gerald, Yanick en Francelaine erg goed voor
de scholen, de 3 baby’s en het huis gezorgd. Ik heb weer
gezien wat gebrek aan educatie doet. Nadat ik inzicht in mijn
medemens en de situatie in Haïti had gekregen, ben ik weer
voor de volle 100 % gemotiveerd om de kinderen onderwijs te
geven en de echte noodgevallen te helpen. In mijn omgeving is
het veilig.
Ik voel me een zeer bevoorrecht mens dat ik mede door uw
giften veel kinderen in Haïti kan helpen. Dank u wel!
Hartelijke groeten van Marijke Zaalberg.

Van de bestuurstafel

Fondsenwerving

Op de agenda van het bestuur zijn de financiën en de
fondsenwerving de belangrijkste punten. We willen de
besteding van uw giften nauwkeurig en tijdig
verantwoorden en daarnaast is het belangrijk dat Marijke
gemakkelijk en snel haar dagelijkse boekhouding in Haïti
kan invoeren op de laptop. (als er elektriciteit is…) en
niet meer alles met de hand hoeft te doen. Daarvoor moet
er wel geïnvesteerd worden in software. We doen dat zo
goedkoop mogelijk om de kosten laag te houden.
De jaarrekening 2004 zal in juli vastgesteld kunnen
worden. Als dat gebeurd is zijn we op schema zoals we in
het meerjarenplan hebben afgesproken. Alle stukken
zullen op de nieuwe website komen.

De commissie fondsenwerving is druk bezig om activiteiten te
ontwikkelen.
Voor twee speciale projecten vraagt de commissie graag uw
aandacht en hulp:

NGO
NGO of breeduit non-gouvernementele organisatie. Als
we die status hebben in Haiti dan kunnen we een aantal
zaken gemakkelijker en voordeliger regelen. Het invoeren
van de containers bijvoorbeeld. Inmiddels is de
oprichtingsakte van de stichting in het Frans vertaald en
door de notaris getekend. Marijke gaat het nu verder in
Haiti regelen met hulp van Gerald.
Als het officieel is kunnen we ook een beroep doen op het
onderwijsverdubbelingsfonds van Edukans.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen we bij dit fonds uw
giften bijna verdubbelen! Dat zou fantastisch zijn en meer
mogelijkheden bieden voor voortzetting en uitbreiding
van het werk in Haiti.
Opslag van schoolmeubilair, lesmateriaal en kleding
Zoals u misschien weet zitten we al een tijd zonder
geschikte opslagruimte. De containers staan volgepakt bij
een transportbedrijf tot ze vervoerd kunnen worden. Bij
de Spinsteen in Orvelte staan de schuur en de kamers
boven volgepakt. Zolang we geen opslagruimte hebben
kunnen we geen nieuwe spullen aannemen. We vragen u
dan ook om het zelf te bewaren tot we weer ruimte
hebben. Als u in Drenthe een schuur of loods weet
waar ruimte beschikbaar is voor opslag van een
container en om goederen in te pakken en op te slaan
dan horen we dat graag. We zoeken in Drenthe omdat
de vrijwilligers die helpen met inpakken vooral uit
Drenthe komen. Het bestuur zet ondertussen de zoektocht
ook onverminderd door!

Elk kind heeft recht op: voeding, kleding, onderdak en
onderwijs!
Wij proberen zoveel mogelijk kinderen in Haiti 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”

Containers versturen
De prijs voor het vervoer van de containers is in anderhalf jaar
tijd verdubbeld.
De kosten zijn € 5000 voor de twee containers die klaarstaan
voor verzending.
Zoals u hebt gelezen hebben we voor het vervoer van één
container een gift gekregen.
Opleiding onderwijzers in Haïti
We willen heel graag dat Wouda Bakker weer naar Haïti kan
om de onderwijzers verder op te leiden.
U kunt dat lezen in het verhaal van Marijke. En gelukkig heeft
Wouda al tegen Marijke gezegd dat ze graag weer wil komen.
Wij willen haar reis- en verblijfkosten vergoeden. De kosten
zijn ongeveer € 2.500.
Als u voor deze projecten iets wilt geven wilt dit dan bij uw
gift vermelden?
Namens de commissie fondsenwerving
Marcel Doornbos, penningmeester
Tel 0592- 40 99 00
Honger
Marijke schreef het al en ze vertelde het ook al toen ze hier
was: er is steeds meer honger. Door de ondervoeding is er ook
meer ziekte onder de kinderen. En wie kan er spelen en leren
met een lege buik?? Wij voeden de armste kinderen met één
maaltijd per dag. Soms alleen brood en melk maar het is zo
belangrijk. Marijke kan voor € 1,-- een kind een week lang
één maaltijd per dag geven.
Website
Marina van Dalen (www.innuo.nl) heeft aangeboden de
nieuwe website te maken. In de komende weken zal de website
worden gevuld maar u kunt het ontwerp al zien op
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Wilt u meer weten, een lezing organiseren of iets speciaals
doen voor de kinderen in Haïti, neem dan contact op met de
secretaris:
Bianca Grote Beverborg
Tel 0522 – 49 00 38
bianca.grote.beverborg@wanado.nl
“Stichting Naar School in Haïti” is opgericht op 29 december
1998 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel
onder nummer 04 05 76 45

