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Beste lezers,
Het nieuwe schooljaar!

Aantal leerlingen

Medio augustus is Marijke Zaalberg weer naar Haïti
vertrokken na een verblijf van een paar weken in
Nederland. Nu breekt een drukke tijd voor haar en haar
medewerkers aan want de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar moeten worden getroffen. En dan
heeft ze op dit moment ook nog 12 baby’s tussen de 2
maanden en 2,5 jaar in huis!

Het aantal leerlingen dat ingeschreven is, is in totaal 864,
daarnaast betalen wij voor een twintigtal kinderen een
andere school. Ik heb dagelijks vraag voor het inschrijven
van nieuwe kinderen, ook leerkrachten van andere
scholen komen vragen of wij hun school willen opnemen
in onze stichting. De ouders zijn te arm om op die
scholen het schoolgeld te betalen. Ik wijs tot mijn spijt
iedereen af. Als we de financiën hadden zouden we het
aantal scholen en leerlingen kunnen verdubbelen!

Marijke vertelt:
Deze keer werd ik door 5 mannen opgehaald van het
vliegveld. Ik kwam veilig thuis en trof alles prima in orde
aan. Ik voelde me vol energie en goed gezond. Ik had erg
veel zin om het nieuwe school jaar te gaan opstarten. De
school in Furcy die twee jaar geleden gebouwd is, is van
binnen geschilderd. Wat ziet dat er mooi uit. Gerald had
erg veel geregeld voor de scholen, hij was Nackenlore
Rose aan het inwerken. Zij is vanaf 1 augustus de
manager van onze scholen.
Het schooljaar 2005 – 2006 kan beginnen!
Eind 2004 kwam een zwanger meisje van net 15 jaar om
hulp vragen. In 1999 – 2001 woonde zij bij mij in huis.
Half maart is haar dochtertje geboren. De moeder kan en
wil niet voor haar baby zorgen. Omdat het adoptiehuis
vol was, is het meisje bij ons gebleven. Intussen waren er
nog twee andere hoogzwangere moeders bij gekomen.
Ook deze beide baby’s zijn gebleven. En inmiddels zijn
er 12 baby’s en peuters. Ondervoed en ziek of
gehandicapt.
Mijn hart ging open. Al mijn hele leven heb ik een
enorme band met baby’s en kinderen gehad.
In alle ellende die er is voor de mensen en alle spanning
die het land Haïti en de kidnappingen geven, maken de
baby’s mij zacht en ik weet dat ik dat ik hen helpen moet.
De armoede is zo schrijnend!
Ik heb 9 vrouwen in dienst genomen om de baby’s dag en
nacht te verzorgen, de was te doen en de babykamers
schoon te maken.
Maaltijden op school…het is noodzaak!
Nackenlor Rose heeft geprobeerd voedsel te krijgen bij
Food for the Poor. Gerald heeft contact gehad met het
Word Food Program. Ook is er voedselhulp bij Unicef
aan gevraagd. Tot op dit moment hebben wij nog geen
positief antwoord ontvangen. De armoede is zo groot, de
kinderen moeten per dag in ieder geval één maaltijd op
school hebben. We realiseren ons dat het een heel karwei
is om elke dag het eten klaar te maken, hygiënisch te
werken en alles weer af te wassen. Maar we gaan het
proberen!

Scholen officieel maken
Het is een papieren klus van formaat maar Gerald is nu
met de laatste formulieren bezig en hij zegt dat het zeer
binnenkort klaar is. Als wij officieel erkend zijn, dan
kunnen wij gebruik maken van een regeling van de
regering: Alle kinderen ingeschreven op een erkende
basisschool krijgen gratis schoolboeken. Het blijkt een
verkiezingsstunt te zijn. Begin september kwam de
inspecteur van onderwijs, Mr. Aubry, bij ons op bezoek.
Hij zei dat wij verplicht zijn om een seminar te geven, en
hij is de docent. Op deze manier kunnen volgens hem
niet gediplomeerde leerkrachten op niveau komen. Er
wordt een certificaat uitgereikt. Ook dit is nodig om
officieel te worden. Duidelijk is dat wij Mr .Aubry voor
het werk moeten betalen. Gelukkig schreef hij wel een
rekening. Zo gaat dat in Haiti.
Op dit moment werken er in totaal 46 mensen voor ons,
zowel in de scholen als in de verzorging van de baby’s.
Vrijwilliger gevraagd!
Marijke zou graag hulp krijgen voor de verzorging van
de zieke en ondervoede baby’s in haar huis in Haiti.
Liefst iemand met een medische achtergrond en/of
opleiding.
Voor meer informatie graag contact opnemen met Roelie
Goettsch 0593- 524 630 of roeliegoettsch@hotmail.com

Van de bestuurstafel
In het bestuur is in de afgelopen maanden vooral
aandacht geschonken aan het vaststellen van de
jaarrekening 2004, het verzenden van de container, de
fondsenwerving, de opslagruimte voor ingezamelde
goederen en een eerste aanzet voor het ontwikkelen van
een nieuw project in Ka-blain.
Jaarrekening 2004
Zoals we verwacht hadden is de opbrengst uit giften in
2004 aanzienlijk lager geweest dan in 2003.
Aan personeelskosten is meer uitgegeven. Dit betreft
salariskosten voor de medewerkers en onderwijzers in
Haïti. Het aantal kinderen en klassen is toegenomen en
daarbij is een stijging van die kosten het gevolg.
Bovendien zijn de uitgaven voor schoolboeken en
benodigdheden gestegen. Daardoor is de beschikbare
reserve afgenomen met € 4000.
Gelukkig kunnen we vaststellen dat de inkomsten in
2005 weer licht beginnen te stijgen.
Containers
Eén container is onderweg of misschien nu al
aangekomen in Haïti.
We hopen dat het allemaal goed gaat. De situatie is wat
rustiger op dit moment, er is meer controle.
We zijn heel blij dat het schoolmeubilair, het lesmateriaal
en speelgoed voor de kinderen en de kleding nu gebruikt
kunnen worden. Voor Marijke is het nog een hele klus
om de goederen in Haïti te vervoeren en te verdelen.
Zoals u weet staat er nog een tweede container volgepakt
klaar. Daarvoor moeten nu eerst de financiële middelen
gevonden worden om het vervoer te bekostigen.
Fondsenwerving
In juni hebben we met een stand gestaan op de
Wereldkinderendag. We hebben veel informatie aan
bezoekers kunnen geven over het werk van Marijke in
Haïti en verder hebben we voor € 300 kunnen verkopen.
Er hebben zich weer een aantal scholen gemeld die in het
komende jaar Stichting Naar School in Haïti als project
aandacht gaan geven en inzamelingsacties gaan
organiseren.
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”

Misschien kunt u in uw omgeving een school of
vereniging attenderen op de mogelijkheid om de
kinderen in Haïti via onze stichting te steunen.
Voor vragen en informatie kunt u zich wenden tot de
penningmeester Marcel Doornbos.
Opslagruimte gevonden!
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor
opslagruimte. En het is gelukt. We hebben gratis een
schuur ter beschikking gekregen en inmiddels zijn alle
goederen die her en der opgeslagen waren in de schuur
verzameld. Als de tweede container verzonden is willen
we weer beginnen met het inzamelen van
schoolmeubilair etc. We hebben besloten om dat ook
beter te gaan coördineren zodat we de goederen direct op
de juiste wijze kunnen verpakken en in de container
kunnen zetten. We laten het u via de nieuwsbrief weten.
Mocht u nu al goederen hebben dan verzoeken wij u
vriendelijk om dat zelf even op te slaan tot we het kunnen
verwerken.
Samenstelling bestuur
De voorzitter Roelie Goettsch heeft wegens een nieuwe
baan haar taak moeten neerleggen. Rieks Jansen,
voorheen adviseur van het bestuur, is bereid gevonden de
voorzittershamer over te nemen. Ook Bianca Grote
Beverborg moet vanwege werk en studie de
secretaristaak overdragen. Zowel Bianca als Roelie
blijven lid van het bestuur. Het ziet er naar uit dat we het
bestuur kunnen uitbreiden met 2 mensen. We hopen ze in
de volgende nieuwsbrief te kunnen voorstellen.
Ka-blain
In Ka-blain hebben we de mogelijkheid een stuk grond
te kopen waarop we een lagere en middelbare school
kunnen bouwen en een aantal andere voorzieningen
kunnen realiseren. Op dit moment worden er tekeningen
en een begroting van de kosten gemaakt. Het bestuur
neemt dan het besluit of we dit nieuwe project kunnen
gaan uitvoeren. U hoort hier zeker over in de volgende
nieuwsbrief.

Wilt u meer weten, een lezing organiseren of iets
speciaals doen voor de kinderen in Haïti, neem dan
contact op met de voorzitter:
Dhr Rieks Jansen
Tel 0591- 61 41 74 of met de penningmeester Marcel
Doornbos
Tel 0592- 40 99 00
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