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Beste lezers,

 
 

 

 

Marijke is weer in Nederland na een heftige periode in Haïti. 

Wij lezen in Nederland veel over de orkanen, die zware 

schade aanrichten in Amerika. Deze orkanen trekken ook over 

of langs Haïti. Vaak veroorzaken ze ook hier grote schade, 

maar lees je hierover niet in de krant. Zelfs al veroorzaken zij 

geen of weinig schade, ze hebben wel veel regen en wind tot 

gevolg en dit veroorzaakt veel ongemak. Modderstromen 

komen langs de bergen naar beneden en wegen zijn 

onbegaanbaar, doordat ze vol kuilen zitten, die vol staan met 

water. De kinderen kunnen niet naar school komen, omdat ze 

de riviertjes niet kunnen oversteken en als dit al wel lukt, 

komen ze vaak met natte kleren en schoenen op school. Als je 

dan bedenkt dat ze vaak maar één paar kleren en schoenen 

hebben, die ze 's nachts niet kunnen drogen, kunt u zich 

bedenken hoe vervelend dit is. 

 

   
 

 

De scholen 

 

De scholen draaien goed, zeker voor Haitiaanse begrippen. In 

september kwamen nog niet alle kinderen naar school, dat is 

gebruikelijk in Haïti. De mensen hebben geen geld om 

schoenen e.d. te kopen en houden dan hun kinderen thuis. Een 

erg goede kleuterleidster heeft, gelukkig voor haar en jammer 

voor ons, een beurs gekregen in Amerika en stopt met haar 

werk in Furcy. Ze was supervisor en leidde in de middag de 

kleuterleidsters op.  Ema uit Kafou Badio heeft  

haar klas overgenomen. Het is erg moeilijk om in Haïti goede 

onderwijzers en kleuterleidsters te vinden.  

 

 

Nackenlor, manager over alle scholen, werkt heel goed. Zij 

heeft alles goed in de gaten en begeleidt Kempès, de 

supervisor in Kafou Badio en Godinot, uitstekend. Hij 

begeleidt dagelijks enkele leerkrachten met de lesstof en met 

de wijze, waarop de lesstof moet worden aangeboden. Zo 

worden zij opgeleid tot redelijke/goede leerkrachten.  

 

 

 

 

 

Nackenlor maakt rapportages over de bijzonderheden op de 

scholen en de vorderingen van de leerlingen. Zo heeft Marijke 

inzicht in de vorderingen die de leerkrachten maken en de 

manier van lesgeven.  

 
Veertien goede leerlingen in Kafou Badio mogen examen 

doen. Zij worden door de leerkracht klaar gestoomd. Het 

scheelt hen een jaar extra naar school gaan. Het zijn leerlingen 

van 14, 15 en 16 jaar. Zij kunnen goed leren en maken goed 

hun huiswerk. 

 

Marijke vertelt: “ Nackenlor en ik gingen naar de school in 

Godinot. We moesten om 06.15u. weg om er om 07.30u. te 

zijn. Er moet ook een heel eind worden gelopen. Wij werden 

begroet door alle kinderen, die onderweg zijn naar school. In 

Godinot waren alle kinderen ruim voor 8 uur op school, een 

hele vooruitgang. In alle klassen was orde en niet alleen 

omdat ik kwam. Ik kon zien dat het gewoon was. Bij het huis 

van Lesley Fanfan waren de vierdeklassers aan het zingen. Zij 

waren ontzettend enthousiast en klapten, dansten en lachten. 

Het bleek dat zij vroegen om een kerstfeest met theater. Zij 

willen allemaal iets doen en gezamenlijk met alle klassen 

kerstfeest vieren. Ook zongen zij een lied waarin zij U vragen 

om mij te helpen om de grond in Ka-Blain te kopen, zodat wij 

een school kunnen gaan bouwen.” 

 

Er gaan  880 kinderen bij ons naar school. Daarnaast gaan er  

24 kinderen naar andere scholen, waar wij voor betalen. 

 

De armoede wordt steeds groter, daardoor komen er vaker 

moeders aan het hek met de vraag hun doodzieke, zwaar 

ondervoede baby in huis te nemen. Mijn hart gaat open, ik kan 

 niet anders, ik vang de kinderen op en verzorg hen. Op dit 

moment wonen er 17 baby’s tijdelijk bij ons. Hoeveel werk 

het mij ook geeft, het maakt mij erg gelukkig! 

 

Wij zijn als stichting in Haïti officieel erkend als ECOLE 

SOLEIL D’HOLLANDE (ESH) No. STG-03718-. 

Weer een mijlpaal! 

 

 

 

 

 

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun in 

2005 en wensen u prettige kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar !!! – Marijke Zaalberg, bestuur in 

Nederland, alle kinderen, ouders en leerkrachten in Haïti! 

 

 

 

 



 

 

Van de bestuurstafel 

Project Ka-Blain 
 

Marijke werkt nu tien jaar aan het onderwijs voor de 

allerarmsten in Haïti. Inmiddels wordt er aan ruim 900 

leerlingen onderwijs gegeven in scholen, veelal gevestigd in 

gebouwtjes gemaakt van planken en golfplaten.  

Voor alle kinderen in  Kafou Badio en omgeving is het 

noodzakelijk dat er een nieuw gebouw, een nieuwe school 

komt, een hoofdvestiging!  

 

Vlkabij, in Ka-Blain is een terrein beschikbaar, de plannen 

zijn in voorbereiding, fondsen worden aangeschreven. Na 

officiële toestemming zal een verdubbelingsactie worden 

gestart, hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 2006. Maar 

allereerst moet de grond gekocht worden voor  USD 11.000. 

Dit bedrag is er nog niet helemaal……..…! 
 

Uitgebreide documentatie is beschikbaar bij Rieks Jansen.  

 

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, 

kleding en onderdak! 
 
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 bedankt! 

 

Rabobank Westerbork: 36 94 66 500 

tnv.”Stichting Naar School in Haïti”. 
 

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. In Haïti als ECOLE SOLEIL 

D’HOLLANDE No. STG-03718-. 

 

Bezoek onze vernieuwde website !!!  
 

Marina, enorm bedankt! De website is erg mooi geworden en 

geeft heel veel informatie! Geweldig! 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

 

 

Wilt U meer weten, een lezing organiseren of iets speciaals 

doen voor de kinderen in Haïti, neem dan contact op met: 

Voorzitter: Rieks Jansen in Emmen, Tel. 0591 61 41 74. 

E-mail: jansen.h.j@home.nl 

 

Roelie Goettsch in Westerbork.         Tel. 0593 52 46 30. 

E-mail: roeliegoettsch@hotmail.com 

 

Karin Dankelman in Lemele.             Tel. 0572 331 551. 

E-mail: dankelm@planet.nl  

 

 

Ontmoetingsdag:“Stichting Naar School in Haïti”. 

 
Graag nodigen wij u uit om op zondag 8 januari 2006 onze 

ontmoetingsdag bij te wonen. Opnieuw mogen we, zonder 

kosten, gebruik maken van de zaal van restaurant de 

Schapendrift in Orvelte. We hebben ook wat te vieren! 

Marijke Zaalberg is  net jarig geweest. Veel belangrijker 

vindt ze dat ze al weer 10 jaar werkt in Haïti. 

 

 

 

 

 

Klein begonnen met een kleuterklasje in haar huurhuis gaan er  

nu ruim 900 kinderen naar school! Een prestatie van formaat. 

In zeer moeilijke omstandigheden heeft zij haar werk gedaan 

en onverminderd enthousiast wil ze ook op deze 

ontmoetingsdag vertellen hoe de situatie met de kinderen op 

de scholen nu is. De kinderen hebben haar hart. Hen zorg en 

onderwijs te bieden is haar passie, dat geeft haar veel energie 

en de kracht om door te gaan. 

 

Deze keer hebben we het programma iets anders opgezet. 

Vanwege het feestelijke karakter beginnen we met een 

gezamenlijk lunchbuffet. U bent van harte welkom in De 

Schapendrift vanaf 11.30 uur. Als u eerder komt kunt u 

natuurlijk in of rondom het “levende museumdorp” Orvelte 

een wandeling maken of een bezoekje brengen aan de 

winkeltjes en andere bezienswaardigheden. U kunt het 

allemaal lezen op www.orvelte.net . 

 

Vanaf 12 uur staat de buffetlunch klaar. 

Het menu is: een kopje mosterdsoep (vegetarisch) 

        bruinbrood, witbrood en beschuit met                

        allerlei soorten hartig en zoet beleg 

                     voor de liefhebber : een kroket 

                     en natuurlijk koffie en thee. 

 

Na de lunch beginnen we met het programma: 

13.00 uur Welkomstwoord door de voorzitter Rieks            

    Jansen. 

13.15 uur Marijke vertelt en natuurlijk zal ze ook weer 

    foto’s laten zien en u kunt haar vragen stellen. 

14.00 uur Ka-Blain:  droom of werkelijkheid? 

   Graag willen wij u iets meer vertellen over het 

                 Plan Ka-Blain (zie elders in de nieuwsbrief). 

14.30 uur Het inzamelen van leermiddelen, speelgoed, 

.                schoolmeubilair en kleding. René Delsink  zal          

    u vertellen hoe we dat het komende jaar willen 

                 gaan organiseren. 

 

       
 

             Ontmoetingsdag in januari 2005 in Orvelte. 

 

Rond 15 uur sluiten we deze dag af. U kunt gerust blijven 

zitten om met elkaar na te praten. Natuurlijk is er weer een 

aparte ruimte voor de kinderen om te spelen en u kunt 

Haïtiaanse artikelen kopen.  

 

Vanwege de organisatie is het belangrijk dat u zich opgeeft 

voor deze dag. De kosten voor het lunchbuffet  zijn € 12,50 

per volwassene. Voor kinderen tot 14 jaar hoeft u niet te 

betalen, maar we willen wel graag weten hoeveel kinderen er 

mee eten. Aanmelding vóór 4 januari per e-mail via onze 

website of door inzending van het antwoordstrookje (zie 

bijlage). Vragen?  Bel gerust op tel.nr. 0572 331 551 of 

06.53271917 (alleen op 8 januari). 


