“Stichting Naar School in Haïti”
Westerbork, maart 2006
Beste lezers,
Heel hartelijk bedankt voor alle hulp en giften!
Het is geweldig hoe u de kinderen helpt! Dankzij
uw hulp volgen 900 kinderen onderwijs, hebben
20 zeer arme kinderen elke dag twee maaltijden,
kunnen wij voor meerdere kinderen noodzakelijke
medische hulp betalen. Ook worden enkele zeer
arme vrouwen geholpen met een etenspakket.
Terugkeer naar Haïti
Half januari heb ik voor de eerste keer mezelf
moeten beveiligen toen ik terug kwam in Haïti. Ik
had een bewaker in mijn auto en een volgauto.
Het maakte veel indruk op mij. Het kostte geld,
maar zonder de bewaking was het onverantwoord
terug te keren. Dit zag ik als de enige mogelijkheid
om het werk voort te kunnen zetten. Gelukkig zijn
Kenscoff en onze bergen waar de scholen zijn
redelijk veilig.
Verkiezingen
De situatie in Haïti is erg verslechterd. De
verkiezingen, die 3 maal uitgesteld werden,
maakten de mensen boos en onzeker. Enkele
aanhangers van Preval en Aristide ontvoerden
gemiddeld 10 mensen per dag en schrokken er niet
voor terug een pistool te gebruiken. Zelfs Pétionville was niet meer veilig. Op 7 februari zijn de
verkiezingen gehouden. In Kenscoff stonden rijen
mensen rustig te wachten. Op andere plaatsen zijn
veel ongeregeldheden geweest. Na 3 dagen waren
de stemmen nog niet geteld, de onlusten begonnen
weer. Drie dagen lang was ook de weg naar
Kenscoff geblokkeerd. Op dat moment lagen vier
baby’s in het ziekenhuis in Pétion-ville. Daniel
was er erg slecht aan toe. Er was 24 uur geen
dokter in het ziekenhuis omdat het te gevaarlijk
was om de straat op te gaan. Gelukkig heeft Daniel
het overleefd en waren alle kinderen een week
later weer gezond thuis. Die dagen en nachten zal
ik mijn leven lang herinneren …
Scholen
Met onze scholen in de bergen rond Kafou Badio
gaat het goed. Veel kinderen komen trouw op
school. Alleen als het erg hard regent laten de
kinderen, die twee uur of langer naar school
moeten lopen, het af weten.

In de kerstvakantie zijn problemen met
onderwijzers ontstaan op de school in Kenscoff..
Wederom wordt me duidelijk dat het niet alleen de
armoede is die het leven van de Haitianen vreselijk
moeilijk maakt, men denkt totaal anders. Hierbij is
Nackenlor (een goede werknemer) bedreigd, zij
durft niet meer te werken. Zij is erg bang voor
Voodoo en is weg gebleven. Dit is een groot verlies
voor ons.
Om enige rust op deze school te creëren en de
problemen volledig op te lossen heb ik zelfs de
school enkele weken moeten sluiten. Helaas zijn de
problemen nog niet helemaal opgelost. De
onveilige situatie in Haïti bemoeilijkt de toestand.
Ik kan door de ontvoeringen niet zelf naar Affaire
Sociale gaan om advies te vragen. Op 14 maart
komen twee inspecteurs naar Kenscoff.

Kantoor
Op kantoor kwamen wij handen te kort om al het
werk te doen. Er werken 38 lokale mensen op onze
scholen. Vooral als ik in Nederland ben, heeft
Gerald tijd en handen te kort. Wij hebben Berchon
DOMINGUE, een jonge vrouw met Universitaire
opleiding aangenomen om Gerald en mij te
assisteren. Zij is na een maand al redelijk in
gewerkt en blijkt een zeer goede kracht.
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw giften!
Hiermee geeft u de kinderen een kans !!!
Dat verdienen zij!!!
Merci Anpil, Marijke Zaalberg

Ka-Blain: grond
Op 5 januari (mijn verjaardag) werd ik gebeld
door een medewerker van Advies Bureau Core in
Amersfoort. Er is maar liefst € 10.000,overgemaakt aan onze stichting om de grond in
Ka-Blain te kopen ! U begrijpt hoe blij wij zijn.
Nu kunnen wij de grond kopen! Dit is het begin
van onze eigen school in Ka-Blain!
Heel hartelijk bedankt! Dit is meer dan alleen
grond, het geeft de kinderen ook hoop op een
eigen school en een betere toekomst! Merci!
Nog meer bijzondere gebeurtenissen
In november werd ik in Haïti opgebeld en
uitgenodigd voor een feest ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan van
Administratie &
Belastingadviseurs R.S. Kremer b.v. in Assen. De
wens van dhr. en mevr. Kremer was dat in plaats
van cadeaus geld zou worden gegeven voor onze
stichting. Aan het eind van de gezellige
feestavond mocht ik een bedrag in ontvangst
nemen van € 5.000,-. Na een maand was het
bedrag opgelopen tot boven de € 6.100,-.
Geweldig! Iedereen heel hartelijk bedankt!
Grond aankopen
De aankoop is nog niet rond, er wordt aan
gewerkt. Alle moeilijkheden rond de verkiezingen
zijn de oorzaak van de vertraging. Heel Haiti lag
enkele weken totaal stil. Alle overheidsgebouwen
waren gesloten, zo ook het kadaster.
Ontmoetingsdag
De ontmoetingsdag op 8 januari in de
Schapendrift in Orvelte was zeer geslaagd. Er
waren bijna 100 mensen en kinderen. Men kwam
werkelijk vanuit het hele land. Vele contacten
werden onderhouden, Haïtiaanse spullen werden
verkocht. Ik was regelmatig ontroerd wanneer ik
door een van “mijn” kinderen omhelsd werd en
hen even kon knuffelen. Het was een zeer
geslaagde middag. Wij plannen een volgende
Haïti dag in de eerste helft van januari 2007 in
Orvelte.
Nieuws-bedankbrieven ontvangen
Wilt u het ons s.v.p. laten weten als u onze
nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen?

Scholen
Fantastisch dat er meerdere scholen zijn, die acties
voeren voor onze stichting of geld inzamelen via
de zending. Heel hartelijk bedankt!

Baby’s
De 24 baby’s die ik onder mijn hoede heb
genomen maken het goed. De laatste weken
werden wij geplaagd door een griep. Vier kinderen
lagen met uitdrogingsverschijnselen en een nare
hoest in het ziekenhuis. Een vrouw lag buiten
bewustzijn in haar kamer. Zij moest hals over kop
opgenomen worden in het ziekenhuis. Haar twee
kinderen van 3 jaar en 2 maanden wonen bij ons.
Container
De volle container staat sinds 20 september 2005
in de haven van Port-au-Prince. Wat wordt het ons
toch moeilijk gemaakt. Al die schooltafeltjes,
puzzels, papieren, materialen en ook kleren die
erin zitten, we hebben het hier zo hard nodig.
Gelukkig ziet het er naar uit dat wij binnen enkele
weken de container in handen hebben.
Marijke in Nederland
Dit jaar ben ik enkele maanden in Nederland.
Graag kom ik dan een lezing houden bij u op
school, in de kerk, bij een vereniging, bij een feest,
een bijzondere gebeurtenis of bij u thuis voor uw
vrienden. Interesse? In april ben ik thuis!
Neem dan contact op: tel. 0593 370 850 of
marijkezaalberg@hotmail.com .
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Nieuw postadres:
Marjan Cornelis, Dorpsstraat 12, 7863 PC Gees.

Elk kind heeft recht op : Onderwijs, voeding, kleding en onderdak!
Wij proberen zo veel mogelijk kinderen dit recht te geven! Door uw financiële steun maakt U dit
mogelijk. Wilt u ons helpen? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!
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