
“Stichting Naar School in Haïti”              
        

Haïti, Kenscoff, december 2006      

     Beste lezers,

De vlag kan uit!!!! Wij hebben de autorisatie gekregen van 
de minister van Justitie en veiligheid René Magloire om de 
grond in Ka-Blain te kunnen kopen. Nog voor 12 december 
wordt er getekend en er wordt nog dit jaar begonnen met het 
bouwen van drie waterbassins naast de rotsen waar massa’s 
water  langs  stromen.  Hier  worden  ook  twee  “dammen” 
gebouwd, zodat het water langzamer gaat stromen. 

In deze kleine bassins wordt water opgevangen dat gebruikt 
gaat worden voor de bouw van een groot waterbassin van 
10m – 10m - 20m. Er is namelijk een enorm gat ontstaan 
door stromend water,  dit  gat wordt gebruikt  om een groot 
bassin  met  verschillende  segmenten  in  te  maken  en  de 
waterstroom te geleiden. Wij hopen in de toekomst dit water 
te gebruiken om in de regentijd elektra op te wekken en om 
voldoende water te hebben in de droge seizoenen. 
De grond wordt gekocht van het geld dat gegeven is door 
Core Counsellors in Amersfoort. Het terrein wordt bouwrijp 
gemaakt en de eerste waterbassins worden aangelegd van het 
geld gegeven door CORDAID.

Vier vrouwen
Met veel plezier kijken wij terug op de periode half augustus 
tot eind september. Agnes en Sigrid hebben onze scholen in 
de  bergen  bezocht  om  de  meest  zieke  kinderen  te 
behandelen.  Wij  stonden er  versteld  van hoeveel  kinderen 
ernstig  ziek  waren.  Sigrid  had  medicijnen  meegenomen, 
zodoende konden zij de kinderen heel goed behandelen. 
Wouda Bakker  heeft  in  de  tuin  van ons  huis  in  Kenscoff 
seminars  aan  42  leerkrachten  gegeven,  zowel  theorie  als 
praktijk lessen. Het was enorm intensief voor Wouda omdat 
zij les gaf in het Frans. Het mooie is dat wij in de scholen de 
vooruitgang zien. Ik blijf de leerkrachten stimuleren, wat na 
alle inzet van Wouda extra positief door werkt. Het waren 
drukke maar ook heel bijzondere weken

Persoonlijk maak ik het prima, ik ben goed gezond en vol 
energie. Wel is er vaak erg veel werk te doen en niets in 
Haïti gaat gemakkelijk …

Onze scholen
Onze scholen lopen goed. Onze supervisor, Kempès Jean, 
geeft goed leiding aan de leerkrachten en de leerlingen. Er 
volgen  iets  meer  meisjes  dan  jongens  onderwijs.  Wij 
hebben de kleuterschool in Kenscoff moeten sluiten omdat 
men de huur van het gebouw verhoogde en zich niet aan de 
afspraken hield. Gelukkig is er een andere school opgericht 
door  NPFS,  het  grote  weeshuis,  zodat  de  kinderen  daar 
onderwijs kunnen volgen. Dit maakte ons besluit om onze 
kleuterschool  te  sluiten  iets  gemakkelijker.  Wij  hebben 
thuis nog een mini schooltje met zeven kinderen.

Foto Ton Vriens, leerlingen in Furcy
Veel dank!        
Heel  hartelijk  bedanken wij  u  voor  uw steun.  Het  is  zo 
fantastisch,  want  door  uw hulp  en giften geeft  u ons  de 
mogelijkheid om de Haïtiaanse kinderen te helpen. Door 
uw giften hebben 42 mensen een baan en gaan er ruim 800 
kinderen naar school. Daarnaast krijgen meerdere kinderen 
elke dag een maaltijd,  worden 13 baby’s  opgevangen en 
krijgen ondervoede baby’s medische hulp en medicijnen. 

Nogmaals heel hartelijk bedankt! Intussen is onze stichting 
voor het negende jaar actief in Haïti. Dit is mede te danken 
aan  uw  fantastische  hulp  en  de  inzet  van  vrijwilligers 
zowel in Nederland als in Haïti. Nogmaals bedankt!
Graag zien wij  u op onze ontmoetingsdag op 13 januari 
2007 in Westerbork in Hotel Meursinge. (Zie blad 4)

De Haïtiaanse kinderen, ouders en leerkrachten wensen u 
heel prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!
Warme groet van alle leerlingen, Agnes en Marijke.



Nijkerkerveen,  November 2006 

Al geruime tijd ben ik weer in Nederland maar elke dag denk ik 
nog aan mijn tijd in Haïti. Het was een bijzondere tijd die veel 
indrukken heeft achtergelaten. Vaak vertel of schrijf ik er nog 
over. Toch is het moeilijk in woorden uit te drukken wat er met 
je gebeurt als je in dit land bent of bent geweest. Eigenlijk moet 
je  dit  land  gewoon  zien,  voelen,  horen  en  ruiken.  Kortom 
ervaren!

Wouda geeft seminars aan de onderwijzers

Vaak zie  ik  nog de onderwijzers  als  ze  trots  zijn  op wat  ze 
hebben gemaakt tijdens het seminar. Vaak zie ik ook weer het 
plezier dat ze hadden tijdens een gymspel. (zelfs al snapten ze 
soms niet eens de spelregels). Ook zie ik weer de moeders die 
aan het hek komen met hun zieke of ondervoede kinderen, de 
blije  kindergezichtjes  als  ze  naar  school  kunnen  gaan  en  de 
trotse ouders die zien dat hun kind kan lezen en schrijven.

Vaak voel  ik  nog de emoties  die  bij  me opkwamen  toen de 
adoptiefouders  voor het  eerst  hun kindje zagen en op schoot 
konden  nemen.  Of  ik  voel  nog  de  momenten  waarop  de 
kinderen en ik zaten te zingen. Buiten onder het afdakje bij het 
vallen van de avond. Hoe we met alle Nederlandse vrouwen bij 
elkaar zaten, in de avond, en met elkaar de dag doornamen. 
Ik voel nog hoe bang ik was in de tap-tap die van de berg naar 
beneden ging terwijl het goot van de regen. De gaten die steeds 
dieper werden en de tap-tap die steeds verder overhelde. (wat 
was ik toen blij dat we heel beneden zijn aangekomen).

Ik  hoor  ook  de  Haitianen  met  elkaar  zingen  op  zaterdag  en 
zondagmorgen. De honden die ’s nachts vreselijk tekeer gingen. 
De  kinderen  die  begonnen  te  juichen  als  de  lamp  aanging. 
Immers  dan was er  weer  elektriciteit.  Ik  hoor  ook weer  alle 
mensen en kinderen die  de naam van Marijke roepen als we 
langslopen of langsrijden. Iedereen is zo blij met het werk dat 
zij hier doet en de kansen die veel kinderen daardoor krijgen.

Ik ruik nog de viezigheid die je overal langs de weg ziet liggen. 
Maar ook de schone lucht als je in de bergen wandelt. Ik ruik de 
zwarte wolk die uit de auto komt als die wordt gestart. ( de auto 
die heel oud is en eigenlijk hoognodig aan vervanging toe).

Ik ruik ook de lucht van alle etenswaren die langs de kant 
van de weg worden klaargemaakt. 

Dit kun je wel in woorden op papier zetten maar je kunt 
toch niet echt overbrengen wat dit met je doet en welke 
emoties dit bij je oproept. Wel weet ik dat het geweldig is 
om te doen. Hoe moeilijk het soms ook is ….. 
Hoewel het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk is dit 
alles zelf te ervaren zijn er gelukkig veel mensen die de 
Haitianen en alles wat Marijke doet toch een warm hart 
toedragen.  Zij  weten  dat  er  met  hun  bijdrage  zoveel 
goede dingen worden gedaan!
Als  je  dit  wel  hebt  meegemaakt,  zoals  ik,  blijf  je 
verlangen naar de mensen en vooral de kinderen daar die 
zo weinig hebben en die je zoveel gunt. 
                                                                     Wouda
Journalist Ton Vriens
Van 15 tot 20 november heeft Ton Vriens ons bezocht. 
Hij heeft opnames gemaakt voor een documentaire. Ook 
schrijft  hij  een artikel over ons werk en Haïti  voor het 
NRC-handelsblad.  Wij  zijn  natuurlijk  heel  erg 
nieuwsgierig wanneer alles klaar  is.  Deze dagen waren 
zeer gezellig, intensief en interessant. 

Cameraman Ton Vriens interviewt en filmt Marijke
Help Haïti.
Elke  dag  komen  er  wel  mensen  bij  ons  aan  huis  of 
spreken ons aan op straat omdat zij hulp nodig hebben. 
We hebben altijd een luisterend oor en als we echt zien 
dat het noodzakelijk is helpen we. Helaas komen we dan 
veel schrijnende dingen tegen, zoals vorige maand tijdens 
een wandeling in de bergen, waar een moeder ons vroeg 
te komen omdat haar kindje ziek was. Helaas kwamen we 
te  laat  en  haar  14  maanden  oude  zoontje  was  al 
overleden. Maar gelukkig kunnen we soms ook een leven 
redden, zoals het jongetje van 2 jaar dat helemaal opgezet 
door  het  vocht  was  en  wiens  huid  dreigde  open  te 
barsten,  dit  als  gevolg  van  zware  ondervoeding.  Voor 
hem  kwam  de  hulp  net  op  tijd,  anders  zou  hij  zeker 
binnen een paar dagen zijn overleden.
Zo komen er elke dag mensen op ons pad en we moeten 
kieskeurig  zijn  wie  we  wel  en  niet  kunnen  helpen. 
Speciaal  voor  deze  mensen  hebben  we  een  rekening 
geopend ``Help  Haïti``zodat  het  niet  ten  koste  van het 
geld voor de scholen gaat.  Heeft  u het  op uw hart  om 
hiervoor te geven dan kan dat op rekeningnummer: 3694 
39 511 `Help Haïti` te Westerbork.



Wij,  Sigrid  Sloot  (kinderarts)  en  Agnes  Hoogkamer 
(verpleegkundige)   zijn  van  9  tot  24  september  naar  de 
scholen  geweest  in  Kafou  Badio  en  Godinot  om daar  de 
meest  zieke  kinderen  op  school  te  onderzoeken  en  te 
behandelen. Het was een heel bijzondere ervaring.

Het is schrijnend om te weten dat er geen medische hulp is in 
de bergen en kinderen met soms eenvoudig  te  behandelen 
wonden  of  ziekten  er  zeer  slecht  aan  toe  zijn  of  zelfs 
overlijden.  In  de  bergen  zijn  geen  artsen,  geen  klinieken, 
geen  apotheekjes  voor  medicijnen  en  er  is  geen  enkele 
medische kennis bij de mensen. Hierdoor overlijden geregeld 
kinderen  terwijl  het  zo  eenvoudig  voorkomen  had  kunnen 
worden. Daarom gingen we met  een tas vol medicijnen en 
verbanden op naar het werk.

Van te voren wisten we niet wat we konden verwachten en of 
er veel of weinig kinderen op de scholen ziek zouden zijn…. 
Helaas  waren  dat  er  veel.  We  hebben  zo’n  100  kinderen 
onderzocht in 2 weken tijd. 
De  onderzoeken  hielden  we  heel  simpel:  met  een 
stethoscoop, een oorkijker, een thermometer, een meetlint en 
een  weegschaal  gingen  we aan  de  slag.  We onderzochten 
buik, klieren, huid, oren, keel en controleerde ieders lengte 
en gewicht. Helaas moesten we constateren dat veel kinderen 
te klein en te licht in gewicht waren voor hun leeftijd en er 
heel  veel  kinderen  huidproblemen hadden  door  de  slechte 
hygiëne in de bergen. Water moet vaak van heel ver (lopend) 
worden gehaald en wordt op de hoofden gedragen. Er wordt 
dan ook zo min mogelijk water gebruikt of er wordt met vies 
water van een stroompje in de buurt gewassen. Dat maakt dat 
bijna  alle  kinderen  wel  een  schimmel,  infectie,  schurft  of 
andere huidziekte heeft. We hebben de meest zieke kinderen 
daarin behandeld en waren blij dat we in de loop van de 2 
weken verbetering zagen. Daarbij probeerden we de kinderen 
uit te leggen dat een goede hygiëne belangrijk is.

Sigrid onderzoekt Dieula
Ook  hadden  een  heel  aantal  kinderen  (diepe)  ontstoken 
wonden die zo vol etter en pus zaten dat het een hele klus 
was om het weer schoon te krijgen. Elke dag kwamen die 
kinderen terug om de wonden opnieuw te laten verbinden. 
We zagen de wonden snel verbeteren, dit kon eenvoudigweg 
door het steriel te verbinden en antibiotica te geven. 

Daarbij was een veel gehoorde klacht diarree en buikpijn. 
Praktisch alle kinderen in de bergen hebben wormen wat 
diarree  kan  geven  en  dus  werden  de  kinderen  met  een 
medicijn  tegen  wormen behandeld  en  daarbij  ORS (een 
suiker-zoutoplossing)  om  uitdroging  tegen  te  gaan.  Het 
was erg mooi om te zien dat de kinderen beter werden. 

Het  nieuws  dat  er  een  blanke  dokter  en  verpleegster  in 
Kafou Badio waren ging snel rond en er kwamen dan ook 
allerlei mensen uit de wijde omgeving met hun kinderen of 
hun  eigen  klachten  bij  ons.  Als  we  zagen  dat  het 
noodzakelijk was hielpen we ook hen en af en toe was het 
dan ook een drukte van belang voor ons geïmproviseerde 
onderzoekskamertje  (3 bij  4 meter donker en stoffig)  of 
gewoon langs de weg.

Agnes geeft Djeff antibiotica.

Gelukkig konden we onderling over alles praten en alles 
samen delen, de mooie dingen en ook de moeilijke dingen 
zoals het meisje dat Sigrid smeekte of ze mee mocht met 
haar  en  bij  haar  mocht  wonen  want  haar  moeder  was 
overleden en de nieuwe vrouw van haar vader sloeg haar, 
verwaarloosde haar  en gaf  haar  nauwelijks  eten.  Gezien 
haar ondervoede en zeer onhygiënische  toestand leek dit 
ook echt het geval en dat zijn heel moeilijke dingen maar 
helaas wel de werkelijkheid in Haiti. 

Of de keer dat een moeder met een baby’tje bij ons kwam 
en vroeg of we het wilde nemen omdat zij er niet voor kon 
zorgen. 
Of de keer dat we een geweldig mooie wandeltocht door 
de  bergen  maakten  om  een  paar  uur  oud  baby’tje  te 
onderzoeken,  of  de  dankbare  en  verlegen  lach  die  de 
kinderen  ons  vaak  gaven….  en  zo  kunnen  we  nog  wel 
even doorgaan. 

Kortom  het  is  een  hele  mooie  en  indrukwekkende  tijd 
geweest.  We  hebben  het  samen  ook  echt  heel  gezellig 
gehad  en  we  hebben  het  allebei  dan  ook  als  een  hele 
mooie, indrukwekkende en gezellige tijd ervaren!

Hartelijke groeten van Sigrid en Agnes. 



                             
Heel  veel  dank  aan  alle  scholen,  kerken,  stichtingen, 
particulieren  en  kinderen,  die  via  onze  stichting  de 
kinderen in Haïti financieel ondersteunen! Bedankt!

Stichting De Gracht, Utrecht 1000
Sint Matthéusschool, R'dam 60
Sint Matthéusschool, R'dam Loc.ARGO 46
Collecte huwelijk 11-8-2006 in Westerbork 148
Prinses Julianaschool, Lieren 1050
Diaconie Colmschate collecte 200
Stg Westland Support Other Foundations 5000
LOUISA Stichting, 
vrijmetselaars bouw Ka-Blain 5000
Verjaardag Mamma Dien 50
Willem van Oranjeschool, Apeldoorn 169
Assen Installatie Techniek, Sleen 50
Administratie Bel. Kantoor R.S. Kremer, Assen 100
Super de Boer, Westerbork Statiegeld 127
Friday Eurotech.Beheer BV afscheid Sietse 200
Stork NV, Sales, 
Industry,Rental afscheid Sietse 1500
H.W.Technics BV., De Meern afscheid Sietse 100
WonderWereld, Ter Apel 150

Stephanie Chery
In  de  vorige  nieuwsbrief  schreven  wij  over  Stephanie,  het 
zwaar  mishandelde  meisje  zonder  ouders,  die  wij  wilden 
helpen. We hebben haar met  een medewerker van ons naar 
het ziekenhuis gestuurd om haar te laten onderzoeken, daar 
echter bleek dat er aangifte moest worden gedaan omdat ze 
was weggelopen.  Stepanie  bleek gelogen te hebben en nog 
wel  ouders  te  hebben.  Dit  maakte  haar  situatie  echter  niet 
minder  schrijnend  want  dan  waren  het  waarschijnlijk  haar 
ouders, die haar zo mishandelde. De politie moest haar ouders 
helaas  op  de  hoogte  stellen  en  deze  kwamen  naar  het 
ziekenhuis. De ouders deden heel vriendelijk en behulpzaam 
en deden voorkomen of zij  haar bij ons wilde laten blijven 
maar in een onbewaakt ogenblik zijn zij er vandoor gegaan 
met Stephanie. Moeilijk voor ons om te accepteren maar de 
harde  werkelijkheid  dat  we  verder  niets  kunnen  doen.  We 
blijven altijd openstaan om baby´s en kinderen te helpen en 
helaas loopt het niet  altijd zo af als we zouden willen. We 
houden echter vast aan alle keren dat we wel kunnen helpen 
en dat geeft ons de moed om door te gaan!

Ontmoetingsdag: “Stichting Naar School in Haïti”.

Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 13 januari 2007 op 
onze  ontmoetingsdag  te  komen.  Deze  keer  in  Restaurant 
Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork in Drenthe. 

Het  jaar  2006  is  heel  feestelijk  afgesloten,  omdat  wij  de 
grond hebben kunnen kopen in Ka-Blain.  Dat  is weer een 
grote  stap  vooruit!  Graag  vertel  ik  u  hierover  en  over  de 
geplande  bouw,  over  hoe  onze  scholen  draaien,  hoe  de 
leerlingen het maken, over de situatie en de veiligheid.

Programma ontmoetingsdag:
11 uur: Welkom en elkaar ontmoeten met een kopje koffie.
            Voor de kinderen is er een speelhoek.
11.30 : Welkomstwoord door Marijke Zaalberg
11.35 : Een vrijwilliger vertelt over haar werk in Haïti
11.50:  Marijke vertelt over haar werk, over Ka-Blain en de
            bouw, de baby’s en natuurlijk zal zij ook weer foto’s 
            laten zien en kunt u vragen stellen. 
12.25:  Het voorstellen van vrijwilligers. 
12.30:  U kunt elkaar ontmoeten en (op eigen kosten) in
            onze zaal eten en drinken. Er is een heerlijke Soupe
            Joumou, een nieuwjaarssoep. Een soep, die geluk
            brengt, die iedereen in Haïti op 1 januari eet!

Tot 5 uur kunt u elkaar ontmoeten, gezellig praten of vragen 
stellen aan de vrijwilligers en Marijke en er zijn Haïtiaanse 
spullen te koop.
. 
Heeft u ideeën of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden, laat 
dit op onze ontmoetingsdag even weten dmv. een briefje, dat 
u aan Marjan Cornelis of Marijke kunt geven.

Laat u alstublieft even weten als u komt en soep mee wilt 
eten en met hoeveel personen? De Oostermaat 38, 9431 TW 
in Westerbork, per e-mail of bel op 8 en 9 jan. 0593 370 850. 

Marijke in Nederland                                                           
Ik ben van 5 tot 20 januari en de maand april in Nederland. 
Graag kom ik een lezing houden bij u op school, in de kerk, 
bij een vereniging, een bijzondere gebeurtenis of voor uw 
vrienden. Interesse?  Neem contact op: Tel. 0593 370 850 of 
06 29 00 44 33 of  marijkezaalberg@hotmail.com 

Op onze website staat nieuws uit Haïti, foto’s en filmpjes!
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 

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!
Namens de kinderen, ouders, leerkrachten, vrijwilligers, Agnes Hoogkamer en Marijke Zaalberg

Rabobank Westerbork: 3694 66 500  tnv.”Stichting Naar School in Haïti”

De stichting “Stichting Naar School in Haïti”is opgericht op 29 december 1998 en ingeschreven in de K.v.K. te Meppel onder 
nummer 04 05 76 45. In Haïti als ECOLE SOLEIL D’HOLLANDE No. STG-03718-.
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