
“Stichting Naar School in Haïti”              
        

Haïti, Kenscoff, maart 2007     

     Beste lezers,

Onze scholen

Op onze scholen gaat het goed, voor Haïtiaanse  begrippen

heel  erg  goed!  In  Ka-Blain,  Kalfou  Badio  en  Godinot  is

Kempès een sterke supervisor. Hij begeleidt de leerkrachten

erg goed en controleert of zij hun werk goed voorbereiden,

goed lesgeven, niet te snel gaan met de leerstof, op tijd op

school komen en op de afgesproken tijd vertrekken. Omdat

Kempès  zo  goed  werkt,  wordt  het  werk  voor  ons  veel

eenvoudiger. Kempès is een geboren onderwijzer, maar met

onvoldoende opleiding. Hij studeert elk weekend, zowel de

zaterdag  als  de  zondag  en  alle  avonden.  Hij  hoopt  zijn

diploma van  de middelbare  school  volgend jaar  te halen.

Daarna wil hij een lerarenopleiding gaan volgen. Wat een

doorzettingsvermogen  moeten  veel  Haïtianen  hebben  om

iets te bereiken. Wij hebben daar enorm veel respect voor! 

In Furcy op onze kleuterschool ligt het wat moeilijker. Er

was geen supervisor. Dit heeft er toe geleid dat de leidsters

kwalitatief  minder  goed  werkten.  Het  gevolg  is  dat  de

leidsters twee maanden geen gratificatie hebben ontvangen,

dit is een harde maatregel, maar het blijkt noodzakelijk. Ik

heb hen een hele dag bijgeschoold. Ik heb het thema “huis”

met  hen  doorgesproken,  voorbeelden  gegeven  en  de

opdracht gegeven om het thema heel  goed uit te werken.

Gelukkig hebben zij zich daarna enorm goed voorbereid en

is het goede niveau in de klas terug. Alle leidsters moeten

vanaf nu drie weken van te voren de thema’s uitwerken en

voorbeelden van de werkjes maken.

In Kenscoff hebben wij een klas met 8 peuters en kleuters in

de veranda van ons huis. Vier kinderen, die tijdelijk bij ons

wonen, gaan er naar school, ook enkele twee jarigen en vier

kleuters  van  buiten.  Juf  Victoire  doet  goed  haar  best  en

houdt echt van de kleintjes.

Blij en verdrietig

Het is een heel dubbel gevoel, enerzijds zijn wij zo blij dat

wij  900 kinderen onderwijs kunnen laten volgen  op onze

scholen en de bouw van het grote waterbassin bijna klaar is.

Zelfs is er een begin gemaakt met het afgraven van de berg

waar  de  kleuterschool  zal  worden  gebouwd.  Anderzijds

worden  wij  geconfronteerd  met  veel  ontvoeringen,  onder

andere  van  schoolkinderen,  hulpverleners  en  Haïtianen.

Onze scholen zijn gewoon open en onze kinderen zijn niet

bang om naar school te gaan, omdat onze scholen ver in de

bergen  liggen.  In  Port-au-Prince,  Pétion-ville  en  Fermath

gaan  sinds  december  veel  kinderen  niet  naar  school,  de

Haïtianen  zijn  erg  bang.  Soms  verzuchten  Agnes  en  ik:

“Hoe moet dit verder met Haïti”.Toch komt steeds weer het

gevoel heel sterk naar boven dat wij juist nu de kinderen

moeten  helpen  met  onderwijs,  medische  zorg  en  een

maaltijd!

Wat hebben de kinderen anders voor kans, voor toekomst? 

Corruptie en drugs

Wij merken en horen het steeds vaker, de corruptie is overal

in verweven en zelfs drugs wordt met helikopters in de nacht

vervoerd. Beide zaken ondermijnen de samenleving en het

geweld neemt toe. 

In  Furcy  bij  de  Nationale  school  waar  wij  onze  mooie

kleuterschool  hebben,  zijn  de  onderwijzers  van  de  lagere

school sinds september niet uitbetaald. Ook hadden zij geen

contract gekregen, alleen een brief. Nu zijn alle onderwijzers

in staking gegaan en krijgen de leerlingen geen onderwijs.

Dit duurt nu al vijf weken! Hoe lang het nog gaat duren? Wij

hebben  geen  idee.  Wat  kunnen  wij  doen?  Wat  is  de

werkelijke reden dat men geen loon krijgt? Is er geen geld of

komt het in de verkeerde portemonnees terecht? 

Het is zo triest voor de leerlingen. Al enkele maanden begint

de school pas om 9 uur en stopt een uur te vroeg. Nu wordt

er helemaal geen les meer gegeven. Dit is Haïti en waar zijn

de kansen en is het recht van deze 600 kinderen? 

In Ka-Blain staat een gedeelte van onze leerlingen op de plaats waar  onze

kleuterschool, babyhuis en Marijke’s huis gebouwd gaan worden.

Hartelijk dank

Heel  hartelijk  bedanken wij  u  voor  al  uw giften  en  hulp.

Zonder  uw  giften  kunnen  wij  dit  mooie  werk  voor  de

Haïtiaanse kinderen niet doen. Wij stellen het erg op prijs dat

wij zoveel vaste gulle gevers hebben. Dank u wel!!!

Scholen, particulieren, winkels en kerken houden acties, dat

is  echt  geweldig!  Er  zijn  veel  prachtige  initiatieven  van

kinderen en volwassenen, zoals het verkopen van walnoten

en bloemen, het vragen om verjaardagsgeld in een enveloppe

te  doen  voor  onze  stichting  en  het  houden  van  een

huisconcert. Geweldig! 

Heel hartelijk bedankt namens alle kinderen en hun ouders,  

                                                         Agnes en Marijke.



De bouw in Ka-Blain

Nadat op 9 december 2006 de overdracht van de grond heeft

plaatsgevonden is Jeanmax Noël, onze architect/aannemer met

18 bouwvakkers op 16 december begonnen met de bouw van

drie kleine waterbassins, de kanalisering van het regenwater

en  een  groot  waterbassin.  Waarom  eerst  een  waterbassin

bouwen? Het regenwater had een enorm gat geslagen aan een

kant van ons terrein, dit moest gestopt worden. Het enorme

gat  is  gebruikt  om  het  grote  bassin  in  te  bouwen.  Door

vrouwen zijn er meer dan duizend emmers water gedragen en

in het  kleine bassin leeggegooid. Met dit  water is  het grote

bassin gebouwd. Dat moest in het droge seizoen anders zou

het stromende regenwater alles wegspoelen. Water heeft zo’n

enorme  kracht!  Het  grote  waterbassin  is  in  twee  gedeeltes

gemaakt,  de  muren  zijn  65  cm dik.  Zij  zijn  gebouwd van

rotsblokken en cement. Over het grote waterbassin is de weg

naar ons terrein aangelegd. Toen het grote bassin klaar was

heeft  het  een  avond flink  geregend.  Dit  water  zal  voor  de

bouw van de kleuterschool gebruikt gaan worden.

  
Aanleg kanalisering 20-12- 2006.            Uitzetten groot waterbassin 29-12.

 
Het storten van de bodem van het waterbassin. Er was al een groot

fundament in de grond gebouwd. 13-01-2007.

Marijke en de bouw in Ka-Blain

Toen ik drie dagen nadat er voor de grond was getekend naar

Nederland ging, was dat een heel vreemd gevoel. Ik besefte

dat ik niet bij de bouw aanwezig kon zijn. Ik had er zo lang

naar  uitgekeken en nu moest  ik het voor  6 weken loslaten.

Gelukkig was Agnes er om te gaan kijken, om met Jeanmax te

overleggen en om foto’s te maken. Agnes heeft mij heel goed

op de hoogte gehouden. Elk verslag en elke foto maakten mij

heel erg blij en gelukkig!

Jeanmax Noël (37) en zijn compagnon Renald Coriolan (38)

zijn oprechte mannen en mijn vertrouwen in hen is bevestigd.

Renald heeft de bijnaam Papa. Agnes en ik noemen hem ook

zo. Zoals afgesproken kreeg Agnes netjes alle bonnen van wat

er  gekocht  was.  Na controle  werd  pas  de volgende  cheque

gegeven.

CORDAID en LOUISA Stichting

Het  geld  voor  de  bouw  voor  het  kanaliseren  van  het

regenwater,  drie  kleine  waterbassins  en  het  grote  water-

reservoir  met  brug,  is  gegeven  door  CORDAID  en  de

LOUISA  Stichting.  Na  het  bouwen  van  het  grote  water-

reservoir is er nog genoeg geld over voor het afgraven van

de berg in twee niveau’s. Hier zullen de kleuterschool, het

babyhuis en Marijke’s huis gebouwd worden.

Op 5 maart kwamen Jeanmax en Papa met een gewijzigd

plan. De berg, waar onder andere de kleuterschool gebouwd

wordt,  is  zo steil,  dat  zij  voorstelden om drie  niveau’s  te

maken. Op het laagste niveau komen twee klassen, op het

tweede niveau komen 4 klassen, op het derde niveau komen

het babyhuis en Marijke’s huis. Het bijzondere van bouwen

in de bergen is dat aan de voorkant er drie niveaus’s te zien

zijn en aan de achterkant  is  het  gelijkvloers.  Agnes en ik

kunnen ons helemaal vinden in het aangepaste ontwerp. 

        
   Bekisting voor de brug,  16-2-’07                 Beton storten, 17-2-‘07

Links Papa en rechts Jeanmax Noël, 27-2-2007

    
  Afgraven terrein, 27-2-2007               Afgraven, 3 dagen later2-3-2007

Ons tweede project: De kleuterschool met 6 klassen

Hier  wordt  de  kleuterschool  gebouwd.  Het  afgraven  is

begonnen op 22-02-2007. Over een maand is dat klaar!

Op 23  februari  is  het  gaan regenen na 7 weken droogte!

Hoera! Nu is er weer water genoeg voor de bouw!



Hallo allemaal,

Vandaag  schrijf  ik  mijn  stukje  voor  de  nieuwsbrief  met

gemengde gevoelens.

Ik  ben namelijk  erg blij  dat  ik  bericht  heb gehad  dat  alles

rondom de adoptie van mijn zoontje Raymon nu rond is en we

naar Nederland mogen komen. Tegelijk is het moeilijk want ik

ga 5 jaar Haïti achter me laten. Ik hou van Haïti, ik heb er met

veel plezier gewerkt en het Haitiaanse volk heb ik in mijn hart

gesloten en dan met name de kinderen en bejaarden. Het is

natuurlijk  niet  een  afgesloten  hoofdstuk  want  ik  ga  me  in

Nederland absoluut nog inzetten voor het werk in Haïti.

Agnes en Raymon voor hun kamer in Kenscoff

Is het altijd makkelijk geweest??? Absoluut niet ...

Allereerst  is  er  het  enorme  cultuurverschil.  De  Haitiaan  is

geen gemakkelijk volk, erg trots en als gevolg van de slavernij

nog steeds zich afzettend tegen blanken wanneer er een reden

voor  gevonden  kan  worden.  Dan  de  enorme  armoede

waardoor we dagelijks geconfronteerd worden met  kinderen

die ziek en ondervoed zijn. De machteloosheid die je daarbij

voelt is niet te beschrijven.

Tenslotte  het  gevaar  in  het  land  zelf.  Allereerst  de

kidnappingen:  We  hebben  dit  van  dichtbij  meegemaakt

doordat ze twee van onze medewerkers hebben geprobeerd te

kidnappen. De broer van iemand van ons personeel, nichtjes

van  een  leerkracht  en 7  kinderen  op  een school  hier  in  de

buurt zijn gekidnapt. Ook naar ons zijn diverse bedreigingen

geuit, variërend van voodoo tot dat we doodgeschoten zullen

worden. Ik kan me voorstellen als u dit leest, dat u denkt wat

doen jullie daar nog?? 

En  dan  komt  de  reden  waarom  we  dit  allemaal  doen  en

Marijke in Haïti blijft doorgaan, terwijl ik me in Nederland

voor  Haïti  zal  blijven  inzetten.  Want  wat  moet  er  van  de

kinderen terechtkomen in een land als dit als er geen hulp zou

zijn? In een land wat zo arm, gewelddadig, corrupt en moeilijk

is … Wat voor uitzicht heeft een kind hier??? En als wij dan

door dit  werk het  lichtpuntje kunnen zijn voor  de kinderen

waar  door  ze  weer  hoop  hebben  voor  de  toekomst,  betere

kansen  hebben  als  hun  ouders  gehad  hebben,  de  blijheid

mogen ervaren om naar school te gaan, iets te betekenen en

om daardoor meer eigenwaarde te krijgen. En uiteindelijk een

beter leven krijgen dan hun ouders gehad hebben doordat 

ze  kunnen  lezen  en  schrijven  en  beter  ontwikkeld  zijn,

misschien een goede baan krijgen en daardoor hun familie

en eigen kinderen een beter leven kunnen geven.

Hier  doen  we  het  voor  en  hier  krijgen  we  de  kracht

vandaan om door te gaan.

Nee, het valt niet altijd mee en ik heb bewondering voor

Marijke  hoe  ze  toch  steeds  doorgaat,  zich  over  de  vele

teleurstellingen heen zet en weer de kracht vindt om door

te gaan.

Ze is een vrouw met een gouden hart en ik ben blij dat ik

me ook in Nederland kan blijven inzetten voor dit mooie

werk wat zij 9 jaar geleden gestart is en waar ik nu deel

van uitmaak.

Eenmaal gesetteld in Nederland wil ik dan ook graag een

presentatie bij u komen geven en u meer vertellen over het

land en het werk. Want één ding is zeker: Zonder u zouden

wij dit werk hier niet kunnen doen.

Hartelijke groeten van Agnes Hoogkamer.

Woensdag 7 maart zijn Agnes en haar zoon Raymon naar

Nederland vertrokken. Een jaar heeft Agnes met heel haar

hart bij ons in Kenscoff en in de bergen van Kalfou Badio

gewerkt. In totaal was zij 5 jaar werkzaam in Haïti! Agnes

heeft  veel  verschillende  taken  op  zich  genomen,  onder

andere het begeleiden van de babyzorg, de inkoop van de

medicijnen, het toezicht houden op het medicijnengebruik,

om hulp vragende moeders met zwaar ondervoede en zieke

baby’s te woord staan en hen hulp bieden, foto’s maken,

verslagen  schrijven,  de  boekhouding  in  de  computer

inbrengen  en  heel  veel  overleg  hebben  met  mij  over

allerlei voorkomende zaken. Agnes heel erg bedankt!

De avond voor vertrek, een etentje in Florville! Wat een luxe!

Heel erg blij zijn wij als bestuur dat Agnes eind vorig jaar

als ervaren vrijwilliger is toegetreden tot ons bestuur. Zij is

penningmeester en gaat de fondsenwerving coördineren. 

Lieve Agnes, alle baby’s en kinderen bedanken jou heel

hartelijk voor al jouw fantastische inzet, warmte en Liefde

die jij met heel jouw hart aan de kinderen gegeven hebt. 

Wij wensen jou en Raymon samen een heel gelukkig leven

toe in Nederland, nogmaals  hartelijk bedankt! Marijke.

PS.Nadat ik Agnes en Raymon had afgezet op het vliegveld, belde Agnes mij om
4.30 uur op. Twee vluchten waren afgezegd, daardoor kwamen zij terug naar

Kenscoff, Lukt het morgen om te vertrekken? In Haïti weet je het nooit …

                             



                             

Heel  veel  dank  aan  alle  kinderen,  scholen,  kerken,

stichtingen  en  particulieren,  die  via  onze  stichting  de

kinderen in Haïti financieel ondersteunen! Bedankt!

Admin.Bel.R.S.Kremer BV Assen 100
Administratie Bel. Kantoor R.S. Kremer, Assen 100
Agrarische O.C de Groenewelle Zwolle 2000
Ascend met oog voor detail Arnhem 500
Assoc.Europe Tiersmond Bergen 500
Basis school Het Forum Kerstmarkt 100
Basisschool PORK, Ter Apel kleutermeubels 80
Centrale Diaconie Protestanten Middelburg 1.000
Chr. B. School de Wegwijzer Westerbork 750
Chr.Basisschool Bloemenhof Hardenberg 500
Diaconie Ned. Herv. Gemeente Westerbork    270
Diaconie Ned. Herv. Gemmente Westerbork    137
Diaconie. Prot. Kerstmarkt Rheden 5.411
Fa.H. Steenbruggen Deventer 202
Familie Amsterdam 1.000
Gereformeerde kerk 204
Hoveniersbedrijf De Haas Nuenen 750
Microlens Deventer 375
Prot.Chr. B.School Rehoboth Gees 300
RK.Basisschool St.Thérésia Bilthoven 250
Steunstg. CNS, cb de Oliebron Schoonebeek 100
Super de Boer, Statiegeld Westerbork 205
Van Triest Veevoeders Hoogeveen 1.500
Verjaardagen Klarie en Giny Drenthe 400
Via Stichting Geef Gratis Nederland 840
Via vriendin Bodegraven 350
Voor container Eindhoven 100
WICEB MiddenDrenthe 627
Willem van Oranjeschool Apeldoorn 304
Willem van Oranjeschool Apeldoorn 133
Woningstichting Progrez Dordrecht 200 NB.
Uit privacy redenen worden particulieren niet vermeld.

Verdubbelingactie NCDO

Eind januari is een aanvraag bij de NCDO ingediend voor de

bouw van een kleuterschool met 6 klassen, de directiekamer

en een depot in Ka-Blain. Totale kosten Euro 50.000. Bij het

laten kopiëren en versturen van deze nieuwsbrief was er nog

geen  toezegging  gedaan  dat  de  NCDO  helpt  onze

kleuterschool te bouwen. Zodra de toestemming er is zullen

wij u een brief en acceptgiro sturen met de vraag of u een gift

voor de bouw van de kleuterschool wilt geven. Als er Euro

25.000 is binnengekomen wordt dit bedrag verdubbeld door

de  NCDO en kunnen wij  gaan  bouwen.  Onze  hoop is  dat

tussen september en januari enkele klassen in gebruik kunnen

worden genomen. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Ontmoetingsdag: “Stichting Naar School in Haïti”.
Op zaterdag 13 januari 2007 was onze Haïti ontmoetingsdag

in  Westerbork.  Er  waren  veel  belangstellenden,  ruim  70

volwassenen en 30 kinderen. Er was een gezellige sfeer, veel

informatie en een goede verkoop van de Haítiaanse spullen.

De Haìtiaanse soep Joumou was heerlijk! 

Nadja en Sheloves in Ka-Blain

Erg blij zijn wij met de prachtige artikelen in diverse bladen:

Onzewereld

In het decembernummer ’06 staat een artikel over SNSiH. 

Libelle

In Libelle # 2, januari 2007 is op bladzijde 76 aandacht

besteed aan onze stichting.

NRC Handelsblad 20 januari 2007 in het bijvoegsel een

paginagroot artikel van Ton Vriens over onder andere ons

werk in Haìti: Achter de bergen meer bergen! 

Hebt u deze artikelen gemist? Kijk en lees op onze website!

Marijke in Nederland                                                           

Marijke is van 5 april tot half mei in Nederland. Graag

komen Agnes of ik een lezing houden bij u op school, in de

kerk, bij een vereniging, een bijzondere gebeurtenis of voor

uw vrienden. Tel. Marijke: 0593 370 850  

                      marijkezaalberg@hotmail.com       

                     agneshoogkamer@yahoo.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-.


