
“Stichting Naar School in Haïti” 
 

Kenskoff,  

 

Beste Lezers,                                                                                                                                     

 

Heel hartelijk bedankt voor uw giften. U hebt ons werk 

weer fantastisch gesteund!  

 

Op het moment dat wij deze brief schrijven, is het geld 

voor de bouw van de kleuterschool, het depot en de 

stafruimte al binnen. Dit is echt fantastisch!!! (zie het 

pagina 2). 

 

In Haïti is er zo weinig hoop voor de mensen, het is elke 

dag weer overleven. Wat is het toch ontzettend mooi dat 

wij als Stichting veel kinderen onderwijs en een eigen 

school kunnen geven. Als wij de foto’s zien van de bouw 

van de school dan maakt ons dat zo blij. Het is ongelofelijk 

wat er in korte tijd is gepresteerd door Jeanmax Noel en de 

werkmannen. Geweldig en hartverwarmend!!!  

 

Met uw giften helpt u niet alleen de kinderen, maar u geeft 

ons, als vrijwilligers, de mogelijkheid om de kinderen 

daadwerkelijk te helpen. U bent een enorme steun in de 

rug, u geeft ons veel vertrouwen. Dit geeft ons energie om 

het werk te doen. De kinderen verdienen het! 

 
Stefanie gaat in september 2007 naar onze school. 

 

Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en 

onderwijs. Dit zijn nog maar vier van de acht Millennium 

doelstellingen, wij werken er hard aan om zo veel 

mogelijk kinderen (en volwassenen) voor 2015 dit te 

geven.  

 

Bijzonder nieuws 

Op 5 juni schreef Harold aan Marijke dat onze oude 

Mitsubishi uit 1989 niet meer wilde starten.                                   

Bij het openen van de motorkap schoten enkele grote 

ratten weg, zij hadden de bedrading doorgeknaagd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Stichting hebben we de laatste tijd veel gehoord over 

millenniumdoelstellingen waardoor onze interesse 

gewekt was. Wij vinden de gestelde doelen zelf heel mooi 

juist omdat blijkt dat wij als stichting door ons werk 

bijdragen aan de gestelde doelen. U vraagt zich misschien 

af wat die Millenniumdoelstellingen precies inhouden?  

Kort gezegd is dit als volgt:  

In 2000 heeft de Verenigde Naties acht doelstellingen 

gemaakt om armoede en 

honger te bestrijden en 

onderwijs, gezondheidszorg, 

de status van vrouwen en het 

milieu te verbeteren. Alle 

regeringen hebben beloofd om 

de doelstellingen gezamenlijk 

te realiseren tegen 2015.Deze 

doelstellingen zijn ontzettend mooi en het zou geweldig 

zijn als dit inderdaad gerealiseerd zou zijn in 2015 maar of 

dit ook haalbaar is…. wij betwijfelen het. Maar uiteraard 

gaan wij ervoor om zoveel als mogelijk ons steentje 

daaraan bij te dragen. 

 

De eerste doelstelling luidt als volgt: 

1: Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is 

gehalveerd ten opzichte van 1990. Dit geldt ook voor het 

aantal mensen dat honger heeft. 

 

Als je in Haïti op straat bent kun je niet om de armoede 

heen: de krotten, de blote kindjes met hongerbuikjes, de 

smekende hongerige ogen, de vuilnishopen op straat, de 

vreselijk slechte wegen, de ziektes bij mensen enz. Dit 

alles is werkelijk in heel Haïti hetzelfde en dus vreselijk. 

Helaas worden ook wij met die extreme armoede dagelijks 

geconfronteerd. Elke dag komen er wel mensen aan onze 

deur of houden ons aan op straat die vragen en vaak zelfs 

smeken of wij eten voor ze hebben, medicijnen, werk of 

andere hulp. Dit blijft iets heel moeilijks omdat je iedereen 

wel wilt helpen maar dit helaas niet kunt. Toch zijn er 

dankzij de banen die wij geven op de scholen, in de bouw, 

bij de baby’s en in en om het huis, heel wat gezinnen zeker 

van een salaris en eten dus elke dag. Ook de mensen die 

aan onze poort komen krijgen vaak hulp in de vorm van 

een voedselpakket, geld voor de dokter, medicijnen of 

werk en zo helpen we naast de vaste werknemers ook een 

heleboel andere mensen. Voor die mensen vaak een 

kwestie van leven of dood. We hebben in de afgelopen 

jaren (naast scholen opzetten) al vele duizenden mensen 

mogen helpen,   daar zijn we heel dankbaar voor. 

Overigens allemaal dankzij uw hulp want zonder uw steun 

kunnen wij niets beginnen. 

 

Ook de andere zeven Millenniumdoelstellingen komen aan 

bod in de komende nieuwsbrieven. We hopen dat de 

mensen in Haiti in de toekomst niet meer in zulke extreme 

armoede hoeven te leven en dat er voldoende eten is voor 

iedereen. Samen kunnen wij hen helpen!

 



De verdubbelingsactie voor onze kleuterschool met 6 

klassen in Ka-Blain is geslaagd!!   

De NCDO heeft inmiddels het 

bedrag van  €  25.000 verdubbeld! 

 

Heel, heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de 

verdubbelingsactie in april. Het is niet te geloven, maar 

ruim een maand later was de € 25.000 binnen! Geweldig! 

Meer dan 500 mensen, scholen of bedrijven deden mee.  

Wij, als stichting, voelen ons enorm gesteund door u 

allen en wij zullen er zo als altijd zorg voor dragen dat 

elke Euro goed wordt besteed aan de bouw van de 

kleuterschool.   

Nogmaals heel hartelijk bedankt! Het is echt geweldig!!! 

 

 
Flinke buien doen het grote waterreservoir overstromen 

 

Voordat ik op 4 april naar Nederland ging had ik met 

Jeanmax, onze architect/aannemer, de bouw 

doorgesproken en goed overlegd hoe ik dacht dat alles 

zou moeten gaan. Het was wachten op een positieve 

reactie van de NCDO.  Wij wisten dat wij de 

toestemming begin april zouden krijgen. Wij twijfelden 

er niet aan dat er een positieve reactie zou komen, want 

er was na 1 februari geen brief gekomen dat onze 

aanvraag onduidelijk of onvolledig was. Enige extra 

zekerheid was dat wij in 2003 een kleuterschool in Furcy 

hadden gebouwd en dus goed bekend staan bij de 

NCDO. Bij onze tweede aanvraag zijn wij zeer goed 

geholpen door Carlos Flores van de COS in Zwolle. 

 
De uitgestrekte bergen rond Ka-Blain en de bouwplaats. 

9 April heb ik met de NCDO gebeld en kregen wij 
telefonisch toestemming voor de verdubbelingsactie. 

Hoera! Zonder toestemming mochten wij namelijk nog 

niet beginnen met de bouw. Nu kon ik Jeanmax een 

cheque laten geven, zodat hij kon beginnen met de bouw 

van de kleuterschool. Ik had 3 cheques van ieder € 

5.000,- uit geschreven. Zij lagen bij Harold (mijn 

vervanger) in de kluis. Jeanmax moet van elke cheque 

een financieel verslag schrijven en de ondertekende 

bonnen van alle uitgaven bijvoegen. Deze verslagen 

worden gecontroleerd door Harold. Hij stuurt mij elk 

verslag. Ook zorgen beide mannen dat wij in Nederland 

foto’s ontvangen. Daarna mag Harold aan Jeanmax een 

volgende cheque geven. 

 

 
  Fundering van 2 klassen van de bouw in Ka-Blain op 20 april 2007. 

      

14 April ontvingen wij de officiële brief met toestemming 

en afspraken van de NCDO, de Nationale Commissie 

voor internationale samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling. In de brief stond dat tussen 1 april 2007 en 

1 januari 2008 de school gebouwd moet worden en voor 1 

april 2008 het verslag van de bouw bij de NCDO 

ingeleverd. 

 

Nadat de brief aan u was rondgestuurd en het geld binnen 

stroomde heb ik direct contact opgenomen met Jeanmax 

en hem gezegd dat hij mocht doorgaan met de bouw. Alle 

mensen, die bij de bouw of de school betrokken zijn, zijn 

heel erg blij en alle bouwvakkers werken hard. Al het 

zand, water en de materialen moeten naar boven gedragen 

worden. 

 
2 juni maakt men het betonijzer in vloer/plafond, 6 juni cement storten.



“The International School of The Hague” stuurde 

containers vol schoolmeubilair naar Ghana en naar 

ons in Haïti !!! Om de kosten te betalen hebben de 

leerlingen allerlei acties gehouden om geld in te 

zamelen!!! 

 

Het is half februari, Marijke wordt thuis in Nederland 

gebeld. 

Het is geweldig en bijna overrompelend. Of wij school- 

en gymmeubilair willen hebben voor het voortgezet 

onderwijs. Zo ja, dan wordt de container over twee weken 

verstuurd!!!  

De Internationale School in Den Haag gaat naar een 

nieuw gebouw, de oude spullen moeten weg. Er gaat een 

volle container naar Ghana in Afrika, er is nog genoeg 

voor ons! 

Het is fantastisch! Maar hoe dit te organiseren in Haïti? 

Om de container gratis Haïti binnen te krijgen moeten wij 

hulp hebben van een stichting die is ingeschreven als 

ONG. Jeanmax Noël, onze aannemer, bracht ons in 

contact met Stichting Martin Luther King. Deze stichting 

verzorgt onderwijs in het noorden in Gròs-Morne. Wat 

een geluk! Zoveel mooie spullen voor de school. Heel 

hartelijk bedankt!! 

 

 
De container staat netjes ingepakt in Den Haag, 6 februari 2007. 

Geweldig nieuws per  e-mail 
Verzonden: dinsdag 20 februari 2007 10:36 

Aan: Marijke Zaalberg. Onderwerp: Re: HET IS GELUKT!!! 

 

Marijke, 

Bericht gehad: Shipment Haiti. 

Shipped per mv CMA CGM CASTILLA. expected to arrive at 

Port au Prince March 4, 2007. Documents to follow. 
Ik zorg dat documenten deze week naar Herman gaan, Christine.  

 

Marijke langer in Nederland 

Graag wil ik u op de hoogte brengen dat ik nog in 

Nederland ben en ik niet precies weet op welke datum ik 

terug ga naar Haïti. De reden is dat mijn moeder van 87 

jaar ernstig ziek is. Ik vind het prettig en nodig om in 

Nederland te blijven om veel bij haar te kunnen zijn.  

Gelukkig gaat alles in Haïti met de negen baby’s, de 

scholen en de bouw in Ka-Blain erg goed. Harold 

Massillon, mijn vervanger en rechterhand, houdt mij erg 

goed op de hoogte. Hij scant belangrijke papieren, maakt 

foto’s en overlegt per e-mail. Hij volgt mijn aanwijzingen 
goed op. 
 

 

Beste Marijke, 

WAT IS HET GOED GEGAAN VANDAAG!!!! 

De verhuizers hebben zo ontzettend goed 

gepakt, ONVOORSTELBAAR!!!! 

 

We moesten via de voorkant van de school 

laden, het gras achter was te nat voor een 

vrachtwagen met container, daar zou hij 

nooit uitkomen (jij tenslotte ook al bijna 

niet met auto met aanhanger...) Toen na de 

container van Ghana onze container aan de 

beurt was, begon het zelfs te sneeuwen en 

te hagelen, ik heb geprobeerd ook dat op 

de foto vast te leggen, leuk voor de 

Haïtianen, die kennen vast geen sneeuw, 

toch? 

 

Er is zoveel ingegaan, er zitten zelfs 

VIER (!) van die lage kasten, breed 2m met 

2 schuifdeuren, die je zo graag wilde!Goed 

he! 

Nu moe, pijn in de rug van het sjouwen, en 

koud koud koud na zo'n lange dag in het 

gebouw zonder verwarming en ook nog eens 

sneeuw en hagel erbij! Op de terugweg naar 

huis reed er ook nog iemand achterop mijn 

auto... en dat terwijl ik hem net een week 

geleden had laten repareren. 

Hoop dat jouw reis goed is verlopen, en 

niet zo 'mijl op zeven' zoals vorige keer. 

Vriendelijke groet, Christine. 

     
De inhoud van de container is over gepakt in 2 

wagens. 

De avond (3 april) voordat Marijke naar 

Nederland vertrok kwamen om half negen 

twee vrachtwagens met alle spullen aan. 

Bij het licht van een grote zaklantaarn is 

alles uit gepakt en voor het huis 

neergezet. Om drie uur ’s nachts heeft 

Marijke bekeken waar alles gezet zou 

kunnen worden. Tegen 6 uur kwamen Harold, 

Frednel, Wilfrid, Patrick en Jeff, zij 

hebben bijna alles in een kamer en in huis 

gezet. Er waren o.a. 72 leerling tafels, 

100 plastic stoelen, 10 prullen- bakken en 

17 dubbele tafels. Geweldig, grandioos! 

HEEL HARTELIJK BEDANKT 

 

      
’s Avonds 3 april staan schoolspullen en meubilair  

buiten in Kenscoff.



Ik ben nu alweer ruim 2 ½  maand in Nederland en het is fijn 

om weer terug te zijn. Het lijkt nu alweer zo lang geleden dat ik 

afscheid moest nemen van iedereen. Het was heel dubbel, ik 

was blij dat eindelijk alles rondom de adoptie rond was en ik 

mijn leven in Nederland samen met Raymon kon gaan 

oppakken. Tegelijk was het heel moeilijk om bijna 5 jaar Haïti 

achter me te laten. Ik heb zoveel meegemaakt in die jaren en 

dat is een tijd om nooit te vergeten. Het was niet altijd 

makkelijk maar toch bovenal een hele mooie tijd.  

 

                                
 

Op het vliegveld in Port-au-Prince werd ik er weer bij bepaald 

hoe moeilijk het is in Haïti om van mensen op aan te kunnen. Ik 

kwam namelijk een van de kleuterleidsters die op onze school 

werkt tegen op het vliegveld. Ik was zeer verbaasd haar daar 

aan te treffen omdat zij op onze school hoorde te zijn op dat 

moment. Toen ik haar vroeg wat zij ging doen zei ze doodleuk 

dat ze 2 weken naar Mexico ging. Ik wist op dat moment 

genoeg: die komt nooit meer terug natuurlijk. Maar zij is ook 

iemand waar Marijke veel tijd en opleiding in heeft gestoken en 

een kans met werk gekregen heeft en die dan zo zonder even 

iets te zeggen ervandoor gaat en zo de klas in de steek laat, ons 

geen kans geeft om iets te regelen en dat terwijl ze zoiets 

natuurlijk van te voren weet. Zij is dus inderdaad niet 

teruggekomen en wij hebben er een probleem bij… 

 

Maar goed, ik ben inmiddels dus alweer 2 maanden terug met 

Raymon en we hebben het geweldig samen! En wat hebben we 

ontzettend veel luxe: Stromend water, elektriciteit, een goed 

dak boven ons hoofd, speelgoed, een goedwerkende auto, 

makkelijk van A naar B kunnen, niet continue op onze hoede 

hoeven zijn, vrijheid, winkels om ons heen, een salaris… en zo 

kan ik wel even doorgaan. 

Van bovenstaande dingen zijn de meeste voor ons Nederlanders 

gewoon maar ik hoop dat u er af en toe bij stilstaat dat het echt 

een heel groot voorrecht is dat we het zo goed mogen hebben in 

Nederland. Ik keek mijn ogen weer uit aan al het eten en 

drinken in de winkels en de grote hoeveelheden waarin alles 

wordt ingeslagen. En dan mopperen dat er een lange rij bij de 

kassa staat……dan denk ik dus echt: Wees blij dat je eten en 

drinken kunt kopen!!!! 

 

Voor Raymon ( 5 jaar) was het natuurlijk ook een groot 

avontuur in het vliegtuig en ook in Nederland vindt hij het 

geweldig. U begrijpt dat het een ontzettend grote overgang is 

van het arme Haïti naar het rijke Nederland. Raymon vond de 

lichtknopjes geweldig en het feit dat er licht is wanneer je maar 

wilt. In Kenscoff is er af en toe een paar uurtjes stroom en dat is 

dan ook nog meestal ’s nachts waardoor je er nauwelijks iets 

van merkte (Marijke en ik wel want dan moesten we eruit om 

de was te drogen in de  machine en dat betekende dus weinig 

slaap). Verder viel het hem echt op hoe schoon Nederland was 

en dat  er nergens bergen vuilnis op straat lag zoals in Haïti. 

Ook heeft hij inmiddels door dat het hier een stuk minder 

gevaarlijk is en hij hier niet bang hoeft te zijn voor 

kidnappingen. Hij kent hier zowaar niemand die gekidnapt is of 

er mee bedreigd is en dat was in Haïti ook wel 

anders….helaas!! 

Want ik kan nu dan wel blij zijn dat wij het hier nu zo goed 

hebben, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle mensen en 

kinderen in Haïti. Daarom blijf ik me graag inzetten voor Haïti,  

Raymon en Agnes 
  

Heel veel dank aan alle kinderen, scholen, kerken, 

stichtingen en particulieren, die via onze stichting de 

kinderen in Haïti financieel ondersteunen! Bedankt! 
 

Café de Wildeman Santpoort   300,- 

Campanula Rebakkahloge Borger   200,- 

Cocosoft BV Venray   500,- 

Commissie Verjaardagfonds Lemele   800,- 

De Wegwijzer, Wouda 25 jaar juf Spakenburg   700,- 

Diaconie Ned. Hervormde kerk Westerbork  185,90 

Familie Amsterdam  1000,- 

Galerie de Flintenhof Orvelte    100,- 

HRMWERK Zaandam 2886,50 

Maaike, Demi, Tjitske, bloemen Gees       1,50 

Mevrouw Bilthoven  1000,- 

Prinses Juliana Basisschool Lieren 985,- 

Project 2006 Elden De Kandel Arnhem  2484,88 

Prot.Chr. Basisschool Rehoboth Gees    300,- 

Prot.Chr. Basisschool Rehoboth Gees 150,- 

Rachella, Dennis,Gerrit bloemen Gees        2,30 

RK St. Theresia basisschool  Bilthoven 1726,95 

R.S.Kremer Administratie 

kantoor Assen 250,- 

Rommelmarkt Koninginnedag Westerbork   151,40 

Ruma Rubber BV Hoogeveen    100,- 

Stork BV Naarden    500,- 

Super de Boer Westerbork   130,50 

Verjaardag Hein   1500,- 

Vrienden van Flash Soesterberg    611,- 

Willem van Oranjeschool Apeldoorn    125,- 

Zendingscommissie  Lemele    250,- 
NB. Uit privacy redenen worden particulieren niet vermeld. 

 

Het bestuur:     

Graag komen wij een lezing houden bij u op school, in de kerk 

of bij een bijzondere gebeurtenis. Mocht u zich als vrijwilliger 

in Nederland of in Haïti willen inzetten voor de Haïtiaanse 

kinderen of wilt u helpen fondsen te werven, of hebt u tijd om 

te helpen goederen of een container in te pakken, wilt u in uw 

supermarkt een lege flessen actie opzetten, wilt u helpen om 

volgend jaar een grote rommelmarkt op te zetten of heeft u een 

eigen idee?  

 

Schrijf of bel ons: 

Penningm.: agneshoogkamer@yahoo.com, tel.0255 502 445 

Voorzitter: roeliegoettsch@hotmail.com, tel. 0593 524 630 

Secretaris: marijkezaalberg@hotmail.com  , tel. 0593 370 850 

 

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! 

Rabobank Westerbork: 3694 66 500 t.n.v.”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-. 

 

  

 

Agnes en 

Raymon op 

het vliegveld 

in Port-au-

Prince in Haïti. 
8 maart 2007 


