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     Beste lezers,

Heel hartelijk bedankt voor alle giften en ondersteuning,
zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen. 
Het  is  voor  900  kinderen,  die  door  uw hulp  naar  school
gaan, werkelijk een verschil tussen analfabeet zijn of kunnen
lezen en schrijven. Nu hebben de kinderen een toekomst! 
Voor de baby’s is het werkelijk een verschil tussen leven of
dood.  In  onze  nieuwsbrieven  kunt  u  lezen  hoe  mooi  wij
vooruitgaan  en  dat  uw giften  zeer  goed  worden  besteed.
Nogmaals heel hartelijk dank! 

Ka-Blain

Voor  de  tweede  keer  dit  jaar  kan  de  vlag  uit!  De  eerste
klassen in Ka-Blain zijn in gebruik genomen. Het was erg
spannend  of  enkele  klassen  van  onze  nieuwe  school  al
gebruikt  zouden  kunnen  worden  aan  het  begin  van  het
nieuwe schooljaar.  Het is  gelukt,  11 september  gingen de
eerste leerlingen naar onze nieuwe school!!!
Eind  augustus  zijn  er  seminars  geweest  voor  de
leerkrachten,  deze  zijn  dit  jaar  gegeven  door  Kempès  en
Sophonie.  Er  zijn  nieuwe  onderwijzers  en  stagiaires
aangenomen. In totaal werken er nu 41 leerkrachten in onze
scholen. Wij werken in twee groepen, de ochtenden en de
middagen  om  zo  veel  mogelijk  kinderen  onderwijs  te
kunnen geven.

Middelbaar onderwijs

Een andere bijzonderheid is, dat wij begonnen zijn met de
eerste klas van de middelbare school. Hier is dat de 7de klas.
Wij zijn er erg trots op en vooral de leerlingen en de ouders
vinden het geweldig. Wij vinden het erg spannend. Hoe gaat
het ons lukken? Gelukkig weet Kèmpes, ons hoofd van de
scholen, zeer goed te organiseren. De lerarenkamer is klaar,
zodat Kèmpes zijn werk kan doen. Eindelijk is er  nu een
vast punt voor onze scholen waar leerlingen en ouders naar
toe kunnen gaan.

Het weer

Het weer is in Haïti aan het veranderen. In april merkten wij
al dat er veel meer regen viel, dat is nu nog steeds zo. De
droge  maanden  zijn  minder  droog,  de  regentijd  is  veel
natter. Dean, de eerste orkaan van dit seizoen, heeft zich half
augustus gemeld.  Bij  ons thuis waren er geen problemen,
wel  erg veel  wind en erg veel  regen.  In  de bergen in de
omgeving  van  onze  scholen  zijn  enkele  huisjes  kapot
gewaaid o.a. deze twee vlak bij de nieuwe school.

        

21 februari 2007, uitzetten bouwput.

25 augustus 2007, het plafond ligt op de eerste etage.

Op 11  september  2007 zijn  de  eerste  klassen  in gebruik
genomen!  Jeanmax,  Renald,  Dieujuge,  alle  werkmannen,
alle gulle gevers en de NCDO, heel hartelijk bedankt! 
In januari 2008 is de verwachting dat de school klaar is en
wij of met de speelplaats of met de bouw van het babyhuis
en  Marijke’s  huis  kunnen  beginnen.  Eerst  komt  er  naar
verwachting weer een verdubbelingsactie  ondersteunt door
de NCDO,

De baby’s zijn peuters geworden!

Op dit moment zijn er nog 9 kinderen bij ons in huis. Wij
zijn aan het afbouwen. Toch heb ik afgelopen week Julie,15
maanden en Marckus, 5 jaar, bij ons in huis opgenomen. De
moeder kon niet meer voor hen zorgen. Haar ken ik al 12
jaar en ook beide kinderen ken ik goed. Ik heb mijn best
gedaan om hen bij hun moeder te laten blijven, het is niet
gelukt.  Hopelijk worden er ouders  voor  hen gevonden in
Nederland.  Nog  dit  jaar  zullen  vier  kinderen  door  hun
nieuwe ouders worden opgehaald. Als het babyhuis in Ka-
Blain klaar is, zullen wij alleen de baby’s, die anders geen
kans van leven hebben opnemen, voeden en verzorgen.

Namens ons bestuur in Nederland, ons bestuur in Haïti, alle
ouders, leerlingen en leerkrachten, heel hartelijke bedankt!

                                                                          Marijke.



De bouw in Ka-Blain

De bouw in Ka/Blain vordert heel goed.
Op zaterdag 11  augustus  was  het  beton  gestort  voor  het
plafond op 4 klassen, het depot en de stafruimte. Het beton
moest drogen. Op zaterdag 25 augustus zijn alle stempels,
multiplexplaten  en  planken  weg  gehaald.  Wat  is  het
geweldig om onze school zo te zien groeien. Jeanmax, de
aannemer, zette eind augustus en begin september meerdere
groepen  werkmannen  in  om  verschillende  ruimtes  van
binnen te stukadoren. Hij  begint  met  twee klassen op de
begane grond, de stafruimte en het depot. Dit is een enorme
klus. De klassen zijn 5 bij 8 meter. 
Ik schoot in de lach toen ik van de week zag dat er gaten in
de muren waren gemaakt,  waar lange  balken doorstaken,
die  als  steiger  dienst  doen.  Op  de  balken  zijn
multiplexplaten  gelegd.  Er  is  een  prachtige  muur  van
blokken gebouwd en men hakt er gaten in om de balken
door te steken. Het is zonde, maar zo doet men dat hier. 
Wat  zien  de  klassen  er  perfect  uit  nu het  plafond en  de
muren  gestukadoord  zijn.  Ook  al  zijn  de  lessen  op  11
september  begonnen;  de  nieuwe  school  is  nog  lang  niet
klaar.  De  ramen  en  deuren  moeten  nog  gemaakt  en
geplaatst worden, de tegels op de vloer gelegd, de muren
geschilderd.  Als  de  binnenkant  klaar  is,  moet  ook  de
buitenkant  nog afgewerkt  worden.  Toch zijn  alle  ouders,
kinderen en omwonenden enorm blij dat de bouw al zo ver
gevorderd is. Wat in onze ogen eigenlijk niet kan, is hier
heel  anders. Normaal gesproken woont men in “krotten”,
dus een school gebouwd van blokken, maar nog lang niet
klaar, vindt men fantastisch!

Heel  veel  respect  hebben wij  voor  alle  bouwvakkers,  zij
moeten alle materialen zoals stenen, water, blokken, zakken
cement, stempels en al het ijzer en hout naar boven dragen.
De hele dag lopen enkele mannen op en neer met al het
bouwmateriaal.  
Jeanmax geeft mij een zeer goede rapportage van de bouw
met alle getekende bonnen en lonen.       

  

Problemen  

Heel  veel  gaat  goed,  toch  zijn  er  ook  verschillende
problemen.  Er  komt  veel  meer  zand met  het  vele  regen-
water langs de weg naar beneden, dan verwacht. De enorme
erosie  heeft  hier  mee  te  maken.  Het  vult  onze  kleine
bassins, maar nu ook ons grote bassin. De kleine bassins
worden  als  het  regent  dagelijks  leeggeschept.  Het  grote
bassin moet in een droge periode leeg en schoon gemaakt
worden.  Niemand  had  verwacht  dat  dit  zo  erg  zou  zijn.
Hele  berghellingen  schuiven  naar  beneden,  omdat  de
bomen worden gekapt. Wij hebben een oplossing voor dit
probleem gevonden, maar hiervoor is geld nodig. Langs de
weg waar het water naar beneden stroomt, wordt bovenaan
een omleiding gemaakt naar de andere kant van de weg. Op
ons  terrein  wordt  dan  het  water  op  twee  plaatsen  door
kanalisering naar beneden geleid. Het vuile water wordt op

deze manier afgevoerd en het water wat daarna naar  de
waterbassins stroomt is vrij van zand.

  
Een overzicht van de bouw tot 25 augustus 2007

Ook gaat het geld voor de bouw sneller op dan berekend. Dit
komt omdat de kanalisering uitgebreid moest worden en tijdens
de bouw is besloten om de kleuterschool en het babyhuis niet
boven op elkaar te bouwen, maar in drie niveaus, half op het
gebouw  en  half  op  de  berg.  Hierdoor  moest  er  meer  zand
weggeschept  en  afgevoerd  worden.  Deze  extra  fundering  is
duurder.
Daarbij is de USD gedaald in waarde. Op deze grote bedragen
scheelt dat gelijk veel. 1 USD was een half jaar geleden gelijk
aan 8 H$, nu is 1 USD gelijk aan 7 H$.

Bamboe project

Ons terrein in Ka-Blain heeft net als de omgeving bijna geen
bomen. Hierdoor ontstaat erosie. Bij hevige regenval wordt veel
zand meegenomen, het water heeft enorm veel kracht. Om het
zand vast te houden en hiermee ons terrein te behouden, hebben
wij alvast 600 bamboeplanten geplant. Allereerst is er rond ons
hele terrein gepoot.

  
Het vervoeren en planten van bamboe.

Er zijn ook nieuwe stekken gemaakt, zij staan op ons terrein aan
de overkant van de weg. Alleen dit project heeft ons al USD
1000 gekost, het is enorm belangrijk, het moest gebeuren. Alle
kinderen moeten over enige tijd ook zelf stekken gaan maken,
zodat zij leren bomen te planten en te behouden.

Marijke

Sinds 18 augustus ben ik weer in Haïti. Mijn moeder maakt het
gelukkig weer  goed,  zij  gaat  in  september  zelfstandig in  een
verzorginghuis wonen, waar hulp, indien nodig, voor haar is. 
Ikzelf  maak het  ook goed,  maar  ik ben meer  vermoeid door
spanningen rond het stoppen en de overname van mijn winkel
in Orvelte. Dit geeft erg veel problemen. “De Spinsteen” blijkt
niet voldoende winst te maken om drie personeelsleden (samen
iets meer dan een baan) te kunnen betalen, er wordt voor het
derde jaar verlies geleden. De winkel draait prima en ik zou er
een goede boterham aan over houden, als ik niet gekozen had de
kinderen in Haïti onderwijs te geven. Na 30 jaar sluit ik deze
mooie  periode af.  Ik  heb altijd met  heel  veel  plezier  in  “De
Spinsteen” gewerkt. Ik wens Petra en Johan Schokker heel veel
succes, plezier en geluk in onze kleurrijke “Spinsteen”!



Kempès Jean, Hoofd  scholen “Soleil de Hollande”

Mijn naam is Kempès Jean. Ik ben geboren op 29 oktober
1979,  ik  ben  27  jaar.  Sinds  1998  geef  ik  kinderen
onderwijs. Ik ben in 2004 begonnen in de kerk in Kafou
Badio, een van de scholen van “Soleil  de  Hollande”, als
onderwijzer in klas 3+ 4. In 2005 heeft Mevrouw Marijke
Zaalberg,  zij  is  de  oprichtster  en  directrice  van  deze
scholen, mij gekozen als hoofd van de scholen in Godinot,
Kalfou Badio en Ka-Blain.

Dit werk is niet gemakkelijk. Bijna elke dag moet ik 9 km
lopen om naar mijn werk te gaan. Daarna moet ik bijna 3
km lopen om de scholen te bezoeken. Ik werk elke dag van
7 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags. Naast mijn werk als
schoolhoofd geef ik ook pedagogische ondersteuning aan
de  onderwijzers.  Daarnaast  bereid  ik  het  lesprogramma
voor,  ik  help  hen  bij  het  maken  van  de  lessen,  ik  geef
seminars, als een leerkracht ziek is of een ander probleem
heeft, dan val ik voor hem in.

Kempès test nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2007-2008

De scholen liggen erg afgelegen. Het is erg moeilijk om
goede onderwijzers te vinden. Ik moet vaak mensen zonder
opleiding en met  weinig ervaring aan nemen en hen een
opleiding   geven.  Dit  houdt  in  dat  ik  hen  veel  moet
begeleiden  zowel  in  de  kleuterschool  als  op  de  lagere
school.

Heel veel mensen, die in de omgeving van Kafou Badio,
Ka-Blain, Godinot, Furcy en Kenscoff wonen kunnen niet
lezen en schrijven. Hen te helpen, vergt heel veel inzet van
mij.  Ik  ben dus een onderwijzer  van  de leerkrachten,  de
leerlingen en de ouders. De arme mensen vertel ik over het
belang van educatie.

In  2007 wordt het  werk veel  omvangrijker en moeilijker
omdat wij een 7de klas gaan beginnen in onze nieuwe school
in  Ka-Blain.  (meer  klassen,  meer  leerlingen,  meer
leerkrachten, meer werk). Ondanks alles houd ik veel van
mijn werk,  ik houd van de kinderen en ik houd van wat
Mevrouw Marijke wil doen voor mijn land.

Ik maak er gelijk gebruik van om alle mensen in Nederland
die  Mevrouw  Marijke  ondersteunen  heel  hartelijk  te
bedanken, want zonder haar en zonder uw hulp kunnen wij
niets voor elkaar krijgen in Ka-Blain, Kafou Badio, Furcy,
Godinot en Kenscoff. Onderwijs is een van de belangrijkste
rechten van het kind.                                                

Mesi anpil, Kempès.

Millenniumdoelstellingen

In 2000 heeft de VN (Verenigde Naties) 8 doelstellingen gemaakt

om  armoede  en  honger  te  bestrijden  en  onderwijs,

gezondheidszorg,  de  status  van  vrouwen  en  het  milieu  te

verbeteren.  Alle  189  regeringen  hebben  beloofd  om  de

doelstellingen gezamenlijk te realiseren tegen 2015.

In de vorige nieuwsbrief hebben we de eerste doelstelling
besproken: 1. de extreme armoede en honger halveren.

Deze  keer  willen  wij  de  tweede  doelstelling  onder  uw
aandacht brengen, ook dit is weer een doelstelling waarbij
wij als stichting een steentje bijdragen in Haïti.
Doel  2:  In  2015  moeten  alle  kinderen  op  de  wereld

basisonderwijs volgen.

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond en één van de
armste landen ter wereld. Dit heeft ook grote gevolgen voor het
onderwijs. Maar liefst 80% van de Haitianen is analfabeet en in
de bergen waar onze scholen staan is dit percentage helaas nog

veel hoger.

Onderwijs  is  het  hoofddoel  van  onze  Stichting.  Hier  is  het
allemaal om begonnen en dat het al is uitgegroeid tot bijna 900

kinderen die gratis onderwijs krijgen, is een droom die uitkomt.
Maar de droom gaat nog steeds verder en we zijn dan ook zo blij
met  de  bouw  van  de  nieuwe  school  in  Ka-Blain.  Dit  is  een
gebied waar, behalve onze school, geen enkele school staat. Dat

betekent dat de kinderen anders geen enkele kans gehad zouden
hebben om te leren lezen en schrijven. 
Geweldig om die blije kindergezichtjes te zien als we de scholen
bezoeken.  De  kinderen  op  onze  scholen  zijn  heel  blij  en

dankbaar dat zij naar school kunnen. Veel kinderen lopen elke
dag 3 uur heen en 3 uur terug naar school, maar dat hebben ze er
graag voor over omdat zij  weten dat zoveel kinderen die kans
niet  hebben  om  naar  school  te  gaan.  Dit  kunnen  wij  ons  in

Nederland toch nauwelijks voorstellen?!
Helaas is dit gebied niet het enige waar geen school staat en we
zouden in de toekomst ook graag plaatselijke schooltjes willen
helpen opzetten of schooltjes aan materiaal helpen zodat er toch

onderwijs is voor deze kinderen.

Door scholen in de afgelegen bergen te bouwen en de kinderen
educatie te geven, komen er minder “restaveks”, kindslaven. De
kinderen  worden  nu  niet  meer  bij  een  familie  in  de  stad

ondergebracht, waar zij worden uitgebuit, misbruikt en meestal
geen  onderwijs  krijgen,  maar  zij  blijven  thuis  wonen.  Dit  is
enorm  belangrijk!  U  ziet,  er  wordt  door  onze  stichting  hard
gewerkt om zo veel mogelijk kinderen onderwijs te geven, het

2de Millenniumdoel. Maar er moet nog heel veel gebeuren.
 

We gaan vol goede moed door om hier ons steentje in bij
te dragen, we hopen u ook!



Reis naar Haïti

Op 19 augustus zijn wij vertrokken naar Haïti om onze zoon Jent
op te halen die 20 maanden bij Marijke Zaalberg in huis heeft
gewoond. Dinsdag 21 augustus kwamen wij aan in Port-au-Prince

na 2 overnachtingen in Miami te hebben gehad.
Het moment dat je uit het vliegtuig stapt, ruikt en voel je het land
en dat is zo bijzonder het land van je zoon, het maakt meteen een
grote indruk op je.

De reis naar het kindertehuis was al heel bijzonder overal drukte
en mensen op de straat  de busjes (taptap) zitten overvol  en de
mensen puilen er uit.  Mensen aan de kant  van de weg die van
alles proberen te verkopen ……  De wegen zijn verschrikkelijk

slecht en achteraf vielen de wegen vanaf het vliegveld nog mee!
Je hebt ogen tekort om alles in je op te nemen.
’s Middags kwam Marijke ons ophalen om naar haar huis te gaan.
Eindelijk  zouden  wij  ons  kindje  gaan  ontmoeten  na  al  die

maanden wachten. Nu was het dan zover ….
De weg naar Marijke haar huis was nog veel slechter dan vanaf
het vliegveld, maar veel hebben we er niet van gemerkt we waren
teveel bezig met het komende grote moment.

Bij het huis aangekomen keken we om de hoek en zagen we alle
kinderen spelen. Onze Jent herkenden wij meteen.
De ontmoeting was geweldig en heel rustig, het was de perfecte

manier om even aan elkaar te wennen. 
Alle  andere kinderen wilden ook even een beetje aandacht,  zij
kregen al gauw lekker eten van de verzorgsters.
Bij Marijke thuis is het zo goed geregeld voor de kinderen en ze

krijgen zoveel aandacht, dat het ons een heel goed gevoel gaf dat
Jent daar al die tijd heeft mogen wonen en zoveel liefde om zich
heen heeft gevoeld.
Woensdag moesten we wat officiële dingen afhandelen voor de

adoptie  en  het  visum.  Donderdag  zijn  we  weer  naar  Marijke
gegaan en hebben we bij de kinderen gekeken. ’s Middags zijn
we met Marijke naar de nieuwbouw van de school gegaan in Ka-
Blain.

Dit was een indrukwekkende ervaring, we zijn met de auto een
heel stuk de bergen in gegaan (een zeer slechte weg) en je komt
dan heel veel mensen tegen die kilometers lopen met allerlei waar
op hun hoofd. Ook kinderen die met grote manden op hun hoofd

liepen  vele  kilometers  lang,  het  zweet  van  hun  hoofdjes  af
lopend. Het raakt je wel  de mensen tegen te komen, als je zelf
zielsgelukkig met je kind op schoot zit en deze mensen moeten
vechten om te 

          
eten te hebben. De mensen zijn heel erg vriendelijk en dat is toch

wel heel bijzonder met het weinige wat ze hebben. Daar zouden
wij in Nederland nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
En  het  is  geweldig  wat  Marijke  daar  doet  en  bereikt
heeft!!!!!!!!!!!

De nieuwbouw vordert goed en het wordt prachtig, het is fijn dat
er weer zoveel kinderen geholpen kunnen worden om straks naar
school te gaan. Ook komt er een babyhuis, dus gelukkig blijven

er kinderen bij Marijke!

Het uitzicht is er prachtig je kijkt echt zo mooi de bergen in!
Het was heel mooi om te zien hoe het gaat worden, we hebben
een goed beeld gekregen. Ook van het echte leven en de
bevolking van Haïti.

Terug bij Marijke hebben we nog even bij de kinderen gespeeld
en daarna heeft Jent uiteindelijk afscheid genomen van zijn
verzorgsters en de kinderen. Dit was wel heel emotioneel, maar

nogmaals we zijn heel dankbaar dat hij daar heeft mogen wonen.
Het heeft hem al heel positief gevormd in de tijd dat hij bij
Marijke in huis geweest is.

Haïti is een onvergetelijke en heel erg bijzondere ervaring
geweest. We zullen nog even de tijd nodig hebben om alles te
verwerken, het land zal altijd met ons verbonden blijven dat is
zeker. 

Groeten, Ruud , Els en Jent de Ridder

Heel  veel  dank  aan  alle  kinderen,  scholen,  kerken,

stichtingen en particulieren,  die  via  onze  stichting de

kinderen in Haïti financieel ondersteunen! Bedankt!

De Brinkies, circusvoorstelling Gees €    48,55
Loes en Emma, Pruimenverkoop Gees €      0,70
Kinderen Breukelen €      6,70
Maaike Gees €      0,55
St.Willibrodschool, 1ste H. Com. Breukelen €  785,62
Willem van Oranjeschool Apeldoorn €  115,00
Super de Boer Westerbork €  127,10
NCDO (verdubbelingsactie) Amsterdam  24.500,-
Prot.Chr.Basisschool Rehoboth Gees €  125,00
Collecte SOW, gemeente Mijnsheerenland €  190,90
St Lukasschool Drachten €1150,00

NB. Uit privacy redenen worden particulieren niet vermeld.

Het bestuur:    
Heeft u interesse om meer te willen weten over ons werk,  wij
komen graag een lezing houden. Zowel op school, in de kerk of
bij een bijzondere gebeurtenis. Mocht u zich als vrijwilliger in
Nederland of in Haïti willen inzetten of wilt u helpen fondsen te

werven, of een container in te pakken, schrijf of bel ons:
Penningmeester: agneshoogkamer@yahoo.com, tel.0255 502
445 Voorzitter         :  roeliegoettsch@hotmail.com,  tel. 0593
524 630

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

 
Vrijwilligers

Heeft u belangstelling om voor een langere periode in Haïti
als  vrijwilliger  te  werken  op  het  gebied  van  onderwijs,
kinder-verzorging of in de medische zorg op onze scholen?
Neem dan contact op met Marijke! Telefoon Haïti: 0509
464 22 55 of mail.

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-.


