
 

“Stichting Naar School in Haïti”              
 

 
        

Haïti Kenscoff , december 2007     

 

 Beste lezers, 

Heel hartelijk bedankt voor uw materiële en financiële 

steun. Elke keer weer beseffen wij hoe belangrijk uw giften 

zijn. Zonder uw hulp zouden wij de kinderen in Haïti geen 

onderwijs en hulp kunnen geven. Dank u wel! 

 

Orkaan Noël 

Ik was eind oktober nog maar net terug in Haïti, toen er erg 

slecht weer kwam. Enorme regens, harde winden, bij vlagen 

windkracht 10 of meer. Echt vreselijk als ik dacht aan de 

mensen die in de bergen of in de steden in hun slechte 

huisjes wonen. Huisjes met daken van gras, bladeren of 

golfplaten. Het Internet was uitgevallen, er was ruim een 

week geen elektra. Het enige dat er was, was kou, regen, 

wind en verschrikkelijk veel water. Het hield niet op. Het 

regende maar door! Ook onze straat werd onberijdbaar. 

Ik veronderstelde dat het een cycloon was, maar wist het niet 

zeker. Pas na een week, toen ook de radio het weer deed, 

werd het bevestigd. Een mooie naam: Noël (Kerst) met 

vreselijke gevolgen voor veel mensen in o.a. Haïti. Volgens 

de kranten zijn een 40-tal mensen in Haïti omgekomen, maar 

het zijn er veel en veel meer. Ook bij ons in de bergen achter 

Kafou Badio zijn veel mensen alles kwijtgeraakt. Ik wilde 

met de auto de bergen in om kleding te brengen, maar onze 

oude Mitsubishi uit 1989 deed het niet. Hij wilde niet starten 

en was van binnen nat door lekkage.  

Op de radio hoorde je mensen smeken om hulp. Overal in 

Haïti was de ellende groot, er zijn veel mensen en kinderen 

omgekomen. Er was geen handel meer mogelijk, veel 

gebieden waren afgesloten van de buitenwereld, de scholen 

waren onbereikbaar, men had geen voedsel en leed honger. 

 

Ka-Blain 
De bouw van de school in Ka-Blain vordert gestaag. Eind 

november zijn er weer enkele ramen en deuren geplaatst.. 

Ook zijn alle vloertegels gekocht, zij zullen begin december 

in de lokalen gelegd worden. Verf wordt gekocht om de 

muren van de lokalen te schilderen. Wat zal de school daar 

mooi en licht van worden. De foto’s ziet u in de nieuwsbrief 

van maart 2008! 

 

  
De ramen zijn geplaatst en de tegels zijn gelegd in Kempès werkkamer. 

 
        
 

  

Verschillende mensen hebben geld gestort om de bouw van 

de school te kunnen afronden. Wij verwachten een heel eind 

met dit geld te kunnen komen en denken dat in januari alle  

klassen in gebruik zullen worden genomen. De afwerking 

van de buitenkant wordt mee genomen met de bouw van het 

sportveld of het babyhuis & Marijke’s huis. 

 

 
De eerste klas in Ka-Blain op 15 november 2007 

 

Succes in Furcy 
In Furcy hebben de leerkrachten van de lagere school 

eindelijk een vaste aanstelling gekregen van het rijk. Nu 

krijgen zij maandelijks hun loon. Het geld van het afgelopen 

schooljaar 2006–2007 hebben zij nog steeds niet ontvangen. 

De kleuterschool valt onder onze verantwoordelijkheid. 

Daarom was er een ouderochtend belegd om met de ouders 

het belang van het op tijd op school komen te bespreken. De 

meeste kinderen komen om 9 uur in plaatst van 8 uur. Ik 

kon Jean-Jean, de directeur van de lagere school, overhalen 

om gezamenlijk het probleem te gaan aanpakken. Wij 

hebben afgesproken dat wij vanaf 3 december een man bij 

het hek zetten, die van elke leerling, die te laat is, de naam 

op schrijft. Het kind krijgt een briefje mee, waarop staat dat 

hij alleen op school terug kan komen met een van de ouders. 

Wij weten dat alleen deze harde manier van aanpak werkt. 

Al na een week zal er een grote verbetering zijn. Dit zal het 

onderwijs ten goede komen. Ik ben sinds november 2004 

bezig de kleuters op tijd op school te laten komen, maar 

zonder vermeldenswaardig succes. De ouders staan nu 

gelukkig achter onze aanpak. Hopen dat het lukt! 

 

Kerst en Nieuwjaar! 
Wij wensen u fijne kerstdagen en een heel gezond en 

gelukkig 2008 ! Laat het een jaar worden van vreugdevol 

delen en geven aan hen die zo veel minder hebben dan wij! 

Graag ontmoeten wij u op onze ontmoetingsdag op zondag 

13 januari 2008 in “De Veldhoeve”in Orvelte.                                                                    

Roelie, Agnes, Marjan en Marijke. 

 



Ka-Blain, Orkaan Noël, eind oktober 2007 
Toen ik aan het eind van de orkaan Noël in Ka-Blain ging 

kijken, was het er om te huilen. Doordat veel ramen 

ontbraken, was de regen ver de lokalen ingewaaid en 

stonden de vloeren in meerdere klassen blank. De grond van 

de berg en enkele muren waren totaal verzadigd van al het 

regenwater, zodat het zelfs door muren heen kwam. Op dat 

moment had ik niet door dat het orkaan Noël de reden was 

van alle ellende. Het was zo nat en naar. Een plafond van 

een lokaal lekte, alle tafels stonden in de regen. Het werd 

veroorzaakt door water dat op het dak bleef staan. Op die 

plaats komt mijn huis, dus was de afdeklaag niet goed dicht 

gemaakt. Jeanmax, onze architect en aannemer, heeft mij 

uitgelegd wat er aan de hand was. Gelukkig is de droge tijd 

weer aangebroken, de zon schijnt veel. Alles is weer 

normaal, wij zien de toekomst weer rooskleurig in. 

 
Ka-Blain,31-10-2007, donkere foto en bewolkte lucht door cycloon Noël. 

 

Bouw Kleuterschool in Ka-Blain 
Wat is het prachtig om de school te zien groeien. Ook al gaat 

het me op dit moment veel te langzaam, toch maakt het ons 

heel blij dat vier klassen les krijgen. De afwerking neemt 

meer tijd dan voorzien. Het laten lassen van de kozijnen en 

deuren met ijzeren staven, vraagt veel tijd. Men heeft 

namelijk elektra nodig om te kunnen lassen en dat is er erg 

weinig op dit moment.  

Op 1 december heeft Jeanmax verf gekocht en een speciaal  

goedje om bij hevige regens de dan vochtdoorlatende muren 

mee in te smeren. Allereerst werd het kantoor van Kempès, 

het schoolhoofd, geschilderd. Op 3 december was men 

begonnen de vloertegels in de lokalen te leggen. Dit duurde 

twee weken. Ook zijn alle lokalen van binnen geschilderd. Er 

moeten nog enkele ramen en deuren geplaatst worden.  

 

Extra veel dank! 
De LOUISA STICHTING, Vrijmetselarij, via Loge t' 

Schienvat in Emmen, heeft voor de tweede keer een bedrag 

gegeven voor de bouw in Ka-Blain. Nu € 15.000,-!  

Ook de jongerengroep KUBUS van de gereformeerde kerk in 

Ommen heeft met een jaaractie € 10.600,- aan ons 

geschonken. Hiervan is € 5.600,- gestort voor de bouw.  

Gulle gevers en hun vrienden hebben het vervoer van onze 

vierde container met een lengte van 12 meter betaald.  

Heel hartelijk bedankt! 

Bouw rekening speciaal voor Ka-Blain 
Het bestuur heeft besloten een speciale bouwrekening bij de 

Rabobank in Westerbork te openen: 3694 82 611 tbv. Bouw 

Ka-Blain. Al het geld dat op die rekening binnen komt, 

komt in aanmerking voor een verdubbelingsactie van de 

NCDO, CORDAID of IMPULSIS.  

 

Acceptgiro’s 
Bij deze nieuwsbrief zijn twee acceptgiro’s bijgesloten. Eèn 

voor de bouw en èèn voor de hulp aan de Haïtaanse 

kinderen. Wij hebben gekozen voor twee acceptgiro’s, 

anders kost het de Stichting extra portokosten. Wij 

verwachten dat u begrip heeft voor deze situatie. Wij willen 

bouwen, maar wij moeten ook de lopende kosten van de 

scholen en de hulp aan de kinderen blijven betalen! 

 

In januari dienen wij de bouwaanvraag in bij de NCDO en 

CORDAID voor de bouw van een school met 8 klassen, 

een afwateringsysteem bij het waterbassin en een 

afwateringsysteem bovenaan ons terrein naar de andere 
kant van de weg. Totale kosten zijn geschat op     € 80.000. 

De juiste berekening wordt gemaakt door Jeanmax. Het is 

nu gelukkig toegestaan om van te voren geld in te zamelen. 

De 8 klassen komen tussen het waterreservoir en de school. 

Twee etages van ieder 4 klassen. Hierop zal in de toekomst 

het sportveld komen. 

 

Wilt u ons financieel ondersteunen? Dan gaan wij verder 

met de bouw en kunnen de kinderen in september naar hun 

nieuwe school. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt! 

 

Marijke en het jaar 2007 
Ik maak het erg goed. Ik voel me gezond en ik ben alle 

spanning en drukte rond de verkoop van mijn winkel weer te 

boven. Mijn moeder heeft een plaats gekregen in het 

verzorgingstehuis de Amerhorst in Amersfoort. Omdat ik 

zeven maanden per jaar in Haïti ben, is het voor mij erg 

prettig te weten dat zij ook hier goed verzorgd wordt.  

Ik ben ook erg blij dat in 2007 een tiental kinderen na bijna 

twee jaar naar hun nieuwe ouders konden gaan. Wat hen 

betreft is mijn taak volbracht. Nu wonen nog 7 kinderen bij 

mij in huis: Sonel, Anaïse, Steevenson, Ericka, Woody, 

Marckus en Julie. Zij geven mij heel veel gezelligheid! 

 

Het jaar 2007 was een enerverend jaar. Er is erg veel 

gebeurd en veel voor elkaar gekomen. Eigenlijk is het niet te 

geloven dat de school binnen het jaar klaar is. Een container 

van 12 meter is in december aangekomen, de 

schoolmeubelen konden direct in de lokalen geplaatst 

worden. Wat in Nederland afval is en weggegooid wordt, 

wordt in Haïti gekoesterd en met veel zorg in de klassen 

gebruikt. Wat zijn wij blij met alle schoolspullen! 

 

In januari 2008 moeten er twee containers worden ingepakt. 

Eèn in Westerbork en èèn in Baak met alle tafeltjes en 

stoelen van de Sint Martinus basisschool. Saskia geweldig, 

dat je dit voor de Haïtiaanse kinderen hebt georganiseerd. 

Wie willen ons helpen inpakken? Meldt u telefonisch bij 

Marijke na 4 jan.: 0593 370 850 of per e-mail: 

marijkezaalberg@hotmail.com . 
 



Millenniumdoelstellingen 
In 2000 heeft de Verenigde Naties 8 doel- 

stellingen gemaakt om armoede en honger te 

bestrijden en onderwijs, gezondheidszorg, de 

status van vrouwen en het milieu te ver- 

beteren. Alle 189 regeringen hebben beloofd 

om de doelstellingen gezamenlijk te realiseren 

tegen 2015. 
 
In vorige nieuwsbrieven hebben wij de 1

ste
 en de 2de doelstelling 

besproken: 

1. de extreme armoede en honger halveren. 

2. alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs. 
Deze keer willen wij de derde doelstelling onder uw aandacht 

brengen, ook dit is weer een doelstelling waarbij wij als stichting een 

steen(tje) bijdragen in Haïti. 

3. Gelijke kansen voor jongens en meisjes in basis- en    

middelbaar onderwijs. Gelijkwaardigheid van mannen en 

vrouwen. 

 

 
Klas 6 in Ka-Blain 

 

Meisjes worden in Haïti vaak niet naar school gestuurd omdat er geen 

geld is. Is er geld dan mogen eerst de jongens naar school. Er zijn 

ouders, die er vanuit gaan dat het niet nodig is om hun dochters naar 

de middelbare school te sturen, omdat de meisjes toch zullen trouwen 

en kinderen krijgen. Een reden om meisjes thuis te houden is omdat 

ze mee moeten helpen in het huishouden. Veel meisjes worden al 

heel jong als restavek’s (verblijven met) bij andere families geplaatst, 

zogenaamd om naar school te kunnen gaan. Vaak worden zij 

uitgebuit, zij moeten hard werken en worden veel al seksueel 

misbruikt. 

Gelukkig gaan op onze scholen netzo veel meisjes als jongens naar 

school. Wij vertellen de ouders op de ouderochtenden over het belang 

alle kinderen naar school te laten gaan. Aangezien onze stichting 

gratis onderwijs geeft, kunnen meisjes en jongens naar school. 

 

Ontmoetingsdag: “Stichting Naar School in Haïti”. 
Heel hartelijk nodigen wij u uit om op zondag 13 januari 

2008 op onze ontmoetingsdag te komen. Deze keer in 

“De Veldhoeve”, Zuideresweg 10, 9441 TZ in Orvelte. 

www.veldhoeve.nl, bij “contact” is routekaart te vinden. 

 

Het zou fijn zijn als u vragen van te voren schriftelijk indient, 

dan kunnen Marijke en Agnes daar antwoord op geven.  

Er worden ook foto’s getoond, zodat u een goed beeld krijgt 

van ons werk in Haìti. 

 

De kosten van deze dag zijn € 10,- per persoon, wilt u dit bij 

binnenkomst betalen?  

Wij willen graag dat u zich van te voren opgeeft, zodat wij 

weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit per e-mail of 

telefonisch doen bij het bestuur. 

 
 

Programma ontmoetingsdag: 

11 uur:Welkom en elkaar ontmoeten met koffie, thee, of  

             limonade met koek of cake. Er is een speelhoek! 
11.45  : Welkomstwoord door Roelie Goettsch. 

11.50  : Kitty en/of Jose vertellen over ervaringen in Haïti. 

12.10 :  Marijke vertelt over het werk in Haïti, over Ka-Blain,  

             de scholen, de bouw, de peuters, de containers, de 

             toekomst en het mooie, maar ook moeilijke werk. 

 

12.40 :  Agnes vertelt over de fondsenwerving. 

13.00 :  U kunt elkaar ontmoeten, gezellig samen zijn en  

             lunchen. Er zijn 2 soorten soep (1 vegetarisch) en  

             belegde broodjes. 

14.30:   Fris of limonade met een koekje. 

 

Ik wil graag helpen 
Kent u dat? Je ziet hoe Marijke haar werk doet en kinderen uit een 

uitzichtloze situatie redden en je wilt haar graag helpen, maar hoe? 

Geld sturen dat voelt zeker goed omdat het goed besteed wordt.  

Je leest van anderen die helpen de stichting te runnen in Nederland. 

Vrijwilligerswerk dat je goed zou kunnen doen maar niet past in je 

overvolle agenda van belangrijke dingen. Naast je werk, vrouw(m/v), 

kinderen, sporten, theater, familie reünie, verjaardagen, buurt- 

borrel, meubelboulevard, krant lezen, tijdschriften, boek, … is er  

echt geen tijd voor een commissie. Dus nee, ik kan duidelijk niks  

betekenen voor de stichting. Of toch? 

Ik heb mijn manier gevonden om te helpen. Voor mij een klusje  

van een paar uur iedere maand, waar mee ik Marjan uren werk 

bespaar. Marjan en Marijke zijn dolenthousiast over mijn bijdrage 

waar ik mijn neus voor ophaal. Wat het inhoudt? 

Elke maand komen er nieuwe donaties binnen op de bankrekening  

van de stichting. Ongeveer 10 A4-tjes met zo’n 100 bijschrijvingen. 

Marjan nam de lijst met de hand door en van de nieuwe mensen  

typte ze alle naam en adresgegevens over. Urenlang, saai en  

afstompend werk. Als ICT consultant kon ik dat niet aanzien en  

maakte ik daarvoor een computerprogramma dat de bankafschriften 

elektronisch uitleest en omzet naar Excel. Elke maand flitsen de 

tientallen donateurs weer over het scherm, een heel erg leuk  

gezicht en geeft een goed gevoel van de tijdbesparing. Ik vind  

het leuk om die bijdrage te kunnen leveren. Zo heeft iedereen wel  

iets wat ie goed kan en nog niet beseft wat dat voor anderen kan  

betekenen. 

 

Andere mensen helpen is een prachtige en gezonde manier van  

leven. Dat gunnen wij iedereen en zeker ook de kinderen in Haïti,  

want ook zij kunnen healthy & wealthy leven. Met onze hulp gaat  

dat lukken. 

 

Hartelijke groeten, Niels Postma 

 

    
     Ka-Blain, 3 december 2007            Doodskisten gemaakt van dozen 

 

Langs de weg bij Kenscoff zagen wij grote jongens, zij maakten  

doodskisten van kartonnen dozen. Vader Rick organiseert elke 

donderdag in Port-au-Prince een begrafenis voor 150 tot 200 kinderen. 

Zij overlijden in het General Hospitaal en werden als vuil gedumpt. 

Nu worden zij netjes begraven. Het is erg indrukwekkend! 

 



José en Kitty Meboer 
 

Hoe kun je het Haïti gevoel in een woord vatten? Bizar? 

Mooi? Hard? Tragedie? Het is bijna onmogelijk om alle 

emoties die we hier in die 3 weken ervaren hebben te 

omschrijven. 

 

Wat bij blijft is het indrukwekkende landschap, de prachtige 

bergen met bloemen maar ook de enorme erosie die je overal 

ziet, de armoede van de mensen vooral in de bergen. Dit is 

een land met zoveel potentie maar met zo’n lange weg te 

gaan! En wat het is het prachtig dat Marijke zich het lot van 

de mensen hier aantrekt en alles op alles zet om een betere 

toekomst te creëren. De kinderen hebben de toekomst en met 

goed onderwijs kan er een verandering komen! 

Zo hebben we de school in Furcy bezocht, je ziet gewoon 

hoe goed het daar gaat. De kinderen zijn blij, de docenten 

enthousiast. Ook de school in Ka-blain is in september 

gestart. Ook hier hebben weer honderden kinderen onderwijs 

en er worden nog meer lokalen gebouwd. 

 

Je kunt spreken van een sneeuwbal effect. Er wordt een 

school gebouwd, extra werkgelegenheid, de bouwvakkers 

moeten ook eten en slapen dus ontstaat er in de omgeving 

handel. Kinderen gaan naar school en hebben een kans om 

voor zichzelf en hun familie een betere toekomst te creëren. 

Het gaat hier om directe en doeltreffende projecten. We 

kunnen oprecht zeggen dat het zo de moeite 100% waard is 

om “Stichting Naar School in Haïti” te steunen! 

 

Omdat we hier een paar weken geweest zijn, krijg je de 

smaak van het echte Haïti te pakken. Het laat je niet meer 

los! Kom vooral net als wij als vrijwilliger hier naar toe, je 

kunt je op zoveel manieren nuttig maken. Momenteel is het 

ook veilig zeker in de bergen waar Marijke woont. De 

kinderen genieten van alle extra aandacht en zijn zo lief! Het 

is een ervaring om nooit te vergeten. 

 

 
Kitty en Jose Meboer met onze kinderen, 3 november 2007. 

 

“Marijke, het is geweldig wat je doet”. 

En aan iedereen, die dit leest: 

“Steun dit prachtige project! Je kunt het verschil maken!” 

 

Wil je ons persoonlijke reisavontuur in Haïti lezen? 

Kijk dan op:  www.denilson.nl 

 

  

Heel veel dank aan alle scholen, kerken, stichtingen  

en particulieren, die kinderen in Haïti  

financieel ondersteunen!  

 
Basisschool ‘t Forum, wekelijks busje Warnsveld      140,- 

Basisschool ‘t Forum, feestweek 20 jr. Warnsveld      117,- 

De Voorhof, collecte Westerbork      265,- 

Diaconie Ger. Kerk NwVennep      300,- 

Diaconie Hervormde Gemeente        125,- 

Diaconie Ned.Hervormde Gemeente Westerbork      391,- 

Diaconie PGSC          50,- 

Familie Amsterdam   1.000,- 

Ger. Kerk, KUBUS jaaropbrengst Ommen 10.600,- 

Handdrukkerij De Vlinder Helden      200,- 

Helma & Mieke Bilthoven      200,- 

Hervormde gemeente Anloo      144,- 

Kindercentrum Huize Zeldenrust Horst      100,- 

Kitty en José Meboer     3.500,- 

Linssen Koonen Holding Venray      250,- 

Louisa Stichting, project # 0714 Emmen 15.000,- 

Mennink Makelaars, opening zaak Apeldoorn   1.400,- 

Schutkampen, zendingsgeld  Smilde      200,- 

St.PeuterSpeelZaal, M-Drenthe, Feest  Westerbork      225,- 

Stichting Westland  Naaldwijk   5.000,- 

Stork Industry Services  De Meern      250,- 

Super de Boer, lege flessenactie Westerbork      105,- 

Super de Boer, lege flessenactie Westerbork        74,- 

Verjaardagscadeau     1.425,- 

www.aanwinst.com Emmen      200,- 

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 in Haïti als vrijwilliger te werken op 

het gebied van onderwijs, kinderverzorging of in de medische 

zorg op onze scholen? Neem dan contact op met Marijke! 

Telefoon Haïti: 0509 464 22 55 of Ned: 0593 370 850 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-. 


