
 

“Stichting Naar School in Haïti”              
 

 
        

Haïti Kenscoff , januari 2008     

 

 Beste lezers, 

Heel hartelijk bedankt voor al uw giften en hulp! Wij zijn er 

ontzettend blij mee, het geeft ons als stichting de 

mogelijkheid om samen met u de allerarmsten in Haïti te 

helpen. Door uw hulp krijgen ruim 900 kinderen onderwijs, 

30 kinderen krijgen dagelijks een maaltijd en baby’s worden 

opgevangen wanneer dat nodig en mogelijk is. Mesi anpil!!! 

 
Een jaar geleden hebben wij een aanvraag ingediend bij de 

NCDO, Nationale Commissie voor Internationale 

Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, voor de bouw 

van de kleuterschool in Ka-Blain. De NCDO heeft € 22.500 

gegeven voor de bouw. Dit was een verdubbelingsactie. U 

allen had € 25.000 bij elkaar gebracht. Eind december 2007 

was de bouw klaar. Eind januari 2008 is de eindrapportage 

ingediend. Eind februari 2008 kregen wij de goedkeuring en         

€ 2.500, de laatste 10 %. Deze wordt pas gegeven als alles in 

orde is bevonden. U zult begrijpen hoe blij wij hier mee zijn. 

De NCDO en alle medewerkers  heel hartelijk bedankt !!! 

 

Eind januari is weer een aanvraag bij de NCDO ingediend 

voor de bouw van onze lagere school in Ka-Blain. Allereerst 

voor 4 klassen. Halverwege dit jaar wordt nogmaals een 

aanvraag ingediend bij de NCDO voor nogmaals 4 klassen.  

Het is de bedoeling dat in september 2008 minimaal 4 klassen 

in gebruik kunnen worden genomen.  

 

 
Ka-Blain,  groep 3 

 

Weet u wat zo fantastisch is?  

U hebt met z’n allen ons deel van € 25.000 al bij elkaar 

gebracht. Wij verwachten dat de NCDO voor eind maart 

toestemming voor de bouw zal geven en uw geld weer zal 

verdubbelen, zodat wij begin april met de bouw van onze 

lagere school kunnen beginnen. Heel veel dank! 

 

 

 Ontmoetingsdag                                               in Orvelte 

Onze Haïtiaanse ontmoetingsdag was weer zeer geslaagd. 

Er waren zo’n 80 kinderen en ouders. Zelfs waren er 

belangstellenden uit België. Agnes en ik hebben aan de 

hand van foto’s met de beemer een goede indruk kunnen 

geven van het land Haïti en onze projecten. Natuurlijk 

kwam de bouw ook aanbod. Het was indrukwekkend te 

zien op de foto’s hoe arme Haïtianen wonen en leven.  

 

Containers / inzamelen schoolmaterialen en kleding 
Het klinkt misschien gek, maar wij stoppen (tot nader 

order) met het inzamelen van spullen voor Haïti. Er staat 

een gevulde container klaar met schoolmeubelen, school- 

materialen en kleding. Deze container is gekocht door de 

Lions in Westerbork en de kosten van de verzending zal 

ook door de Lions betaald worden. Daarnaast geeft de Sint 

Martinusschool in Baak 110 schooltafels en stoelen. De 

familie van Blitterswijk verzorgt de koop en verzending 

van deze container. Door acties te houden hopen zij 

voldoende geld in te zamelen. 

Wij hebben nu voldoende schooltafels en stoelen tot wij 

toe zijn aan de bouw van onze middelbare school.  

In Drenthe hebben wij geen goede permanente opslag 

meer, daarom heeft het bestuur besloten om te stoppen met 

inzamelen. Om alleen kleding te verzenden daar voor zijn 

de verzendkosten van een container veel te hoog. Het gaat 

steeds om de schoolmeubelen en speelleermaterialen. 

 

Wat mag nog wel ingezameld worden? 
Dat zijn speelleermaterialen, blokken, houten puzzels, 

memorie, domino, (gevulde) etuis, potloden, ballpoints, 

viltstiften, vouwblaadjes, passers, driehoeken, liniaals, 

puntenslijpers, gummetjes, plakkaatverf, schriften,  

gekleurd papier,  en natuurlijk geld. 

 

Iedereen die al zoveel jaren heeft geholpen om allerlei 

materialen, schoolmeubelen en kleding in te zamelen voor 

Haïti! Heel hartelijk bedankt, alles wordt goed gebruikt! 

 

SNSIH en Marijke 
Graag wil ik u laten weten dat ik het goed maak. Ik ben 

gezond. Het jaar 2007 was een moeilijk jaar door de ziekte 

van mijn moeder, de verkoop van “De Spinsteen” met alles 

wat daarbij kwam.  

In Haïti valt het me soms zwaar om het vele werk te 

kunnen doen, ondanks dat ik het met erg veel plezier doe. 

De werkdagen in Haïti zijn overvol. Het is moeilijk om 

minder dan 12 tot 14 uur per dag te werken, hoe ik ook 

mijn best hiervoor doe. Ik slaap vaak al voor 8 uur ’s 

avonds. Gelukkig sta ik elke ochtend vol energie op.  

Uw ondersteuning helpt ons enorm om dit werk voor de 

Haïtiaanse kinderen te kunnen doen.  

Nogmaals dank en een warme groet, Marijke 



 

 

 

Ka-Blain, bouw lagere school 

De bouw in Ka-Blain ligt al enige tijd stil, omdat het 

wachten is op de goedkeuring door de NCDO voor de bouw 

van de lagere school. Wij rekenen erop dat wij dit zeer 

binnenkort krijgen. Wij houden u op de hoogte. 

 

Kanalisering vuil water 
In maart kunnen wij met de bouw van de kanalisering boven 

aan onze grond beginnen. Dit moet voordat het regenseizoen 

start. Wij brengen het regenwater dat veel zand meesleept 

naar de andere kant van de weg. Het is de bedoeling dat er 

een afwatering onder de weg door gemaakt gaat worden. 

Daarna komt er een smal kanaal naar beneden. Hiermee 

gaan wij voorkomen dat het vuile regenwater het zand 

meeneemt naar ons grote waterbassin. Kanaliseren wij het 

water hier niet, dan krijgen wij weer andere nog grotere 

problemen.  

 

Een groot probleem 
Het is niet leuk om deze foto te plaatsen. Om u toch een 

indruk te geven hoe de werkelijkheid is, laat ik u deze foto 

zien. Dit is de helft van het grote waterbassin, het was 

helemaal gevuld met zand. Twee mannen zijn twee 

maanden bezig geweest al het zand er uit te scheppen. 

 

 
Lazarre  schept het grote waterbassin leeg. 

 

Tot eind maart is het droge seizoen 

Het heeft al sinds begin december niet meer geregend. Geen 

druppel! Dit maakt dat de bergen bruin zijn geworden, alles 

verdroogt en het stuift enorm. Als wij naar Ka-Blain lopen 

dan zijn wij helemaal grijs van al het stof als wij aankomen. 

 

Onze school in Ka-Blain 
Onze scholen draaien goed. Onze supervisor Kempes doet 

zijn werk uitstekend, zonder hem zouden wij niet zo´n 

goede school hebben. Elke maand geeft hij een rapport over 

alle leerkrachten. Op die manier ben ik goed op de hoogte 

hoe alles gaat en waar de knelpunten zitten. 

Een groot knelpunt is dat de leerkrachten niet voldoende 

opleiding hebben gehad. Kempes moet daardoor erg veel 

tijd besteden aan zaken, die een onderwijzer gewoon moet 

weten en kunnen.  

Kempes heeft het initiatief genomen om met de directeur 

van een Pabo te gaan praten. De directeur van CEREK staat 

er voor open om een opleiding te starten op zaterdag,  

  

zondag en in vakanties. Wel is een voorwaarde dat al 

onze onderwijzers deelnemen. Wij hebben besloten dat 

wij in principe akkoord gaan, maar dat veel afhangt van 

de kosten. Op dit moment wordt berekend hoeveel de 

kosten voor onze stichting zouden zijn. Alle leerkrachten 

zijn enthousiast, zij hopen dat het door kan gaan. Ook wij 

hopen van harte, dat het mogelijk is. 

 
Sonel en Marckus maken met hulp van Isaac Lotin een echt schilderij. 

 

Kafou Badio 
In november hebben wij 2 leerkrachten moeten ontslaan, 

omdat zij slecht onderwijs gaven en zich niet aan het 

contract hielden. Christa verliet zelfs, na de ochtendgroep 

les gegeven te hebben, de school. In haar contract, dat zij 

ondertekend heeft, staat dat zij in de middaggroep moet 

assisteren en om half vier naar huis mag gaan. Twee 

maanden verliet zij de school om 3 uur, in november 5 

dagen om 12 uur. Wij hebben gesprekken met haar 

gehad, zij bleef dwars. Daarna is zij half november 

ontslagen. 

In december heeft zij geprobeerd het ons/mij erg moeilijk 

te maken door mij voor de rechter te dagen. Dit tot 3 

maal toe. Ik moest zelfs op het gemeentehuis komen om 

met de magistraten te praten. Zij wilden dat ik haar extra 

geld gaf, zodat zij tevreden zou zijn en met haar gedoe 

zou stoppen. Ik heb geweigerd, omdat zij de fouten heeft 

gemaakt en ik verantwoordelijk ben voor het geld dat 

besteed moet worden aan de kinderen en niet aan een 

koppige, dwarsliggende leerkracht. Affaire Sociale, waar 

wij heen moeten met geschillen, heeft mij in het gelijk 

gesteld. Zij handhaven de wet, dat doe ik ook. 

In januari heeft zij het kerkje met hangsloten 

dichtgedaan, zodat er geen les kon worden gegeven. Na 

gesprekken met haar broer is de kerk weer geopend.  

Vanmorgen 4 maart heeft Christa weer de kerkdeuren 

met hangsloten dicht gemaakt. Kempes belde mij 

hierover. Wij hebben het besluit genomen om alle 180 

leerlingen naar Ka-Blain te verhuizen, zij krijgen les in 

het auditorium, dit zijn twee lokalen. Er wordt een brief 

gestuurd naar de directeur van Affaire Sociale, verder 

laten wij het rusten. Wij verlaten de kerk, wij verlaten 

Kafou Badio. Erg jammer, want hier zijn wij begonnen.  

 

Het is zo ontzettend jammer, dat er mensen zijn, meestal 

zonder goede opleiding, die hun kans niet kunnen pakken 

en het voor anderen verbruien.  

Gelukkig zijn er ook mensen zo als Kempès en onze 

andere leerkrachten, waar wij wel op kunnen bouwen! 



 

 

 

 

 

Millennium doelstelling     4 
 

De kindersterfte sterk 

verminderen voor 2015 

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 deze nieuwsbrief willen wij doelstelling 4 er uit halen en 

toelichten hoe wij als SNSIH hier ons steentje aan bijdragen. 

Deze keer is dat: Kindersterfte tegengaan.  

Het sterftecijfer van kinderen, jonger dan vijf jaar, met twee 

derde terugdringen.  

Voor Haïti geldt dat 1 op de 8 kinderen sterft voor hun 5
e
 

jaar. In sommige gebieden zoals in de enorme 

krottenwijk Cité Soleil is dit zelfs 1 op de 2 kinderen. 

Schrikbarend!  

Wij horen regelmatig van sterfgevallen van kinderen in de 

bergen, ook van onze leerlingen of kinderen van bekenden 

om ons heen. Vaak was dit met de juiste zorg niet nodig 

geweest. Zij sterven meestal als gevolg van de slechte 

hygiëne, vuil of niet voldoende drinkwater, door 

ondervoeding of eenzijdige voeding of slechte voorlichting 

en slechte woon omstandigheden.                              

Gelukkig kunnen wij als stichting iets doen!                       

Wij zetten ons in op de volgende 3 manieren: 
 

1-Allereerst de directe hulp aan mensen die bij ons met 

hun nood komen. Het aantal moeders met zieke kinderen 

die door ons geholpen zijn, is zeer hoog en dus het aantal 

daarmee geredde levens ook. Elke dag komen er mensen bij 

ons aan het hek met hun nood en vaak gaat dit om erg zieke 

kinderen, die ook nog ondervoed zijn. Helpen wij niet dan 

betekent dat vaak zelfs hun dood. Wij zijn het laatste 

redmiddel voor mensen. Wij kunnen niet zoveel doen als wij 

zouden willen, omdat het budget dit niet toelaat.   

Waar wij kunnen, helpen wij. 
 

2-Voedsel geven: Ondervoeding is een hoofdreden van het 

hoge sterftecijfer. Wij gaan ondervoeding tegen door het 

geven van maaltijden. Dit is een heel directe manier van hulp 

verlenen. Een groep schoolkinderen krijgt elke dag een 

warme maaltijd na school. Ons streven is om dit aan alle 

leerlingen te kunnen gaan geven in de toekomst, omdat het 

zo ontzettend nodig is.  

3-Voorlichting geven op de scholen aan onze eigen 

leerkrachten, die dat de kinderen dan weer vertellen, die dat 

weer thuis doorvertellen. Zo weten we een grote groep 

mensen te bereiken. De mensen in de bergen hebben vaak 

geen enkele kennis van hygiëne en gezondheid. Voorlichting 

is dan ook van groot belang.   

Uiteindelijk is deze manier van hulp geven op lange 

termijn het meest effectief omdat hiermee de kennis 

wordt vergroot en daarmee kunnen een hoop levens 

gered worden. 

 

                                                                                           

 

Wij willen dan ook bij de nieuwe school in Ka-Blain een 

kliniek bouwen waar directe hulpverlening kan worden 

gegeven, maar ook seminars over gezondheid, hygiëne en 

preventie. 

Bovenstaand kunnen wij alleen met uw hulp. Daarom 

hopen wij dat u er samen met ons voor wilt gaan en ons 

helpt de kinderen te redden! 

     
Katrien Bollen, stagiaire uit Belgiè 

 

Dag allemaal, 

Marijke heeft me gevraagd om een klein stukje te 

schrijven voor de nieuwsbrief. Ik ben dinsdagochtend 26 

februari aangekomen in Haïti na een toch wel 

vermoeiende reis. Marijke en de werknemers hebben me 

hier goed ontvangen. Er zijn verschillende dingen waar ik 

toch nog wat aan moet wennen, maar ben blij om het 

allemaal te mogen ervaren. De voorbije week hebben we 

al verschillende avontuurlijke tochten gemaakt. We zijn 

naar de schooltjes in Kafou Badio gaan kijken en ook onze 

school in Furcy. Het is natuurlijk heel anders als bij ons en 

voor ons ook heel moeilijk voor te stellen. Het land zelf is 

prachtig, de uitzichten die je hebt in de bergen, de 

lachende gezichtjes van de spelende kinderen… Natuurlijk 

ben ik hier om stage te doen en moet er dus ook gewerkt 

worden. In Furcy ga ik eerst proberen mijn steentje bij te 

dragen, zorgen dat het werken in o.a. creatieve-, bouw-, 

poppen- en leeshoek meer diepgang krijgt, maar ook vele 

gezamenlijke activiteiten hebben diepgang nodig. Er 

wordt in de kleuterklassen te weinig gespeeld, iets wat ik 

heel onbegrijpelijk vond in het begin, maar de 

leerkrachten kennen hier ook niets anders, dus het is 

moeilijk om hen bij te brengen dat het ook anders kan. 

Zodra het kleuterklasje in Ka-Blain in orde is, gaan we 

daar aan het werk, de klas inrichten en het hoekenwerk 

ook hier introduceren. Het werk dat de organisatie hier al 

verricht heeft is echt formidabel, maar er is nóg heel veel 

werk… Ik verwacht dat ik de komende weken hier iets 

voor de leerkrachten en kinderen mag betekenen en dat ze 

het goede werk om de kinderen naar school te kunnen 

laten gaan mogen verder zetten.  
Katrien (stagiair uit België) 

 

Postbus in Pétionville                                                   
Sinds kort hebben wij een postbus in Pétionville.         

Boite Postal  # 15145 CR, zone Commissariat,    

Pétionville, Haìti. 
 

Alleen kaarten of brieven sturen, anders komt het niet aan. 

                                                                                                       

 



 

 

 
Mijn reis naar Patrick 

Na 19 maanden wachten mocht ik dan eindelijk op 25 november 2007 
afreizen naar Patrick. Op weg naar Haïti, een land dat als ‘niet veilig‘ te 
boek staat. Ik was erg blij Marijke te ontmoeten op het vliegveld, dat gaf 
een fijn en veilig gevoel. Over de Route National no. 1 naar huis, de weg 
zit vol enorme gaten. 
En dan is eindelijk het moment waarop ik Patrick in levende lijve ontmoet. 
Patrick verblijft al vanaf dat hij 3 dagen oud is bij Marijke. Een heerlijk 
ventje dat zich langzaam door mij laat ‘veroveren’ om hem vervolgens in 
mijn armen te sluiten en nooit meer los te laten!! Het is zo fijn om nu echt 
te zien hoe de kinderen bij Marijke opgroeien. 
De volgende dag moeten we al vroeg op voor Patrick zijn visum. Na 
anderhalf uur wachten in de zeer warme straat vol met Haitianen, die 
wachten op binnentreden bij de VS ambassade, mochten ook wij eindelijk 
naar binnen. Nog eens drie uur wachten later stonden we weer buiten, 
maar met het visum voor Patrick!  

 
Marjan en Patrick in Ka-Blain met de zingende kinderen. 

 
Woensdag gaan Marijke, Patrick en ik naar de nieuwbouw in Ka-Blain. 
Onderweg zwaaien een heleboel mensen en roepen: ‘Hallo Marijke!’ Er 
verzamelt zich een groep kinderen om ons heen die allemaal de 
aandacht van Marijke willen, ze zingen voor ons een lied!  
Als we het bergpad naar de school opgeklommen zijn, is het eerste wat 
je hoort kinderstemmen uit de leslokalen! Wat ’n heerlijk geluid! We 
bezoeken een aantal klassen. Een gebouw zonder deuren, ramen, kale 
vloeren en muren maar op meubilair geschonken door scholen uit 
Nederland krijgen de leerlingen dagelijks les en de vrolijkheid en blijheid 
weerklinkt in alle stemmetjes uit de lokalen!! Een pracht ervaring voor mij, 
want ik ben zelf werkzaam op een school in Den Haag. Ik besef dat wij 
hier nog heel wat van kunnen leren!  
 
Op vrijdag vertrekken we voor dag en dauw samen met Marijke naar het 
vliegveld. Na het inchecken en afscheid nemen, gaan Patrick en ik de 
douane door... maar oh er wordt omgeroepen dat onze vlucht 
gecancelled is.. Haïti laat nog even van zich weten, hihi! Ik bel direct 
Marijke op en ze ontmoet ons weer, ze had ook even gewacht voor de 
zekerheid. De ervaring bij het vertrek van Agnes & Raymon nog vers in 
het geheugen! 
Patrick valt bij het opnieuw inchecken bij Marijke op schoot in slaap. Wat 
een mooi plaatje! Onze vlucht zal nu pas 15.00 uur vertrekken en dat 
terwijl we al vanaf 04.30 u op zijn. We nemen weer afscheid van Marijke. 
Patrick gedraagt zich voorbeeldig tijdens het wachten en alle vluchten. 
Aan boord worden we dubbel en dwars verwend omdat het natuurlijk 
duidelijk is dat dit prachtige donkere knulletje geen eigenbuik kindje is, 
hihi! We krijgen zelfs een fles champagne mee! Wat ’n tegenstelling dan  
opeens weer na alle armoede, die we gezien en ervaren hebben deze 
week. De volgende dag op Schiphol een hereniging met grote broer 
Perry & Omi, en een heleboel vrienden! 
 
Een diepe indruk heeft Haïti, Marijke en al het werk dat Marijke daar doet 
op mij gemaakt! Een onvergetelijke reis! Haïti is een deel van ons leven 
geworden. Het zit ons in het bloed en we zullen zeker terugkeren! 
Dank u wel voor alles, Oma Marijke!! 

 

  

Veel dank aan scholen, kerken, stichtingen en particulieren! 

 
Carla´s Haarmode Gees 100,- 

Actie zelfgemaakte kerstkaarten Ameland 100,- 

Administratie Bel. R.S.Kremer BV Assen 100,- 

Bo-Ass Alblasserdam 275,- 

Cafetaria De Wildeman Santpoort 200,- 

Chr.Basis School Rehoboth Gees 300,- 

Collecte PCOB IJmuiden 350,- 

Commissie verjaardagsfonds Lemele 800,- 

De Nostalgie Grolloo 125,- 

Diaconie prot.Gre.Chr.S. Colmschate 326,89 

Diakonie Raalte 90,- 

Diakonie vd Ned.Her. Gemeente Leiderdorp 11.800,- 

Familie Amsterdam 1000,- 

Gereformeerde kerk Ommen 100,- 

Kerstfeest PORK  113,56 

Koppie Koppie, kleurplaten kerst Beilen 50,- 

Novaresse B.V. Heinenoord 675,- 

Openbare Basisschool ´t Forum Warnsveld 52 etuis 

Openbare Basisschool ‘t Forum Warnsveld 300,- 

Prot.Chr.B. school Het Middelpunt Hoogvliet 490,1 

Robin Hood H Independer Hilversum 1.811,- 

Shelter Haarlem 1035,- 

SOW-Gemeente Nieuwland Nieuwland 1.250,- 

St. Prot. Ch. Onderwijs de V …..  1000,- 

Stichting Kringloop-Huisraad Krimpen  IJssel 725,- 

Stichting NCDO Amsterdam 2.500,- 

Stichting Ontwikkeling Cromstrijen Numansdorp 250,- 

Super de Boer, lege flessen actie Westerbork 296,95 

Thrianta Loge, Old Fellows Emmen 500,- 

Van Triest Veevoeder BV Hoogeveen 2.000,- 

Vrienden van vrienden Baak 3.000,- 

Wonderwereld Ter Apel 125,- 

www.lens.nl Deventer 3.000,- 

NB. Uit privacy redenen worden particulieren niet vermeld. 

 

Het bestuur:     

Heeft u interesse in ons werk, wij komen graag een lezing geven. 

Mocht u als vrijwilliger in Nederland of in Haïti willen 

meewerken? 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 3464 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, SNSIH 

Rabobank Westerbork: 3694 82 611, bouw Ka-Blain 
 

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-. 


