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Haïti Kenscoff , juni 2008     
 
Beste lezers, 

 

Heel hartelijk bedankt voor uw giften en hulp. U maakt “het 
verschil” voor ruim duizend Haìtiaanse kinderen in de bergen 
ten zuiden van Kenscoff! Door uw giften kunnen zij naar 
school, krijgen sommigen medische hulp en 30 kinderen 
krijgen dagelijks een maaltijd. Ontzettend veel dank! 

 
Met veel trots, vreugde en dank aan de NCDO, de Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling, kan ik u schrijven dat  de NCDO tweede helft 
mei € 20.830,- op onze rekening heeft gestort. Dit geld is 
gegeven nadat wij een uitgebreide aanvraag hadden 
ingediend voor de bouw van vier klassen voor de lagere 
school in Ka-Blain. De NCDO heeft hiervoor toestemming 
gegeven als wij zelf ook € 31.000,- bijdragen. U hebt het 
laatste jaar dit prachtige bedrag bij elkaar gebracht, waarbij 
met veel dank moet worden vermeld dat de Louisa Stichting 
(Vrijmetselarij) ons € 15.000,- heeft gegeven voor de bouw.  
 
Verslag bouw lagere school, 4 klassen 
In maart 2008 zijn mannen begonnen om de berg af te graven 
en bouwrijp te maken. De onderlaag is van rotsen, dat geeft 
een stevige ondergrond, maar het is lastig en erg zwaar voor 
de mannen om de fundering uit te hakken. Jeanmax heeft op 
de fundering van de vier klassen in twee richtingen ijzeren 
staven gelegd en met ijzerdraad aan elkaar laten binden.  
Eind mei is het beton gestort voor de vloer. De bouw schiet 
geweldig op. Volgens Jeanmax zijn de klassen op tijd klaar 
om in september gebruikt te kunnen worden. 

 
De kleuterschool, de bouw van de lagere school en de Rhino. 

Rhino 

Na bijna een jaar wachten is de Rhino eindelijk gekomen. Dit 
is een motor met vier wielen speciaal voor de zeer slechte 
bergwegen. Nu heb ik eindelijk de mogelijkheid om naar de 
scholen te rijden en mijn werk wat gemakkelijker te kunnen 
doen. De Rhino neemt zonder problemen de steile hellingen.  

 NCDO, Verdubbelingsactie # 3 voor klas  5, 6, 7, 8 
In de enveloppe bij deze nieuwsbrief heeft u 2 acceptgiro’s 
gevonden. Een is om uw gift te vragen voor de lopende 
kosten van de scholen en voor alles wat wij doen voor de 
Haïtiaanse kinderen. De tweede acceptgiro is voor de bouw 
van klas 5 t/m 8 van onze lagere school. De kosten zijn 
begroot op € 51.000.  
Wij gaan binnenkort deze aanvraag bij de NCDO indienen.  

De NCDO verdubbelt uw giften voor de bouw! 

 
Bij voorbaat danken wij u heel hartelijk voor uw giften op  
Rabobank Westerbork: 3694 66 500, t.a.v. SNSIH en/of 
Rabobank Westerbork: 3694 82 611, bouw Ka-Blain. 

 

Ontvoeringen in Kenscoff  
Een vrouw van mijn leeftijd, een mulat en twee kinderen 
zijn in èèn week tijd ontvoerd in Kenscoff. Het gebeurde 
toen ik in Nederland was. Gelukkig is iedereen vrij 
gekomen met de schrik, nadat er losgeld was betaald. Dit 
hakte er bij mij flink in. In de omgeving van Kenscoff, in de 
bergen gebeuren dit soort dingen normaal gesproken niet. 
Ik ben weer gerust gesteld, nadat ik hoorde dat de politie 18 
mensen heeft gearresteerd en ik een gesprek met Jeanmax 
en Kempès hierover heb gehad. Jeanmax zei dat het niet 
gevaarlijk meer is als ik hier ben of de bergen in ga. Pétion-
ville is ook mogelijk. Hij raadt mij af om naar Port-au-
Prince te gaan. Alleen met meerdere Haïtianen kan ik dat 
doen als dat nodig is.  

 

Marijke 

Gelukkig kan ik u schrijven dat ik me weer goed voel. Ik 
ben minder moe, ik zit vol energie, ik slaap goed.  
Tijdens mijn verblijf in Nederland waren in Haïti zeer 
ernstige voedselrellen en in een week drie ontvoeringen in 
Kenscoff vlakbij ons huis. Dit gaf spanning. Ik vroeg me af 
hoe onveilig of hoe veilig is het in mijn omgeving? Waar 
leg ik de grens? In al die jaren had ik nog nooit zoveel 
spanning rond veiligheid gevoeld. Ik vroeg me af of ik naïef 
was, of had het lezen van het boek van Sabine Kuegler met 
de titel: “Terug naar de jungle”, er mee te maken. Hierin 
worden vreselijke zaken beschreven die met de Papoea’s 
zijn gebeurd, die dingen kunnen in principe ook in Haïti 
gebeuren. Was het een samenvallen van dingen?  
De Rhino (bergmotor met 4 wielen) was na bijna een jaar 
nog niet vrijgegeven? Zou hij nog wel komen?  
  
Uiteindelijk is de Rhino gekomen, 18 mannen zijn opgepakt 
voor de ontvoeringen. Dit geeft rust. Nu ik met de Rhino 
naar de scholen kan om mijn werk te doen, is het leven veel 
gemakkelijker geworden. Ik heb, na gesprekken met 
Jeanmax en Kempès besloten, dat het veilig genoeg is om 
mijn werk voort te zetten. Dat was echt een hele opluchting. 

Warme groet en hartelijk dank voor uw hulp, Marijke 



 

 

Ka-Blain, bouw lagere school 
Ons idee was in 2006 om de lagere school aan de overkant van 
de weg te bouwen, plan B. Tijdens de bouw van de 
kleuterschool (plan A) kwamen wij er achter dat het veel te 
gevaarlijk is voor de kinderen om elke keer de weg over te 
moeten steken. Op dit moment is de weg nog niet echt 
gevaarlijk, er rijden weinig auto’s, maar wel veel 
vrachtwagens. Als Haïti vooruitgang gaat boeken, dan zal op 
onze weg, het is de Route National, steeds meer verkeer 
komen. Wij houden daar al rekening mee.  
 
De lagere school komt nu aan de voet van de kleuterschool. De 
bouw vordert goed, er is al twee maanden hard gewerkt om de 
berg af te graven. Wij liggen prima op schema.  
Wij bouwen eerst 4 klassen, daarna op de verdieping worden 
nogmaals 4 klassen gebouwd.  
De prijzen stijgen enorm, vooral van het ijzer. IJzeren staven 
zijn van H$ 100 gestegen naar H$ 175. Een zak cement van 44 
H$ naar 53 H$. Dit houdt in dat ook de blokken, gemaakt van 
cement, zijn gestegen. De vervoerskosten vallen duurder uit 
door de dure brandstoffen en de lonen zijn gestegen.  
 
Jeanmax verwacht dat in september in ieder geval de eerste vier 
klassen klaar zijn. Ook wordt voor september de kleuterschool 
afgemaakt. Er ontbreken enkele deuren en ramen, schilderwerk 
en bedrading voor elektra.  
Mochten wij weer toestemming hebben van de NCDO, nadat 
wij voldoende geld hebben geworven om de volgende vier 
klassen te bouwen, dan is het mogelijk dat Jeanmax meer 
klassen klaar heeft in september of oktober. 
 

  
De kanalisering van het vuile regenwater en het bijna schone bassin. 

 

Kanalisering vuil water 
In de vorige nieuwsbrief heeft u gezien en gelezen dat het 
waterbassin was veranderd in een zandbak. Met adviezen van 
Gert Broeze zijn wij samen tot een geweldige oplossing 
gekomen. Over het waterbassin heen is een kanaal aangelegd, 
waardoor het vuile water met zand en stenen weg kan stromen. 
Het voorlaatste bassin waarin grote stenen, kleinere stenen, nog 
kleinere stenen en zand zit zuivert het water. Het eerste water 
was nog erg vies, nu stroomt er helder water door de pijp in het 
bassin. Het stroomt niet snel, maar wij hopen op deze manier 
toch voldoende en redelijk schoon water op te kunnen slaan. 
De twee waterbassins hebben een overloop met elkaar op twee 
meter hoogte. Wij verwachten dat in het ene bassin het zand, 
dat toch nog meekomt, wordt opgevangen en het andere bassin 
schoon blijft. De bassins worden afgedekt met golfplaten. 
Jeanmax en ik hebben de administratie van de bouw weer 
verbeterd. Het is fijn dat hij er helemaal achterstaat om alles zo 
goed mogelijk te doen. Jeanmax is een geweldig mens, hij doet 
zijn werk met veel toewijding. Hij heeft er geen moeite mee 
wanneer ik hem op dingen attendeer. Hij waardeert mijn 
interesse in alles rond de bouw. 

  

 

Inschrijving op onze scholen: schooljaar 2008 - 2009 
Kempès heeft veel inschrijvingen voor leerlingen. Veel 
ouders willen hun kinderen van andere scholen afhalen en 
bij ons in Ka-Blain inschrijven. Wij gaan hier niet mee 
akkoord, omdat deze kinderen heel erg ver moeten lopen en 
wij niet voldoende lokalen hebben. Ook oudere kinderen, 
die nog nooit naar school zijn geweest, worden niet 
toegelaten. Wij hebben niet voldoende lokalen. Wij moeten 
in september nog steeds in een ochtend- en middaggroep 
werken, iets dat wij liever niet meer doen. Wel hopen wij in 
de toekomst deze grote kinderen ook les te kunnen geven. 

 
De kleuterschool en de bouw van de lagere school in Ka-Blain, 4 juni. 

 

U begrijpt dat wij nu al bezig zijn om te bedenken waar wij 
de volgende klassen gaan bouwen. 
Onze scholen staan als heel erg goed bekend, daar zijn wij 
best trots op. Iedereen roemt onze manier van werken. Voor 
Haïti is dat heel erg goed. Onze kinderen krijgen zo veel 
mogelijk dagen les. Dat kan jammer genoeg niet gezegd 
worden van de meeste andere scholen. Toch is het knap dat 
ons onderwijs dit niveau heeft, want wij schrikken als wij 
de opleidingen in Haïti zien en vaak hebben de leerkrachten 
nooit een opleiding gevolgd. 
Alle mensen zijn trots, zij zien het als hun school.  
De oudste leerlingen hebben zelfs een comité opgericht, 

zij willen meehelpen om de school zo goed mogelijk te 

laten draaien en als oudsten er verantwoordelijkheid 

voor te nemen. 
 

Onderwijs de Onderwijzers 
Heel blij zijn wij dat Wouda Bakker-Beitler en Tineke 
Bloem in augustus met mij meereizen om de onderwijzers 
zes weken te onderwijzen. Wouda komt voor de 3de maal. 
Het bestuur van haar school in Spakenburg heeft haar weer 
toestemming gegeven om zes weken te komen. Geweldig! 
Tineke is lerares Frans, zij heeft leermethodes geschreven 
om Franse les te geven. Ook Kempès is heel erg blij met 
deze ondersteuning. In de volgende nieuwsbrief zullen zij u 
op de hoogte brengen van hun ervaringen. 
 

Bomen en fruitbomen 
Op onze grond zijn honderden fruitbomen en dennenbomen 
geplant. Een gedeelte van het geld van Katrien Bollen wordt 
hiervoor besteed. De boompjes zijn 30 tot 40 cm hoog, dat 
is jammer genoeg te klein om het op een foto te laten zien. 
Wij moeten geduld hebben, maar iedereen is er van 
overtuigd dat wij goed kunnen oogsten in de toekomst. 



 

 

 

De moedersterfte moet in 
2015 met driekwart zijn 
teruggebracht ten opzichte 

van 1990. 

 

In 2000 kwam de internationale gemeenschap, verenigd in de 
Algemene Vergadering van de VN bijeen en formuleerde acht 
doelstellingen om in 2015 de armoede in de wereld gehalveerd 
te hebben. De ontwikkelingslanden beloofden zich hiervoor in 
te spannen en de ontwikkelde landen beloofden voldoende geld 
beschikbaar te stellen om dit te realiseren.  

In deze nieuwsbrief willen wij doelstelling 5 toelichten. Wat 
onze stichting doet. Deze keer: Moedersterfte tegengaan 

De moedersterfte in Haïti is erg hoog. De zorg rondom de 
zwangerschap is erg slecht. Abortus is ook een veel 
voorkomend probleem. De vrouwen hebben geen geld of 
mogelijkheden om een dokter te bezoeken. Geboorteregeling 
wordt door veel mannen niet ondersteund. 

                         
Thuis bij kaarslicht bevallen….       Deze jonge moeder overleed na 3 dagen 

Een grote groep mensen woont in afgelegen bergen of in 
bijvoorbeeld Cité Soleil. Er is geen dokter in de buurt. Om de 
dokter te bezoeken of om te bevallen in een kliniek houdt in 
dat de zwangere vrouw soms een dag moet lopen om er te 
komen. De wegen zijn slecht, vol gaten, rotsen, de weg is te 
zwaar om te gaan.. Dus blijft men thuis en is er in het 
gunstigste geval een “matron” (vroedvrouw of vroedman), die 
hulp biedt bij de geboorte. Als de bevalling ’s nachts 
plaatsvindt, dan is er alleen een kaars die bijlicht. Er is geen 
schoon water en er zijn geen schone onderleggers etc. Is er een 
complicatie dan overlijdt de vrouw en haar kind meestal. Er 
ontbreken tetanus injecties en de meest nuttige zaken om alles 
zo hygiënisch mogelijk te doen. 
De moeders sterven soms direct, maar vaak in de eerste 
maanden na de geboorte. Zij waren al zwak van ondervoeding, 
zij hebben totaal geen weerstand. Zwangerschapsvergiftiging 
komt erg veel voor. Vaak wordt er zomaar medicijnen geslikt. 
Gelukkig kunnen wij als stichting iets doen. 
1 Wij bieden op dit moment hulp als er om gevraagd wordt of 
het op het pad van de stichting komt. De financiën laten het 
nog niet toe om meer te doen. Keizersneden komen vaak voor 
en zijn heel erg kostbaar. Driemaal hebben wij een keizersnede 
betaald, anders waren moeder en kind overleden. 
 

Toekomst  
Onze grote wens is om in Ka-Blain op ons terein binnen 
afzienbare tijd een kliniek(je) te hebben, zodat zwangere 
vrouwen op controle kunnen komen en bij ons kunnen 
bevallen. Ook geven wij seksuele voorlichting op de scholen. 
 

  

 
Katrien Bollen werkt met onze kleuters in Furcy 

Hoi iedereen, 
Onlangs heb ik mijn laatste stage in België afgerond. Nu is 
het nog volop werken aan mijn eindwerk en daarna nog 
enkele examens. Regelmatig kom ik nog mensen tegen die 
me om meer uitleg vragen ontrent mijn stage in Haïti. Met 
veel plezier vertel ik ze dan dat het een geweldige ervaring 
was die ik nooit zal vergeten. Tijdens mijn laatste weken 
stage in België, heb ik geprobeerd om met de 5-jarige 
kleuters te werken rond mondiale vorming. We hebben 
Haïti aangeduid op de wereldkaart en de kleuters hebben 
kennisgemaakt met Fiona. Een leeftijdsgenootje uit Haïti 
waarvan ze aan de hand van foto’s konden kennismaken 
met haar familie en haar leven. Ze vonden het geweldig en 
ook ikzelf vond het fijn om vanuit mijn ervaringen de 
kinderen te boeien. Hoe langer ik hier in België ben hoe 
vaker ik me afvraag hoe het met de mensen ginder is die ik 
allemaal heb ontmoet. Ik heb veel mensen ontmoet, de 
leerkrachten van de scholen, de directeur, de mensen die 
ervoor zorgen dat de bouw verder in orde komt, de mensen 
in en rond het huis van Marijke …  Ik weet dat ze in goede 
handen zijn en dat er vele mensen zijn die hen helpen, 
steunen, werk bieden en dit allemaal dankzij “Stichting 
Naar School in Haïti”. Ik vind het nog altijd ongelooflijk 
wat de stichting allemaal verricht in Haïti, echt fantastisch.  
De mensen ginder hebben er echt baat bij. Bij dezen zou ik 
graag de stichting SNSIH en vooral Marijke nog eens 
willen bedanken dat ik stage mocht lopen. Iets wat ook niet 
vanzelfsprekend is. Alle hulp is er welkom, maar de 
administratie en de regelingen hier rond zijn ook weer extra 
werk, dus ik ben echt blij dat ze de moeite gedaan hebben 
om mij te ontvangen. 

                              Katrien 
 

                                                                                       
Fiona in de klas en samen met Katrien bij het huis waar Fiona woont. 

 

Boek 

Er is een boek geschreven door Mirjam Vossen met de titel: 
Eerste hulp bij ontwikkelingswerk. Dit boek is mede 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van NCDO 

Het is een uigave van WereldPodium in 2008. 
IBSN 978-90-812696-1-2, Prijs € 17,50. 
Het is heel interessant en het verduidelijkt veel zaken. 
                                                                                                       
 



 

LEESDAG St. Martinus Baak 

Op 7 april jl. heeft er op basisschool St. Martinus in Baak een 
LEESDAG plaatsgevonden. De hele dag stond in het teken van 
lezen. De kinderen konden deelnemen aan diverse activiteiten, 
zoals boekomslag maken, stripverhaal maken, gedichten 
voordragen, etc. Aan deze LEESDAG was een goed doel 
gekoppeld, nl. Stichting naar School in Haïti. Het doel van de dag 
was om geld in te zamelen voor het vervoer van het oude 
schoolmeubilair naar Haïti. De totaalopbrengst van deze 
LEESDAG was EUR 1.735,82! 
Afgelopen maandag 19 mei heeft de overhandiging van een cheque 
aan de vertegenwoordigster van de “Stichting naar School in 
Haïti”, mevrouw Van Blitterswijk uit Baak. Dankzij de 
inspanningen van alle kinderen, het team van St. Martinus, de 
ouders, Brinkman Transport, Hendriks Transport, Straalbedrijf 
ROWI en Wim Harenberg (heeft een veewagen vol met kleding, 
naaimachines etc. naar de container gebracht) zal over drie 
maanden een container met het oude schoolmeubilair en andere 
goederen naar Haïti vervoerd worden.  

    
De prachtige cheque ….       en Katrien met Simon in gesprek met Kempès 

Stage begeleiding 
In maart kreeg ik als lector van de Xios Hogeschool de kans om 
een studente te bezoeken in Haïti. Katrien koos ervoor om in het 
kader van een internationale stage enkele weken bij de “Stichting 
naar school in Haïti” aan de slag te gaan als vrijwilligster.  
De organisatie die Marijke in Haïti heeft opgezet was een dankbaar 
uitgangspunt voor het verbreden van de visie op onderwijs die 
zowel Katrien als ikzelf normaal achtten. Dingen die voor mij in 
België vanzelfsprekend waren, bleken dat in Haïti niet te zijn.  
In Europa hechten wij erg veel belang aan onderwijs. In Haïti is 
onderwijs nog veel belangrijker. Het is de enige manier om 
economische en sociale vooruitgang te boeken. De mogelijkheden 
tot onderwijs zijn echter niet altijd aanwezig.  
Daarom is wat Marijke doet zo belangrijk. Als je mensen de 
mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen, wapen je ze om hun 
eigen toekomst in handen te nemen. Die voorwaarden creëren, is 
niet altijd even gemakkelijk. Het is niet altijd even evident om 
onderwijs te geven. Zeker niet als je de inzichten die wij als 
normaal beschouwen niet hebt meegekregen. In het 
kleuteronderwijs is het in België heel gewoon om creatief met de 
kinderen te werken. Maar als je zelf nooit dergelijk onderwijs 
ervaren hebt, is het moeilijk te weten hoe dat moet. Ik denk dat 
Katrien haar steentje heeft kunnen bijdragen.  
Het leven is er niet gemakkelijk. De mensen die ik heb ontmoet, 
maken er het beste van. Ongelooflijk eigenlijk gezien de 
schrijnende taferelen die je soms tegenkomt. Op dat vlak heeft mijn 
bezoek mij toch de ogen geopend.  
Ondanks mijn korte verblijf heb ik me in Kenscoff thuis gevoeld. 
Tijdens mijn verblijf heb ik kennis kunnen maken met de mensen 
van Haïti zelf. Dat was mij zonder Marijke en haar organisatie op 
zulke korte tijd nooit gelukt. Het bezoek dat ik aan de scholen heb 
gebracht, heeft een blijvende indruk na gelaten.  Als de stage van 
Katrien ervoor gezorgd heeft dat zij en andere kinderen in Haïti 
beter onderwijs kunnen krijgen, dan mogen wij daar als Xios 
Hogeschool terecht trots op zijn. De hogeschool en ikzelf zijn 
Marijke dan ook dankbaar voor de mogelijkheid om een klein 
beetje mee te werken aan haar project.  
Marijke, heel erg bedankt en veel succes met je fantastische werk 

in Haïti! Groetjes Simon Meers (zie website SNSIH) 
 
 

 
 
 

  

Heel veel dank aan alle kinderen, scholen, kerken, stichtingen 

en particulieren, die via onze stichting de kinderen in Haïti 

financieel ondersteunen! Bedankt! 

 
Adm.Bel.Kantoor R.S.Kremer bv Assen €    150,- 
Bonifatiuscollege, Stg.Willibrord,  Utrecht €    284,- 
Bosch& v.Oers,Bouwkundige bv Dinther € 2.000,- 
Cafetaria de Wildeman Santpoort €    200,- 
Cocosoft BV Limburg €    500,- 
De Voorhof, collecte+verloting Westerbork €    468,- 
Diakonie de Ontmoeting Nunspeet € 5.000,- 
Diakonie Ned. Hervormde Gem. Westerbork €    352,- 
Familie Rheden €    500,- 
Galerie de Flintenhof Orvelte €    200,- 
Gemeente België, stage Katrien,  Hechtel-Eksel €    300,- 
Katrien Bollen, actie ivm stage België U$ 2.000 
RKBS St.Martinus, LEESDAG Baak € 1.736,- 
Stg. NCDO, voorschot bouw Amsterdam € 20.830 
Super de Boer, statiegeld actie Westerbork €    162,- 
 

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 of heeft u een eigen idee?  
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 

Marijke in Haïti: 00509 3646 22 55 
 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  

 

 
Gelukkige kinderen in Ka-Blain, zij zijn blij om naar school te mogen. 

 
Postbus in Pétionville                                                           
Boite Postal  # 15145 CR, zone Commissariat, Pétionville, Haìti. 
 
Geen pakketten sturen, die komen niet aan. Brieven ( niet te dik) 
of kaarten kan wel. 

 

 

 

 

 


