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Haïti Kenscoff , september 2008     
 
 Beste lezers, 

Heel hartelijk bedankt voor al uw giften en hulp!  Het is 
geweldig dat wij door uw hulp in staat zijn om duizend  
kinderen onderwijs te laten volgen en er 48 mensen een 
baan hebben binnen ons project. Zonder uw giften zou dit 
onmogelijk zijn. Kempès JEAN, de directeur van onze 
scholen, vroeg mij om u extra te bedanken, hij zei er speciaal 
bij dat de Haïtianen uw hulp nog heel hard nodig hebben, 
zonder uw giften zouden wij het niet redden. Mesi Anpil! 
 

Cyclonen Gustav en Hanna 
De cyclonen Gustav, Hanna en Ike raasden eind augustus en 
begin september over Haïti. In de omgeving van Kenscoff 
zijn veel dennenbomen omgewaaid, daken vlogen van de 
huisjes. Ik heb nog nooit zo iets mee gemaakt. 
Gustav kwam uit het zuiden, er was bij ons heel veel regen. 
In Kenscoff en Ka-Blain leek meer op een heel erg stevige 
storm. Anders was het met Hanna. Die kwam uit 
tegenovergestelde richting, hij had de vrije loop vanaf 
Pétionville en de zee, de bomen stonden scheef in de wind, 
takken en bomen braken af als lucifershoutjes. In het 
noorden van Haïti was het een catastrofe, straten en huizen 
liepen onderwater en veel mensen zijn omgekomen.  
Gelukkig wonen wij in een stevig huis, maar alle mensen die 
in de hutjes in de bergen wonen lijden enorm. Ook de 
mensen die in rivierbeddingen en lage delen hun huis hebben 
gebouwd lijden, regelmatig worden huizen door het water 
meegesleurd of onder neer stortend zand bedolven. Op dit 
moment (07-09-2008) regent het nog flink. Ike trekt nu 
noordelijk langs Haïti, hij brengt ons enorm veel regen en 
onweer.  
 

  
       Ka-Blain tijdens de cycloon        Huisje mist deel dak na cycloon Hanna 
 

Het is hard voor ons, regen, regen en nog veel meer regen. 
Alles is vochtig, nat en koud. Maar voor de mensen die in 
hutjes wonen met een dak van golfplaten of bladeren en 
gras, is het werkelijk een ramp. De oogst mislukt, veel 
groente wordt door het water weg gespoeld. Het gevolg is 
dat er geen geld wordt verdiend om nieuwe zaden te kopen. 
Dit alles tezamen met de hoge voedsel prijzen, maakt het 
wel heel erg moeilijk voor de toch al zo arme Haitiaan.  
De scholen beginnen op 8 september, het schoolgeld moet 
betaald, schoolboeken, uniformen, schoenen, sokken moeten 
gekocht worden, de mensen hebben er geen geld voor ……. 
 
 
 

  
Elke dag weer worden wij met al deze ellende 
geconfronteerd. Het is hier alleen vol te houden, omdat wij 
de kinderen en de ouders ontmoeten, die zo blij en dankbaar 
zijn, dat hun kinderen naar school kunnen gaan voor maar   
€ 4,- per jaar. Dat maakt ons gelukkig en geeft ons energie 
om door te gaan. Alle kinderen verdienen het! 
 

 
Onze prachtige school op 9 september 2008 

Project: “Onderwijs de onderwijzer” 
Sinds 22 augustus zijn Wouda Bakker en Tineke Bloem bij 
ons in Haïti om seminars aan de leerkrachten te geven. Door 
de cycloon hebben wij 3 dagen weinig leerlingen gehad, op 
de iets betere dagen waren er 46 gegadigden. Dit was een 
enorm goede opkomst gezien het weer. Er is met erg veel 
plezier door Wouda en Tineke gewerkt. Wouda heeft het 
werken in hoeken en groepen op nieuw aangeboden. Er zijn 
veel verschillende thema’s behandeld en werkjes gemaakt. 
Elke keer valt het weer op dat onze leerkrachten nog nooit 
een puzzel hebben gemaakt, geen idee hebben van creatieve 
vakken. Het sprookje Roodkapje kende maar een van de 46 
leerkrachten, ondanks dat velen de middelbare school 
hebben doorlopen. Tineke heeft de leerkrachten van de 
hogere groepen Franse les gegeven en hen verschillende 
woordspelletjes geleerd. Dit viel erg in de smaak.  
Wouda blijft tot 2 oktober, Tineke en ik vliegen samen op 
29 oktober naar Nederland. 
 
Marijke 

Gelukkig maak ik het uitstekend, ik heb erg veel energie en 
geniet er enorm van dat Wouda en Tineke hier zijn. Dit 
werk samen te doen, is zo ontzettend fijn. Het blijft zo dat er 
veel dingen blijven liggen, ons bestuur kan niet alles doen of 
organiseren wat wij zouden willen. Het is zo het is. Er komt 
gelukkig wel erg veel voor elkaar! Dit alles mede dankzij 

uw giften en hulp. Warme groet en veel dank, Marijke. 
 
 



 

Ka-Blain, bouw lagere school, 4 lokalen 
Op het moment dat u deze brief ontvangt zijn de 4 lokalen 
in gebruik genomen. Het zijn nu prachtige grote lokalen 
van ruim 40 m2. Eerlijkheidshalve moet ik u opbiechten 
dat er een fout was gemaakt, de lokalen waren kleiner 
gebouwd. De reden was dat er zeer harde rotsen niet kapot 
te krijgen waren. Jeanmax had dit niet tegen mij gezegd. 
Toen ik de lokalen had nagemeten, waren zij tussen de 34 
en 38 m2. Jeanmax vond dit geen probleem, het zijn voor 
Haïti grote lokalen, zei hij, je neemt gewoon 5 leerlingen 
minder in een klas. Hiermee konden wij niet leven. Na veel 
overleg hebben wij besloten om er een galerij voor te 
maken van 2,5 m breedte en de voorpui van de lokalen 
ruim een meter naar voren te plaatsen. Nu zijn de lokalen 
van de goede grootte. Wel kostte het bouwen van de galerij 
meer tijd en geld. Vandaar dat niet alles op 1 september 
klaar was. Ook de 3 cyclonen gaven ons veel oponthoud. 
Wij hebben de ramen lager geplaatst dan voor Haïti 
gewoon is en er zijn boven de ramen glazen blokken over 
de volle breedte geplaatst. Dit geeft meer licht. Omdat wij 
in de berg bouwen zijn er alleen ramen aan 1 kant. 
Er is een prachtige trap gemaakt zodat alle leerlingen van 
de eerste zes lokalen naar hun lokalen kunnen lopen. Er is 
al 1 toilet klaar, dit is bijzonder in Haïti voor een school.  

 
Wouda en Kempès voor de basisschool op 8 september 

Ka-Blain, afwerking kleuterschool 
De kleuterschool heeft nu ramen en deuren. Er is gekozen 
voor schuiframen van aluminium, deze zijn ongeveer 
dezelfde prijs en sluiten perfect. Tijdens de cyclonen 
bleken de andere ramen die geplaatst waren, erg te lekken.  
 
Extra hulp voor scholen in Robin en Gros Morne  

Pasteur Egloire Simeon van Foundation Martin Luther 
King helpt ons met het binnen halen van twee containers. 
Door de cyclonen is er veel oponthoud. Omdat hij dit voor 
ons doet, betaalt onze stichting een jaar lang vier 
onderwijzers . Op deze manier helpen wij elkaar en kunnen 
er nogmaals ruim 200 kinderen onderwijs volgen. 
Ook in de afgelegen bergen van Robin helpen wij een 
schooltje met 250 leerlingen, wij betalen 100 H$ (= € 10) 
per onderwijzer per maand. Dit geeft de onderwijzers een 
klein basisloon, daardoor willen zij les blijven geven. 
Afgelopen jaar waren op twee na alle onderwijzers 
vertrokken, omdat de ouders geen geld hadden om de 
school te betalen. 

 

Regering Haïti besluit opening scholen naar 6 oktober 

te verplaatsen. 

Tot onze stomme verbazing hoorden wij op zondag 7 
september dat alle scholen in Haïti pas op 6 oktober open 
gaan. De regering heeft dit via de radio laten weten. De 
reden is dat in de meest getroffen gebieden de scholen 
gebruikt worden om slachtoffers in onder te brengen. Een 
andere reden is dat de ouders geen geld hebben om 
schoolboeken, uniformen, pennen en schoenen te kopen. 
Het vreemde is dat de scholen ook gesloten worden daar 
waar het minder erg is. Wij vinden dat de kinderen nu nog 
meer lijden, want de kans op onderwijs wordt hen 
ontnomen. Over een maand is er nog steeds geen geld, 
omdat ook de oogst mislukt is. 
De ouders moeten hun huizen repareren en zaaigoed 
kopen. Voor schoolspullen en uniformen is geen geld. 
Gelukkig waren op maandag 8 september bij ons alle 
leerkrachten wel op school. Er was er een die klaagde en 
vrij wilde zijn omdat de regering alle scholen had gesloten. 
Wij hebben haar en de welwillende leerkrachten uitgelegd 
dat het juist belangrijk is dat zo veel mogelijk kinderen 
naar school gaan. Als men niets leert over bijvoorbeeld 
erosie door het omhakken van bomen, dan zullen in de 
toekomst de catastrofes blijven en alleen maar groter 
worden.  
Al onze leerkrachten waren enorm gemotiveerd en zijn 
trots dat onze school open is. Wouda en ik liepen naar 
Godinot. Onderweg hebben wij tegen alle kinderen en 
ouders gezegd dat onze scholen wel open zijn. Dat heeft 
gewerkt. De kinderen komen weer naar school. Wij 
hoorden  enorm veel ellende over alles dat kapot gewaaid 
en geregend is. Wij waren er helemaal ontdaan van. 

 

Resultaat examens 6 de klas lagere school 

Heel trots zijn wij dat er 25 leerlingen van de zesde klas 
van onze school in Ka-Blain in juni staatsexamen hebben 
gedaan en er 24 leerlingen geslaagd zijn. Dit is een erg 
hoog percentage, het is echt geweldig! 
 

Middelbaar onderwijs 
Dit jaar is op onze school de tweede klas van het 
middelbaar onderwijs gestart. Er zitten bijna 40 leerlingen, 
variërend in leeftijd, in beide klassen. 
 

CEREC 
Veertien “onderwijzers” van ons, allen in het bezit van het 
diploma van de middelbare school, maar zonder verdere 
opleiding, mogen gaan studeren bij CEREC. Twee jaar 
lang moeten zij alle weekenden en veel vakanties naar de 
opleiding in Port-au-Prince. De onderwijzers zijn enorm 
gemotiveerd. Zij beseffen dat dit de kans van hun leven is. 
De reden dat zij niet naar de PABO konden gaan is het 
gebrek aan geld. Hun ouders konden de opleiding niet 
betalen. Wij praten er al een paar jaar over. Nu hebben wij 
de knoop doorgehakt, omdat Kempès, onze supervisor van 
de scholen, constant uitleg moet geven aan onze 
onderwijzers hoe zij les moeten geven. Dit werkt 
onvoldoende. De kosten zijn voor onze stichting hoog, 
namelijk USD 1500,- per leerkracht per jaar. Toch hebben 
wij besloten het te doen, het is zo ontzettend belangrijk. 
 

 



 

Bestrijding van hiv/aids, malaria  en 
                                              andere dodelijke ziektes 

 

      Millenniumdoelstellingen 
 
In 2000 heeft de 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. 

 
Wereldwijd zijn er 39 miljoen mensen besmet met het 
hiv/aids-virus. Het grootste deel daarvan, 25 miljoen mensen, 
leeft in Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de 
belangrijkste doodsoorzaak. Een andere veel voorkomende 
doodsoorzaak is malaria. Van de 1 miljoen slachtoffers per 
jaar woont 90% in Afrika. Ook in Haïti zijn veel mensen 
besmet met het HIV-virus. De schatting is dat tussen de 15 en 
20 % van de mensen zijn besmet. Malaria komt erg veel voor 
in Haïti in alle lager gelegen gebieden. Boven de 1500 meter 
komt geen malaria voor. Regelmatig komen wij in aanraking 
met allerlei dodelijke ziektes. Men komt bij ons aan het hek 
hulp vragen voor zwaar zieke en ondervoede baby’s. Elke 
zwangere moeder die voor hulp komt, sturen wij door naar het 
gezondheidscentrum voor een behandeling en een Aids test. 

              
   Overleden aan tetanus, 3 dagen oud.     Genezen van Tyfus door onze hulp 

Aidswezen 
Aids en malaria zijn meer dan gezondheidsproblemen. Meer 
dan 15 miljoen Afrikaanse kinderen hebben door aids een of 
beide ouders verloren. De negatieve gevolgen voor de 
maatschappij en de economische ontwikkeling van de 
getroffen landen zijn enorm. Ook in Haïti zijn veel aids 
wezen, deze kinderen hebben het heel moeilijk. Zij worden 
soms door familie of weeshuizen opgevangen, ook zwerven zij 
op straat of worden als slaaf in een gezin gebruikt. Onze 
stichting heeft de zorg van meerdere weeskinderen op zich 
genomen, enkele wonen onder onze directe zorg. Wij laten 
hen onderwijs volgen, wij geven hen voeding en woonruimte. 

Betaalbare medicijnen en condooms 
Medicijnen zijn voor de meeste mensen in Haïti onbetaalbaar. 
Hierdoor sterven onnodig duizenden mensen. Onze stichting 
helpt veel van onze schoolkinderen om medicijnen te kopen 
als zij ziek zijn. Het is ongelooflijk hoe de mensen extra 
moeten lijden en heel vaak overlijden, omdat er geen geld is 
om medicijnen te kopen.  
 

 

Geweldig, onvoorstelbaar, grandioos.  
Dat zijn mijn eerste drie woorden voor deze nieuwsbrief . 
Geweldig is de nieuwe school in Kablain. Als je de laatste 
bocht omkomt voordat je Kablain nadert zie je dit enorm, 
prachtige witte schoolgebouw tegen de berg liggen. 
Onvoorstelbaar dat dit kan hier in de bergen van Haiti. Een 
school met nu al zes klassen en vanaf 15 september zelfs tien.  
En wat ziet het er allemaal grandioos uit. Mooie grote witte 
lokalen met veel licht en een prachtige stenen vloer. Niet te 
geloven. Dit is echt een geweldig, onvoorstelbaar en grandioos 
werk. Marijke heeft dit mogelijk gemaakt. Met haar enorme 
inzet en geld uit Nederland. De Haitiaanse mannen hebben dit 
eigenhandig, steen voor steen opgebouwd. Toen ik voor het 
eerst over de balustrade liep en in de lokalen stond, was ik er 
helemaal door ontroerd. Ik kan niet met woorden beschrijven 
wat er allemaal door mij heen ging op dat moment. Wat zullen 
de ouders en de kinderen trots zijn op “hun school” in het 
dorpje. Toen ik hier was, twee jaar geleden, was er alleen nog 
maar een container en een berg.  

 
Wouda geeft seminars aan onze leerkrachten 

In deze mooie school is het een voorrecht om les te mogen 
geven en krijgen. En ook ik heb dat voorrecht gehad. Immers, 
ik mocht hier de leerkrachten onderwijzen in het grootste 
lokaal van de school.  
Vanaf 26 augustus heb ik hier samen met Tineke een aantal 
dagen lesgegeven. Het was heel fijn om te doen. De sfeer was 
goed en de leerkrachten waren bereid om te leren en 
nieuwsgierig naar alles wat er zou komen. Alleen het weer was 
ons wat minder gunstig gezind. Een aantal dagen zijn er geen 
lessen geweest vanwege cyclonen en het daarbij horende 
slechte weer. Hoewel er tijdens deze slechte tijden toch nog 
wel 10 of 11 mensen waren. Allemaal doornat en koud net als 
wijzelf. Maar wij gaan terug naar een stenen huis met 
eventueel een haard om aan te steken. Deze mensen gaan terug 
naar hun kleine houten of stenen huisjes waar het verder ook 
alleen maar nat en koud is. Dit grote verschil tussen wat wij 
hebben en wat zij hebben blijft moeilijk te verwerken.  
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, giet het ook weer heel 
hard en is er al uren onweer.  
Ik hoop dat de kinderen in staat zijn om morgen naar school te 
komen over de slecht begaanbare bergweggetjes. Ik verheug 
me er erg op om bij de kinderen en de leerkrachten in de klas 
te zijn en daar te kijken en met groepjes kinderen aan het werk 
te gaan. De tijd gaat hier zo snel. Over 4 weken is mijn tijd in 
Haiti alweer voorbij en wachten de Nederlandse kinderen 
weer.  
 



 

Even voorstellen. 
Mijn naam is Tineke Bloem, 62 jaar jong en docent Frans in 
ruste (nou ja). Via een collega van de Hogeschool 
Windesheim kwam ik in contact met het werk van Marijke en 
omdat ik na  het beëindigen van mijn carrière iets meer van 
de wereld wilde zien en tegelijkertijd iets nuttigs doen heb ik 
contact met haar opgenomen. Een eerste kennismakings- 
gesprek in Westerbork pakte goed uit en het is met veel 
plezier dat ik hier nu inmiddels twee weken   als vrijwilliger 
rondloop. Het is de bedoeling dat ik 29 oktober weer met 
Marijke terugreis naar Nederland.  
Haïti is een openbaring voor me. Wat mij vooral opvalt is dat 
er zoveel schoonheid te beleven valt in een land als dit. 
Mooie mensen, prachtige kinderen, al die kleuren, het 
berglandschap bij Ka-blain. Natuurlijk weet ik dat Haïti een 
doodarm land is, en dat is erg. Maar het feit dat men hier 
zoveel minder stress kent dan bij ons is iets dat mij toch wel 
aan het denken zet. 
 

   
     Tineke werkt in haar seminar.       Marijke ontvangt Tineke in Nijmegen 

 
De afgelopen weken waren we druk met het seminar. Het was 
in eerste instantie lastig voor mij om daar mijn weg in te 
vinden. De activiteiten van Wouda en Marijke spitsen zich 
toch voornamelijk toe het instrueren van het onderwijzend 
personeel van de lagere klassen.  
Ik was hier gekomen met het idee dat alles hier op een heel 
laag niveau gebeurt. Nou, dat geldt niet voor het Frans. Dat 
spreken ze hier beter dan ik, hoewel er schriftelijk en op het 
gebied van spelling en grammatica nog van alles rammelt. 
Ik heb me, na die ontdekking toegelegd op de toepassing van 
de taal voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6. Taallessen 
worden hier nogal theoretisch gegeven. Dat betekende veel 
taalspelletjes, rollenspelletjes enz. Van kruiswoordpuzzeltjes 
hebben ze hier bijvoorbeeld nog nooit gehoord. Deze week 
hebben ze (de leerkrachten) die zelfs zelf gemaakt, inclusief 
de omschrijvingen. Dat bleek een erg nuttige oefening. 
Tot zover over mij. Ik hoop de komende weken Marijke veel 
werk uit handen te kunnen nemen en nog veel indrukken op 
te doen van dit mooie land. 
 

 
De bouw van de vier lokalen van onze lagere school in Ka-
Blain wordt mede gefinancierd door de NCDO. De Nationale 
Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling verdubbelt uw giften. Als de rapportage in 
september is ingediend, vragen wij toestemming aan voor de 
bouw en verdubbeling van het geld voor de volgende vier 
lokalen. Wij zijn ook aan het sparen voor de bouw van  meer 
lokalen, zonnepanelen, windmolen en drinkwatervoorziening. 
Uw giften zijn erg welkom bij de Rabobank in Westerbork: 
3694 82.611 tnv.Bouw Ka-Blain. Hartelijk dank! 
 

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

en particulieren, die via onze stichting de kinderen in Haïti 

financieel ondersteunen! Bedankt! 

       NB. Uit privacy redenen worden particulieren niet vermeld. 

 

Nieuws voor wandelaars! 
Wij zijn van plan met een groepje vrijwilligers de Nijmeegse 
Vierdaagse te gaan lopen en er een sponsorloop van te maken.  
Wie wil hier aan mee doen en wie wil helpen dit te organiseren. 
Neem a.u.b. e-mailcontact op met Marijke. 
 

 
 

Het bestuur 
Bent u geraakt door ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in Haïti 
of Nederland? Graag geven wij u inlichtingen over ons werk of 
komen wij een lezing houden bij u op school, in de kerk of bij een 
actie die u start. Neem dan contact met ons op. 
          Voorzitter: roeliegoettsch@hotmail.com, tel. 0593 524 630 
Penningmeester: agneshoogkamer@yahoo.com, tel. 0255 502 445 
         Secretaris: marijkezaalberg@hotmail.com, tel.0593 370 850 

 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  
 

Postbus in Pétionville 
Boîte Postale  15145 CR, Zone Commissariat, Pétion-ville, Haïti. 
 

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-. 

 

Diaconie Gereformeerde Kerk Gees  500,- 

50ste verjaardag Thomas Groningen 525,- 

70ste verjaardag, Marlies Ubbergen 3.000,- 

Acties voor vervoer container door 
Saskia van Blitterswijk en vrijwilligers Baak 2.838,- 

Administratiekantoor R.S. Kremer BV Assen 100,- 

Cocosoft BV Venray 500,- 

Collecte Bruidspaar  Witteveen 154,- 

Diaconie Hervormde Gemeente Diever 100,- 

Meneer Westerbork 500,- 

Mevrouw Berg en Dal 500,- 

Prot. Chr. Basis School Het Middelpunt Hoogvliet 150,- 

Relaties IP Smit, belastingadviesburo Rijswijk 475,- 

Super de Boer Lege, flessen actie Westerbork 139,- 

Uitgeverij De Lemniscaat Leiden 2.836,- 

Wandelvierdaagse Tineke Bloem, 
Sponsorloop  Nijmegen 2.200,- 

Wekelijks busje basisschool 't Forum Warnsveld 345,- 


