
 

“Stichting Naar School in Haïti”              
 
 

       

Haïti Kenscoff , december 2008     
 
 Beste lezers, 

Van harte gefeliciteerd met het 10 jarige bestaan van onze 
stichting. Door uw giften gaan op dit moment rond de 
duizend Haïtiaanse kinderen naar school. Dit zijn de armste 
kinderen! Zij wonen in de afgelegen bergen ruim 50 km ten 
zuiden van Port-au-Prince. Voor hen en hun leerkrachten 
bouwen wij scholen en organiseren wij onderwijs, seminars 
en bijscholing.  
Voor uw financiële steun zijn wij u heel erg dankbaar. Velen 
van u steunen ons vanaf het begin, al 10 jaar! Heel hartelijk 
bedankt! Dit is bijzonder en geeft ons kracht, moed en de 
mogelijkheid om dit prachtige werk voort te zetten. 
Ook alle Haïtaanse kinderen, hun ouders, grootouders en 
onderwijzers stellen uw financiële hulp enorm op prijs.  
Kempès JEAN, de directeur van onze scholen en Jeanmax 
NOËL vroegen mij namens de onderwijzers en de 
bouwvakkers hun dank aan u over te brengen. Nogmaals 
hartelijk bedankt! 
 

 
Weer 4 lokalen zijn klaar! 700 kinderen gaan in Ka-Blain naar school. 

 
De Nationale Commissie voor internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling heeft in november de 
eindrapportage van de bouw van 4 lokalen goedgekeurd. 
Onze volgende aanvraag voor de bouw (op etage) van 4 
klaslokalen lag al klaar en is direct ingediend.  Eind januari 
2009 verwachten wij met de bouw te kunnen beginnen, nadat 
wij hiervoor toestemming van de NCDO  hebben ontvangen. 
Dankzij uw giften hebben wij € 25.000,- ingezameld, wij 
verwachten dat de NCDO dit weer zal verdubbelen. 
Uw giften voor ons volgende project zijn erg welkom. Wij 
sparen voor een goede drinkwatervoorziening, zonnepanelen, 
kleine windmolen en de bouw van nogmaals 4 klaslokalen. 
Rabobank in Westerbork: 3694 82.611 tnv. Bouw Ka-Blain. 
Uw geld wordt verdubbeld! Hartelijk dank! 
 

 
 
Ontmoetingsdag  
Zondag 11 januari 2009 in de Veldhoeve in Orvelte 

 

10 jaar SNSIH ! 
In tien jaar zijn wij in Haïti uitgegroeid van hulp en 
onderwijs aan 24 ondervoede kinderen tot 4 scholen met in 
totaal 1000 leerlingen, wij geven 48 mensen werk en 
hebben de directe zorg voor 10 kinderen op ons genomen.  
In Furcy is in 2003 een kleuterschool met 3 klaslokalen 
gebouwd, in december 2006 is een stuk grond gekocht in 
Ka-Blain, daar is in 2007  een kleuterschool met 6 lokalen 
en in 2008 een lagere school met 4 lokalen gebouwd. In 
Godinot is in 2008 een oud gammel schooltje gerepareerd. 
Ook hebben wij in 2007 in Ka-Blain een waterreservoir 
gebouwd en in 2007 en 2008 een kanaal om het  regenwater 
te begeleiden met een systeem om water te zuiveren. Er zijn 
sinds 2003 zes containers uit Nederland verscheept met 
schoolmaterialen, tafels en stoelen, 3 containers staan in 
Ka-Blain en worden als depot gebruikt. 
 
Marijke 
Met veel plezier werk ik ruim 13 jaar in Haïti. Veel 
ervaring heb ik  in de eerste drie jaren opgedaan bij Nos 
Petits Frères et Soeurs, zowel in Guatemala (6 maanden) en 
in Haïti. Op 29 december 1998, dus 10 jaar geleden, is onze 
stichting opgericht. 
Wat is het dat mij zo trekt om dit werk te doen? Waar komt 
deze passie vandaan? Het is iets dat in mij zit. Ik voel me 
vanaf mijn puberteit verbonden met mensen en vooral met 
kinderen, die in grote armoede leven. Elke keer als ik 
kinderen/mensen op TV zie die bijna niet te eten hebben, 
ondervoed en ziek zijn, niet naar school kunnen gaan, of 
onrecht wordt aangedaan, dan voel ik de drang te gaan 
helpen. Dat heb ik zelfs nu nog als ik in Nederland ben. Op 
zo’n moment ben ik enorm gelukkig en krijg ik een warm, 
blij en dankbaar gevoel dat ik weer mag gaan. Ik voel me 
enorm betrokken bij de Haïtiaanse kinderen.  
Het had ook een ander land kunnen zijn, maar Haïti kwam 
mij toevallen doordat ik Jeanet Teuben ontmoette en zij mij 
met emotie vertelde over het vrijwilligerswerk dat zij drie 
jaar in Haïti had gedaan. Op dat moment was het duidelijk 
voor mij, ik ga naar Haïti. Ik vertrok in oktober 1995 voor 
een half jaar, na vijf dagen besefte ik dat dit het was wat ik 
wilde. Ik besloot het werk als vrijwilliger voort te zetten. 
Nu ben ik afwisselend een paar maanden in Haïti en in 
Nederland. Dit bevalt mij uitstekend. Ik ben gezond en in 
goede doen. Met alle steun van ons bestuur, Herman, 
Marjan en haar gezin, vrienden en familie verwacht ik nog 
heel veel jaren dit prachtige werk te kunnen doen. 
Graag wil ik u persoonlijk bedanken voor uw giften en het 
vertrouwen dat u ons geeft, mesi anpil, Marijke. 
 
 



 
 

Ka-Blain, bouw lagere school, 4 lokalen 
De vier lokalen van de lagere school zijn op 22 en 23 
september 2008 in gebruik genomen. Het is gelukt, al was het 
twee weken later dan gepland. De schuiframen zijn nog niet 
gekocht, ook moeten nog twee rijen glazenblokken geplaatst 
worden. Dit gebeurt eind januari 2009 als wij de 4 lokalen op 
etage gaan bouwen.  
 

 
De eerste klas in onze nieuwe school in Ka-Blain 

 
Problemen met het toilet 
Het enige toilet dat wij klaar hebben, geeft problemen. Het is 
elke keer verstopt. Het blijkt dat de leerlingen niet weten hoe 
een toilet te gebruiken. Thuis lopen zij een eindje en doen hun 
behoefte. Hun bips afvegen doen zij met een stuk papier, een 
blad van een plant of een steen. Ondanks dat wij in alle klassen 
les hebben gegeven hoe naar het toilet te gaan, was het steeds 
verstopt en vreselijk vies. Wij vonden er papier in van 
cementzakken, steentjes en takjes. Na twee weken hebben wij 
het toilet moeten afsluiten en onze latrine weer in gebruik 
genomen. Op de gaten van de latrine zijn plastic deksels gelegd 
om de stank tegen te gaan. Wat blijkt! Sommige kinderen 
plassen en drukken op de deksels. Nu staat er steeds iemand bij 
om het in goede banen te leiden. 
 
Hulp aan slachtoffers cyclonen 
Door een grote gift, speciaal gegeven voor de hulp aan 
slachtoffers van de vier cyclonen, werd het mogelijk om drie 
gezinnen direct te helpen. Hun huisjes waren bedolven onder 
neervallende bomen en berghellingen. Een gezin heeft zich van 
binnenuit moeten uitgraven, zij waren licht gewond.  
Wij geven hen de materialen om twee kamers met een 
betonnen vloer, een tussendeur, een buitendeur, twee ramen en 
een dak van golfplaten te maken. Zelf moeten zij met familie 
en vrienden het huisje bouwen. Ook hebben wij kleding en 
groente zaden aan verschillende slachtoffers gegeven. U zult 
begrijpen hoe gelukkig deze mensen zijn.  
 
Container gegeven en vervoerd na acties in Baak 

De Sint Martinus Basisschool en Saskia van Blitterswijk in 
Baak hebben samen een container gekocht en verscheept, 
nadat er geld was ingezameld door op school een leesmarathon  
te houden en door Saskia tweedehands kleding was verkocht. 
Vrijwilligers hebben geholpen deze container in te pakken. Op 
8 oktober is de container met alle tafels en stoeltjes van de Sint 
Martinus Basisschool in Ka-Blain aangekomen.  
Heel hartelijk bedankt! Het is een prachtig initiatief! 

 

Container gegeven en vervoerd door Lions club 

Westerbork “Börck Oversinghe” 
Eind 2007 heeft de Lions club Westerbork besloten om  
€ 5.000,- te geven aan onze stichting voor aankoop en 
vervoer van een container. De container is in januari 2008 
met vrijwilligers ingepakt. Op 7 oktober 2008 is de 
container aangekomen op ons terrein in Ka-Blain. De tafels 
en stoeltjes konden direct in de nieuwe school gebruikt 
worden. Het is heel geweldig! Heel veel dank! 
 

 
Blauwe container uit Baak , de rode container uit Westerbork. 

 
Vrijwilligers 

In ons 10 jarig bestaan is er erg veel werk verzet. Dat dit 
mogelijk was, is vooral te danken aan de Haïtianen en de 
vrijwilligers. Als eerste noem ik Guy Saint Lot, een goede 
vriend en adviseur. Heel triest, hij is 3 jaar geleden in Cité 
Soleil doodgeschoten.  
Jeanmax NOËL, onze aannemer, hij is een grote steun en 
toeverlaat. Hij staat heeft vakkennis, staat open voor nieuwe 
ideeën, hij waardeert enorm wat Nederland voor Haïti doet. 
Hij vindt controle dmv. bonnen normaal. 
Kempès JEAN, de directeur van onze scholen, zonder hem 
hadden wij alles niet zo goed voor elkaar en hadden wij 
zeker geen middelbare school met nu al 2 klassen!  
Ook Berchon DOMENGUE, verantwoordelijk op kantoor, 
is eerlijk en oprecht, zij werkt met veel inzet. 
Daarnaast vrijwilligers uit Nederland en België, zij komen 
(net als Marijke) zonder loon voor kortere of langere tijd 
werken, zij hebben enorm bijgedragen aan het goede 
onderwijs en de goede zorg van de kinderen. Wouda 
Bakker-Beitler en Agnes Hoogkamer wil ik in het bijzonder 
noemen. Allen geweldig bedankt! 
 

Toekomst plannen 

Wie niet kan lezen, schrijven en rekenen heeft per definitie 
een economische achterstand in de huidige wereld. Onze 
stichting blijft zich actief inzetten om de Haïtiaanse 
kinderen te helpen wel onderwijs te kunnen volgen. 
Plannen: Bouwen van 12 klaslokalen, stafruimte, speciaal 
drinkwaterbassin met zuiveringinstallatie, keuken, 
etensdepot, kantine, bibliotheek en beheerderwoning. Ook 
is het de bedoeling de scholen te laten ontwikkelen tot 
centra voor medische, sociale, economische en voedsel 
voorziening. Er worden initiatieven ontplooid op het gebied 
van volwasseneneducatie; om door het land goed te 
bewerken effectief te voorzien in eigen voedselvoorziening. 
 



 

 

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu. 

  Millenniumdoelen 
 
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. 

 
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu; minder 

ontbossing, meer schoon drinkwater, minder luchtvervuiling en 

dat er minder mensen in sloppenwijken zullen wonen. 

 
Schoon drinkwater: 

Een zeer groot probleem in Haïti is het vervuilde drinkwater waardoor 
er jaarlijks vele duizenden mensen sterven. Leidingwater is er niet, 
mensen moeten water uit de rivier halen of bij de een waterpomp. Dit 
is soms uren lopen. Kennistekort en geldgebrek maakt dat mensen het 
water ongekookt en dus vervuild drinken waardoor diarree ontstaat en 
mensen hier vaak aan overlijden. In een land als Nederland kun je dat 
haast niet voorstellen maar in Haïti is dat helaas aan de orde van de 
dag. Wij geven voorlichting aan de kinderen over het belang van het 
koken van water voor het te drinken. Op school is schoon drinkwater. 
 

      
Begeleiden en kanaliseren van het regenwater tot in het grote waterbassin 

 
Bij onze school hebben we een groot waterbassin gemaakt. Het water 
dat uit de bergen stroomt komt langs onze school. Het was noodzaak 
om het water te leiden door een cementen kanaal. Door een natuurlijk 
zuiveringsproces met stenen en zand wordt het water gereinigd, zo 
kunnen we het regenwater gaan gebruiken als drinkwater. Een grote 
vooruitgang voor de mensen in de bergen bij onze school! 
 
Ontbossing: 
Haïti werd door Columbus de parel van de Antillen genoemd. Haïti 
was een erg vruchtbaar land en bestond voor 80% uit bomen. Helaas 
is er op dit moment weinig over van dat mooie Haïti. Door de ernstige 
armoede zijn vrijwel alle bomen gekapt om als stookhout gebruikt  te 
worden. Alle bergen zijn kaal, erosie ontstaat, waardoor er door 
cyclonen in het regenseizoen vaak modderstromen ontstaan. Elk jaar 
overlijden hierdoor mensen. Als stichting zijn wij erg  begaan met het 
milieu in Haïti en geven wij voorlichting op de scholen en  aan de  
ouders over het belang van beplanting van bomen. Haïtianen zien hier 
door kennistekort het belang niet van in en regelmatig zien we dat er 
weer bomen zijn gekapt. Wij hebben op ons terrein rondom onze 
school al 600 bamboeplanten, honderden fruitbomen en dennenbomen 
geplant. We werken er aan dat we alle leerlingen boompjes mee 
kunnen geven om thuis te planten. Zo dragen wij ons steentje bij. 
 
Krottenwijken: 

Helaas zijn er in Haïti veel krottenwijken waar nóg meer honger en 
ellende is dan in de rest van Haïti. Mensen wonen in huisjes die  
gemaakt zijn van karton, doeken en wat hout, het is schrijnend om te 
zien. 1 op de 2 kinderen sterft er voor hun 5e jaar. Groot probleem in 
deze wijken is dat er veel bendes zijn die de wijken in hun macht  
 
 

 
 
 
houden. Er wordt vaak geschoten waarbij onschuldige kinderen en 
volwassenen vaak de dood vinden. Door de bendes is het moeilijk om 
er hulp te verlenen. Waar  kan, bieden wij hulp aan deze mensen 
omdat zij in vreselijke omstandigheden leven.   
 
Als stichting willen we zo graag vele mensen helpen en we zijn zo 
blij met de hulp die we al hebben mogen geven. Maar dit kan niet 
zonder uw steun en daar willen we u voor bedanken! 
 

    
Bamboe schiet de grond uit!    Dennenbomen en fruitbomen worden geplant. 
 

Verslag van drie vrijwilligers 
Van 24 september tot en met 2 oktober zijn we met zijn drieën naar 
Haïti gegaan om Wouda Bakker op te halen. We hebben gelijk het 
goede werk dat Marijke daar doet, kunnen aanschouwen. Na een 
nogal hectische aankomst op het vliegveld van Port-au-Prince werden 
we naar Kenscoff gebracht. Gelukkig was dat met een taxibusje, want 
we hadden zes koffers bij ons. Deze koffers zaten vol met 
handenarbeid materiaal, speelgoed en kleding. Allemaal spullen die 
de mensen goed kunnen gebruiken in Haïti. 
 
De school in Ka-Blain hebben we uiteraard bezocht. Wat een mooi 
gebouw is dat aan het worden! Bijna alle dagen zijn we (Erica en 
Dieter) met Tineke naar de school gelopen. Onderweg kom je dan 
van alles tegen, zeker als het markt is in Kenscoff. Haïtianen lopen 
dan met een kleine kudde geiten, met een koe of een varken, of soms 
met heel veel lege manden op het hoofd. Sowieso leeft iedereen in de 
buitenlucht. Men zit voor een huisje en soms wordt dan frisdank, 
koekjes of snoep verkocht.  
 
We hebben op school de lessen van Wouda en Tineke bijgewoond en 
de kinderen geholpen bij het maken van opdrachten. Eén van die 
lessen was het maken van een vlinder. Vol enthousiasme waren de 
kinderen aan het knippen en plakken. Toch was te zien dat ze 
dergelijke lessen nog niet vaak hebben gehad. Erica en Dieter hebben 
(met behulp van Wouda) ook nog een les gegeven. Dieter heeft wat 
algemeenheden verteld over Nederland. Erica heeft een boekje 
gemaakt met de kinderen. Hoewel het een vrij lastige klus was om 
het boekje in elkaar te knutselen, zijn de meeste daarin geslaagd.    
 
Ook de school in Godinot hebben we bezocht. Dit was een eind lopen 
en eigenlijk was deze wandeltocht de grootste cultuurschok. In 
Godinot heeft de tijd stilgestaan. De weg is steil en zo smal dat er 
geen gemotoriseerd verkeer naar het dorpje kan komen. Het dorp is 
één grote armoede, schrijnend om te zien hoe de mensen daar leven. 
Dat maakt het plezier dat de kinderen op de school uitstralen, extra 
mooi. 
 
Aan het einde van de week die wij in Haïti hebben meegemaakt, was 
het tijd voor het afscheid. In de verte was al duidelijk te zien dat de 
kinderen op de school in Ka-Blain een mooi bord hadden 
opgehangen. Het bord was als dank voor Wouda. Aan het eind van de 
pauze kwamen alle kinderen bijeen om een afscheidlied te zingen. 
Dit was een mooi en ontroerend moment.  
 
Ariënne Beitler, Dieter Bakker en Erica Dokter 
 

 

 

 



 

Ontmoetingsdag: “Stichting Naar School in Haïti” 
Heel hartelijk nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ontmoeting- en 
informatiedag op zondag 11 januari 2009. Het wordt een extra 
feestelijke dag vanwege het 10 jarig bestaan.  
Wij geven informatie over onze projecten, er zijn foto’s en er is een 
documentaire te zien. U kunt vragen stellen, ook is er tijd het 
bestuur, vrijwilligers en Marijke te ontmoeten en te spreken. 
Er is een verloting van o.a. Haïtiaanse handgemaakte producten. 
Deze dag wordt gehouden in de Veldhoeve aan de Zuideresweg 10, 
9441 TZ in Orvelte.  www.veldhoeve.nl  
 
Graag aanmelden voor woensdag 7 januari 2009 per e-mail of 
telefonisch bij het bestuur, ivm. de inkoop van broodjes, beleg en 
ingrediënten voor de soep. Laat aub gelijk weten als u vegetariër 
bent! De kosten zijn € 10,- per persoon als u gebruik maakt van de 
lunch, koffie, thee en cake. De lunch bestaat uit een kom soep en 2 
broodjes. Kinderen tot 5 jaar zijn gratis.  
Graag bij binnenkomst met gepast geld betalen! 
 
Extra feestelijk, 10 jaar “Stichting Naar School in Haïti” 
 
Het programma: 
10.30 : Welkom en elkaar ontmoeten met koffie, thee, koek of 
           cake en limonade voor de kinderen.  
11.45 : Welkomstwoord door Roelie Goettsch 
11.50 : Agnes Hoogkamer: het land en het leven in Haïti 
12.05 : Wouda Bakker-Beitler: seminars en scholen. 
12.20 : Korte pauze, koffie met gebak!. Wie jarig is trakteert! 
12.30 : Dick Gaasbeek: fondsenwerving 
12.45 : Marijke Zaalberg: 10 jaar werken en bouwen in Haïti. 
13.00 : Lunchen, gezellig samen zijn, elkaar ontmoeten 
14.30 : Verloting, fris, limonade met een koekje, bijpraten tot ... 

 
Een kleine actie in uw eigen omgeving? 

De feestdagen staan weer voor de deur. Steeds vaker hoor je 
dat mensen liever iets geven aan een goed doel, dan nog meer 
toe te voegen aan de bestaande luxe. Misschien vindt u het 
een goed idee ook in uw eigen omgeving nog weer eens 
aandacht te vragen voor de kinderen in Ka-Blain en 
omgeving.   
Met behulp van deze nieuwsbrief en een tekst op de website 
met foto’s bieden wij u graag een goede basis voor een 
kerstactie. U kunt de tekst of een deel ervan gebruiken in uw 
kerstboodschap, in de zondagsbrief van uw kerk, in de buurt- 
of schoolkrant of als tekst voor de kerstgroet van uw bedrijf. 
Als u het bericht heeft ‘gebruikt’ gaat de rest bijna vanzelf. 
Heel veel dank voor uw ondersteuning tot nu toe en alvast 
bedankt voor deze moeite. Marijke  
 

PS. Op website vanwege ruimte gebrek. 
 

  
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. 

Adminstratie bel. Kantoor R.S. Kremer Assen 100,- 
Familie Amsterdam 500,- 

Galerie de Flintenhof Orvelte 100,- 

Goede Herder kerk Apeldoorn 500,- 
Hervormde Gemeente Westerbork 250,- 

Hervormde Gemeente de Ontmoeting Nunspeet 7250,- 

HRMWERK, www.hrmwerk.nl Zaandam 500,- 

Lionsclub Börck Overesinghe Westerbork 5000,- 

Louisa stichting  Emmen 6000,- 
Meneer en mevrouw Meteren 250,- 
Project FPP Lemele Lemele 250,- 
Prot. Chr. Basisschool Rehoboth Gees 250,- 
Soroptimisten Club Assen Assen 1000,- 
Spelkleden Mens erger je niet Lopik 4 stuks 

STICHTING ACTIE VOOR HAITI Geldrop 7000,- 

Stichting NCDO, eindafrekening Amsterdam 2092,- 

Super de Boer, lege flessen actie Westerbork 216,55 

Tineke Bloem, sponsorloop Zwolle 377,90 

Verenigde Scholen met de Bijbel Spakenburg 176,11 

Verjaardagsgeld Roelie Westerbork 250,- 

www.globalwatertrust.org    Canada Santa Monica 1343,- 

 

Vrijwilligers 

Heeft u belangstelling om voor een periode in Haïti als 
vrijwilligers te werken op het gebied van onderwijs, kantoor, 
kinderverzorging, in de medische zorg op onze scholen of in 
de landbouw? Neem contact op met Marijke! 
 

           
 
Het bestuur 
Heeft u interesse in 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 op met : 
  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-. 
 
 

 


