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Haïti Kenscoff , maart 2009     
 
 Beste lezers, 

Velen van u ondersteunen ons al vele jaren. Er zijn zelfs 
mensen die ons al van af het begin, na het ontvangen van de 
eerste brief in december 1998 steunen. Nu zijn wij 10 jaar en 
40 brieven verder! Hartelijk bedankt voor al uw giften! De 
brieven kunt u allemaal lezen op onze website. 
Wat is er zo al bereikt?  
In Kenscoff is een schooltje in ons woonhuis (1999). 
In Furcy is een kleuterschool gebouwd (2003). In Godinot is 
een oud schooltje in 2001 in gebruik genomen, een latrine en 
waterbassin gebouwd (2003) en in 2008 gerepareerd. 
In Ka-Blain is op ons eigen terrein, aangekocht in december 
2006, een groot waterreservoir (2007) en een kleuterschool 
met 6 lokalen (2007) gebouwd, een stafruimte en een depot 
(2007) en vier klassen van de lagere school (2008). Eind 
februari 2009 is men begonnen met de bouw van 4 lokalen 
op etage. Er gaan nu ruim 1000 kinderen naar onze scholen, 
53 mensen hebben een baan. Dit alles is mogelijk geworden 
door uw financiële hulp! Heel hartelijk bedankt! Zonder u 
zouden deze arme kinderen geen onderwijs krijgen, geen 
medische verzorging, geen hulp wanneer het echt nodig is.  
Dank U wel! 

 

 
De Nationale Commissie voor internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling heeft begin februari de aanvraag 
voor de bouw van nogmaals 4 lokalen (op etage) 
goedgekeurd. In februari 2009 is Jeanmax met zijn mannen 
met de bouw begonnen. Dankzij uw giften hebben wij           
€ 25.000,- ingezameld, de NCDO heeft het bedrag 
verdubbeld en ons € 2.000,- toegezegd om informatie te 
geven. 
 
Een aanvraag voor de bouw van nogmaals 4 lokalen, een 
stafruimte voor onderwijzers, een goede drinkwater 
voorziening en de bouw van een eenvoudige woonruimte 
voor Marijke wordt in maart ingediend. Uw giften zijn erg 
welkom en zullen door de NCDO verdubbeld worden. 
Rabobank in Westerbork: 3694 82.611 t.nv. Bouw Ka-Blain. 
Heel hartelijk dank! 
 
.  

 
 
Armoede in Haïti 

Haïti is het armste land op het noordelijk halfrond. Haïti is 
het op twee na het armste land van de wereld, de laatste 
jaren is Haïti steeds armer geworden.  Hoe kunnen mensen 
in een land met 80 % werkeloosheid rondkomen, hoe 
kunnen zij leven? Ik kan u vertellen, dat velen dat niet 
kunnen. De enorme hoge voedselprijzen zijn een grote 
zorg. De rijst is 5 maal zo duur als twee jaar geleden.  
Ik zie zulke schrijnende dingen om mij heen. Waar ik ga, 
word ik aangeklampt, men vraagt mij om eten, om kleding, 
om geld om naar school te kunnen gaan etc. Dit zijn 
allemaal de eerste levensbehoeften van de mens, maar velen 
in Haïti hebben dat niet. Geld, tijd en mankracht ontbreken 
mij om meer te kunnen helpen.  
 

  
 
Er kwam een moeder met Marquelove, haar dochtertje van 
6 dagen oud. Zij heeft nog twee kinderen, zij heeft geen 
geld voor voeding, kleding en onderdak. Uit nood wilde zij 
haar dochtertje aan mij geven. Ik heb haar door moeten 
sturen, beiden hadden wij tranen in onze ogen.  
Vandaag hoorde ik van tien kinderen, hun moeder is in 
december overleden. De jongsten liepen gisteravond in het 
donker huilend rond. Zij hadden honger, het was koud. Ik 
heb Elsie gezegd hen uit te nodigen om te komen eten. Er 
kwamen drie jongens, wijs voor hun leeftijd, dacht ik, maar 
zij bleken al 12, 13 en 15 jaar oud te zijn. Dun, mager, maar 
erg blij dat zij elke dag mogen komen eten.   
 

Marijke 
Ik maak het uitstekend, ik voel me gezond. Ik doe mijn 
uiterste best om minder uren te werken, meer vrije tijd te 
nemen en meer te wandelen. Gelukkig lukt het mij goed. 
Het is nodig om dit prachtige, maar zware werk vol te 
kunnen houden.  Ondanks alle moeilijkheden in Haïti blijf 
ik het werk met veel plezier doen. Wel zijn er dagen dat de 
tranen hoog zitten, dan is er te veel ellende en zijn er te veel 
problemen die op mij af komen, dan kan ik er even niet mee 
omgaan. Maar er zijn ook dagen dat ik juist door al deze 
ellende enorm veel energie krijg om zo veel mogelijk 
kinderen zo goed mogelijk te helpen. Dan besef ik des te 
meer hoe dankbaar ik mag zijn, dat ik dit werk kan doen.  
Hartelijk dank voor al uw hulp, Marijke. 
 



 
Ka-Blain, bouw lagere school, 4 lokalen op etage 

Begin februari 2009 is ons volgende bouwproject van start gegaan. 
Op de vorige 4 klaslokalen worden nogmaals 4 lokalen gebouwd. De 
NCDO heeft ons weer toestemming gegeven voor dit project. De € 
25.000,- die wij met z’n allen bijeen hebben gebracht, is door hen 
verdubbeld. Geweldig! 
Omdat het plafond van de eerste lokalen dient als vloer van de 
volgende lokalen gaat de bouw zeer snel. Op dit moment (4 maart) 
staan de muren er al en is men bezig draagbalken te maken en alle 
ondersteuning aan te brengen om het plafond te kunnen storten. Dat 
gebeurt op het moment dat u deze brief ontvangt. De bouw zal in 
augustus klaar zijn, dan hebben wij tijd om de klassen voor het 
nieuwe schooljaar in orde te maken. 

 
Construction in Ka-Blain en spelende jongens rond een plas 

 
Problemen met het toilet 

Onze latrine is in ere hersteld. Het probleem met het toilet was te 
groot. Hoe leer je ruim 700 kinderen naar het toilet te gaan. De 
kinderen hebben geen idee. Je bent gewend je billen af te vegen met 
bladeren, een steen of een stuk papier dat ergens rondzwerft. Waarom 
zou je die steen ook niet gebruiken als je naar een toilet gaat? Daarna 
gooi je de vuile steen er in. Het is voor hen een totaal andere wereld. 
De lessen die wij in de klassen geven, hebben tot op heden 
onvoldoende resultaat gegeven. Zodra de kinderen er aan toe zijn, 
worden er toiletten gebouwd en worden de lessen hoe naar het toilet 
te gaan en hoe het toilet te gebruiken intensief hervat. Er komt een 
vrouw, die steeds gaat controleren. Tijdelijk is er een muur om de 
latrine gebouwd. Een plastic deksel op de gaten gelegd, zodat de 
stank minder hevig is. Wanneer alles met de latrine goed verloopt, 
dan pas gaan wij over tot de bouw van toiletten. Het zal even duren, 
daarna weten onze leerlingen hoe naar het toilet te gaan. 
 
Problemen met onze onderwijzers 

Tot mijn grote spijt moet ik u schrijven dat wij problemen hebben 
gehad met onze onderwijzers. Enkele leiders sleurden de anderen 
mee in hun onvrede en stookten hen op. Als groep voelden zij zich 
sterk, als enkeling was men bang buiten de groep te vallen en bang 
voor Voodoo.  
Er spelen twee dingen: In Haïti wordt op dit moment veel gestaakt 
door onderwijzers omdat zij soms 2 of 3 jaar geen loon hebben 
ontvangen. Het is net een virus. Daarnaast zijn de 
leefomstandigheden slecht en de voedselprijzen erg hoog en hebben 
zij niet alleen hun gezin, maar ook hele families te onderhouden. 
Toen ik eind januari net terug was in Haïti werd er op een 
maandagmiddag om 5 uur een brief afgegeven met 4 punten die de 
onderwijzers graag wilden hebben: een bonus over 2008, een warme 
maaltijd, vervoer naar en van school en een ziektekosten- en 
ongevallen verzekering.  
Het is normaal om zo’n brief te schrijven, vragen mag. Maar men 
ging over op dreigen. Als wij niet snel antwoord zouden geven, dan 
zouden zij staken. Wij gaven antwoord, men ging toch staken. Het 
was gelukkig maar anderhalf uur. 

 
Sinds oktober hebben wij een advocaat, Guito CHERY. Hij is 
halfbroer van Jeanmax. Hij geeft adviezen, hij heeft ook met de 
onderwijzers gesproken en de wet uitgelegd op de gevraagde 
punten. Guito bracht naar voren dat wij met de verzekeringen bezig 
zijn, dat de andere drie punten niet worden gegeven, omdat wij als 
stichting geen winst maken. Guito legde hen uit dat wij in de 
toekomst zeker vervoer zullen regelen, maar dat wij er nu geen geld 
voor hebben, een auto is erg duur. Zodra onze leerlingen een 
maaltijd krijgen, eten de onderwijzers ook. Jammer genoeg bleven 
de onderwijzers als groep tegenover ons staan. Wij konden het niet 
doorbreken. Er is een blaambrief gegeven i.v.m. de staking (daar 
staat in wat men fout heeft gedaan, verplicht in Haïti), dit hielp niet. 
Gelukkig werkten de onderwijzers wel, maar de sfeer was anders op 
school. Er zijn veel gesprekken geweest. 
 
Onze onderwijzers studeren in de weekenden en in de vakanties bij 
CEREC, een zeer goed bekend staande Pabo. Alle onkosten worden 
door onze stichting betaald, ook het vervoer met de taptap naar 
Port-au-Prince. Als tegen- prestatie blijft iedereen 5 jaar na het 
behalen van hun diploma bij ons werken. Een enorme kans voor hen 
om hogerop te komen. Iedereen heeft een contract ondertekend, dat 
heel erg goed besproken is. Onder andere mogen zij geen lessen 
onnodig verzuimen en moeten elke maand een rapport geven met 
hun behaalde resultaten en welke dag zij naar de opleiding gegaan 
zijn. Wij  hebben nog geen een rapport ontvangen, ook al is er 
herhaaldelijk naar gevraagd.  
Afgelopen zaterdag ben ik naar CEREC gegaan om onze 
onderwijzers en CEREC te controleren. Dertien van onze 
onderwijzers waren er met opzet niet. De docent van CEREC was 
een half uur te laat en de directeur deed niet wat vijf dagen eerder 
met Kempès en mij besproken was. Het is triest vast te stellen dat 
ook onderwijsinstellingen hier niet vrij van corruptie lijken te zijn.  
Al onze leerkrachten hebben 4 maart 2009 een blaambrief gekregen, 
waarin staat dat zij ons contract hebben verbroken, zij moeten alle 
gemaakte kosten terugbetalen. Twee onderwijzers zijn ontslagen. 
Wij zijn in gesprek met CEREC. De enige manier om door te gaan 
lijkt op dit moment alleen mogelijk als er een nieuw contract met 
CEREC wordt gemaakt en er een ander prijskaartje aan komt te 
hangen.  
Onze onderwijzers zijn enorm geschrokken. Wij zijn in 

gesprek, nu op een zeer prettige manier. Zij hebben beterschap 

beloofd en hopen dat zij mogen blijven studeren. Zij zullen zich 

houden aan het contract en verslagen maken hoe CEREC werkt 

en hard studeren zodat zij hun diploma kunnen halen. Eind 

goed, al goed! 
 

De contracten zijn zowel door onze onderwijzers als door CEREC 
gebroken. CEREC heeft het rapport pas op 6 februari aan ons 
gegeven. Het bleek niet in orde, er zijn volgens onze onderwijzers 
onwaarheden geschreven. Ook is verzuimd fouten die zij gemaakt 
hebben te melden. Onze onderwijzers hebben tot op heden geen een 
rapport geschreven. Hiervoor hebben zij een tweede blaambrief 
gekregen, waarin staat dat zij de studiekosten moeten terug betalen.  
Op vrijdagmiddag kwam men weer langs. Onze advocaat Guito 
CHERY had een brief opgesteld. Directeur Kempès zou die 
maandag geven. Toen dit gezegd werd, gaf men een brief met de 
dreiging dat als er woensdag geen antwoord was, dat zij gingen 
staken. Er was een schriftelijk antwoord op maandag en een 
vergadering belegd voor woensdagmiddag 15.10 uur. Toch is men 
woensdagochtend gaan staken. De onderwijzers eisten dat wij 
zouden vergaderen onder schooltijd. Na enig overleg hebben wij 
toegestemd om om 2 uur te vergaderen. De onderwijzers zijn om 
9.30 uur weer aan het werk gegaan. Er is gelukkig een goed overleg 
geweest, al was men erg negatief. Zij vinden dat onze stichting te 
weinig voor de leerkrachten doet op sociaal en economisch gebied.  
 

 
 



     Millenniumdoel 8 

In 2000 heeft de Verenigde Naties 8 doelstellingen opgesteld 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. 

De eerste zeven millenniumdoelen gingen over het verbeteren van 

de situatie in ontwikkelingslanden. Bij elke doelstelling dragen 

wij als stichting in Haïti een steentje bij en zeker in onze eigen 

omgeving maken we een groot verschil voor de mensen. 

 

   
De blouse van Dieunel is versleten,    alle kinderen hebben 

honger! 

 

Het achtste en laatste millenniumdoel gaat over wat de rijke 

landen moeten doen of veranderen om de andere 

millenniumdoelen te kunnen realiseren. 

Gelukkig kunnen we melden dat wereldwijd een vooruitgang is. 

In 2000 zijn de doelstellingen opgesteld en we zijn dus al 9 jaar 

bezig. Er zijn al heel wat verbeteringen, bijvoorbeeld: 

- Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is gedaald van 

1,8 miljard naar 1,4 miljard. 

- Het percentage werknemers in arme landen dat minder dan één 

dollar verdient is afgenomen van 30,6 % naar 20,4 %. 

- Wereldwijd gingen 80 procent van de kinderen in de 

basisschoolleeftijd naar school, dat is gestegen tot 88 %. 

- Een flink aantal landen is er in geslaagd om de kindersterfte 

terug te dringen. 

- Er is een daling van 480 naar 450 sterfgevallen per 100.000 

geboortes. 

- Dankzij verbeterde preventieprogramma's is het aantal nieuwe 

HIV infecties de laatste jaren gedaald van 3 miljoen in 2001 tot 

2,7 miljoen (in 2007). 

- Het percentage mensen met toegang tot veilig drinkwater steeg 

van 71 procent tot 84 procent. 

Over het algemeen dus een goed resultaat, al zullen helaas de 

meeste doelstellingen niet gehaald worden, toch is er wel 

wereldwijd een verbetering en dat is natuurlijk geweldig. 

De vooruitgang is echter zeer ongelijk verdeeld over de wereld. 

In Oost- en Zuidoost Azië is de grootste vooruitgang geboekt. In 

andere landen is die vooruitgang maar mondjesmaat. Dit geldt 

helaas ook voor Haïti. Er zijn diverse oorzaken hiervoor: De 

voedselprijzen in Haïti stijgen nog steeds waardoor er momenteel 

een extreme honger voorkomt. Door de verschillende cyclonen 

zijn vele huizen verwoest waardoor meer armoede. Haïti is een 

van de meest corrupte landen ter wereld en dus verdwijnt veel 

geld in de zakken van de leiders. Dit maakt het voor de Haitianen 

zo moeilijk om toch positief te blijven. Toch zien wij gelukkig om 

ons heen ook veel goeds gebeuren. Onze school is voor de mensen 

in de bergen zo geweldig, een zeer groot lichtpunt in hun leven. 

De vele Haitianen, die werk door ons hebben, de vele mensen die 

in nood bij ons aankloppen en geholpen worden, voorlichting die 

we geven, schoon drinkwater voor de mensen in de omgeving 

enzovoort. Dit alles maakt dat voor de mensen in onze omgeving 

er toch wat hoop is voor de toekomst. Wij zetten ons voor 100% 

in om in onze omgeving in de bergen zoveel mogelijk van de 

doelstellingen te bereiken. Blijft u meehelpen? 

 

 

Geslaagde Ontmoetingsdag in Orvelte                                           

 
Terwijl de schaatsers over het dichtgevroren Oranjekanaal vooruit 
schoten, kwamen op 11 januari jl. in De Veldhoeve bij Orvelte ruim 
tachtig mensen bij elkaar voor de jaarlijkse ontmoetings- en 
informatiedag van de “Stichting naar School in Haïti”. Het was een 
gezellige bijeenkomst die ook een bijzonder tintje had. De stichting 
bestaat namelijk 10 jaar, er werd vanzelfsprekend kort bij 
stilgestaan. 
Na een hartelijk welkomstwoord door voorzitter Roelie Goettsch 
gaf Agnes Hoogkamer op de voor haar kenmerkende enthousiaste 
manier een beeld van de situatie in het land Haïti en van hoe 
mensen daar leven. Agnes heeft geruime tijd zelf een actieve rol 
gespeeld in de gezondheidszorg in de plaatsen waar de stichting 
actief is. Zij kan dan ook putten uit een ruime ervaring.  
Datzelfde geldt voor Wouda Bakker, die afgelopen najaar voor de 
derde keer enkele weken lang haar onderwijskundige ervaring heeft 
ingezet om de werkwijze van de docenten in Ka-Blain te helpen 
professionaliseren. In het dagelijks leven is Wouda remedial 
teacher.  
Na de pauze werd de mini documentaire vertoond, die dankzij de 
hulp van sponsors en de enthousiaste inzet van een aantal mensen 
vorig jaar gemaakt is. De samensteller Susannah Burnette is er goed 
in geslaagd op basis van zeer divers materiaal een goed inzicht te 
geven van het werk van de stichting.  
Dick Gaasbeek heeft Marijke leren kennen toen hij op weg was naar 
Haïti om daar een vriend te ontmoeten. De hele vlucht heeft hij van 
Marijke kunnen horen wat Marijke en de stichting daar tot stand 
brengen. Hij is nu actief als bestuursadviseur. Hij vertelde over hoe 
de voor het werk van Marijke en al die andere mensen in Haïti zo 
belangrijke fondsenwerving verder kan worden gestructureerd. Ook 
riep hij de aanwezigen op hem daarbij met raad en daad te 
ondersteunen. 

 
Foto’s Amanda Velt 
Marijke vertelde zeer enthousiast over de voortgang die geboekt 
wordt met de bouw van de school en de voorzieningen die daar bij 
horen. Ook besteedde ze veel aandacht aan de andere plaatsen waar 
de stichting actief is.  
 
Hoogtepunten van de dag waren misschien wel de Haïtiaanse 
lekkernijen gebakken door Leonie Smit en haar vriendin en de 
verloting van onder meer Haïtiaanse handgemaakte producten. 
Agnes leidde die zo gedreven en professioneel dat je zou denken dat 
het haar dagelijks werk was. 
 

   
 
En omdat het een ontmoeting- en informatiedag was kregen de 
bezoekers uiteraard ook voldoende tijd om met elkaar, met het 
bestuur, met andere vrijwilligers en Marijke te spreken. Gezien het 
grote aantal Haïtiaanse kinderen heeft deze dag in de agenda van 
menige familie al een vaste plek verworven. 

Gaan we de doelstellingen halen?              



 

 

Hulp School in Roben 
Sinds begin van dit schooljaar geven wij een klein beetje hulp aan 
een schooltje in Roben, dat in 1997 gebouwd is door Canadese 
militairen. De militairen hadden vooraf gezegd, wij bouwen de 
school, meer kunnen wij niet doen. Een helikopter moest de 
materialen daar brengen, zo afgelegen ligt de school. Deze zone is 
heel erg arm. De ouders hebben geen werk, geen geld, de gewassen 
kunnen moeilijk beregend worden, omdat de berg erg hoog en steil 
is. In de droge tijd is het overleven en honger lijden. U begrijpt 
schoolgeld komt op de laatste plaats, dus gaan de kinderen niet 
naar school. De onderwijzers ontvangen geen loon en vertrekken.  
Wij geven wat puzzels, papier, schriften, potloden en tot nu toe dit 
schooljaar € 200,- voor 5 onderwijzers, dit om te proberen toch zo 
veel mogelijk kinderen naar school te laten gaan. 
De directeur Emmaniste FORTUNÉ is een oprecht mens, een harde 
werker met hart voor de kinderen en het onderwijs. 
Ik ben erg geraakt door deze uitzichtloze ellende en hoop dat er wat 
geld binnen komt om ook dit schooltje te ondersteunen. De 
kinderen verdienen het, het is hun recht om naar school te gaan. 
                                                                                                              

  
Het schooltje in Robin met 21 leerlingen en directeur Emmaniste 

 
Ik heb hem gevraagd een brief te schrijven over de situatie. 
 
Roben, 24 februari 2009  
Madam Marijke, ik groet u in de naam van onze schepper. 
Ik schrijf u om te vragen wat wij samen nog meer kunnen 
doen, naast alles wat u al doet, zodat onze kinderen ook 
naar school kunnen gaan. In Roben, Ofidye, Désavann, 
Siwèl, Gran Rivyè wonen meer dan 2000 kinderen. Er gaat 
maar 4 of 5 % naar school, de anderen zijn te arm. Veel 
kinderen worden als “restavec” door mensen opgenomen in 
Port-au-Prince. Zij hebben meestal een zeer slecht leven. 
Velen worden opgeleid tot bandiet. (Jete yo nan zak 
malonèt). Omdat wij al een schooltje hebben dat “Sant 
Edikasyon Klasik Roben (Bwa Majò)” heet, waar plaats is 
voor 300 kinderen, vragen wij u alstublieft: “Denk aan 
onze school!” “Denk aan onze kinderen die de toekomst 
van dit land zijn en aan al onze inwoners die in armoede 
en in dit gevaar leven.” “Alstublieft, neem de 
verantwoordelijkheid op u voor onze kleine school.” 
Voordat ik stop, vraag ik God (Bondye Papa) om u in al uw 
activiteiten die u onderneemt te vergezellen. Bij voorbaat 
grote dank. Onze directie: FORTUNÉ Emmaniste 
 

 
Roben, het schooltje dat hulp nodig heeft! 

  
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. 

Administratie bel. Kantoor R.S. Kremer Assen 100,- 
Asser Loges  Assen 400,- 
Balance in Beauty Amsterdam 200,- 
Chr. Basisschool Ichtus, Kerstmarkt Lemele 1.250,- 
Commissie Verjaardagsfonds Lemele 750,- 
Familie Bergambacht 5.000,- 
Hervormde Gemeente Anloo  Annen 108,- 
Hervormde Gemeente Westerbork Westerbork 124,- 

Legaat  Uithoorn 250,- 
Mevrouw Ubbergen 10.000,- 
Project FPP Lemele Lemele 250,- 
Prot. Gemeente Borne Borne 669,- 

Prot. Gemeente Leiderdorp Leiderdorp 5900,- 
Prot.Chr.Basisschool Het Middelpunt Hoogvliet 640,- 
SOW Gemeente Nieuwland Westmaas 225.- 

St. Steun de Oliebron Klazinaveen 200,- 
Stichting Eekhoorn BV Leiden 2500,- 
Stichting Ontwikkeling Cromstrijen Numansdorp 200,- 

Super de Boer, lege flessen actie Westerbork 233,- 
 

Vrijwilligers 

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

   
             Bouw begin maart met kring                            Blij op school te zijn 

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 

---------- 
Bestuursadviseur/Fondsenwerving: gaasbeek@novarese.nl 

 

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-. 
 
 
 


