
 

“Stichting Naar School in Haïti”              
 
 

       

Haïti Kenscoff , juni 2009 
 
Beste lezers, 

Heel hartelijk bedankt voor alle giften die u het afgelopen 
kwartaal heeft gegeven. Uw hulp wordt enorm op prijs 
gesteld. Het is hard nodig om al het werk te kunnen doen. 
Zonder uw giften kunnen wij  de kinderen niet helpen.  
Extra dank, ook  namens de directeur Emmaniste FORTUNÉ 
voor de giften voor de school in Roben. Wij gaan met dit 
geld in Roben zoveel mogelijk kinderen naar school laten 
gaan. Enorm bedankt! 
 
Terug in Haïti 
Op 14 mei ben ik samen met Lenie Schepel aangekomen in 
Haïti. Wij werden thuis weer enthousiast ontvangen. Heerlijk 
de blijde kinderen, die juichend en springend mij tegemoet 
kwamen en nieuwsgierig waren naar de nieuwe vrijwilligster. 
Wij kwamen vier dagen eerder dan gezegd in Kenscoff aan. 
Onverwacht thuiskomen geeft mij een betere controle over 
het werk in huis en op kantoor. Kempès en JeanMax waren 
wel op de hoogte van mijn thuiskomst op de 14de mei, zij 
hebben deze controle niet nodig. 
Erg jammer was dat Wilfrid (21 jaar oud) was vertrokken. Ik 
was al op de hoogte dat er problemen met hem waren, hij 
schreef mij niet meer, hij ging niet meer naar school. Voor ik 
naar Nederland ging was hij al anders. Ik had uitgebreid met 
hem gepraat en gevraagd of hij in de problemen zat. Hij zei 
steeds dat alles goed met hem ging. Jammer genoeg is de 
waarheid anders en is hij met geld uit de kluis vertrokken. 

Kleuterschool in Ka-Blain met op de voorgrond het dak van de lagere school. 
 

   
Deze keer vindt u een extra acceptgiro bij de nieuwsbrief. 
Wij sparen voor de bouw van nogmaals vier klaslokalen, die 
gebouwd zullen worden op de kleuterschool in Ka-Blain. 
De Nationale Commissie voor internationale samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling zal uw giften weer verdubbelen, 
zodat wij ook ons vijfde project kunnen realiseren.  
Rabobank in Westerbork: 3694 82.611 t.n.v. Bouw Ka-Blain. 
Uw geld wordt verdubbeld! Heel hartelijk dank! 
 

 
 
Sponsorloop 

Energie voor Energie 
Herman Meijer en Marijke gaan de Nijmeegse Vierdaagse 
in juli lopen. Tineke Bloem heeft ons vorig jaar op het idee 
gebracht. Zij heeft toen 40 km per dag gelopen en € 3000 
voor onze stichting op gehaald. Echt geweldig! Het wordt 
dit jaar een sponsorloop voor zonnepanelen op onze school 
in Ka-Blain. Wij volgen het trainingsprogramma van de 
ViaVierdaagse.  Ik twijfelde enorm of ik de vier dagen (30 
km) zou kunnen lopen, inmiddels heb ik goede hoop The 
Walk of the World uit te lopen. Steunt u ons? 

http://www.geefsamen.nl/haiti-chery of 
Rabobank 3694 82611 t.n.v. Bouw Ka-Blain 

 

 
Kalencia is 3 jaar en gaat naar school in Furcy 

 

‘Children of Haïti’ is een prachtig fotoboek met 65 foto’s 
gemaakt door Henk Boorsma, op pagina 3 leest u meer.  
 

Marijke 
Ik ben in goede doen, ondanks het verdriet dat ik heb om 
Wilfrid. Eerst wist ik helemaal niet wat er met hem aan de 
hand was, dat was het aller moeilijkste. Ik mis hem. Tien 
jaar is hij als een zoon voor mij. Tot een half jaar geleden 
was hij open en eerlijk tegen mij. Hij heeft waarschijnlijk 
met paspoort maar zonder visa Haïti verlaten. Heeft voodoo 
hier mee te maken? Waar zit hij?  
Ik had mezelf in Nederland al voorbereid dat het terug 
komen in Haïti wel eens moeilijk zou kunnen zijn door 
Wilfrid. Daardoor is het extra fijn dat ik me ondanks alles 
zo goed, sterk en gelukkig voel. Het lijkt of ik na 14 jaar 
Haïti opgewassen ben tegen dit soort grote teleurstellingen.  
Ik realiseer me dat ik Wilfrid, alle kinderen en de 
volwassenen, die wij helpen een kans geef. Het is aan hen 
of zij die kans willen en kunnen pakken. Welke keuzes 
maken zij in hun leven! Ik heb hun keuzes te respecteren. 
Sinds ik dat op nieuw besef is het minder pijnlijk als er 
dingen mislukken. Warme groet, Marijke. 

Extra 

Acceptgiro 



 

 

Ka-Blain, bouw lagere school, 4 lokalen op etage 
Begin februari 2009 is ons vierde bouwproject van start gegaan. 
Eind maart is het dak van de lagere school gestort. Het beton 
moest 22 dagen drogen, daarna konden de stellingen en 
ondersteunende planken en platen weggehaald worden. Op het 
dak is een muur gemetseld, zodat onze leerlingen niet naar 
beneden kunnen vallen. De school is namelijk 8 m hoog. Ook is 
het grote gat gedicht dat aan de achterkant van de school was. 
In de toekomst wordt het dak van de lagere school samen met 
het terrein voor de kleuterschool het sportveld. 
  

 
De lagere school, 2x 4 klaslokalen in Ka-Blain,  is in september klaar.  

Ook ziet u links van de brug een stukje van het nieuwe kanaal. 

 

Blokkade van de weg van Obléon naar Ka-Blain  
Ruim een kilometer voor onze school in Ka-Blain was door de 
regen een groot gat in de weg ontstaan. Het was erg gevaarlijk 
om met volle vrachtwagens er langs te rijden. 
Eindelijk na ongeveer drie jaar wordt er een enorm stevige 
ondersteuning met muur gebouwd. Wat erg vervelend is, is dat 
men niet heeft gezegd dat de weg twee maanden afgesloten zal 
worden voor vrachtwagens. JeanMax moet verder met de bouw 
anders zijn de klassen niet klaar in september. Alle materialen 
worden gesleept of met de Rhino het laatste stuk naar onze 
school vervoerd. Met moeite kan de Rhino er langs, soms 
moeten wij uren wachten tot er ruimte is gemaakt.  
 

  
          De reparatie aan de weg             Er wordt al gevoetbald op het dak van onze school 
 

Kinderen en leerkrachten naar school in Haïti 

De kinderen in Haïti vinden het erg fijn om naar school te gaan. 
Zij hebben er ontzettend veel voor over. De meeste kinderen 
moeten 1, 2 of 3 uur lopen en dat op de slechte bergpaden met 
steile heuvels met heel veel stenen, zon of regen. Geen plek is 
egaal. Het is klimmen en dalen, het is echt heel erg vermoeiend. 
Zo ook lopen de leerkrachten elke dag twee uur naar en van 
school. Lenie en Marijke trainen samen voor de Nijmeegse 4-
daagse, wij kunnen er over mee praten. Het is werkelijk enorm 
zwaar en vermoeiend om in Haïti te lopen. Ons petje af voor hen 
die dit dagelijks moeten doen! 

 

 

Bouw kanalisering  
In Ka-Blain is het afgelopen jaar grond gelegen achter het 
waterreservoir verloren gegaan door de hevige regenval. 
Er was een gat van 20m bij12m met een diepte van 15 m 
ontstaan. Nog meer grond zou verloren gaan als wij niet 
ingrepen. Daarom heb ik eind maart JeanMax gevraagd 
om een kanaal na het waterreservoir te bouwen. Wanneer 
een grote punt grond in het regenseizoen door de te 
verwachten cyclonen weggeslagen wordt, dan moet er een 
heel dure muur gebouwd worden. Daarvan zullen de 
kosten meer dan het dubbele zijn dan van het kanaal.  
Het was een lastig besluit, omdat er nooit geld over is. Wij 
hebben hier geen extra potjes voor. Gelukkig is het kanaal 
gebouwd. In een volgende fase worden er platen beton 
opgelegd, zodat het kanaal dicht is en wij de ruimte er om 
heen op kunnen vullen met zand. Er zijn vier pilaren 
gebouwd, waarop wij in de toekomst een huis, werkplaats, 
winkel of kantine kunnen bouwen. Wij kijken vooruit om  
mogelijkheden voor de toekomst te scheppen. 
 

  
De brug boven het grote waterreservoir met rechts en links het kanaal. 

 

Latrines 
Er is besloten om de latrine die er is te verbeteren in plaats 
van op dit moment toiletten te bouwen. De reden is dat de 
bouw van toiletten kostbaar is en begroot is bij het 
sportveld en de leerlingen de toiletten nog niet goed weten 
te gebruiken.  
Om een goede latrine te maken wordt er een toiletbril 
gemonteerd op een buis van dezelfde diameter. De 
toiletbril kan goed schoon gemaakt worden en er wordt 
olie in de latrine gedaan. De olie drijft op het water. 
Hierdoor wordt de stank veel minder. Ook zal er een afdak 
boven de latrine worden gemaakt.  
 
Problemen met onze onderwijzers 
Na de moeilijkheden van onze leerkrachten in verband met 
hun studie en door hun manier van handelen op school, 
hebben wij een leerkracht en een stagiair moeten ontslaan. 
Zij bleven dwars liggen en gaven een grote mond. Dit 
ontslag had een positieve uitwerking op de andere 
leerkrachten. Een goede sfeer is gelukkig teruggekeerd. Er 
wordt door Guito, onze advocaat, een nieuw contract 
gemaakt dat duidelijkheid moet geven..   
Voor 1 juli worden de nieuwe contracten getekend en op 3 
juli is er een dagje uit, speciaal voor alle leerkrachten, die 
op onze scholen blijven werken. Op die manier hopen wij 
een goed team te bouwen, dat echt samenwerkt, dit in het 
belang van onderwijs aan de kinderen in Ka-Blain. 
 
Coördinaten met GPS,  
SNSIH is voor adoptiekinderen die in de omgeving van 
Kenscoff zijn geboren de coördinaten aan het vastleggen. 
Op deze manier kunnen de kinderen in de toekomst hun 
familie altijd terug vinden.  
 
 
 



 

Vrijwilligster 
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Lenie Schepel 
(vutter), 4 jaar geleden gestopt met werken. Ik heb altijd 
gedacht om iets als vrijwilligster te doen. “Stichting Naar 
School in Haïti was mij al jaren bekend. Twee jaar geleden 
kwam ik in contact met Marijke. Ik zei tegen haar: “Ik heb 
geen ervaring in de verpleging of onderwijs” (ik kom uit 
het zakenleven). Marijke antwoordde dat dat geen punt is, 
er is verder genoeg werk te doen in Haïti. Dus op 13 mei 
2009 ben ik met Marijke op het vliegtuig gestapt naar Haïti 
voor 2 maanden. 
Ik ben echt in een heel andere wereld terecht gekomen. 
Armoede met geen pen te beschrijven. Sommige mensen 
hebben totaal niets, nog geen maaltijd per dag. Water en 
elektriciteit is er bijna nooit. Daar leeft Marijke dus in 
Haïti! Om half zes ’s avonds is het donker en moeten altijd 
de kaarsen aan, erg vermoeiend. Naar toilet altijd met een 
emmer om door te spoelen, geen stromend water en nooit 
een lekkere warme douche. 
Ik heb ontzettend veel respect voor Marijke hoe zij daar al 
die scholen heeft opgericht (zelf toezicht houdt op de 
bouw) en het onderwijs tot stand heeft gebracht, zodat 
zoveel kinderen met zoveel plezier naar school kunnen. 
Ook heeft zij kinderen in huis en een schoolklasje, die ook 
tweemaal per dag bij haar eten. Zij bezoekt familie van 
deze kinderen en ook van die in Nederland zijn. Verder 
doet zij de hele boekhouding en regelt alles, want één ding 
is zeker je moet de Haïtianen alles 100 keer zeggen,  
misschien dat zij het dan begrijpen. 
Ik werk met veel plezier in Haïti, ik pak o.a. containers uit 
en sorteer kleding en schoolmaterialen, ik speel met de 
kinderen op school en met Marckus, Julie, Fiona en 
Steevenson thuis. 
Ik heb een ontzettend leuke en leerzame tijd in Haïti. 
 

     
Marckus, Lenie en Fiona 

Nog even dit: Marijke en Herman lopen de Nijmeegse 
Vierdaagse met als doel natuurlijk: “Stichting Naar School 
in Haïti”.  Wie sponsort hen? U gift wordt verdubbeld! 

Rabobank 3694 82 611 t.n.v. Bouw Ka-Blain. 
 
Concert vrijdagavond 2 oktober 2009 in Dwingeloo 
De Rotaryclub Beilen organiseert met medewerking van 
het kamerkoor Tourdion onder leiding van Els Kruis en een 
30tal enthousiaste koorleden een concert in de kerk in 
Dwingeloo. Het concert wordt gegeven op vrijdagavond 2 
oktober 2009.   
Het bijzondere van dit koor is het niet alledaagse repertoire 
met ook moeilijk in te studeren maar prachtig in het 
gehoor klinkende muziek. Kaarten kunt u bestellen via e-
mail: i.buwalda@zonnet.nl  o.v.v. Tourdion en het aantal  

 
kaarten dat men wil bestellen of bij de andere leden van Rotary 
Beilen. Meer in onze nieuwsbrief van september 2009. Noteer 
deze avond alvast in uw agenda! 
 
Fiona M. A. LOUIS 

Deze maand krijgt Fiona haar geboorteakte. Kosten maar liefst 
€ 75,-. Ook in Haïti moet er meer en meer officieel gedaan 
worden, daarom stijgen ook de kosten van documenten. Fiona is 
inmiddels een jaar bij ons in huis. Zij zat op de school in Furcy 
en woonde bij een oom en tante. Zij was erg klein voor haar 
leeftijd, mager en ondervoed.  
Op een dag kwam Fiona’s Oma met haar bij ons huis in 
Kenscoff om hulp vragen, Fiona was ernstig ziek. Fiona vroeg 
of zij bij mij mocht wonen. Ik had altijd al een zwak voor haar, 
ook zocht ik een speelkameraadje voor Marckus. Fiona is in een 
jaar tijd enorm gegroeid en nu een blij meisje.  
 

   
         Fiona 6 jaar, maart 2008                      Fiona 7 jaar, mei 2009 
 
Wij zijn bij Fiona’s oom en tante thuis op visite geweest. Wat 
een enorme armoede! Beide neefjes hebben oranje haren door 
ondervoeding. Veel familieleden kwamen langs, zij dragen zelfs 
op zondag kleding met gaten, de waslijn vol met versleten 
kleren. Hier hebben wij ’s avonds nog een poos over nagepraat. 
Het was heel schokkend!  
Afgelopen zaterdag zijn Lenie, Marckus, Fiona en ik naar een 
supermarkt gegaan. Fiona keek haar ogen uit. Dit had zij nog 
nooit gezien. Zoveel eten bij elkaar. Ik pakte gehakt uit de 
diepvrieskist. Fiona raakte de diepvries aan, zij schrok van de 
kou en keek mij ongelovig aan toen ik haar uitlegde wat het 
was. Haar grote verbaasde ogen bij dit eerste bezoek aan een 
supermarkt zullen Lenie en ik niet snel vergeten. 
Doordat Lenie hier is besef ik steeds weer hoe abnormaal, hoe 
onmenselijk,  het leven vaak is in Haïti. Veel dingen, zoals de 
grote armoede, de honger, de magere mensen, het bedelen, de 
slechte huisjes, de verroeste golfplaten als daken, de kapotte 
schoenen, het lopen van grote afstanden op slippers, versleten 
schoeisel of op blote voeten ….  
 
Een mooi boek voor een goed doel 

‘Children of Haïti’ is de titel van een gebonden fotoboek (21 x 
25 cm) met harde kaft dat is samengesteld door Aranea 
Boorsma. Het bevat 65 full colour foto’s van fotograaf Henk 
Boorsma. Henk en Aranea hebben dit boek gemaakt naar 
aanleiding van de adoptie van hun zoontje Moise. ‘Wij hebben 
iets moois van Haïti “gekregen”,’ zeggen zij. ‘Wij willen 
daarom graag iets moois terugdoen voor dit mooie land met 
haar trotse inwoners. 
Het boek kost € 28,95. De opbrengsten gaan volledig naar drie 
projecten op het gebied van kinderen en onderwijs in Haïti, 
waaronder ook de “Stichting naar School in Haïti”. Het boek 
bevat naast prachtige foto’s en feiten van het land en 
plattegronden van Haïti en het Caribisch gebied. De foto’s 
geven een beeld van de Haïtianen, het dagelijks leven en de 
natuur en een kijkje in een kindertehuis. U kunt het boek 
bestellen via de website www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl  of 
direct op www.forhaiti.com . 



 

Ka-Blain, onze middelbare school 
De twee afgelopen jaren is onze school uitgebreid met twee 
klassen voortgezet onderwijs. In Haïti is dat klas 7 en 8. 
In september 2008 gingen Kempès en ik er van uit dat de 9de 
klas er zou komen. In de loop van het jaar spraken wij 
regelmatig over hoe mooi het zou zijn voor de kinderen, maar 
ook over onze zorgen. Zouden de leerlingen gemotiveerd 
blijven om goed te studeren? Staan de kosten in verhouding tot 
het resultaat? Huiswerk maken en studeren, dat is ook in de 
pubertijd een probleem in Haïti. Men is hier op de meeste 
scholen gewend te slaan als je de lessen niet kent. Deze 
methode helpt werkelijk, maar is op onze scholen verboden.  
De leerlingen betalen maar € 25,- om alle boeken te lenen en 
een jaar middelbaar onderwijs te volgen; dat is niet veel, maar 
te veel voor de meeste ouders. De helft van de ouders heeft 
door de armoede het afgelopen schooljaar niet betaald. Daarbij 
komt dat de leerlingen van de 9de klas een staatsexamen 
moeten doen, dat kost ook geld.  
Half mei hadden Kempès en ik besloten dat er geen 9de klas 
komt. Het speet ons enorm. Kempès heeft dit met de leerlingen 
besproken. Zij waren enorm teleurgesteld.  
 

Leerlingen van de 8ste klas. 

Begin juni kwamen enkele leerlingen van de 8ste klas met een 
brief, waarin zij ons smeekten om alstublieft de school met nog 
een jaar te verlengen. Zij gaven aan dat zij nu helemaal geen 
toekomst meer hebben, bij de straat lopen; noem alle ellende 
maar op. Zij vragen om het maximale te doen om toch een 9de 
klas te starten. Zij geven aan dat de gezinnen erg arm zijn en 
dat hun generatie nu ook geen kans heeft. Er is voor de 
meesten geen geld naar een school in Kenscoff of Pétionville te 
gaan. Zij vragen om de leerlingen die grote problemen geven 
er uit te halen en met de leerlingen die wel goed willen 
studeren door te gaan. Zij willen ons laten zien dat zij het 
waard zijn. 
 
U begrijpt dat wij geraakt zijn door deze brief. Onder 
voorbehoud  hebben wij besloten dat de 9de klas er in 
september 2009 komt!  
Wij leven in vertrouwen: Dat wat echt nodig is, er zal zijn! 
 
Vrijwilligers 
Heeft u belangstelling om in Haïti als vrijwilliger te werken op 
het gebied van onderwijs, kantoor, kinderverzorging, in 
reparatie en onderhoud in en rond de scholen, in de medische 
zorg op of in de landbouw? Bent u handig en wilt u rond 10 
augustus tot eind september mee om de nieuwe lokalen te 
helpen inrichten? Neem dan contact op met Marijke! 
 

  
Ericka Badeau is na ruim 3 jaar bij ons gewoond te hebben 
door haar ouders opgehaald. Een ontzettend zieke en heel 
kleine baby kwam, een groot gezond meisje ging weg. Het 
was een ontroerend afscheid. Veel geluk, Ericka! 

  
Godinot   de kleuters                                           Ericka Badeau 

 

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 kantoor R.S.Kremer Assen 100,- 
Bestemd voor school in Roben Westerbork 2.000,- 
Diakonie Herv. Gem. De Ontmoeting Nunspeet 2.500,- 
Diakonie NH kerk  Westerbork 139,- 
Energie voor Energie, 4-daagse 
Nijmegen, Aktie Herman en Marijke Stg.GeefSamen 274,- 
Instituut Theo Thijssen, Hogeschool     Utrecht 220,- 
JP Smit, Belastingadviesbureau Rijswijk 1.600,- 
OBS ’t Forum, Wekelijks busje Warnsveld 440,- 
Parochiebestuur, collecte vormsel Bilthoven 816,- 
Prot, Christ. Basisschool Rehoboth Gees 200,- 
SOW Gemeente Nieuwland 246,- 
Stg. NCDO voorschotbedrag     
Project  # 218728 Amsterdam 22.500,- 
Super de Boer, lege flessenactie Westerbork 139,- 
Verjaardagsgeld Marjon en Ria  1.120,- 
Willem Alexanderschool,actie kaarten 
Wij een school, zij een school! Leeuwarden   2.000,- 
Woudkapel sociaalfonds  250,- 

www.joco-beheer.nl , 3 buitenspelen Lopik  
 
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-. 
 
 
 


