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Haïti Kenscoff, september 2009  
 

Beste lezers, 
 

Veel dank voor uw financiële ondersteuning, het ter 

beschikking stellen van opslagruimte, alle hulp bij het 

verhuizen van de materialen naar een van onze nieuwe 

opslagruimtes en wat u voor onze stichting heeft gedaan.  

De directeuren, onderwijzers en veel ouders hebben mij 

gevraagd u extra te bedanken. Zij stellen uw hulp enorm op 

prijs. Zij beseffen dat zonder onze hulp hun kinderen geen 

onderwijs kunnen volgen.  

Ook de leerlingen van de 9
de
 klas zeggen u “MERCI”, zij zijn 

enorm blij naar school te kunnen gaan. Hartelijk bedankt! 

 

Terug in Haïti 
Op 14 augustus kwam ik via Londen, Boston en Miami terug 

in Haïti. Deze keer was het een vlucht met omwegen.  

De kinderen in mijn huis in Kenscoff waren erg blij dat ik er 

weer was. Nadat Julie mij gekust en geknuffeld had, rende zij 

naar het hek om te kijken of Lenie er was. Teleurgesteld 

kwam zij terug, Lenie was er niet. 

Op 31 augustus is Dick Gaasbeek gekomen. Dick helpt o.a. 

het bestuur met het schrijven van aanvragen voor de NCDO 

en hij ondersteunt de fondsenwerving. Dick is voor de 

tweede keer in Haïti, hij had de vorige keer ons project niet 

kunnen bezoeken. Dick blijft tot 19 september.  

 
Het nieuwe schooljaar op onze scholen is 1 september weer begonnen! 

   
Wij kunnen, met veel dank aan de NCDO en aan u, vol trots 

laten weten dat wij nogmaals toestemming hebben gekregen 

om vier klaslokalen te gaan bouwen op onze school in Ka-

Blain. De Nationale Commissie voor internationale 

samenwerking en Duurzame Ontwikkeling gaat uw giften 

van in totaal € 25.000 verdubbelen. U begrijpt hoe ontzettend 

gelukkig wij hiermee zijn. Heel hartelijk dank! 

 

Onze volgende projecten 
Wij sparen nu voor volgende bouwprojecten: schoolwinkel, 

kamer voor onze leerkrachten, EHBO ruimte, toiletten, 

sportveld, uitbreiding zonnepanelen, kantoor en werkplaats. 

Uw giften voor de bouw zijn erg welkom! Rabobank 

Westerbork: 3694 82.611 t.n.v. Bouw Ka-Blain. Uw geld 

wordt weer verdubbeld! Heel hartelijk dank! 

 

 

 
Benefietconcert in Dwingeloo 

Op vrijdag 2 oktober a.s. organiseert de Rotaryclub Beilen 

in Dwingeloo een concert, waarvan de opbrengsten geheel 

aan onze stichting ten goede zullen komen. Het concert 

wordt uitgevoerd door het koor Tourdion. Wij nodigen u 

graag uit daarbij aanwezig te zijn. 

 

Tourdion is een enthousiast kamerkoor dat bestaat sinds 

1988. Sinds 1995 is het onder leiding van Els Kruis 

uitgegroeid tot een gerenommeerd koor van ongeveer 35 

mensen. Het repertoire is niet alledaags, maar ligt wel 

prachtig in het gehoor. Het programma van 2 oktober 

bestaat uit werken van onder meer Edward Elgar, John 

Rutter en R.Vaugham Williams. 

 

Het concert in Dwingeloo is een even fantastisch als uniek 

concert. Het wordt gegeven in de voor Dwingeloo 

karakteristieke Siepelkerk (Sint-Nicolaaskerk). Het concert 

is dus een mooie gelegenheid deze kerk eens goed te 

bekijken en tegelijkertijd te genieten van het bijzondere 

koor. Het begint op vrijdag 2 oktober om 20.00 uur.  

 

De toegangsprijs is € 17,50 - inclusief koffie. Kaarten 

kunnen worden besteld via I.Buwalda@edu-actief.nl. 

Kaarten zijn ook te koop aan de ingang van de kerk. 

 

 
Een van de vragen om hulp! 

Marijke 
Het is weer fijn om in Haïti te zijn om de scholen aan het 

begin van het nieuwe schooljaar te helpen opstarten.  

De eerste dagen vallen mij altijd zwaar. Ik ben nog moe van 

de reis. Ik heb tijd nodig om te wennen, de overgang is zo 

groot. Het leven van veel Haïtianen om mij heen is zwaar. 

Als ik hier enkele dagen ben, dan kan ik er weer mee leven. 

Ik zie het als een groot voorrecht dit werk te doen. Ik 

ontmoet veel verschillende mensen in veel verschillende 

situaties. Het is zo mooi om kinderen die niets hebben, 

onderwijs en de meest noodzakelijke hulp te geven. Heel 

veel avonden ervaar ik dan ook een enorm geluk in mezelf. 

Ondanks veel problemen en teleurstellingen is het een 

geschenk dit werk te kunnen doen.                                        
                                                     Warme groet, Marijke 

“Stichting Naar School in Haïti” 



 

 

Ka-Blain, bouw lagere school, 4 lokalen op etage 
Begin februari 2009 waren Jean Max Noël en zijn bouwvakkers 

begonnen met de bouw van vier lokalen op etage. De planning 

was dat alle lokalen begin augustus klaar zouden zijn. Dit is niet 

gelukt. De lokalen waren een maand later klaar, omdat er een 

kanaal gebouwd moest worden voor de afvoer van het vele 

regenwater dat uit de bergen komt stromen. Een groot stuk van 

ons terrein dreigde door al het water in het ravijn te verdwijnen. 

Het kanaal is zo ver klaar dat het water met zand en stenen weg 

kan stromen. In een volgende fase wordt het overdekt, daarna 

kan er ook op die plek gebouwd worden. 

 
Ka-Blain, overzicht van alle lokalen op 1 september 2009 

Het nieuwe schooljaar 

Op dinsdag 1 september zijn onze drie scholen in Ka-Blain, 

Godinot en Furcy weer begonnen. Veel leerlingen kwamen blij 

en trots naar school. In Haïti is het een probleem om de eerste 

dag van het schooljaar naar school te gaan. De reden is dat de 

ouders geen geld hebben voor uniformen, schoenen, 

schooltassen, ondergoed en sokken. Dus houden zij de kinderen 

thuis. Ook kan men het schoolgeld niet betalen. Gelukkig heeft 

directeur Kempès aan het einde van het afgelopen schooljaar 

alle leerlingen en alle ouders gezegd dat hun kinderen naar 

school moeten komen, een uniform is niet verplicht. Dit heeft 

geholpen, het percentage leerlingen dat in de eerste week kwam 

was hoger dan vorig jaar.  

 

Het was prachtig om te zien hoe alle leerlingen de eerste 

schooldag begonnen. Netjes liepen de leerlingen in rijen met de 

leerkracht naar hun eigen lokaal. De onderwijzers zijn erg trots, 

want dit schooljaar heeft iedere onderwijzer zijn eigen lokaal.  

Er wordt les gegeven van 8 tot 13.00 uur. Er zijn twee eerste 

klassen met 34 leerlingen, één tweede klas met 70 leerlingen, 

twee derde klassen met 58 leerlingen, een vierde klas met 42 

leerlingen, een vijfde klas met 47 leerlingen en een zesde klas 

met 32 leerlingen. Klas 7, 8 en 9 hebben samen ongeveer 100 

leerlingen, de kleuterschool heeft in totaal 156 leerlingen. Dit 

geeft een totaal in Ka-Blain van 631 leerlingen.  

De onderwijzers zijn dit schooljaar erg gemotiveerd en plezierig 

in omgang. Het lijkt dat men geleerd heeft van afgelopen jaar. 

Kempès heeft tijdens de seminars goed uitgelegd waarom wij 

bepaalde dingen doen. Hij kreeg ondersteuning van de twee 

gediplomeerde onderwijzeressen, die aan hun collega’s zonder 

opleiding uitlegden hoe een goede school functioneren moet. 

Alle onderwijzers hebben een mooie loonsverhoging gehad, zij 

krijgen een ongevallenverzekering en onze stichting gaat de 

helft van de vervoerskosten per taptap (een soort openbaar 

vervoer) voor de helft betalen. Al deze extra’s is een grote 

stimulans voor hen. Zij ervaren dat onze stichting zich ook 

daadwerkelijk voor hen inzet. 

 

 

 

 

Examens 
Alle 27 leerlingen van onze zesde klas zijn in juni 

geslaagd voor het staatsexamen. Een geweldig resultaat!  

Ook de 9
de 

klas (3
de
 klas middelbare school) moet 

staatsexamen doen. Wij zijn benieuwd naar het resultaat. 

 

Censor 

Directeur Kempès JEAN heeft assistentie gekregen van 

Roland Romain. Dit is onze eerste censor. Roland ziet toe 

op het onderwijs, praat met leerlingen en ouders bij 

problemen, hij houdt toezicht op het lesgeven van de 

onderwijzers, hun voorbereidingen, het corrigeren van de 

schriften van de leerlingen etc. Ook helpt hij de leerlingen 

met huiswerk en activeert hen om te studeren. Roland 

vervangt Kempès wanneer dat nodig is. 

 

Het eerste gesprek dat ik met Roland had, zal ik niet snel 

vergeten. Hij vroeg hoe hij orde kan gaan houden en de 

leerlingen kan laten luisteren zonder dat hij de leerlingen 

mag slaan. Of hij dan wel de karwats mag gebruiken? Ik 

zei hem dat bij ons op school al deze methoden verboden 

zijn. Niet met een vinger tegen de muur staan, niet lange 

tijd op een been of met handen in de hoogte. Dit zijn 

allemaal onmenselijke methoden. Ik heb hem enkele 

voorbeelden gegeven van straffen die toegestaan zijn; het 

schoolplein vegen, planten water geven of extra sommen 

maken. Roland zei mij dat hij graag ons systeem wilde 

leren, want hij heeft gehoord dat het op onze school totaal 

anders toegaat dan op de gewone Haïtiaanse scholen. 

 

  
Schoolboeken klaarmaken                         Schoolgeld betalen 

 

School in Roben 
Het schooltje in Roben gaan wij ondersteunen. Ik heb 

enkele malen overleg gehad met directeur Emmaniste 

FORTUNE. Onze stichting heeft pennen, potloden, papier 

en speelgoed voor de kleuterschool gegeven. Ik heb hem 

verteld dat wij de school niet overnemen. Zijn school 

draagt niet onze naam en wij zijn niet verantwoordelijk 

voor zijn school. Ook heb ik hem uitgelegd hoe onze 

methoden zijn om de ouders te stimuleren het schoolgeld 

te betalen en vooral hun kinderen elke dag naar school te 

sturen. Ik heb Emmaniste beloofd dat wij de lonen betalen 

tot januari. Daarna bespreken wij of wij de hulp kunnen 

voortzetten. Dit hangt mede af van zijn eerlijkheid. Hij zei 

mijn vertrouwen niet te willen beschamen. 

 

Uit Bernard, enkele zones verderop, kwam ook een vraag 

om hulp. Er is nog helemaal geen school, veel kinderen 

kunnen de grote afstanden naar bestaande scholen niet 

lopen, de ouders zijn zo arm, schoolgeld kan niet betaald 

worden. Het is erg schrijnend dat dit op zo veel plaatsen 

bestaat. Toch kan onze stichting al dit leed niet oplossen. 

Onze mankracht en vooral het geld is niet toereikend. Wij 

zijn verplicht ons te beperken tot dat wat wel binnen onze 

mogelijkheden ligt. 

 



Eerste indrukken van Dick Gaasbeek 

 

School oase van rust in zeer dynamisch land 

 

Het was bijna vertrouwd weer in Haïti te zijn. Ik was er 

eerder ruim twee weken. Dus je herkent wat je te wachten 

staat. Je valt op door je huidskleur. Ontkennen heeft geen zin. 

Voor een aantal Haïtianen ben je dan een potentiële bron van 

inkomsten. Het is dan zaak je niet te laten afleiden en alleen 

te reageren op signalen die voor jezelf relevant zijn. En alles 

twee keer te vragen. Krijg je hetzelfde antwoord, dan klopt 

het, waarschijnlijk. 

 

Marijke had een chauffeur geregeld om mij op te halen. Die 

had weer iemand anders geregeld en die had op het vliegveld 

weer een vooruitgeschoven post om me direct bij de uitgang 

te vinden. Maar binnen vijf minuten zat ik wel in de auto en 

ging de chauffeur, net als zijn landgenoten, toeterend en 

slingerend door het drukke verkeer tegen de hellingen op. De 

stevige auto gaf niet alleen in de stad een veilig gevoel (je 

ziet er weinig ‘gewone’ personenauto’s), al snel wordt 

duidelijk dat het ook functioneel is. Het heeft boven in de 

bergen geregend en de weg is dus deels ook rivier. 

 

Ik moet ook eerlijk zeggen dat Marijke zich, met de Rhino, de 

Haïtiaanse rijstijl al aardig eigen heeft gemaakt. Maar het 

blijkt wel de ideale manier om snel van haar huis in Kenscoff 

naar de school in Ka-Blain te komen. Ze zwiert tussen de tap-

taps door, rijdt netjes om de varkens heen die op straat lopen, 

let op waar die loslopende koe naar toe gaat en remt op tijd 

voor al te diepe kuilen. Mensen op straat lijken het minste 

probleem. Wij moeten wel opletten, want op de terugweg 

krijgen wij een lekke band. In een slakkengang rijden we 

door naar de ‘werkplaats’ langs de straatkant waar hij onder 

grote belangstelling wordt ‘gerepareerd’ (de volgende dag is 

het definitieve einde van de band). 

 

  
    Het repareren van de lekke band.            Onze advocaat Guito kijkt toe. 

 

Hoe anders is het op de school. Het is de eerste dag van het 

nieuwe schooljaar. En alles is tot in de puntjes voorbereid. 

Als wij om acht uur aankomen zijn de lessen net begonnen. 

Bij ieder lokaal hangt een keurige print met daarop de naam 

van de docent en het klassennummer. Stoelen en tafels keurig 

in het gelid, net als de boeken en de schriften. Als Marijke en 

ik binnenkomen om kort kennis te maken staan de kinderen 

uit zichzelf op. ‘Dit is “Mesjeu Diek” namens het bestuur uit 

la Hollande’. Ik zal het nog vaak horen. Zodra we de deur 

uitstappen, gaat de les weer verder.  

 

Alleen in de eerste groep gaat het er nog wat onrustig aan toe. 

Twee kinderen kunnen echt niet zonder hun moeder en laten 

dat duidelijk merken. In de loop van de ochtend zal dat nog 

een aantal keren gebeuren. Kinderen zijn overal ter wereld 

hetzelfde. 

Nu twee weken later staan die eerste indrukken nog steeds als 

een huis. Ze zijn alleen nog versterkt. We hebben ook de 

scholen in Furcy en Godinot bezocht. En je merkt dat zowel 

de docenten als de kinderen plezier hebben in de manier 

waarop Ecole “Soleil de Hollande” onderwijs wil geven: 

streng, maar rechtvaardig. Met respect voor de 

persoonlijkheid van het kind, van de ouders, van de leraren. 

Van iedereen! 

 
Dick Gaasbeek stelt deze huilende peuter gerust. 

 

Vanmiddag hebben wij de school laten zien aan de voorzitter 

van een van de Rotaryclubs waarmee ik hier contact heb 

gelegd. Ook hij zag, dat het een klein mirakel is, dat je met 

deze aanpak in een land als Haïti, met de snelheid zoals tot nu 

toe gerealiseerd, een dergelijk project tot stand kunt brengen. 

Dat belooft nog wat voor de toekomst.  
 

Dick ondersteunt het bestuur van de Stichting sinds ongeveer twee 

jaar met adviezen en praktische steun, zoals bij fondswerving, de 

subsidieaanvragen en de minidocumentaire. Hij was van 30 

augustus tot 19 september in Haïti. 

 

Scouting Beilen helpt verhuizen. 

Leden van Het Gouden Uilen Gilde (de GUG) van Scouting 

Beilen hebben zich flink in het zweet gewerkt om enorme 

vrachten dozen en zakken te verhuizen naar de nieuwe 

opslag. De boerderij in Westerbork waar de spullen stonden 

wordt binnenkort afgebroken, dus vulden we heel wat 

aanhangers met de voor Haiti bestemde materialen. 

Het is geweldig dat ook de heer en mevrouw Zwaagstra ons 

belangeloos ruimte aanbieden om deze goederen op te slaan. 

Scouts geweldig dat jullie dit gedaan hebben. Bedankt! 

 
PS. Wij kunnen maar beperkt materialen inzamelen, ook al hebben 

wij nu twee opslagruimtes ter beschikking. De ruimte zijn niet 

geschikt voor veel schoolmeubelen!  

 

   
             Container uit Baak                            Kleuterklas in Ka-Blain 

 

Container Baak 

De container uit Baak met schoolmeubelen van de St. 

Martinus school is helemaal uitgepakt. Alle tafels en stoelen 

zijn in gebruik genomen in onze nieuwe lokalen. Geweldig! 



 

Vrijwilligster Lenie Schepel, vervolg van juni 2009 
Op 13 mei ben ik in Haïti aangekomen, ik ben er 2 maanden 

geweest en ik ben nu al weer 2 maanden in Nederland. Ik heb 

echt een hele mooie en leerzame tijd gehad in Haïti ondanks 

alle verschrikkelijke armoede. Ook aan de poort vaak moeders 

die hun kind willen afstaan of mensen die ziek zijn en geen 

geld hebben voor de dokter. Er is verschrikkelijk veel geld 

nodig, maar het mooie is er blijft geen euro aan de strijkstok 

hangen. Marijke benut elke gift, ze gaat zeer nauwkeurig en 

perfect om met het geld. (Vrijwilligsters moeten zelf hun ticket 

en verblijf bekostigen). Ik heb veel liefde ontvangen van de 

vier kinderen in huis. Wat een ander leven dan in Nederland.  

In Nederland is alles zo vanzelfsprekend. Licht aan, warme 

douche, stromend toilet. In Haïti is het echt je behelpen als je 

die luxe gewend bent. Behelpen met wassen, geen warm water, 

geen toilet met stromend water maar met een emmer water 

doorspoelen. Eén uur per dag ongeveer elektriciteit meestal ’s 

nachts, dan Marijke snel uit bed om de kopieermachine aan te 

zetten. Ze doet alles voor de scholen, want daar is nog geen 

elektriciteit en de boeken zijn duur en natuurlijk houdt ze ook 

toezicht op het onderwijs want dat moet ook goed zijn. Als je 

dan ziet hoe de kinderen genieten om naar school te gaan, soms 

3 uur lopen, dan weet je waar Marijke het voor doet. 

Nog een ding ze heeft het verschrikkelijk druk om alles in 

Haiti te regelen en te zorgen dat alles op tijd klaar is o.a. het 

nieuwe schooljaar en natuurlijk met de bouw van Ka-Blain. 

Lenie. 

          
Karine Cachoute, 5 maanden oud krijgt tijdelijke opvang 

 

Karine Cachoute 

Een wanhopige vader kwam met zijn zwaar zieke en 

ondervoede dochtertje van 5 maanden om hulp vragen. Zijn 

vrouw is in juli overleden, Karine is zijn enige kind, hij kan 

niet voor haar zorgen. Karine heeft geleefd op suikerwater en 

gewoon eten. Zij heeft nooit de borst gehad. Hij zei: “Marijke, 

Karine geef ik aan jou!” Ik heb natuurlijk uitgelegd dat dat niet 

zo eenvoudig gaat, dat ik geen kinderen meer in huis opneem. 

Het bleek voor mij onmogelijk om haar met haar vader terug te 

sturen naar de bergen, zij zou binnen afzienbare tijd overlijden. 

Vader Jaccius woont in de bergen achter Ka-Blain, bijna in 

Seguin. Karine hoest enorm, tot overgeven toe, het blijkt dan 

ook kinkhoest te zijn. Zij wil alleen pap eten met een lepeltje 

en is erg ziek maar nu tevreden, want de tijden van honger zijn 

voorbij. Wat knapt zo’n kindje snel op door regelmatig te eten! 

Haar lach is nu zo mooi en haar zachte blik zegt zo veel …… 

 

DVD’s 

Mocht u DVD’s hebben die u wilt afstaan voor onze school in 

Ka-Blain met films geschikt voor peuters, kinderfilms of films 

voor leerlingen van de middelbare school dan kan u de DVD’s 

sturen aan: SNSIH, Marijke Zaalberg, De Oostermaat 35, 9431 

TV Westerbork. Heel hartelijk bedankt! 

 

  

Energie voor Energie 

Herman en Marijke hebben de Nijmeegse vierdaagse met 

succes uitgelopen. Zelfs zonder blaren! Allebei hebben zij 

het vierdaagse kruisje ontvangen. De sponsorloop heeft in 

totaal € 4660,- opgebracht, een prachtig resultaat.  

In Ka-Blain komen vier zonnepanelen, een omvormer en 

acht accu’s om de elektriciteit in op te slaan.  

Alle sponsoren heel 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. 

 

Rommelmarkt,Verkoop Haiti spullen Nijkerkerveen 130,- 

Administratie en Bel.Kantoor R.S.Kremer Assen 100,- 

Diaconie Ned. Hervormde Gemeente Westerbork 193,- 

Diaconie Ned. Hervormde Gemeente Westerbork 370,- 

Diakonie Herv. Gem. De Ontmoeting Nunspeet 500,- 

Donatie voor 9
de
 klas  600,- 

Energie voor Energie totaal 4daagse Nijmegen  4660,- 

Galerie de Flintenhof Orvelte 100,- 

HRMWerk Zaandam 500,- 

Kerken De Voorhof Westerbork 456,- 

Museumherberg De Ar Westerbork 100,- 

Oecumenische Streekgemeente Barneveld 107,- 

SKG Protestantse Gemeente De Eshof Hoevelaken 1500,- 

St. Paulus Parochie Hoevelaken 193,- 

Super de Boer, lege flessen Weterbork 364,- 

 
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   

 

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? Neem dan contact op met 

Marijke! 

 

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 DE HOLLANDE No. STG-03718-. 
 

 


