
“Stichting Naar School in Haïti”
Haïti Ka-Blain, maart 2011  

Beste lezer, 

Heel veel dank voor uw giften en hulp! Het is fantastisch
dat u ons zo geweldig steunt. Uw giften worden besteed aan
onderwijs, schoolboeken, schriften, medicijnen, opvang van 
acht hulpbehoevende kinderen, lonen voor verzorgend en 
onderwijzend personeel, aan de bouw van acht toiletten, gas 
om eten te koken, diesel om elektriciteit op te wekken en het 
afgraven van de berg om een groot waterreservoir te kunnen 
bouwen. Heel veel dank! 

Prefab-huizen bouwen 
Verweij Houttechniek uit Woerden heeft zes mensen drie 
weken naar Haïti uitgezonden om prefab-huizen te bouwen. 
Op 13 februari kwamen zij aan en 4 maart vertrokken zij. Zij 
hebben 22 huizen gebouwd. Deze huizen zijn ons gegeven 
door Stichting Project Hulp Haïti en worden vervaardigd 
door het bedrijf van Kees en Evelien de Gier (Maxima S.A.)
in Haïti. De vijf mannen en één vrouw hebben enorm 
enthousiast gewerkt. Elke ochtend gingen zij om 6.40 uur 
met Barlande en Saint Pierre op pad om in de bergen twee 
huizen te bouwen. Bedankt! Jullie zijn kanjers! 

Overzichtsfoto van Ecole Soleil de Hollande in Ka-Blain 
Bovenaan het afgraven van de berg en de etage en babyhuis in aanbouw 

Het leven in de bergen in de omgeving van onze scholen 
Vijftien maanden na de aardbeving begint in de bergen rond 
onze scholen het leven weer normaler te worden. Er wordt 
veel op het land gewerkt, op dit moment is er veel kool en 
broccoli te koop. Het is een droge periode, die nog tot in 
april kan duren. Daardoor groeit er alleen groente waar water
in de buurt is. Er zijn kleine stroompjes waar men water 
uithaalt om de groente te begieten. Voor velen is dit een 
dagelijkse taak, die erg zwaar is en uren in beslag neemt. Al 
het drinkwater voor onze school wordt met onze 
vrachtwagen opgehaald in Kenscoff. Binnenkort worden
twee waterzuiveraars geïnstalleerd die geschonken zijn door 
Water for Everyone. Dit is een geweldige stap voorwaarts, 
want in onze bergen is nergens schoon drinkwater te vinden. 
In Godinot en Robin gaat alles redelijk goed, het drinkwater 
is daar ook een enorm groot probleem. Opvallend is dat er 
steeds meer motoren als “taxi” rijden, hiermee verdienen 
jonge mannen hun geld. Er gebeuren erg veel ongelukken 
doordat er vaak drie of vier mensen op één motor zitten. 

Ontmoetingsdag in Orvelte 
Op zondag 8 mei nodigen wij u graag uit voor onze
jaarlijkse ontmoetings- en informatiedag in het
Veldstudiecentrum “De Veldhoeve” in Orvelte. Marijke
is persoonlijk aanwezig. Vanaf 10.30 uur bent u van harte
welkom. Zie achterkant nieuwsbrief voor informatie.

Cholera
Ook in Kenscoff en omgeving is cholera geconstateerd.
Gelukkig zijn mij maar enkele gevallen bekend. Volgens
de laatste cijfers van het Ministerie van Gezondheid is de
cholera-epidemie over haar hoogtepunt heen. Sinds kort
zijn er geen dodelijke slachtoffers meer te betreuren.
Sinds de uitbraak van de ziekte, half oktober 2010, zijn er
4.425 mensen aan overleden, 225668 raakten besmet. Nu
bezoeken nog bijna 800 mensen de behandelcentra. Ver
in de bergen achter Ka-Blain is met behulp van een
helikopter een kliniek voor de preventie van cholera
ingericht nadat enkele mensen cholera hadden gekregen. 

Marijke
Op 30 januari 2011 kwamen Lenie Schepel en ik samen 
aan in Haïti. Nadat wij langs de kinderen in Kenscoff
waren gegaan en wij hen geknuffeld hadden, zijn wij 
doorgereden naar Ka-Blain. Heerlijk weer terug te zijn. 
Lenie is een enorme steun voor mij. Zij helpt mij met 
allerlei werkzaamheden; samen bekijken wij de bouw of
het afgraven van de berg. Samen trekken wij er op uit om 
boodschappen te doen, een school te bezoeken of te 
wandelen in de bergen. Overdag hebben wij ieder ons 
eigen werkzaamheden. Het is erg gezellig samen!  
Het moeilijkste voor mij is dat niets in Haïti gemakkelijk 
gaat, alles moet begeleid en gecontroleerd worden. Alles 
moet honderd keer worden gezegd of uitgelegd. Dit geeft 
mij veel frustratie, maar ik heb me er weer opnieuw mee 
verbonden en besloten hiermee wel door te gaan, want als 
ik het er bij laat zitten, dan blijft alles zo als het was.
Geduld en begrip zijn zeer passende woorden.  

Ik besef dagelijks dat in Haïti alles wat wij doen alleen 
mogelijk is door uw giften, door uw steun en hulp. 
Hiervoor ben ik u heel erg dankbaar en ook ons bestuur, 
de ouders, leerlingen en het personeel beseffen dit. Heel 
veel dank! Warme groet, Marijke



Ka-Blain
Op onze school in Ka-Blain gaat het goed. De onderwijzers
doen hun best. Kempès, onze directeur, heeft elke maandag
een overleg met de leerkrachten. Met veel geduld leert hij
hen hoe ze bepaalde dingen het beste kunnen doen. Zoals
surveilleren tijdens het speelkwartier. Dit is helemaal nieuw
voor onze onderwijzers. Onze school is overvol. Dat is
vooral te merken tijdens de pauzes. Alle lokalen zijn in
gebruik voor onze 795 leerlingen. De kleuters verblijven in
vier houten gebouwen en hebben een eigen speelplaats. De
schoolboeken hebben veel te lijden omdat de leerlingen
grote afstanden afleggen om op school te komen. De boeken
worden soms nat of vuil. De leerlingen weten er niet netjes
mee om te gaan, daarom is besloten om in het nieuwe
schooljaar een gedeelte van de boeken door de leerlingen te
laten kopen. Wij hopen dat daardoor de leerlingen zuiniger
op de boeken zullen zijn. Elke keer als ik de klassen bezoek
is het een plezier te zien hoe blij de leerlingen zijn om naar
school te gaan. Dit geeft mij veel energie. 

Links het nieuwe gebouw met twee klassen in Godinot 
Godinot
Onze school in Godinot heeft nu een prachtige houten
kleuterschool met twee ruime lokalen. Magaly Philidort is
een gediplomeerd kleuterleidster. Zij begeleidt de oudste
kleuters. Het is geweldig haar te zien werken. In het oude
gebouw dat is opgeknapt is een eerste en een tweede klas
gevestigd. In totaal zijn in Godinot 176 leerlingen. 

Robin
De school in Robin is overvol. Er zijn ruim 300 leerlingen.
Voor de leerkrachten is het moeilijk om gewend te raken aan
ons systeem. Door de grote afstand en het vele werk dat er te
doen is, is het erg moeilijk om deze school op niveau te
brengen. Fijn is dat de leerlingen leren lezen en schrijven en
naar school gaan. De kleuters genieten van het speelgoed. 

Wereld Voedsel Programma 
In Ka-Blain ontvangen wij sinds begin november rijst, 
bonen, olie en zout voor alle leerlingen. Vrachtwagens vol 
moeten wij elke maand uit Kenscoff ophalen. Vier vrouwen 
koken elke dag voor alle leerlingen en alle onderwijzers een 
maaltijd. Wij zien een groot verschil bij onze leerlingen, zij 
slapen minder in de klas en werken veel geconcentreerder.
Sinds half februari krijgen wij voedzame koekjes die per tien 
verpakt zijn. Er zitten ook vitamines in. Elke leerling die op 
tijd op school komt, krijgt een pakje koekjes. Dit stimuleert 
hen enorm om op tijd op school te zijn. 

Bouw baby/peuterhuis 
Half op onze school en half op de berg wordt ons
baby/peuter huis gebouwd. Het huis zal dienst doen om
baby’s/peuters in nood tijdelijk op te vangen. In september
zijn wij begonnen met het maken van de fundering. Er is
een stuk berg afgegraven en een stevige muur van 56 cm
diep tegen de bergwand aangezet. Het baby/peuterhuis
wordt ons geschonken door Wereldwijd voor Kinderen.
In september 2011 kunnen Carine, Kathia, Adilien, Genia.
Abigaëlle, Nehemie en Dahlia bij ons in Ka-Blain wonen.
Met veel dank aan: www.wereldwijdvoorkinderen.nl

Vooraan babyhuis, achteraan etage op woningen 
Bouw etage op beide woningen op de school 
De bouw vordert goed van de door papierproducent Sappi
Europe gesponsorde etage. Voor de woning en het
vrijwilligershuis worden alle muren van alle kamers als
eerste gebouwd. Begin maart zijn alle steunbalken gestort
op de hoeken en tussen de muren. Dit geeft stevigheid aan
het gebouw. Daarna komt op alle ramen en muren een
betonnen balk, dan nog een blok. Eind maart hoopt men
met het dak op de hele verdieping te beginnen. Dit is een
enorm karwei dat enkele maanden gaat duren. Alle
materialen als zand, cement, water, blokken, stenen, ijzeren
staven, alles wordt dagelijks door tien mannen op hun
hoofd naar boven gedragen. Wij hebben enorm veel respect
voor de mannen die dit zware werk doen. Met veel dank
aan Sappi Europe: http://sappiideasthatmatter.com/. 

 Uitdelen kleding aan leerlingen               Lenie sorteert speelgoed 

Vrijwilligster Lenie Schepel 
Op dit moment verblijf ik als vrijwilligster in Haïti bij
Marijke. Ik help haar bij het uitzoeken van kleding en
speelgoed dat uit Nederland is gekomen. We delen kleding
en speelgoed uit op de scholen van Marijke aan 1.300
leerlingen. Het is heel fijn om te zien hoe blij die kinderen
zijn, die lachende gezichtjes. De meeste kinderen hebben
vaak maar één shirt en broek, dat is heel wat anders dan bij
ons. Namens de kinderen heel veel dank aan de
Nederlanders. Lenie Schepel 

 



Onze trip naar Haïti 
Op 12 januari 2010 is Léogâne, Haïti het epicentrum van een
aardbeving. Op 20 januari volgde op 60 kilometer noordwesten
van het eerste epicentrum nog een hevige naschok. Een dag later,
op donderdag 21 januari, was er een grote inzamelingsactie in
Nederland, op radio en televisie. De giften konden worden gestort
op giro 555. Met deze actie is € 41.724.126, - opgehaald. Dit
bedrag werd door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking
verdubbeld. Uiteindelijk was het eindbedrag ruim € 111.000.000, -.

Haïti is één van de armste landen ter wereld. Door armoede
worden de bouwvoorschriften niet zo nauwkeurig gevolgd,
hierdoor laat de veiligheid vaak te wensen over. Dat is een
mogelijke verklaring voor het feit dat zoveel huizen zijn ingestort
en zoveel mensen zijn omgekomen. 

Door al deze ellende dacht de familie De Gier, eigenaars van de
timmerfabriek Maxima SA in Port-au-Prince samen met Stichting
Projecthulp Haïti: Wat kunnen wij doen? Het antwoord is: Prefab-
huizen maken. Na het zien op televisie wat voor ellende er is in
Haïti werd er ook in Bodegraven een inzamelingsactie gehouden.
Bodegraven is de geboorteplaats van de familie De Gier. Kees is
naar Bodegraven gekomen om een actie te ondersteunen voor het
verre Haïti.  
Hier begint ons verhaal. Onze werkgever, David Verweij, komt
tijdens de inzamelingsactie in gesprek met de Kees de Gier.
Verweij Houttechniek wil als bedrijf iets doen voor Haïti, maar
geen geld storten op giro 555. Kees de Gier wist wel iets voor
Verweij Houttechniek, het bouwen van prefabhuizen in Haïti. 

Helmut, Mario, Minggus, Nicole, Gerbert, Arie 

Dit idee werd uitgewerkt door David Verweij. Hij werd in contact
gebracht met Stichting Naar School in Haïti. Deze stichting had
namelijk vijftig prefab-huizen gekregen van Stichting Projecthulp
Haïti. Aangezien het een grote klus is vijftig huizen verspreid in de
bergen rond Ka-Blain te bouwen, is het personeel gevraagd om een
vrij uur, een vrije dag, of meerdere dagen te schenken aan dit doel.
Alle medewerkers van Verweij hebben ervoor gezorgd dat er
uiteindelijk zes mensen voor drie weken naar Haïti konden
vertrekken. De zes uitverkorenen zijn Arie van Wijk, Helmut
Eberwijn, Minggus Kakiay, Nicole de Hey, Mario Brons en
Gerbert van Geel. 

Zondag 13 februari 2011. Ruim een jaar na de aardbeving was het
eindelijk zover. Na een lange reis zijn we aan gekomen op de
luchthaven van Port-au-Prince. Hier werden wij opgehaald door,
onze schatten, Marijke en Leny. Na het wegrijden van de
luchthaven begon onze eerste ervaring met de ellende. Links en
rechts van de weg tentenkampen, dezelfde als in het nieuws, alleen
nu met geur. De rit van het vliegveld naar de school duurde twee
en een half uur, dus twee en een half uur met heel veel indrukken.
Het heeft ons een paar dagen gekost om alles wat we gezien
hadden een plekje te kunnen gegeven. 

De volgende dag onze eerste huisjes gebouwd. Wat waren de
nieuwe eigenaren ons dankbaar. Maar wij hebben ze alleen maar
geholpen de huisjes in elkaar te zetten. Voor die tijd moet er heel
veel gebeuren. Het begint met de fundering. Voor deze fundering
zijn heel veel keien, zand en cement nodig. Dit moet allemaal
door de bewoners van de school naar de “bouwplaats” gebracht
worden. We blijven ons verbazen hoe “gemakkelijk” de
Haïtianen dit doen. Als de fundering klaar is moeten ze tachtig
onderdelen, waaruit het huis bestaat, van de school naar de
“bouwplaats” brengen. Probeer zelf thuis maar eens een plaat van
2.44 x 1.22 meter op je hoofd van de ene kant van de straat naar
de andere kant te dragen. Dit is dan nog op een vlakke weg. De
bewoners hebben er natuurlijk alles voor over om een nieuw huis
te krijgen. Maar de dankbaarheid die wij elke dag weer in
ontvangst mochten nemen was zo geweldig.  

Na drie weken nemen wij met gemengde gevoelens afscheid. De
glimlach om fijn weer naar vrouw en kinderen te gaan. Een traan
omdat er nog zoveel is te doen. Stichting Naar School in Haïti
doet zoveel goed werk, maar kan altijd vrijwilligers en donaties
gebruiken. Wij willen graag nog een keer terug komen, om de
stichting te helpen, te kijken hoe het nu gaat met de school en de
huisjes …maar de tijd zal het leren. 

Wij wensen de vrijwilligers en iedereen die bij de stichting
betrokken is nog heel veel succes. En wij willen Leny en Marijke
hartelijk bedanken voor de goede zorgen, gastvrijheid en een
luisterend oor. 

Marijke, wat jij bereikt hebt is ongekend. Wij zullen je nooit
vergeten, net als al die kinderen die je geholpen hebt een
toekomst te geven. Wat begon met een berg in januari 2007 is nu
een school voor 800 leerlingen en binnenkort een opvanghuis
voor 10 kinderen. Echt geweldig! 

Namens Verweij Houttechniek, 
Arie van Wijk, Helmut Eberwijn, Minggus Kakiay,
Nicole de Hey, Mario Brons en Gerbert van Geel. 

Voor een volledig reisverslag kunt u kijken op
http://www.verweijhouttechniek.waarbenjij.nu 



Zondag 8 mei 2011: Ontmoetingsdag in Orvelte 
Wij nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse ontmoetings - en
informatiedag in Orvelte. Marijke Zaalberg is 8 mei
aanwezig. Zij zal vertellen over haar ervaringen, welke hulp
konden wij bieden met uw giften, hoe is de situatie ruim een
jaar na de aardbeving, hoe gaat het met de kinderen op onze
scholen en in ons huis. We vertellen over de werkzaamheden
van de vrijwilligers in Haïti, de huidige bestuurssituatie en de
projecten met Sappi en WereldWijd voor Kinderen. 
Jutter en Kok zijn ook van de partij. Dit vrolijke duo treedt op
met een interactief kindermuziekprogramma. Zij zullen 8 mei
enkele kinderliedjes voor ons spelen. www.jutterenkok.nl.
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom. 
Graag aanmelden voor woensdag 4 mei per e-mail i.v.m. de
catering. Geef daarbij a.u.b. aan als u vegetariër bent. 
De kosten zijn € 10, - per persoon als u gebruik maakt van de 
lunch (broodjes en soep), koffie en thee en cake. Kinderen 
tot 5 jaar € 5, -. Graag gepast betalen bij binnenkomst.  

Aanmelden: ontmoetingsdag@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Indien u geen internet heeft tel. (0593) 370 850 (kantooruren).

Deze dag wordt gehouden in het Veldstudiecentrum  
“De Veldhoeve” aan de Zuideresweg 10, 9441 TZ in Orvelte. 
http://www.veldhoeve.nl. We sluiten af rond 15 uur.

Er is veel te bepraten, beleven en te ontmoeten. Wij hebben
ook weer een verloting. Wij zouden het geweldig vinden als u
komt! U bent van harte welkom.  
Tot zondag 8 mei! Groetend, Dirk van der Wal 
 

Leerlingen van de eerste klas in Godinot. 

Nominatie `Drent van het jaar`.
Graag wil ik u laten weten dat Marijke Zaalberg tot “Drent
van het jaar 2010” is gekozen. Het was een prachtige avond.
Heel veel dank voor uw stem. RTV Drenthe organiseerde de
verkiezing. De verkiezing is er om die inwoner van Drenthe te
eren die zich heeft onderscheiden op het gebied van sport,
cultuur, politiek of in de maatschappij, Marjan

Wederopbouw 
De commissie voor wederopbouw maakt bekend dat 40% van
de 5,3 miljard toegezegde dollars is ontvangen. Van de 1,5
miljoen personen die door de aardbeving dakloos waren
geworden hebben 700.000 nieuwe huisvesting gekregen. Van
het puin is 3 miljoen kubieke meter opgeruimd. Deze gegevens
komen uit de nieuwsbrief van André de Waele.

Begin maart reden Lenie en ik door Pétionville. Het park
tegenover de kerk Saint-Pierre is gedeeltelijk ontruimd.
Meerdere tenten zijn weg; de mensen hebben een huis
gekregen. Ook zagen wij een groot verschil in het afbreken van
kapotte en ingestorte gebouwen en de wederopbouw van
verschillende scholen, het repareren van huizen. Er komt
werkelijk schot in het werk. Dit neemt niet weg dat er nog heel
erg veel te doen is. 

Kliniek, kantoor en toiletten 
In Ka-Blain zijn de kliniek, een depot voor gereedschap en het
nieuwe kantoor in gebruik genomen. Dit gebouw staat naast de
brug bij de ingang van ons terrein. Ook zijn acht toiletten
gebouwd en drie urinoirs. Half maart worden de toiletten in
gebruik genomen. Wij leren de leerlingen hoe een toilet te
gebruiken. Zij hebben geen idee. Voor het doorspoelen van de
nieuwe toiletten gaan wij water gebruiken uit ons bassin onder
de brug, dit water is hier voor schoon genoeg. Een pomp zal het
water omhoog pompen naar een waterreservoir dat op het
toilettenblok komt te staan. 

Onze nieuwe secretaris
Naast Dirk van der Wal, onze nieuwe voorzitter, en André de
Leeuw, onze nieuwe penningmeester kan ik u melden dat wij
ook een nieuwe secretaris hebben: Wim Boer uit Westerbork.
Hij is een ervaren bestuurder en heeft zich spontaan aangemeld.
Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Het bestuur 
Heeft u interesse in ons werk? Wilt u vrijwilliger worden in
Haïti of Nederland? Heeft u algemene vragen of wilt u een
lezing over onze scholen in Haïti. Graag geven wij u
inlichtingen over ons werk. Neem contact op met:  

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl tel. (085) 8771719 
Voorzitter: Dirk van der Wal info@waltec.info  tel. (0524) 582 726 
     Penningmeester: andredeleeuw@kabelfoon.net tel. (0341) 454493

 Secretariaat: Marjan Cornelis: dezonschijnt@planet.nl            
fondsenwerving@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

                   agneshoogkamer@yahoo.com  tel. (0255) 502 445 
marijkezaalberg@hotmail.com  tel. (0593) 370 850 

www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

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

Mocht u liever geen acceptgiro of nieuwsbrief meer ontvangen, dan 
kunt u dit doorgeven aan  administratie@stichtingnaarschoolinhaiti.nl
of Postadres Nederland: Dorpsstraat 12, 7863 PC  GEES

Elk kind heeft recht op: Onderwijs, voeding, kleding en onderdak! 
Wij proberen zoveel 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 KvK te Meppel onder nummer 04 05 76 45.  
In Haïti als ECOLE SOLEIL DE HOLLANDE No. STG-03718-. 


