
Beste sponsors,

Graag willen we tegen het einde van dit jaar weer op 
de hoogte brengen van onze activiteiten in het jaar 2017.

Onze sponsorkinderen zijn weer naar school geweest. Het is voor hen vaak heel moeilijk om voldoende 
aandacht aan de school te besteden. De woonsituatie is heel slecht en vaak zitten ze met een 
hongerige maag op school. Het is daarom wel te begrijpen dat de schoolprestaties soms wat 
achterblijven. Ondanks dat streven we er naar dat ze de school afmaken zodat ze een diploma op zak 
hebben en daardoor een beter toekomstperspectief hebben en we daarna met de sponsoring kunnen 
stoppen.

De samenwerking met Marijke is goed verlopen. We hebben regelmatig contact over de kinderen en de 
gezinnen. Alle kinderen en hun ouders zijn aan het begin van het schooljaar ook weer door Marijke 
gezien. Zij kan haar werkzaamheden voor onze stichting natuurlijk niet belangeloos doen zoals wij altijd 
gedaan hebben en daardoor stijgen de kosten aanzienlijk.

Eén van de sponsorkinderen heeft het afgelopen jaar de middelbare school afgerond. Zij wilde graag 
gaan studeren. De brengt natuurlijk aanzienlijke kosten met zich mee maar omdat dit een heel goede 
leerling is en zij haar uiterste best doet om wat te bereiken hebben we in overleg met de sponsor 
hiermee ingestemd. We zijn benieuwd hoe het gaat. Zij is de eerste leerling die zover is gekomen. 

Het schoolsysteem in Haïti is nogal ingewikkeld en er zijn pas nieuwe benamingen gekomen. We zetten 
het hieronder op een rijtje:

De lagere school (Année Fondamentale AF) is klas 1 t/m 9. Van klas 6 AF moeten de geregistreerde 
scholen allemaal de namen van alle leerlingen aan de inspecteur van dat district doorgeven met de 
resultaten van het jaar. Dus de rapporten van elk kind met naam en geboortedatum erbij gaan naar de 
inspecteur van onderwijs. Klas 9 AF heeft een staatsexamen. De controle hierop doet het ministerie van 
onderwijs. Na het staatsexamen ontvangen alle geregistreerde 
scholen lijsten met alle punten die behaald zijn door elke 
leerling. Dit gaat dus heel officieel.
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Daarna begint de middelbare school: Secondaire I, Secondaire II, Secondaire III en de laatste klas is 
Philo, deze klas heeft weer een officieel staatsexamen. Dat zijn dus vier leerjaren.

Na Philo kan een kind naar de universiteit of een beroepsopleiding gaan volgen.

Na klas 9 AF kan er ook een opleiding op lager niveau worden gevolgd, maar de meesten willen graag 
Philo halen omdat ze dan veel meer kansen op een baan hebben.

In de tijd met Eddy was ik eens bij een bank in Haïti om wat geld op te nemen. Ik vroeg toen aan de 
baliemedewerkster welke opleiding ze had. Ze bleek universiteit te hebben. Ik vond dat verrassend 
maar in Haïti nemen bedrijven mensen aan met een zo hoog mogelijke opleiding ook voor eenvoudiger 
werk. Het is daarom heel belangrijk om een studie af te maken.

Uw  steun is hard nodig. We hopen weer dat u ook de komende tijd ons werk in Haïti wilt blijven steunen. 
We hebben dit heel hard nodig voor huurhuisjes en iets extra’s voor de gezinnen. Zoals u weet gaat bij 
ons alles naar Haïti en maken we in Nederland geen kosten.

Nogmaals allen hartelijk dank en namens onze bestuursleden de allerbeste wensen voor het jaar 2018.

Chris Bijdevaate

Giften:
Uw giften zijn van harte welkom op: 
Rabo: NL20 RABO 0132 8054 99
ING: NL02 INGB 0008 6590 77
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www.habitatpourhaiti.org

http://www.habitatpourhaiti.org
http://www.habitatpourhaiti.org

