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Kyrk Baker, BHM coordinator: concrete construction was used and it was accomplished 

under the leadership of Boss Noel. Roof and furniture were built with help of local 
carpenters. Dutch participants worked alongside them building the school.” 
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Doel 
Het programma in Haïti zet in op het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van het basisonderwijs in 
het Atrel District. In de periode van 2016 - 2020 worden 6 basisscholen met circa 1.250 leerlingen 
ondersteund. Resultaten hiervan is dat er meer kinderen naar school kunnen en deze ook afmaken. De 
faciliteiten voldoen aan de nieuwe voorschriften van de overheid waardoor de scholen hun licentie 
behouden.   

Projectactiviteiten 
In Moulin Gouane worden drie nieuwe klaslokalen bijgebouwd waardoor de school over zes lokalen 
beschikt die aan de eisen voldoen. De afmetingen van de lokalen bedragen 15 mtr. x 7 mtr. Ook wordt de 
watertank afgebouwd en komt er extra schoolmeubilair. Sportactiviteiten, ontmoetingen, 
kinderprogramma, discussies en huisbezoeken zorgen voor intensieve interactie tussen de gemeenschap 
en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een proces van verandering in gang wordt gezet.  

Uitvoering en voortgang 
Dit was een project waar de flexibiliteit van de Nederlandse groep flink op de 
proef werd gesteld. Werken bij temperaturen van 50˚ Celsius viel niet mee. In 
overleg met de aannemer is er een aangepast schema gemaakt om de heetste 
delen van de dag te ontwijken. Aannemer Boss Noel (zie foto) en de 
gemeenschap hadden het project goed voorbereid, de fundering was klaar en de 
meeste bouwmaterialen aanwezig. Nieuwe (openbare)gebouwen moeten het 
orkaanseizoen kunnen doorstaan omdat ze als schuilplaats gebruikt worden en 
daarom zijn de eisen verscherpt. Dergelijke gebouwen moeten onder andere 
gewapende betonnen kolommen (foto hieronder) op de hoeken van de muren 
hebben en meer dakspanten (zie foto hieronder) met een degelijke verankering 
op de betonnen ringbalk.  

 
Bij het vertrek van de groep was de ruwbouw 
inclusief het dak klaar zoals op de foto hiernaast te 
zien is. Ook de extra bankjes en tafeltjes, die met hulp 
van de deelnemers gemaakt waren (zie foto 
hieronder), waren af.  
Doordat dit deel van Haïti opnieuw geteisterd werd 
door tropische stormen en orkanen kwam de afbouw 
stil te liggen omdat het herstellen van de schade aan 
hun huizen de eerste prioriteit had voor de inwoners 
van Moulin Gouane. In de periode daarna zijn de 
klaslokalen afgebouwd, gestukadoord en van deuren 
voorzien. De watertank is verstevigd en daar wordt nu de 
laatste hand gelegd. Project updates en foto’s zijn te vinden op 
de website worldservants.nl/projectarchief2017.  
 
De Nederlandse jongeren gingen goed om met de situatie op de 
bouw en dat maakte indruk op de inwoners van Moulin 
Gouane. Een aantal deelnemers had een natuurlijk talent voor 
de omgang met de lokale bevolking. Zij hadden op de bouw 
vaak veel lol met elkaar. Of men elkaar begreep was niet zo 
belangrijk, de pret was wederzijds duidelijk. In de groep is veel 

https://www.worldservants.nl/haiti/HA117
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gesproken over de houding van de Haïtiaanse bevolking richting blanken en ook over de veerkracht van de 
bevolking na de vele natuurrampen die ze meegemaakt hebben. De jongeren kwamen tot de conclusie dat 
wij in het Westen nog wat van deze mensen kunnen leren als 
het gaat om gericht zijn op wat je wel hebt in plaats van op de 

tegenslagen en wat je allemaal niet hebt. De groep moest 

ook leren omgaan en begrijpen waarom niet iedereen 

positief op hun aanwezigheid reageerde. Dat leverde veel 

gespreksstof op over de rol van de blanken in dit land, 
voodoo en het slavernijverleden. Echter doordat er veel 
onderling contact (interactie) was, werden zowel de 
deelnemers als de bevolking opener naar elkaar toe en 
leerde men elkaar beter kennen. Dit kreeg vorm door twee 
keer een voetbalwedstrijd Haïti – Nederland te spelen, de 
Haïti Express waarbij de deelnemers samen met de 
bevolking opdrachten moesten uitvoeren als water halen, 
ezel rijden, het volkslied leren, samen koken en blijven overnachten bij een familie. Verder werden de 
markt, een ziekenhuis en een vrouwenclub bezocht. Ook het kinderprogramma met gemiddeld zo’n 60 

kinderen die er iedere werkdag waren droeg daaraan bij. Op het slotfeest waren er 110 kinderen die 

allerlei ‘Hollandse spelletjes’ deden. 

 

Resultaten 
Eind februari waren de lokalen zover afgewerkt, met schoolborden op de muur, dat ze in gebruik genomen 
konden worden. Zie de twee foto’s hieronder van een van de drie nieuwe lokalen. Daardoor beschikt de 
basisschool nu over zes degelijke lokalen voor de groepen 1 tot en met 6 waardoor de ruim 170 leerlingen 
niet meer bij elkaar in de klas hoeven te zitten. Iedere klas heeft nu een eigen lokaal wat ook door de 
leerkrachten zeer gewaardeerd wordt. Zij geven aan beter les te kunnen geven dan voorheen. Het is 
rustiger in het lokaal en de kinderen kunnen zich beter concentreren. De hoofdmeester verwacht dat nu 
meer kinderen de school – klas 6 – afmaken en slagen voor het examen zodat het percentage boven de 
50% gaat uitkomen.  
 
Partner BHM heeft de school opgenomen in haar sponsorprogramma zodat er middelen beschikbaar 
gesteld worden die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het aangeboden onderwijs verder zal verbeteren. 
Dit is ook een belangrijke hulp bij het laten groeien van de school qua aantal klassen (een volwaardige 
basisschool heeft 9 klassen) en leerlingen. De verwachting is dat erna de zomervakantie met een klas 7 
gestart kan worden. 

 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 84 
t/m 90. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2017 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 


