Stichting Bon Timoun
Waardevol onderwijs in Haïti
9 december, 2021
Lieve vrienden van de kinderen in Haïti en van Stichting Bon Timoun,
Het is een spannend jaar geweest in Haïti. Het coronavirus houdt iedereen al meer dan 1,5 jaar
lang in de greep maar naast het virus werd in Haïti tijdelijk de noodtoestand afgekondigd. Dit jaar
werd in juli de President doodgeschoten, op 14 augustus was er een nieuwe aardbeving in het
zuidwesten van het land en er is aanhoudend geweld en kidnapping door bendes die controle
hebben over buurten en hele streken. De veiligheidssituatie is gevaarlijk en de politieke en
economisch situatie onzeker. Brandstof en voedsel blijven in de haven geblokkeerd, met als
gevolg een enorm tekort aan benzine en elektriciteit. En omdat het meeste voedsel en
bouwmaterialen worden geïmporteerd, zijn ook hier tekorten en stijgen de prijzen constant.
Ondanks alle uitdagingen en onzekerheden hebben onze leraren de moed gevonden om door te
gaan. Ze zijn elke dag weer opgestaan, de deur uitgegaan, hebben bij gebrek aan vervoer uren
naar school gelopen en zijn zich blijven inzetten voor de leerlingen. Ze zijn erin geslaagd om
‘onze’ drie scholen bijna altijd open te houden. De scholen die een veilige, liefdevolle thuishaven
zijn voor de leerlingen. Wat een prestatie!
Met behulp van een speciale inzamelingsactie heeft
Stichting Bon Timoun steun van kleine fondsen en nieuwe
donateurs weten te krijgen voor schoolspullen én voedsel,
hetgeen nu, meer dan ooit, onontbeerlijk is. Het is ons
gelukt om de leerlingen bij de start van dit nieuwe
schooljaar afgelopen september van een backpack,
schoolspullen, schoolt-shirt en boeken te voorzien, plus
een maaltijd op school. Hoe geweldig is dat!
Bon Timoun is nauw betrokken bij de gang van zaken op de scholen, verbeteringen van de
infrastructuur, budgetten en speciale feestdagen. Wekelijkse hebben we online besprekingen
met elkaar. Ook zijn de trainingen in onderwijs in menselijke waarden, dat onze scholen
karakteriseert, online doorgegaan. Momenteel worden acht nieuwe leerkrachten ingewerkt in
de pedagogie die karaktervorming en zelfontwikkeling bevordert en zorgt voor een positief
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schoolklimaat. Er zijn speciale lessen waarin een ‘goede kwaliteit’ zoals respect, eerlijkheid, of
samenwerking aandacht krijgt met een verhaal, lied, citaat, activiteit en mindfulness oefening.
Bovendien zijn de kernwaarden verweven in alle aspecten van de school en in het curriculum.
We weten dat zowel de leerkrachten als de leerlingen zeer enthousiast zijn over deze methode.
Een aantal nieuwe ontwikkelingen in 2021:

•

•

•
Onze grote droom om onze leerlingen voedsel te kunnen
geven is in vervulling gegaan. Sinds de start van het nieuwe
schooljaar in september, kunnen we de helft van de leerlingen
dagelijks een maaltijd geven. Op de EMNJ school in Galette is een
keuken gereed gemaakt, zijn twee koks aangenomen en krijgen de
200 kinderen (plus enkele kinderen rond de school) dagelijks een
warme maaltijd. Op de ABC de la Vie school krijgen de 95 leerlingen
een ontbijt. Op de EMNJ school in Torcelle is het nog niet mogelijk
om een maaltijd te verzorgen maar we hopen daarvoor nog op uw
steun. Het is onze innige wens de maaltijden te kunnen voortzetten.
Alhoewel het natuurlijk een grote kostenpost is, is het voor een groot aantal kinderen de
enige regelmatige maaltijd die zij krijgen.
Er zijn nieuwe leerkrachten aangenomen zodat de klassen waar eerst leerlingen uit
meerdere groepen bij elkaar zaten nu opgesplitst zijn. Zo heeft de ABC school nu weer
een volledig leraren team.
Er zijn sportleraren aangenomen en er is sport materiaal aangeschaft. Dit kon dankzij de
hulp van Fitgirl Nederland. Fitgirl maakte, samen met Bon Timoun, speciale online fitness
video’s voor kinderen en ouders en verkoopt die online. Een deel van de opbrengst gaat
naar Bon Timoun.

Sportles op EMNJ Torcelle
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Er zijn speciale dagen gevierd: de nationale dag van de vlag,
dag van werk en landbouw, herdenking van de Haïtiaanse
vrijheidsheld Dessaline, en de ‘dankbaarheid voor school’dag die de ABC school bedacht, een dag waarop zowel de
leerlingen als de leerkrachten hun waardering naar elkaar
uiten. Ook zijn er sportdagen, voetbal toernooien en
natuurlijk Kerst.
In de tuinen van de twee EMNJ-scholen zijn bomen geplant
en wordt de grond verbeterd om het volgende seizoen
schooltuinen aan te kunnen leggen.
Er zijn in vier van de twaalf klaslokalen cementvloeren Herdenking van Dessaline door de
gelegd. Omdat de stoffige grond veel overlast geeft en deze kleuters op EMNJ Torcelle
heel moeilijk schoon te houden is hopen we dit schooljaar in de andere acht lokalen ook
cementen vloeren te kunnen leggen.
Het drinkwater bij de school in Galette wordt goed door buurtbewoners gebruikt. Door
de aanwezigheid van de school en de waterput vestigen nieuwe bewoners zich rondom
en worden er nu ook huizen gebouwd in plaats van de huidige hutten.
Wij hebben net het goede nieuws ontvangen dat ons verzoek is ingewilligd door “Stichting
voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K.” in Alkmaar om een buitenkantine met tafels
en banken, plus urinoirs te kunnen bouwen in de school in Galette. Fantastisch dus!
Wij zijn nog op zoek naar extra fondsen voor toiletten.

De mensen in Haïti kunnen veel hulp gebruiken, maar hun grootste kracht is hun vertrouwen,
doorzettingsvermogen en veerkracht. Daar leren wij veel van. Behalve het verbeteren van de
dagelijkse situatie op de scholen, bouwen wij samen aan een nieuwe generatie voor een betere
toekomst. Ieder kind heeft het recht haar of zijn talenten te ontdekken, intellectueel te groeien
en integere sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dit zijn de taken van onze scholen. Het was
hartverwarmend te horen dat ouders van leerlingen die nu op de middelbare school zitten,
terugkwamen om te zeggen dat hun kinderen zoveel complimenten kregen op hun nieuwe school
omdat zij zo goed en gemotiveerd werken. Op onze vraag waar dit aan te danken was
antwoordde Mr Joseph, directeur van beide EMNJ-scholen: ”Onze leerlingen voelen zich bij ons
echt gerespecteerd en gehoord. Dit is uniek voor hen. Daarom zetten ze zich totaal in.”
Dit is de ware beloning voor het werk van Stichting Bon Timoun. Met heel veel dank aan ieder
die dit mogelijk maakt en hopend op uw trouwe steun,
Voor Stichting Bon Timoun,
Lalita de Goederen en Katinka van Lamsweerde
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Groep 6 EMNJ Galette

Nieuwe boeken voor de kleuters op ABC

De tuin in EMNJ Torcelle

Zalig Kerstfeest!

Klaar voor een nieuwe dag op EMNJ Galette
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