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BUITENKANTINE, TAFELS, TOILETTEN 
VOOR SCHOOL IN GALETTE, HAITI 

 

Haiti is het armste land in het Westelijk halfrond, 170e van de 189 landen in het Human 

development index van de Wereld Bank. 60% van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens. Het doel van Stichting Bon Timoun, dat “goed kind” betekent in het 

Haïtiaans, is om onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk te maken. Zij steunt 

hiervoor drie basisscholen in de hoofdstad van Haïti. De scholen die Stichting Bon 

Timoun ondersteunt zijn in 2009 en 2011 opgezet door zeer toegewijde jongeren om 

kinderen uit arme gezinnen toch een kans op onderwijs te geven. De leerkrachten zelf 

zijn arm. Dankzij de steun van Stichting Bon Timoun gaan er 590 kinderen naar school.  

  

Eén van de scholen ligt in Galette, een uitgegraven 

rivierbedding die na het sluiten in 2016 van de 

kampen (opgezet na de aardbeving van 2010) met 

eigengebouwde hutten bezet is. Ouders zijn Mr 

Joseph (directeur van een andere school) komen 

vragen om ook hier een school te starten. 

Landeigenaren hebben een stuk grond ter 

beschikking gesteld en iemand heeft tweedehands 

materiaal geschonken zodat de school in 2018 kon 

openen. In drie jaar tijd komen hier nu al 200 

leerlingen. Dit is het allerarmste gebied zonder enige 

voorzieningen. Door de aanwezigheid van deze 

school settelen nieuwe gezinnen zich rondom en de 

school is een belangrijk ankerpunt in de 

gemeenschap geworden.  

 

Het project is om een eenvoudige buitenkantine te bouwen van 5 bij 7 m zodat de 

kinderen hier kunnen eten, maar ook andere activiteiten kunnen doen en een plek in de 

schaduw hebben. Drie grote tafels met banken (voor 12 kinderen per tafel) zullen, 

behalve voor het eten, voor andere activiteiten gebruikt worden zoals buitenlessen, 

handarbeid, huiswerk etc. Het bouwen van twee toiletten één voor meisjes en één voor 

jongens is essentieel voor de 200 kinderen van deze lagere school.  
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