
Hart voor Haïti

Het is niet in de hele wereld de gewoonste zaak 
van de wereld om tijdens je jeugd naar school te 
gaan. In Haïti zeker niet. Daar wonen de mensen 
met veel personen in een klein huisje, hebben 
geen opleiding gehad en beschikken over net vol-
doende geld voor een bordje rijst. In deze om-
standigheden kun je je voorstellen dat het voor 
de kinderen in zo’n gezin niet mogelijk is om een 
opleiding te volgen. Geen opleiding betekent 
geen baan; geen baan betekent armoede en ar-
moede betekent een uitzichtloos bestaan. Het is 
een land wat door dictators in de afgelopen tijd 
volledig is kaalgeplukt. En door orkanen en de 
aardbeving verworden is tot een land vol van on-
zekerheid en angst. 

School
Sponsoring Plan 
 



Doel
Stichting Hart voor Haïti wil jongens en 
meisjes in Haïti een kans geven om uit deze 
situatie te komen. En door middel van on-
derwijs een kans bieden op een betere toe-
komst. Dit willen we doen voor kinderen 
die op het kinderdorp Bon Repos wonen 
maar ook voor kinderen uit de omgeving.  

Scholen
Zowel op het kinderdorp Bon Repos als in 
Leogane (een plaatsje hoog in de bergen) 
hebben we de verantwoordelijkheid voor 
een school. Een schoolgebouw bestaat uit 
2 verdiepingen met in totaal 15 klasloka-
len, een bibliotheek, een lerarenkamer en 
een directiekamer. Het onderwijs is ver-
deeld in een kleuterschool, een basisschool 
en een middelbare school. 
De leraren hebben allemaal een leraren-
opleiding gehad en volgen een door het 
ministerie opgesteld onderwijsprogram-
ma. Stichting Hart voor Haïti geeft op dit 

moment aan ca. 
1000 kinderen 
de kans om 
een opleiding 
te volgen. 
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Schoolsponsoring
U kunt het onderwijs op de school in Bon 
Repos en in Leogane ondersteunen via ons 
school sponsoring plan. 
In Bon Repos verwelkomen we dagelijks 
60 kinderen op de kleuterschool, 350 op 
de lagere school en 120 op de secondairy 
school. 
In Leogane vinden zo’n 470 kinderen hun 
weg naar de school. Vele hebben soms 
een urenlange wandeling achter de rug 
alvorens ze op school aankomen maar ze 
weten dat ze zonder onderwijs geen toe-
komst hebben in Haïti. 

Sponsorgeld
Bij schoolsponsoring kiezen we er voor om 
niet per individuele leerling te sponsoren. 
Maar juist voor de hele school inclusief de 
algemene lasten de sponsoring te gebrui-
ken. Hierdoor kunnen we de investering in 
schoolsponsoring relatief laag houden. 
De schoolsponsoring is voor kinderen bui-
ten het project waarvan de ouders in de 
meeste gevallen te arm zijn om schoolgeld 
te betalen. Dankzij de hulp van een spon-
sor kunnen deze kinderen een opleiding 
volgen. Door de sponsoring kunnen de on-
derwijzers, boeken, schoolkleding en alle 
andere benodigdheden voor het volgen 
van een studie worden betaald. 
De maandelijkse bijdrage bedraagt 3 15,- 
per maand. 
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Contact
Uiteraard willen wij u graag betrekken bij 
het werk van onze stichting. 
Via onze nieuwsbrief en website (www.
hartvoorhaiti.nl) houden wij u graag op 
de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
de projecten. 
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen 
met het secretariaat (secretariaat@hart-
voorhaiti.nl) waar u met al uw vragen te-
recht kunt. 
Wilt u een uitgebreid verslag lezen over de 
onderwijssituatie op Haïti, surf dan 
naar: www.hartvoorhaiti.nl/on-
derwijs.htm.
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