
Alhoewel de schoolplicht in Haïti werd ingevoerd
en de grondwet er bepaalt dat het onderwijs gra-
tis moet zijn, onderhoudt de staat nog geen één
derde van de bestaande scholen en laat ze de
andere scholen over aan het vrij onderwijs. Meer
dan 70% van de scholen zijn bijgevolg in privé
handen; op die manier is er dan toch nog een
graad van scolariteit van 67% (1989).

In sommige streken van het land zoals in Vaudreuil
in het Noorden van Haïti op 9 km van de stad Cap
Haïtien is er een explosieve bevolkingsaangroei.
Men schat de bevolking nu op 25000 inwoners
met 6000 schoolplichtige kinderen (van 6 tot 12
jaar). De stad heeft sedert 20 jaar een
Normaalschool voor Onderwijzers die geleid wordt
door de religieuze orde "De Dochters van Maria".
De streek heeft verder veel te weinig scholen die
slechts 40 % van de schoolplichtige kinderen kun-
nen opvangen. Er zijn slechts 4 scholen die elk
300 kinderen kunnen inschrijven. Van de 28 leer-
krachten van die scholen zijn er slechts 12 die een
vorming hebben gekregen in die Normaalschool.

De ouders die de middelen hebben sturen hun
kinderen naar een school in Le Cap. Veel kinde-
ren zijn in september 2003 niet meer naar
school kunnen gaan omdat ook hier de armoede
steeds verder om zich heen grijpt. 75 % van de
ouders hebben het vruchtgebruik van de staats-
gronden die ze bewerken verloren. In Haïti zal
slechts 16 % van de kinderen die het lager
onderwijs volgen het 6de studiejaar halen.

Verbonden aan die Normaalschool hadden de
Zusters in 1985 er ook een klein kinderopvang-
centrum voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Zij heb-
ben moeten vaststellen dat vele van die kinderen
eens dat ze  zes jaar waren en ze dus niet langer
meer in het centrum konden blijven, als straat-
kinderen in de stad terug te vinden waren. De
ouders hadden niet de middelen om ze naar
school te sturen. In 1997 werd dit kinder-
opvangcentrum omgevormd tot een klaslokaal
waarin het eerste studiejaar werd gegeven aan
38 kinderen van 6 tot 11 jaar. 
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Zuster Bernadette tussen de fundamentenvan haar toekomstige school voor lager onderwijs

Een school voor
de kinderen van Vaudreuil
in Haïti



De degelijkheid van de door deze zusters bestuur-
de scholen werd snel bekend en van jaar tot jaar
brachten steeds meer en meer ouders hun kinde-
ren naar deze school. Veel ouders dringen nu aan
dat de school vanaf dit jaar zou uitgebreid worden
met de derde cyclus. Om de school in de nabij-
heid te kunnen houden van de Normaalschool die
ze al 20 jaar hebben, hebben de zusters sommige
zalen moeten omvormen tot klaslokalen die uitein-
delijk dan toch nog niet volledig blijken te beant-
woorden aan de vereisten; ze zijn te klein en zij
krijgen door hun ligging te weinig licht en ze kun-
nen ook niet voldoende verlucht worden. Sedert
twee jaar hebben de zusters een terrein kunnen
kopen waar ze een fatsoenlijk gebouw zouden
kunnen bouwen.

De ouders die verplicht waren hun kinderen ieder
morgen naar de stad Le Cap te brengen zijn heel
wat blij met deze plaatselijke school. Zij winnen
tijd, het kost hen veel minder, hun kinderen ont-
vangen veel beter onderwijs, en er is ook minder
kans op ongelukken want het is een moordend
drukke staatsbaan die naar de stad leidt.
Die ouders, keine boeren en handelaars met een
zeer bescheiden inkomen, zijn al heel blij dat ze
de steeds maar duurder wordende  kosten voor
vervoer niet meer hebben. Het is wel moeilijk om
te spreken over inkomen bij de meerderheid van
de ouders van Vaudreuil. Ongeveer 10% van hen

zijn kleine bedienden bij de gezond-

heidsdienst, niet-gediplomeerde onderwijzers,
tap-tap buschauffeurs, en verder gewone werklie-
den en huismoeders, met een maandinkomen van
750 tot 1500 gourdes (18 tot 36 $US). Anderen
zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op de
hoofdstad Port-au-Prince, nog anderen zijn volle-
dig afhankelijk van hetgeen een naaste of een
familielid die werkt in het buitenland hen
opstuurt. Over het algemeen hebben de vrouwen
een handeltje die hen nu en dan iets opbrengt.
Veel mannen moeten voorzien in het onderhoud
van 4 tot 6 kinderen, kinderen van verschillende
moeders. Die kinderen leven dan bij een tante of
een grootmoeder. De families hebben gemiddeld
3 schoolplichtige kinderen. 

Om die op school te kunnen houden en ze te voor-
zien van het strikt minimum is er een jaarinkomen
van 15000 gourdes, zijnde 365 $US nodig. Een
rit met de tap-tap kost normaal 10 gourdes.  

Sedert 20 jaar vormt de Normaalschool van
Vaudreuil jonge onderwijzers. Tijdens hun oplei-
ding stellen ze zich gratis ten dienste van de
bevolking en leren ze in hun vrije tijd de volwas-
senen lezen en schrijven. Het zijn ook zij die les
geven aan de kinderen in die niet goed aangepas-
te leslokalen van de Normaalschool. Met de
schoolkinderen hebben wij allerlei schoolfeestjes
en optredens georganiseerd en dat heeft ons wat
geld opgebracht. De ouders hebben allerlei mate-
rialen aangebracht : stenen, zand, water en met
de steun van de bevolking hebben we de funda-
menten van het nieuwe gebouw kunnen maken.
De ouders, ieder in hun beroep, als metser,Kinderen voetballen op een braakliggend stuk grond

Als we nu onze hulp aan de bevolking van Haïti
stoppen (zoals vele NGO’s dat doen) dan doen we
niets anders dan hun noden nog groter maken.

Laat ons uit solidariteit hun projecten verder
ondersteunen; hun kinderen zijn hun hoop.
Steunen wij hen in hun scholen.

Met dank in hun naam.



schrijnwerker, zelfs als handelaar in oudijzer, hel-
pen ons bij de verdere bouw. Verder engageren ze
zich tot een bijdrage van 100 gourdes en willen ze
meewerken aan allerlei activiteiten, feestelijkhe-
den en kermissen om fondsen te verzamelen voor
het nodige meubilair voor de school.

Met dit project willen wij uiteindelijk aan de
bevolking, voor 600 kinderen van 5 tot 12 jaar,
een basisonderwijs aanbieden dat in Haïti beant-
woordt aan de behoeften, namelijk het lager
onderwijs van de eerste en de tweede cyclus.

Hiervoor moeten we een school hebben met 8 les-
lokalen en bijhorende burelen voor administratie
en andere diensten die 600 kinderen kan opvan-
gen. De regering heeft reeds aan drie van onze
leerkrachten een maandloon van 3500 gourdes
toegezegd en we hebben ook eenzelfde formele
belofte gekregen voor onze andere leerkrachten.

Haïti maakt voor het ogenblik een zeer zware poli-
tieke crisis door, maar bij de bevolking leeft de
overtuiging dat er betere tijden op komst zijn. Hier
in Vaudreuil is de toestand opnieuw rustig en her-
nemen we onze dagelijkse activiteiten.

Zuster Bernadette Hilaire
Vaudreuil

Haïti

• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
• Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand 

formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ of ...... € (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-...... 
overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : ................................................................................ Voornaam : ...............................................................

Straat : ................................................................................ Nr : ......

Postnummer : ........................ Gemeente : ..........................................

Datum : .................................... Handtekening :

Herinnert u zich nog onze oproep voor Sri Lanka
(onze editie van december 2003).
Onze dank aan allen die ons geholpen hebben
om allerlei studiemateriaal ter plaatse te laten
maken; wij hebben een kleine plaatselijke
onderneming aan het werk kunnen zetten en zij
hebben voor 60 klaslokalen de nodige ban-
ken, tafels en ander klein lesmateriaal gemaakt.

Een tijd gelegen zijn het Congolese verplegers
geweest die allerlei medisch materiaal hebben
kunnen kopen.

UW GIFTEN ONDERSTEUNEN HET GANSE
JAAR DOOR ZEER VELE  ONTWIKKELING-
PROJECTEN EN VERBETEREN GEVOELIG
DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN VEEL
ZEER KINDEREN EN HUN FAMILIES ...

Een turnpauze vóór de niet aangepaste 

en nu in gebruik zijnde omgevormde 

klaslokalen van de Normaalschool. 



SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :

Haïti :

help 

de zusters bij het 

bouwen van een

school voor

600 kinderen 

van 5 tot 12 jaar.
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P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. Verlaten Kinderen

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.

Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.
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