Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti
De VGSH heeft weer een bevlogen jaar achter de rug, er heeft wisseling plaats gevonden in het
bestuur en Sandra is verhuist naar Canada en woont in Montréal .
Ria Paauw heeft haar functie als voorzitter neergelegd, voor haar is Gerda Stam in de plaats
gekomen. Gerda is tijdens de jaarvergadering 6-7 2-13 met meerderheid van stemmen, aangenomen.
De vereniging bestaat uit 3 bestuursleden Marijke Twisk secretaris; Roel Kneppers penningmeester
en Gerda Stam als voorzitter en Sandra als algemeen bestuurslid.en is projecbegeleider voor de
projecten in Haiti.
Het bestuur is 7x bij elkaar geweest en er is 1 maal een jaar vergadering gehouden.

In de leden vergadering is uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van de projecten die VGSH wil
ondersteunen i.s.m La Foundation L’École Verté in Haïti en de aanpak hiervan.
De bestuurs overleggen waren gericht op:
Herplaatsen van de computers
Contact met Marijke Zaalberg www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Afscheid nemen van Sandra Rénélique
Aanvraag subsidies.
Lopende projecten
Vernieuwen van de website
ANBI Status
IBAN
Donateurs.
Financieel overzicht.
Herplaatsen van computers
De computers stonden al een jaar ongebruikt opgeslagen bij Jaco Mijnheer in de schuur, in de leden
vergadering is besloten om de computers aan een goed doel te schenken in Nederland omdat de
kosten voor het verschepen naar Haïti boven de begroting uit kwam. St KOOK heeft de computers
opgehaald met de afspraak dat wij een sponsor aanvraag in kunnen dienen bij hen.
Gesprek met Marijke Zaalberg
Alvorens dat Sandra naar Canada verhuisde hebben Gerda en Sandra een gesprek gehad met
Marijke Zaalberg in juli. Marijke werkt al 20 jaar aan projecten in Haïti, en richt zich ook op een
duurzaam ontwikkelingsplan voor de kinderen en scholen haar Stichting heet Stichting naar school in
Haïti … (Marijke heeft een school met 1000 kinderen en de school heet: Le Soleil de Hollande)
k voor de samenwerking met het kweken van Macdamia bomen in Ka-Blain, Kenskoff. Marijke was
hierover heel enthousiast en Sandra heeft gelijk deze afspraak aangepakt voor het ontwikkelen van
het project Macadamia voor een samenwerkingsverband. Het blijk dat onze vereniging veel
overeenkomsten heeft met Stichting van Marijke Zaalberg. zie website
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl
Het Project Macadamia wordt met diverse organisatie in Haïti ontwikkeld (met het ondersteuning van
Dominikaanse Republiek en Guatemala) en het is de bedoeling om officiële in 2104 te starten met het
zaaien van de bomen op drie plaatsen.
Op het stuk grond waar Marijke Zaalberg haar Macadamia bomen wil planten is achteraf een stuk
grond geweest van een tante van Sandra, dit is wel heel toevallig.
Sandra verhuist naar Canada
Sandra is in augustus verhuisd naar Montréal met haar dochter en zit nu dichter bij ( het vuur) Haïti en
de Fondation L’Ecole Verte ( Erik) gelukkig is het contact met Sandra via skypen weer dichtbij
Nieuwe Website
De website is aan vernieuwing toe en Artiom Emelianov gaat de VGSH helpen met het vernieuwen
van de website.
We werken met Word-Press en hiermee kunnen we zelf de website weer goed bijhouden, vanaf half
januari 2014 zal hij vernieuwd en online zijn.

Aanvraag subsidies.
Er worden momenteel een sponsor aanvraag gedaan bij Stichting KOOK voor aanschaf van
computers en bij de Rotary club.
ANBI Status
Van de overheid moeten alle organisaties die een ANBI status willen behouden zich kenbaar maken
op de website. Vanaf januari 2014 is VGSH zichtbaar met de ANBI status op de website met
gegevens en de beschrijving van alle projecten en de financiën. Bedoeling hiervan is dat donateurs
/leden het bedrag dat zij overmaken aan VGSH bij minimaal €100, bij de belasting kunnen opgeven
als schenking.

Jaco Mijnheer heeft zijn functie als bestuurslid per 1-1-2014 neergelegd.

Sinterklaastmarkt
In November 2013 heeft het bestuur mee gedaan met de Sinterklaasmarkt in de Vrij School Bergen.
Er was een grote opkomst en zij heeft met de verkoop van diverse spullen € 189,- op gehaald voor de
vereniging.
Niet Balen maar Stralen heeft dit jaar € 500,00 opgebracht eindstand staat nu op € 6160,00.
http://www.medischebasiskennisconamore.nl/con-amore/geluksbandjes-niet-balen-maar-stralen/

Nieuwe en Lopende projecten
De vereniging heeft 4 projecten uitgewerkt i.s.m La Fondation L‘École Verte d’Haïti
Vanuit het bestuur is dit jaar gekeken hoe we een project voor duurzame samenwerking en
ontwikkeling voor scholen kunnen opzetten. Van hieruit is het project Solitair ontstaan. (zie
projectbeschrijving 1)
Daarnaast is er voor het Macadamia project nog een aandachtspunt ontstaan en wel het aanschaffen
van een Jeep.
(zie project beschrijving 2)
Hieronder een korte beschrijving van de duurzame projecten die VGSH graag onder de aandacht wil
brengen voor de sponsoring en donaties voor de komende jaren.

1.SOLITAIR; een stand-alone klaslokaal met computers + zonnepanelen
Om in de groeiende behoefte aan lesruimte, energie en computers in Haïti te voorzien ontwikkelt de
vereniging thans het project SOLITAIR. De bedoeling is een werkruimte te ontwerpen die geheel los
van de lokale infrastructuur kan functioneren. Het betreft bijvoorbeeld een klaslokaal, zonnepanelen,
draadloze verbinding met een beschikbaar netwerk, computers, een printer, energieopslag en een
veilige bergruimte voor de leermiddelen. De werkruimte dient lokaal te kunnen worden gebouwd en
onderhouden. De vereniging ontwikkelt het project SOLITAIR samen met Coöperatie Bergen Energie
in Nederland.
Stand van zaken
De vereniging en haar partner ontwikkelen het project thans op papier in overleg met La Fondation
L’École Verte d’Haïti. De bedoeling is een eerste SOLITAIR in 2014 te kunnen bouwen in Pétionville,
in het project ECOFA.

2. Jeep voor La Fondation Lécole Verte t.b.v. Macadamia-projecten
De macadamia-boom groeit vanaf een hoogte van 500 m. Het wegennet in Haïti is niet goed verzorgd
en vaak zijn de locaties niet bereikbaar door het ontbreken van wegen. La Fondation L’École Verte
d’Haïti heeft geen eigen vervoermiddelen. Een Jeep te huren kost US$ 150 per dag. Om de drie
locaties te bezoeken is US$ 1080 per maand nodig. De Fondation wil graag kunnen beschikken over
een eigen Jeep.

Stand van zaken
De vereniging steunt La Fondation L’École Verte d’Haïti die lokaal het project wil uitvoeren.
Sandra gaat in maart 2014 naar Haïti om het project te presenteren .
3. Schoolproject in Grand Goâve
Het project voor de bouw van een schoolgebouw voor 200 kansarme kinderen in Petit Paradis. De
lessen worden nu gegeven in tijdelijke voorzieningen. De toekomstige school zal bestaan uit twee
hoofdgebouwen met bijgebouwen die op twee verschillende terreinen gelegen zijn. De sectie
basisonderwijs wordt gebouwd op een terrein van 2500 m2 in Grand-Goâve en het gebouw voor de
sectie voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen op een terrein van 1,5 hectare in Petit Paradis.
Het schoolgebouw wordt opgezet volgens het concept van Earthship. De bedoeling is dat al het
materiaal voor de bouw van de school uit de omgeving wordt gehaald en dat de nutsvoorzieningen
zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen zoals zon
en biomassa. Bij de bouw zal de lokale bevolking zoveel mogelijk worden betrokken.
Stand van zaken
De kinderen in Grand-Goâve krijgen nu les dankzij de inzet L’École Communautaire la Renaissance in
Grand-Goâve, een groep jongeren die een denktank hebben opgericht voor het verbeteren van de
kansen van kinderen. Er zijn op dit moment te weinig middelen om de bouw te kunnen starten.
Doordat het merendeel van de mensen uit de omgeving analfabeet is, kon er niet aan de
voorwaarden van subsidiegevers worden voldaan om goed onderbouwde aanvragen op papier te
zetten. Hierdoor is het project gestagneerd. Er staan 2 waterputten en een noodgebouwtje. Het
accent ligt nu op continuering van het onderwijs aan de 200 kansarme kinderen. De vereniging geeft
financiële steun aan La Fondation L’École Verte d’Haïti die de voortzetting van onderwijs zoveel
mogelijk steunt.
4. Schoolproject ECOFA in Pétionville
Gemeenschapsschool ECOFA is officieel in 2007 van start gegaan en heeft drie kleuterklassen en
negen klassen in de basisschool. Het nieuwe schooljaar is begonnen met totaal 480 inschrijvingen,
van de kleuterklas tot het 6e leerjaar. De school heeft op dit moment te maken met heel veel
moeilijkheden: er wordt lesgegeven in een tent en de zonnepanelen leveren te weinig energie op. Er
is geen aansluiting op elektriciteitsnet en er zijn onvoldoende leermiddelen zoals computers
beschikbaar. De lessen vinden in de ochtend plaats. In de namiddag en in het weekend worden
beroepsopleidingen voor kok, bakker en informaticus gegeven. Voor de lessen in de kleuterklas werd
gekozen voor de Montessorimethode. Voor de basisschool volgt ECOFA het leerplan van het
Haïtiaanse Ministerie van onderwijs. De kinderen van ECOFA worden gevonden door huisbezoeken
en straathoekwerk. De school functioneert dankzij materiële en financiële schenkingen en de
vrijwillige betrokkenheid van vrienden en het personeel van FAVAJ, een lokale organisatie voor
gemeenschapsontwikkeling.
Stand van zaken
De vereniging geeft financiële steun aan La Fondation L’Ecole Verte d’Haïti die het project samen met
FAVAJ uitbouwt.

5. Herbebossing met Macadamia bomen
De macadamia boom groeit van af een hoogte van 500 m. De herbebossing is een project van La
Fondation L’École Verte d’Haïti . Er is een begin gemaakt met de kweek van de bomen in Fontamara,
Ka-Blain, Grand-Goâve en 3 anderen plaatsen. Het kweken van de eerste zaailingen is gestart.
Binnenkort hoopt men deze te kunnen uitzetten in het binnenland bij diverse herbebossing
projecten. Men overweegt hiervoor coöperaties van lokale arbeiders op te zetten. Men wil op drie
locaties het project realiseren. Bij Grand-Goâve (provincie west), in Fontamara (provincie west) en in
Ka-Blain (provincie west). Hiervoor zijn ook drie kwekerijen (serres) nodig waarin men tevens eigen
bloemen, fruiten en groeten produceren.
Stand van zaken
De vereniging steunt La Fondation L’École Verte d’Haïti die lokaal het project ondersteunt.

6. Auberge Rose Laurent-Michaud in Port au Prince
De vereniging steunt de lokale organisatie FAVAJ om het opvanghuis ‘Maison d’accueil Rose Laurent
Michaud’ op te richten. De Auberge (herberg) zal gebouwd worden in Carrefour Feuilles een
sloppenwijk van Port au Prince. Het project beoogt leef- en werkruimte te bieden aan personen met
een zware handicap. Het kavel is 600 m² groot en het te bebouwen oppervlak is 200 m². Het gebouw
krijgt vier etages met een totaal vloeroppervlak van 650 m². Er komen zes slaapkamers voor de
bewoners met naastgelegen badkamers, een ruimte voor paramedische zorg, een keuken, een
opslagruimte, een wasruimte, werkplaatsen, extra slaapkamers met badkamers en een recreatiezaal
met bibliotheek. In totaal zal de Auberge leefruimte bieden aan 12 jongeren (intern) en 12 verzorgers
(extern).

Stand van zaken
De vereniging geeft financiële steun aan La Fondation L’École Verte d’Haïti die het project lokaal
samen met VAVAJ vormgeeft.

Inkomsten van de Leden
Het afgelopen jaar zijn de inkomsten van de leden sterk afgenomen, graag vragen wij uw aandacht
voor de lopende projecten die hierboven beschreven staan voor de komende 5 jaar en we zien graag
uw donatie tegemoet. VGSH heeft een leden bestand van rond de 50 mensen.
Vooral aan boven genoemde projecten wil VGSH veel bekendheid gaan geven zodat er een goede
toestroom van donaties en sponsoren naar de vereniging komt.
Onze Vereniging gaat over op IBAN.
Vanaf 1 februari 2014 kunnen wij overal in Europa op dezelfde manier betalen. Europa is op weg naar
een gezamenlijke betaalmarkt; SEPA genaamd. SEPA is de afkorting van Single Euro Payments
Area. Door gebruik te maken van het IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number),
zijn betaalpassen, overschrijvingen en incasso’ s dan, zowel voor de binnenlands als buitenlandse
betalingen, te gebruiken. Zo lopen betalingen tussen landen efficiënter.
De rekening van de VGSH met IBAN nr is: NL82TRIO0198308078

Financiële situatie van de vereniging:2013
De vereniging heeft dit jaar de volgende inkomsten ontvangen:
Lidmaatschapsgeld en Donaties
€ 2780
Opbrengst van evenementen:
Sinterklaasmark: november
€ 189
Niet balen maar Stralen:
€ 500
De vereniging heeft in 2013 totaal € 1780,- aan Sandra overgemaakt;
Het geld is besteed aan telefoon, reiskosten en administratie
Totale kosten zijn € 1150,
Het jaar 2014 staat in het teken van de projecten Solitair en de Madacamia bomen.
Sandra gaat in maart 2014 op werkbezoek naar Haiti om de voortgang van het Macadamia project
te bekijken en te ondersteunen.
Wij als bestuur zullen alle mogelijke financiële bronnen aanboren om deze projecten financieel te
ondersteunen.
Hierbij dank voor uw ondersteuning en interesse.
Namens de Vereniging GreenSchool Haïti.

