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Nieuwsbrief Madagaskar 

Beste lezers, 

 

Na ons project van hulpverlening in Guatemala gaan we ons de komende jaren  

richten op Madagaskar. 

Madagaskar is een eiland aan de (zuid)oostkant van Afrika. Het is qua grootte het 

vierde eiland ter wereld. Het is ruim 1500 km van noord naar zuid en ongeveer  

500 km van west naar oost.  

Madagaskar is een heel arm land met zo’n 22 miljoen inwoners. Door de recente  

klimaatsveranderingen heeft het land extra te lijden onder droogte in het zuiden en 

overstromingen in het noorden. Er heerst in een aantal streken hongersnood. 

In dit project gaan we ons inzetten voor de scholing van kinderen. We gaan hen 

helpen aan een onderwijzer(es), schoolartikelen, voeding en sociale begeleiding. 

We gaan dit niet alleen doen. Daar hebben we hulp voor nodig, hulp vanuit         

Nederland en hulp op Madagaskar. 

De hulp in Nederland zoeken wij bij jullie, lezers van deze nieuwsbrief. De hulp op 

Madagaskar hebben we gevonden bij de stichting Ankizy Gasy. Zij gaan voor de  

uitvoering zorgdragen. 

Om dit mogelijk te maken hebben wij de Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy  

opgericht. Een stichting met een ANBI-waarmerk. 

De school die we gaan steunen staat in Ambatomasina, een geïsoleerd dorp in de 

buurt van de hoofdstad. 

In de artikelen hieronder geven we wat nadere toelichting. 

Dit is onze eerste nieuwsbrief voor dit project. We hopen jullie geregeld op de  

hoogte te houden van onze ontwikkelingen. Heb je vragen, opmerkingen,          

aanvullingen, we horen graag. 

Hartelijke groeten,                                             Amy en Rien de Kievit 
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De hoofdstad is Antananarivo (Tana) hier met een pijlpunt aangegeven. Ons project Ambatomasina 

is gevestigd iets ten noordwesten van Tana. De hoofdstad is een miljoenenstad (hoeveel weet nie-

mand precies, de bevolkingsadministratie wordt niet exact bijgehouden), maar kent nagenoeg geen 

hoogbouw. Het is dus een uitgestrekte oppervlakte en tussen de woonwijken zijn er uitgebreide rijst-

velden. Ieder stukje grond wordt gebruikt. 

Qua verkeer is het een chaos. 

De stichting: 

Stichting Fanapiana Sekoly Malagasy (nader te noemen SFSM) is opgericht door Amy en Rien de 

Kievit met als doel hulp te verlenen aan scholen op Madagaskar. De naam is Malagasisch voor: 

Hulpverlening aan scholen op Madagaskar. Correct uitgesproken wordt de naam als: Fanampina 

Sekoeli Malagassi. 

SFSM heeft van de Belastingdienst het predikaat ANBI-gecertificeerd gekregen, wat betekent dat 

donaties aan de stichting gezien worden als giften aan goede doelen. Deze giften zijn in principe 

fiscaal aftrekbaar. 

In het bestuur zitten: 

Mieke ten Hoeve, huisarts in Krimpen aan den IJssel, 

Floris Koster, vermogensbeheerder in Maassluis en  

Rien de Kievit, gepensioneerd en wonende in Krimpen aan den IJssel.  

Daarnaast treedt Renze Boersema, bankier in Rotterdam, op als adviseur. 

  

Madagaskar: 

Dit eiland ten oosten van Mozambique is 

van oorsprong een Franse kolonie. In 

1960 zijn ze onafhankelijk geworden en 

kennen ze de republiek als staatsvorm. 

De 22 miljoen inwoners zijn verdeeld in 

18 stammen. Ze zijn voor een deel af-

komstig uit India, Pakistan, Indonesië, 

Maleisië en de Golfstaten. 

Ook vanaf het Afrikaanse vaste land zijn 

ze hier terechtgekomen. 

Madagaskar heeft, door zijn geïsoleerde 

ligging, een heel bijzondere en mooie 

flora en fauna. Men spreekt hier van een 

mini-continent. 

Onze stichting werkt op Madagaskar samen met de 

plaatselijke stichting Ankizy Gasy (kinderen van 

Madagaskar). Ankizy Gasy gaat zorgdragen voor 

het organiseren van het onderwijs en de voeding 

voor ons project Ambatomasina. 
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Ons project: 

In het dorp Ambatomasina (Malagasisch voor heilige steen) gaan we een basisschool helpen. Op 

dit moment heeft deze school 2 leerkrachten voor 76 scholieren uit de groepen 1 tot en met 8, in 

de leeftijd 4 tot 12 jaar. Voor deze school heeft Ankizy Gasy afgelopen jaar, samen met een 

groep vrijwilligers uit Australië en plaatselijke vaklui een nieuw gebouw neergezet met 2 lokalen. 

Naast dit gebouw staat nog het oude gebouw met ook 2 lokalen. 

Ons is gevraagd zorg te dragen voor een extra leerkracht en een projectbegeleider, die o.a. de 

voeding en de sociale aangelegenheden van de kinderen gaat coördineren. Ook dragen we bij aan 

de schoolmaterialen en (het belangrijkste onderdeel) een maaltijd per kind per schooldag. 

Project begroting Ambatomasina. Begroting 2016 Begroting 2017 

Uitgaven:   

Projectbegeleider € 140,50 € 421,50 

Leerkracht € 93,67 € 281,00 

2 kasten voor boeken etc. eenmalig €  112,40 € 0,00 

Gordijnen eenmalig € 33,72 € 0,00 

Lesmiddelen € 16,86 € 50,58 

Leerlingpakketten € 496,20 € 1.488,60 

Voeding 5 dagen per week € 2.847,47 € 8.542,40 

Totaal voor 76 leerlingen € 3.740,81 € 10.784,08 

Onkosten bank en onvoorzien € 259,19 € 1.215,92 

Totaal € 4.000,00 € 12.000,00 

In de opstelling hierboven kunnen jullie lezen wat wij daar willen gaan uitgeven. Voor een 

deel van dit bedrag (ca. 50%) heeft de stichting de middelen. De rest hopen we via donaties 

te ontvangen. 

Onze vraag is: willen jullie ons helpen dit voor deze kinderen te doen? 

Alles wordt volledig en ongekort daar uitgegeven. 

Adresgegevens: 

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy 

Hulpverlening aan scholen op Madagaskar 

Burg. Aalberslaan 104 

2923 CD  Krimpen aan den IJssel 

Tel. 0180 – 51 13 13 of 06 - 51 320 771 

Email: stichtingfsm@gmail.com 

Bank: NL 89 ABNA 052 4740 828 

ANBI/RSIN: 8561.17.067 

Internet: http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-fanampiana-sekoly-malagasy/ 

Wil je onze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, stuur ons dan s.v.p. even een mailtje en we 
halen je van de maillijst af. 
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