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Stand van zaken 
We kunnen weer veel vertellen over de ontwikkelingen op Madagaskar. Het gaat goed op 

de school. 

In deze nieuwsbrief doen we verslag van het wel en wee van de kinderen en over de 

maaltijd die zij krijgen. 

Feestdagen december 
De lezers van de nieuwsbrief hebben rond de decemberfeestdagen een groet in het 

Malagassisch ontvangen. Vanuit Madagaskar kregen wij van de kinderen heel mooie 

kerstwensen, uiteraard ook in het Malagassisch, gemaakt op groen en rood papier. Voor 

de kinderen was er een speciale kerstmaaltijd georganiseerd. Hierover ook verder meer. 

Maaltijdplan 
In het bestuur hebben we besproken hoe we meer kunnen betekenen voor de school in 

Ambatomasina. We hebben daar wat leuke ideeën over, u leest over ons maaltijdplan en 

over fiscale voordelen. 

Communicatie 
We hebben met ons team op Madagaskar afspraken gemaakt over geregelde rapportage. 

Afspraak is dat wij maandelijks op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op 

school etc. Maar in februari bleef deze rapportage uit. Wat bleek: de internetkabel die 

Madagaskar met het vasteland van Afrika verbindt, was zodanig beschadigd dat er geen 

internetverkeer mogelijk was. Dan zit je op een eiland toch wel erg geïsoleerd. 

Financiën 
Van de Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel ontvingen wij een mooie gift van       

€ 450. De diaconie van de Immanuelkerk Krimpen aan den IJssel zegde onze twee 

collectes toe. En ook een aantal lezers steunt ons, zowel eenmalig als periodiek. 

Daardoor kunnen we meer doen. Maar er is nog steeds meer nodig. 

Over het jaar 2016 konden we de jaarrekening met een (klein) positief saldo afsluiten. 

Ook daarvan doen we hierna verslag. 

 

Al met al veel zaken die ons blij maken. 

Dank jullie wel.  

Amy en Rien de Kievit  

  



VERSLAG VAN MANANA 

Manana, de sociaal werkster op onze school, doet ons maandelijks verslag van het wel en 

wee van de kinderen. Het is plezierig te horen dat de kinderen, en vooral hun ouders, de 

hulp vanuit Nederland zeer op prijs stellen. In haar laatste bericht gaf ze aan dat het op 

Madagaskar regentijd is. De neerslag die valt is nog te weinig voor een regentijd. Op 

Madagaskar heeft dat echter grote gevolgen: In Ambatomasina levert dat (extra) 

droogte op. En dat heeft consequenties voor het nationale voedsel: rijst. Door de droogte 

groeit die rijst slecht en wordt er een zeer matige oogst verwacht. En door die schaarste 

zullen de prijzen stijgen.  

Manana meldde ook dat er aandacht aan besteed wordt 

dat de kinderen, tijdens de maaltijden, een variatie 

krijgen van groentes en soms van wat vlees. Op die 

manier wil ze de eentonige voedselketen wat doorbreken. 

Bijzonder is dan te lezen dat er op vrijdag rekening wordt 

gehouden met de kinderen die een rooms-katholieke 

achtergrond hebben. De maaltijd is dan sober omdat dat 

in het rooms-katholicisme een vastendag is. Opvallend 

dat we daar in ons rijke westen weinig van merken, toch? 

Manana geeft ook aan dat de schoolprestatie van de 

kinderen goed zijn, de drie leerkrachten zetten zich goed 

in en de resultaten voldoen aan de landelijke normen. De 

ouders zijn erg blij met de steun vanuit Nederland en 

laten de lezers groeten.   

    

 KERSTGROET VANUIT MADAGASKAR 

 

De kinderen hebben voor de donateurs vanuit Holland speciale 

kerstwensen geknutseld. Met verschillende kleuren papier en 

glitters wensen ze alle lezers van de nieuwsbrief fijne 

feestdagen en een gezegend 2017. De foto laat hier iets van 

zien. 

 

MAANDPLAN ETEN VOOR EEN KIND 

Vanuit onze achterban horen we weleens de vraag: wat zou ik nou eens concreet kunnen 

doen voor het project?  

Wij hebben eens uitgerekend wat we per kind per jaar betalen aan voeding. Op dit 

moment en bij de huidige koers is dat € 90 per kind. Ofwel zo’n € 8,00 per maand. 

Je zou één kind dus concreet kunnen helpen 

door € 8 per maand te doneren. Daarvoor krijgt 

hij/zij dan gedurende de schoolweken 4 

maaltijden. (Woensdag is een halve schooldag 

en dan wordt er niet op school gegeten).  

Wil je één of meerdere kinderen steunen geef 

dan s.v.p. even per mail aan ons door voor 

welke bedrag je wilt doneren en voor welke 

periode. 

Mede namens de kinderen van Madagaskar: hartelijk dank.  



FISCALE AFTREKBAARHEID 

Wij kregen wat vragen hoe het zit met de aftrekbaarheid van donaties. 

In principe zijn giften aan Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy 

fiscaal aftrekbaar. Onze stichting heeft namelijk een ANBI-certificering. 

Als de toezegging wordt gedaan voor 5 jaar of langer dan kan het 

volledige bedrag in mindering gebracht worden op het belastbaar 

inkomen. Is het korter dan 5 jaar dan wordt er op het totaalbedrag van giften per jaar 

een aftrek toegepast van 1% van het belastbaar inkomen. Het restant bedrag is dan tot 

een maximum van 10% van dat inkomen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Toezeggen voor wat langere termijn heeft dus zijn voordelen. Als je dit wilt kunnen wij 

dat allemaal (kosteloos) regelen.  

FINANCIËN 

Het jaar 2016 is het eerste jaar van onze stichting. Dit jaar hebben we kunnen afsluiten 

met een overschot van € 10,17.  

De eerste jaarrekening ziet er als volgt uit: 

Jaarrekening 2016  

  

Overzicht project Ambatomasina gestart 1-9-2016  

  

Inkomsten:  
Bijdrage initiatiefnemers: (direct en indirect)  €       6.370,00  

Donaties  €       3.279,00  

Totaal  €       9.649,00  

  

Uitgaven:  
Bijdrage 2016 aan Ankizy Gasy  €       6.531,84  

Oprichtingskosten eenmalig  €          470,00  

Stichtingskosten  €          136,53  

Totaal  €       7.138,37  

  

Toegezegde extra bijdrage eten 2017  €       2.500,00  

  

Overzicht reis- en verblijfkosten:  
Reis mei 2016  €       4.380,46  

Ontvangen bijdrage  €       4.380,00  

Totaal  €              0,46  

  

Meer ontvangen dan uitgegeven c.q. toegezegd  €           10,17  

  

Balans per 31-12-2016 

  

Bankrekening   €       2.510,17  

Nog uit te geven  €       2.500,00  

Reserve  €           10,17  

 

Als er vragen zijn over deze cijfers, schroom niet contact met ons op te nemen, wij 

beantwoorden deze vragen graag. 

   

  



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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