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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
We vinden het fijn jullie op de hoogte te houden van ons project op Madagaskar.
Na onze nieuwsbrief van maart jl. is er weer het een en ander te melden.

Werkbezoek Polen
De laatste week van juni zijn we naar Polen afgereisd voor een bezoek aan Kate. Kate is
de coördinatrice van Ankizy Gasy. Zij beheert de diverse projecten van Ankizy Gasy en
Fanampiana Sekoly Malagasy. Ze woont en werkt op Madagaskar, maar de
zomermaanden (als de scholen vrij zijn) gaat zij naar haar geboorteland Polen voor
familiebezoek en fondsenwerving. Het leek ons een goede zaak haar daar te ontmoeten
en het project te evalueren. Verderop doen we daar verslag van.

De verwachtingen voor schooljaar 2017 – 2018
Tijdens het werkbezoek bespraken we de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. Er
is een forse groei van het leerlingaantal te verwachten. Een mooie ontwikkeling, maar
wel met directe gevolgen voor de financiën. We doen gaan hieronder een toelichting
geven.

Maaltijdplan
In de vorige nieuwsbrief hebben we dit plan geïntroduceerd. Van diverse kanten hebben
we positieve reacties gekregen en donaties voor dit plan. In deze nieuwsbrief willen we
daar aandacht voor vragen.

Bestuursvergadering en Financiën
Op 13 juni hebben we weer een bestuursvergadering gehouden. In deze nieuwsbrief
vertellen we daar meer over.

Veel leesplezier.
Amy en Rien de Kievit

Werkbezoek Polen
Op 26 juni zijn wij afgereisd naar Gdansk. We hadden een rechtstreekse vlucht van
vliegveld Eelde (Groningen) naar Gdansk. Eelde is natuurlijk niet onze dichtstbijzijnde
luchthaven, maar we kregen zulke gunstige tickets dat het rijden naar Groningen geen
bezwaar was. Een bijkomend voordeel is dat Amy’s zus vlakbij Eelde woont.
Vanuit Gdansk (een heel mooie stad, aan te bevelen voor een stedentrip) zijn we per
trein vertrokken naar Olsztyn, de plaats waar Kate vandaan komt. Ook Olsztyn is een
mooie oude stad. Kate heeft ons daar rondgeleid.
Tijdens onze bespreking op woensdag en donderdag kwamen onder andere de volgende
punten aan de orde (in een volgende nieuwsbrief noemen we nog wat andere zaken):
Wij spraken over het eerste schooljaar waarin
FSM de school steunt. Het is een goed jaar
geweest. Vrijdag 30 juni was de laatste
schooldag. Een analyse van de resultaten hopen
we binnenkort te ontvangen. Er hebben 107
leerlingen van 3 leerkrachten onderwijs
ontvangen. Het betreft 6 “schooljaren”,
vergelijkbaar met onze groepen 3 t/m 8 op de
basisschool. De kinderen krijgen 4 dagen per
week een maaltijd. Zowel de nieuwe leraar Jacky als de coördinatrice / maatschappelijk
werkster Mánana hebben goed werk geleverd.
We bespraken ook de periodieke rapporten. Hierin komt zowel het wel en wee naar
voren. We ontvangen dan ook geregeld wat foto’s of filmpjes. Wij hebben gevraagd deze
berichten ons eens per maand toe te zenden.
Uitgebreid spraken we over de toekomstmogelijkheden van de kinderen na het afsluiten
van de basisschool. In een agrarische en vooral arme omgeving was het voor ons een
vraag of de kinderen veel hebben aan zo’n diploma. Kate gaf aan dat ook voor deze
kinderen dit onderwijs toch een goede aanzet voor algemene ontwikkeling is. We horen
nog exact hoeveel kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Een kleine handicap
daarbij is wel dat ze naar een verder, ook afgelegen dorp moeten. Ankizy Gasy is
inmiddels gestart met een High School. Veel ouders stimuleren hun kinderen in het
volgen van onderwijs.
We hebben met Kate de voordelen besproken van een leerling-volgsysteem. Hierin
worden de studieresultaten per kind genoteerd. Ook zou daarin de gezondheid van het
kind kunnen worden gemonitord.
We bespraken ook mogelijkheden om klassikaal contact
te hebben tussen scholen op Madagaskar en
Nederland. Dat wordt in beide landen als mogelijkheid
gezien, met die kanttekening dat op de scholen op
Madagaskar Engels pas in het voortgezet onderwijs
echt onderwezen wordt. Maar met behulp van
vrijwilligers is hier wel een mouw aan te passen.
We hebben tegenover Kate onze grote waardering uitgesproken over het vele werk dat
zij en haar team op Madagaskar verrichten.

De verwachtingen voor schooljaar 2017 – 2018
Nu schooljaar 2016 – 2017 is afgesloten, is het goed alvast te kijken naar het nieuwe
schooljaar. Uitgaande van de aanmeldingen worden er door het team in het nieuwe
schooljaar 140 leerlingen verwacht, een groei van ruim 30%. Wij zijn heel blij dat steeds
meer ouders besluiten om hun kinderen naar school te sturen. Daarbij zal het
verstrekken van maaltijden ongetwijfeld een rol spelen. De
bevolking is zo arm dat men die maaltijd voor hun kinderen zeer
op prijs stelt. Alleen binnen ons budget gaat dit problemen geven.
Door deze groei zal het aantal maaltijden per week moeten
worden teruggebracht van 4 naar 3 per week. Heel sneu voor de
kinderen, maar we moeten het natuurlijk wel kunnen betalen.

Maandplan eten voor een kind
Nu die maaltijden zo’n belangrijke plaats innemen herhalen we het artikeltje uit onze
vorige nieuwsbrief:
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.
Dankbaar hebben we hiervoor aanmeldingen gekregen. We konden schooljaar 2016 –
2017 4 maaltijden per week geven aan de kinderen. Voor het nieuwe schooljaar hebben
we meer aanmeldingen nodig. Wil je ons hierin ook steunen: even een mailtje sturen.

Bestuursvergadering en Financiën
Als bestuur (Mieke ten Hoeve, Floris Koster en Rien de Kievit en adviseur Renze
Boersema) komen we geregeld bijeen om het wel en wee van de Stichting te bespreken.
De partners vergezellen ons en daarom kunnen we rekenen op een gezellige vergadering
met volop inbreng. De vergadering van 13 juni 2017 stond vooral in het teken van de te
maken reis naar Polen. Alle bespreekpunten zijn geïnventariseerd. In het hierboven
genoemde reisverslag zijn een aantal daarvan genoemd. Ook zijn een aantal initiatieven
besproken over activiteiten voor meer naamsbekendheid en voor fondsenwerving.

Qua financiën kan worden vermeld dat de stichting in 2017 inmiddels zo’n € 4.000 aan
giften heeft ontvangen. Dit bedrag staat los van de bijdrage die de initiatiefnemers
betalen. Rekening houdend met toezeggingen die gedaan zijn verwachten wij dit jaar
totaal zo’n € 16.000 te ontvangen. En, omdat we alle bijdragen volledig inzetten voor het
doel: hulp aan scholing op Madagaskar, gaan we dit mooie bedrag daar uitgeven.
Voor de volledigheid herhalen we nog even ons stukje over fiscaal voordeel:

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.

Vakantie
Veel van onze lezers zullen zich voorbereiden op hun vakantie. Een heel goede vakantie
toegewenst, geniet ervan en denk ook aan onze kinderen op Madagaskar.

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.

