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Stand van zaken 

 
Beste lezers, 

 

Na de korte nieuwsbrief (nr. 5) willen we jullie verder op de hoogte brengen van de stand 

van zaken. 

 

Epidemie op Madagaskar 

 
Madagaskar heeft te lijden onder een pestepidemie. De longpest heeft veel slachtoffers 

gemaakt. De overheid heeft gedurende een tijd samenkomsten en dus ook lesgeven 

verboden. Op het eiland heerst angst voor deze verschrikkelijke ziekte. We doen verslag 

van datgene wat wij hebben doorgekregen. 

 

Laatste bericht 
 

Op het moment dat we de nieuwsbrief willen versturen komt bericht binnen van de WHO 

dat de epidemie ten einde is. Met 202 doden en ruim 2300 besmettingen een heftige 

epidemie. 

 

De start van schooljaar 2017 – 2018 

 
Na een forse vertraging door de genoemde epidemie kon de school op maandag 6 

november weer van start gaan. Nu met 140 leerlingen, 4 leerkrachten en een sociaal 

werkster / coördinator. Verder in deze nieuwsbrief lees je meer. 

 

Maaltijdplan 

 
Door de flinke groei van het aantal leerlingen, van 105 naar 140, moesten we doorgeven 

dat we teruggingen van 4 naar 3 maaltijden per week, een moeilijk besluit. Omdat de 

school dit jaar later van start ging, hebben we wel toegezegd dit kalenderjaar wel voor 

de 140 kinderen de 4 maaltijden per week voor onze rekening te nemen. Ook hierover 

verder meer. 

 

Bestuursvergadering en Financiën 
 

Wij hebben weer een bestuursvergadering gepland staan in december. Tevens leest u 

verder over de stand van onze financiën. 

 

Veel leesplezier.  

Amy en Rien de Kievit  

  

https://www.nu.nl/buitenland/5025026/longpest-epidemie-in-madagaskar-voorbij-202-sterfgevallen.html


 

Epidemie op Madagaskar 

Op Madagaskar is de pest, als dodelijke ziekte, helaas nog steeds niet verdwenen. Ieder 

jaar komen er gevallen voor van builenpest. Deze ziekte wordt overgebracht door ratten 

en vlooien. Omdat er plekken zijn waar veel mensen onder slechte hygiënische 

omstandigheden dicht op elkaar wonen, krijgen ieder jaar een aantal mensen de 

builenpest. En soms worden er ook mensen getroffen door de longpest. Als de builenpest 

niet snel genoeg wordt behandeld, bestaat de kans dat de pest doorslaat naar de longen. 

Als behandeling wordt antibiotica voorgeschreven. 

Dit jaar kwam de pest echter veel eerder (in augustus), veel intensiever (meer dan 2.000 

besmettingen) en veel heftiger (als longpest).  

En naast de grote havenstad Toamasina (foto) is vooral de 

hoofdstad Antananarivo en omgeving getroffen. Onze school 

staat in de omgeving van de hoofdstad. 

Voor de bestrijding van deze plaag krijgt Madagaskar hulp van 

de WHO (World Health Organization van de Verenigde Naties), 

Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Uit een recent rapport van de WHO blijkt dat 

tot en met 14 november al 171 doden zijn te betreuren. Ook 82 hulpverleners zijn 

besmet geraakt. Door op de link te drukken kan je lezen wat de betreffende organisaties 

melden. 

De regering heeft besloten bijeenkomsten zo veel als mogelijk te verbieden en zo kon 

onze school ook niet begin oktober van start gaan. Inmiddels zijn vanaf 6 november de 

lessen weer begonnen. Het team heeft speciale instructie gekregen te letten op 

symptomen die op deze ziekte lijken. 

Op het eiland en in het dorpje Ambatomasina heerst angst en onzekerheid. 

Wij volgen de ontwikkelingen met spanning. Denk en bid alsjeblieft met ons mee voor 

deze kinderen en allen die om hen heen staan. 

 

De start van schooljaar 2017 – 2018 
 

Eindelijk was het zover. Maandagmorgen 6 november 

ging onze school weer van start. Met zo’n 140 

leerlingen en 4 leerkrachten een verdubbeling in 

anderhalf jaar tijd. Tijdens ons bezoek van mei 2016 

waren er 76 leerlingen en 2 leerkrachten. Wij hebben 

het sterke vermoeden dat de uitgedeelde maaltijden 

een belangrijke aantrekkingskracht hebben.  

Zo’n groot aantal leerlingen vergt ook meer ruimte. 2 jaar gelden hebben vrijwilligers uit 

Australië, samen met de plaatselijke bevolking, een mooi nieuw gebouwtje met twee 

lokalen gebouwd. Het oude gebouw, een voormalig kerkgebouw, werd niet gesloopt. 

Afgelopen jaar is dit gebouw gebruikt als extra klasruimte en dit seizoen gaan twee 

groepen hier les krijgen. 

Amy en Rien hebben het voornemen om komend voorjaar weer Madagaskar te bezoeken. 

Ter plaatse kunnen dan tal van zaken besproken worden die wat lastiger via skype en 

email geregeld kunnen worden. 

Op de bespreeklijst staan al zaken als: een leerlingvolgsysteem met medische registratie, 

de mogelijkheden van verder leren, aandacht voor kinderen in achterstandsituaties 

(handicaps, geweld, misbruik), inzet van vrijwilligers voor bijlessen (bijvoorbeeld 

Engels), mogelijkheden om op klassikaal niveau contact te hebben tussen klassen in 

Nederland en op onze school, de kwaliteit en de variatie van de maaltijden e.d.  

http://www.who.int/csr/don/02-november-2017-plague-madagascar/en/
https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/artsen-zonder-grenzen-bestrijdt-pestuitbraak-madagaskar
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/pestuitbraak-madagascar/


Maandplan eten voor een kind 

 

In vorige nieuwsbrieven schreven we hier al over. Door de heftige armoede op 

Madagaskar hebben veel kinderen honger. Onze school geeft daarom een voedzame 

maaltijd. Eten is relatief duur op Madagaskar. Eén maaltijd kost circa € 0,60 per kind. 

Ter vergelijking: het salaris van een startende leerkracht is € 300 per jaar. (Dus 500 

maaltijden) Veel mensen op Madagaskar hebben naast hun (betaalde) baan dus een 

moestuin o.i.d. waar ze vooral rijst kweken, erg eenzijdig dus. Met het uitdelen van 

voedsel op school helpen we dus zowel de kinderen als de ouders.  

 

Nu het aantal leerlingen zo fors steeg, en onze inkomsten 

als stichting nog niet, dachten we eraan om het aantal 

maaltijden terug te brengen van 4 naar 3 in de week. 

Nu echter de school zo laat in het jaar startte hebben we 

besloten dit kalenderjaar door te gaan met de 4 

maaltijden voor onze rekening te nemen. We hebben 

aangegeven voor 2018 binnenkort een beslissing te 

nemen. In december hebben we een bestuursvergadering 

waarin we dit bespreken. We hopen, mede als gevolg van stijging van het aantal 

donaties, te kunnen besluiten om ook in 2018 4 maaltijden per week te verstrekken. 

 

Helpen jullie ons mee om deze kinderen aan die maaltijden te helpen? Voor € 8 per 

maand kunnen we één kind een jaar lang vier keer per week een volwaardige maaltijd 

geven. Alvast hartelijk dank! 

 

IJssel en Lekstreek 

 

In het regionale huis-aan-huisblad De IJssel en Lekstreek stond op 

18 oktober jl. een paginagroot artikel over ons project. We vonden 

het fijn dat ook op deze manier aandacht werd gegeven aan dit 

werk.  

Het hele artikel is hier te lezen. 

 

Bestuursvergadering en Financiën 
 

Komende maand hopen we als bestuur (Mieke ten Hoeve, Floris Koster en Rien de Kievit 

en adviseur Renze Boersema) weer bijeen te komen. We gaan dan de plannen voor 2018 

bespreken, het wel en wee van de school en de voorgenomen reis naar Madagaskar. Ook 

bespreken we de mogelijkheden om financiële steun te verwerven bij particulieren en 

bedrijven.  

Qua financiën kan worden vermeld dat de stichting in 2017 inmiddels zo’n € 7.200 aan 

giften heeft ontvangen. Dit bedrag staat los van de bijdrage die de initiatiefnemers 

betalen. Dit jaar verwachten wij minimaal zo’n € 17.500 te ontvangen. En, omdat we alle 

bijdragen volledig inzetten voor het doel: hulp aan scholing op Madagaskar, gaan we dit 

mooie bedrag daar uitgeven.  

 

  

https://krimpen.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/268241/amy-en-rien-uit-krimpen-aan-den-ijssel-helpen-op-madagaskar-


Fiscale aftrekbaarheid 

 

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. 

 

Einde jaar 

 

Nu 2017 ten einde loopt willen we jullie weer bedanken voor de steun die we in het 

afgelopen jaar ontvangen hebben. Wij, maar vooral ook de kinderen op Madagaskar, zijn 

erg blij hiermee.  

 

 

N.B. de onderstreepte woorden zijn hyperlinks. Als je daarop klikt krijg je het betreffende 

artikel te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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