Reisverslag Madagaskar 2018
Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van onze
reis naar Madagaskar.
We noemen hieronder de namen van de mensen met
wie we contact hebben op Madagaskar. Het is voor de
leesbaarheid wellicht plezierig als we deze mensen hier
even kort omschrijven.
Kate, voluit heet ze Katarzyna Bialous, is een Poolse.
Een deel van haar jeugd heeft ze in Engeland doorgebracht, voor ons fijn om met
haar in die taal te communiceren. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen op
Madagaskar en heeft de stichting Ankizy Gasy opgericht. Deze stichting helpt
kinderen aan onderwijs en maaltijden. Met deze stichting werken we samen.
Pati is een vriendin van Kate en is mede oprichtster van Ankizy Gasy. Bij ons
vorig bezoek aan Madagaskar hebben we haar niet ontmoet.
Mánana is de sociaal werkster/coördinator. Zij zorgt ervoor dat alles op school
goed verloopt en zij verzorgt de inkoop en coördineert de maaltijden. Haar man
heet Feno, hij was 2 jaar geleden onze gids en verzorgt nogal eens ons vervoer.
Ony is de vrijwilligers coördinator van Ankizy Gasy. Zoals haar
functieomschrijving al aangeeft zorgt zij voor de begeleiding van de vrijwilligers.
Ankizy Gasy heeft het hele jaar door vrijwilligers vanuit Europa en Australië. Zij
zorgen voor Engelse lessen op de diverse scholen en soms verrichten zo ook
andere activiteiten, zoals de bouw van een schoolgebouw, samen met de
plaatselijke bevolking. Zowel Pati, Mánana en Ony spreken Engels.
En dan nu onze belevenissen:
Maandag 5 februari vertrokken we rond de middag richting Brussel. We hadden
de tijd ruim ingeschat en alles ging voorspoedig tot we op de ring van Antwerpen
volledig vast kwamen te staan en zo 5 kwartier vertraging opliepen.
We parkeerden de auto in de buurt van Zaventem. Daar werden we door een
shuttle heengebracht.
We vlogen met Ethiopian Airlines. Het vliegtuig vertrok met een half uur
vertraging. Het vliegtuig had nog veel lege zitplaatsen. We maakten een
tussenstop in Wenen, daar werd getankt en stapten nog meer reizigers in, het
toestel was helemaal vol. Het was een nieuw toestel, een Boeing 787 Dreamliner.
Toen we goed en wel op weg waren naar Addis Abeba werd een van de
passagiers onwel. Er werd om een dokter gevraagd en er bleken er twee aan
boord te zijn. De man werd, hij leek levenloos, uit de bank gehesen en werd in
het gangpad behandeld. Kort daarna werd ook degene die naast hem zat onwel.
Achteraf bleek dat beiden weer op de been gebracht konden worden. We kregen,
uiteraard, geen medische uitleg, maar het was toch een vreemd iets.
Later dan de bedoeling was, begon de bemanning het eten te serveren. Een
warme maaltijd kregen we om 12 uur ’s nachts. We kwamen niet om van de
honger hoor, op het traject Brussel Wenen hadden we al een broodje gekregen.

Maar om 3 uur Nederlandse tijd, kort voor de landing, (3 uur na de warme
maaltijd) kregen we een warm ontbijt met ei, aardappel, worstje etc. De
verzorging door de Ethiopiërs was prima.
Tegen 4 uur landden wij in Addis Abeba. De lokale tijd daar was 6 uur. Onze
vlucht naar Madagaskar vertrok om 8 uur. Dus een korte wachttijd, maar wel
een saai en oud vliegveld, maar wij zijn natuurlijk verwend met Schiphol.
Rond half drie, plaatselijke tijd ( NL tijd half een), landden we in Antananarivo,
de hoofdstad op Madagaskar. De naam van de stad wordt meestal verkort tot
Tana. Daar stond Kate ons op te wachten.
Na wat kleine boodschappen te hebben gedaan, bracht ze ons naar ons
onderkomen. We waren wel moe na zo’n reis, maar het was een goed weerzien
hier.
De volgende dag, woensdag werden we door Mánana en Feno (met hun 2
kinderen) opgehaald om naar de markt te
gaan. Mánana koopt iedere woensdag en
zaterdag de ingrediënten in voor de
schoolmaaltijden. Het belangrijkste
onderdeel van de voeding is de rijst. Deze
wordt gekocht bij de boeren, meestal
ouders, rond de school. Per maaltijd wordt
20 a 30 kilo rijst gebruikt. Omdat de school
een vrije dag had op deze vrijdag, het was
voor de leraren uit de regio de dag om
elkaar nieuwjaar te wensen, hoefden we
slechts voor 1 maaltijd in te slaan. Het waren 150 eieren, 10 kilo aardappelen,
tomaten, uien en wat kleine gedroogde
visjes. Deze zijn kleiner dan garnalen.
Van de aardappelen, de vis de tomaten
en de uien werd een soep gekookt die
als saus over de rijst gaat.
Deze hoeveelheid goederen werd door
een jongen op de fiets naar de school
gebracht. Een afstand van ca. 10
kilometer, waar hij ruim 2 uur over
doet. En dan maar zorgen dat de eieren
heel blijven………..
Een leerzame morgen.

Donderdag gingen wij met Mánana en
Feno naar onze school. Eerst zo’n 3
kwartier met de auto over heel slechte
wegen en daarna nog eens 3 kwartier
omhoogklauteren door de rijstvelden. Dat
laatste was best een hele klus, soms
konden we alleen maar doorgaan als we
onze voeten dwars zetten. Twee moeders
van school waren ons komen ophalen op
het punt waar de auto niet verder kon. Ze
hadden een grote plank meegenomen om
ons over kleine beekjes te laten lopen, dan hoefden we niet te springen.
Het was echt fijn weer op de school te zijn, we werden hartelijk ontvangen. We
hebben wat lessen meegemaakt, veel foto’s genomen en wat gefilmd. We gaan
die verwerken voor op onze site.
We hebben daar ook de kleurboeken en
kleurpotloden, die we van vrienden uit
Nederland hadden meegekregen,
uitgedeeld. Dat was een groot succes, de
kinderen zaten te glunderen. De juf van de
jongste groep gaf nog aan dat het een
grote wens van haar was, zoiets voor de
kinderen te hebben.

Intussen waren zo’n 5 moeders bezig de maaltijd klaar te maken. Best hard
werken in een relatief kleine ruimte waar de pannen op houtvuurtjes staan.
Uiteraard met veel rook en hitte.
Na een korte pauze moesten de kinderen hun
handen wassen. Er is daar geen waterleiding (en
stroom), ze gebruikten een jerrycan met een klein
openingetje. En dus was er een klein stroompje. Ze
gingen daarna de klassen weer in om te bidden
voor het eten.
Inmiddels hadden de moeders “de tafel gedekt”.
Het was een groot zeil dat op de grond lag. Daarop
werden de borden neergezet en konden de kinderen
zittend eten. Een aantal bleef in de aangrenzende klas, er
was niet genoeg ruimte voor allemaal. Wat ons opviel
waren de grote porties rijst. Dat is hier gebruikelijk,
vooral omdat dat de basisvoeding is. Nadat de kinderen
genoeg gekregen hebben vroegen ze of wij ook mee
wilden eten. Het was een lekkere maaltijd van rijst met
de aardappelsoep en een gebakken ei-omelet. Smakelijk
en voedzaam. Van het gekookte water van de rijst werd
per kind nog een beker gegeven. Het is gekookt water en

bevat nog tal van voedingsstoffen.
Na afloop gingen we weer bergafwaarts naar de auto terug, die ons weer naar
ons onderkomen bracht. Een mooie en vermoeiende dag.
Vrijdagmorgen hebben we wat doorgesproken met Kate, Pati en Ony. Met twee
Poolse vrijwilligsters zijn we naar een dichtbijgelegen school geweest. Dat is ook
een project van Ankizy Gasy. We hebben bij groep 9A, vergelijkbaar met onze
groep 4, Engelse les bijgewoond. Het was zeer de moeite waard te zien hoe zij
lesgaven en zo deze kinderen bekend maakten met de Engelse taal.
Vanmiddag een vrije middag, nu kunnen we ons verslag schrijven.
We hebben nog niet geschreven over het weer. Vanuit Nederland maakten we
ons zorgen over de berichten van veel regen. Dat is erg meegevallen. We hebben
mooi zonnig en warm weer overdag tot een uur of 5. Om 5 uur gaat het wel flink
regenen en vaak met onweer. Maar al met al vinden we dat we het getroffen
hebben met het weer.
Vrijdag kregen we een uitnodiging van Ony om zaterdag en zondag met haar en
de twee eerdergenoemde Poolse vrijwilligers naar een mooie plaats Ampefy, te
gaan. Ze had een busje met chauffeur geregeld.
We werden om half acht opgehaald. We moesten eerst de hoofdstad Tana door
en daar is het een echte verkeerschaos. Alles krioelt door elkaar, auto’s,
vrachtwagens, fietsen, scooters, maar ook karren met zebu’s ervoor, handkarren
en een soort zeepkisten. Zebu’s zijn de runderen hier, met een bult op de rug en
2 horens. Ze worden hier echt als tractor gebruikt en daarna als vlees.
Ony woont aan de andere kant van de stad en kon zo gelijk opgehaald worden.
Het duurde anderhalf uur voor we de stad weer uitgingen.
Na 2 1/2 uur naar het westen rijden moesten we overstappen in een Peugeot
505. Veel van de lezers zullen zich wellicht nog herinneren dat wij eind jaren 80
ook zo’n auto hadden, met 3 banken. Hier echter maar met 2, het was dus
inschuiven geblazen (voor de dames).

Het was een half uurtje rijden over een heel
slechte weg. Al rammelend kwamen we bij een
plek waar een aantal geisers waren. Heel mooi
veelkleurig gesteente daar. We wandelden daar
wat rond en zagen het water hoog spuiten.
Hoewel vulkanisch, was het water niet erg
warm.

Na weer een half uurtje hobbelen
waren we weer terug bij ons busje. Een
eind verder moesten we weer
overstappen in deze oude Peugeot en

vertrokken we naar een plaats waar een grote waterval is, in de rivier de Lily. De
naam is afkomstig van de dochter van een Franse grondbezitter, waarvan de
dochter in deze waterval verdronk. Een bizar verhaal. Door de veelvuldige
regenval was de waterval wild en bruin van kleur. Volgens Ony is het water
helder gekleurd in de droge tijd.
Ony vertelde dat ze in deze streek is geboren en als kind heeft gewoond. Het
was een zwaar bestaan, haar vader moest voor werk naar Tana, terwijl haar
moeder met de kinderen probeerde te leven van een beetje landbouw.
Ze had voor ons een hotel in de buurt van een mooi meer geregeld. Daar hebben
we met z’n vijven een gezellige middag en avond gehad.
In de buurt hebben we een hapje gegeten en na terugkomst zijn we snel naar
bed gegaan. Het was een dag waarop we een andere mooie kant van
Madagaskar hebben gezien.
De volgende morgen, zondag, vroeg Ony of we met haar mee wilden naar de
protestantse kerk. Dat leek ons een goed idee. Ook de chauffeur ging mee.
Vorig jaar was een zanggroep uit deze kerk onderweg
gegaan naar een grote conferentie in het westen. 144
leden zaten in een dubbeldekker, die betrokken raakte
bij een ongeval. Er vielen doden en gewonden en de bus
brandde helemaal uit.
Via Ony heeft de kerk uit het Britse Wales hulp geboden.
We begrepen dat het ging om zo’n 10.000 euro.
Vandaag zou Ony een soort kwitantie in ontvangst
nemen en met een aantal mensen op de foto gaan.
Wij kwamen rond kwart voor tien bij de kerk aan. De
dienst was om 9 uur begonnen. We hebben een deel
van de preek meegemaakt. Ony en de chauffeur zouden voor ons wat vertalen,
maar ze gaven aan dat vertalen niet veel zin had omdat de predikant veel
onderwerpen aansneed. Wij zouden zeggen “van de hak op de tak”. We zijn tot
11 uur gebleven en hebben verschillende onderdelen meegemaakt. Het was de
zondag van de bijbel en daar werd extra aandacht voor gevraagd, veel
kerkgangers hadden een bijbel bij zich.
Het kerkgebouw was best groot en er waren zo’n 600 kerkgangers. Toen we
weggingen spraken we nog met enkele mensen, waaronder de vrouw van een
van de twee voorgangers. Zij is lerares Engels en was blij mensen te ontmoeten
met wie ze Engels kon praten.
We gingen snel terug naar het hotel omdat we de kamers voor 12 uur moesten
uitchecken.
Vervolgens moesten we de lange weg weer
terug. En ook weer door de drukte in Tana.
Onderweg hebben we nog wat fruit gekocht, 7
avocado’s en 2 ananassen voor € 0,45 totaal.

Bij de plaatselijke Lidl, lees: kraampje langs de weg.
Tegen 6 uur zette de chauffeur ons bij ons huisje af. We hebben twee hele mooie
dagen gehad, we waren moe maar voldaan.
En twee dagen helemaal geen regen hoewel, kort na thuiskomst kregen we een
stevige onweersbui met tropische regenval.
Maandagochtend zijn we met de vrijwilligers mee geweest naar een andere
school. Ze geven daar ook Engelse les. Het was leuk om weer eens een heel
andere school te zien. Na afloop van “onze les” liepen we een lerares tegen het
lijf die de schoonmoeder van Mánana bleek te
zijn. Ze geeft godsdienstles op deze school. We
zijn toen naar ons huisje teruggelopen (een
half uurtje). Onderweg veel oude 2CV’s en
Renaults 4 gezien. We voelden ons weer jong.
Om wat boodschappen te doen bij een
supermarkt (bij de kraampjes aan de weg
verkopen ze niet heel veel) hebben we een
“taxi” genomen. Een Renault 4 (onze eerste
auto die we samen kochten).
’s Middags hebben we met Kate,
Pati, Ony en Mánana een
vergadering gehad in de zaal van
het hotel vlakbij ons verblijf. Op
onze laatste bestuursvergadering
voor ons vertrek hadden wij een
lange lijst met onderwerpen
opgesteld en die hebben we
uitgebreid besproken, maar eerst
hebben we de dames uitgebreid
bedankt voor het vele werk wat zij
hier doen. Veel werk voor “onze
kinderen”.
Op de foto zien we naast ons v.l.n.r. Mánana, Ony, Kate en Pati.
In de algemene nieuwsbrief zullen wij een verslag maken van deze vergadering.
Deze verliep goed en we hebben het idee flinke stappen voorwaarts te hebben
gezet.
Vanwege een aantal grote giften aan het eind van vorig jaar konden we ook een
extra toezegging doen: de kinderen krijgen op woensdag, als ze maar een halve
dag school hebben en geen warm eten, een snack mee in de vorm van brood
met banaan.
Dinsdag gingen we weer naar onze school. Ook de twee vrijwilligsters gingen
mee en er was een 4-wheel-drive geregeld. Zo zouden we bij de school kunnen
komen zonder de klim door de rijstvelden. Maar helaas: kort voor vertrek kwam
het bericht dat de weg ook voor zo’n auto te gevaarlijk was i.v.m. zware

regenval en dus moesten we weer via de rijstvelden. Er kwamen twee ouders die
ons weer begeleidden.
We hadden aan de vrijwilligers (Natalia en
Marysia) gevraagd om de kinderen het lied
“Read your Bible, pray every day” aan te
leren. Dat was een groot succes. Eerst
uitgebreid gerepeteerd in de vier klassen en
daarna hebben alle kinderen op de
binnenplaats met elkaar gezongen. Naast
foto’s hebben we dit ook kunnen filmen. We
hopen er een mooie film van te kunnen
maken voor op onze website.
Toen de kinderen hoorden dat ze ook woensdag een snack zouden krijgen werd
dit met gejuich begroet.
Het was een erg mooie dag daar.
Een aantal van jullie zullen Rik Stamhuis nog wel kennen. Samen met z’n ouders
woonde hij in de negentiger jaren in Krimpen. Hij woont nu met z’n vrouw hier
op Madagaskar. Hij heeft ons in contact gebracht met een vriendin van hem,
Kate.
Rik heeft een eigen bedrijf, hij levert licht aan de mensen. Op Madagaskar is op
veel plaatsen geen elektriciteit. Mensen leven dan bij kerosine-lampjes of
kaarsen. Rik levert voor die mensen een led-lampje. Hij verhuurt die, iedere dag
worden ze weer opgeladen met zonne-energie. De kosten van de huur zijn voor
de mensen lager dan de kosten van kaarsen en kerosine en het is veel gezonder
en brandveiliger. Hij heeft een heel netwerk opgezet met franchisenemers die
zorgen voor de dagelijkse verhuur en het opladen.
Nu is hij met iets nieuws begonnen, zo’n oplaadpunt,
een solarkiosk, heeft hij gekoppeld aan een school. Dat
project zijn we gaan bezoeken. Door dit project krijgt
de school elektriciteit en internet. In twee klaslokalen
waren tv-schermen, waarop de kinderen educatieve
films konden zien. Ook was er de gelegenheid om
eventueel mobiele telefoons op te laden in de kiosk.
We noemen tv-scherm, maar denk a.u.b. niet aan iets
als een digibord, het was niet groter dan een laptop,
maar wel een hele stap vooruit. Voor deze uitbreiding
van z’n solarkiosk heeft Rik een buitenlandse
investeerder gevonden en de bedoeling is dat dit
project zo verder wordt uitgerold.
Ook weer een interessante dag en gezellig een oud-Krimpenaar te hebben
gesproken. En voor hem om weer eens fijn gewoon Nederlands te kunnen
praten.
De donderdag hebben we besteed aan het inkopen van souvenirs op een grote
markt. De lezers van onze verslagen uit Guatemala weten wellicht nog dat we elk

jaar wel een keer naar Chichicastenango gingen om daar de Guatemalteekse
spullen voor ons standwerk in te kopen. Dit was vergelijkbaar, alleen hebben wij
nog geen plannen voor verkopingen. Wel hebben we wat tassen, sleutelhangers,
kleine autootjes e.d. meegenomen. Altijd makkelijk als we ergens een
presentatie hebben.
En deze vrijdagmorgen hebben we de eerste “vrije” morgen. Even lekker niets
doen, nou ja, tijd om dit verslag te maken.
We hebben de laatste week gebruikt om wat tot rust te komen. Dat bleek nodig
na het drukke programma van de eerst twee weken.
De zaterdag en zondag hebben we hier rond het huisje doorgebracht. Amy was
niet helemaal fit, dus het was beter niet te ver weg te gaan. Wel hebben we een
wandeling gemaakt naar het dorpje verderop, zo’n half uur lopen. Eerst wel
bergop, maar daarna lekker bergaf.
Op maandag zijn we naar de overblijfselen van het paleis van de koningin
geweest. De hoofdstad Antananarivo (Tana) is een heel grote plaats qua
oppervlakte. Hoogbouw kom je er haast niet tegen en er wonen, volgens de
laatste schattingen, zo’n 2 miljoen mensen. In deze stad zijn ook rijstvelden. Het
is eigenlijk meer een agglomeratie van dorpen.
In de 18e en 19e eeuw was er een koning in Tana. Hij had 12 vrouwen en hij gaf
aan elk van die vrouwen een heuvel. Hier worden het de heilige heuvels
genoemd. Het dorpje waar we in het weekend naar toeliepen heeft zo’n heuvel.
Waar wij verblijven is in het noordoosten van Tana, waar het paleis is, het paleis
van een van die vrouwen, de favoriete, is in het zuidwesten. Een afstand van
zo’n 30 kilometer, maar we deden er zo’n 2 uur over. Onze begeleiders Ony en
Feno gaven aan dat wij boften dat het verkeer zo rustig was, het kan dus nog
veel erger.
Het paleis was mooi om te
bezichtigen, we hebben wat foto’s en
die zullen we t.z.t. op de website
plaatsen. Wat wel erg leuk was, er
was een soort bowlkom, deze was een
gift van de Belgische koning. Op deze
kom stond een poppetje wat wel het
broertje van de bekende manneke pis
kon zijn. Uiteraard gewoon netjes!
Voor de gids natuurlijk iets om over
uit te weiden, vooral omdat wij
aangaven “uit de buurt” te komen.
Toen de Fransen eind negentiende eeuw de macht overnamen hebben ze het
koningshuis afgeschaft. Voor veel Malagassy’s is het koningshuis echter nog
steeds iets van vergane glorie.
Na wat boodschappen gingen we terug naar “huis”

Dinsdag zijn we verder gegaan met het bespreken en uitwerken van de
afspraken met Ankizy Gasy.
We kregen voor woensdag de uitnodiging weer naar de
school in Ambatomasina te gaan. Vanwege de stevige
regen die we dinsdagavond en nacht hebben gehad
hebben we aangegeven dat we een tocht door de
reisvelden niet zagen zitten. Ony en Mánana zouden alleen
gaan. Het zou de eerste keer zijn dat de kinderen de
snack kregen.
Kinderen en ouders hadden wat ingestudeerd voor ons.
Via de whatsapp en messenger werden we op de hoogte
gebracht.
Naar aanleiding hiervan hebben we besloten dat Amy op donderdag toch naar de
school zou gaan. Ze kon met Ony, Mánana en Feno mee. Feno had nu de
beschikking over een zware 4 wheel drive en maakte gebruik van de slechte
weg. Het voordeel is dat je dan niet door de rijstvelden behoefde te gaan, maar
die weg was zo slecht, moeilijk te
beschrijven. Wellicht hebben jullie een
paar jaar geleden de documentaire
gezien: De slechtste wegen ter wereld.
Een van de afleveringen ging over
Madagaskar. Deze weg was daar mee te
vergelijken, alleen behoefden we niet op
een soort houtvlot een rivier over te
steken.

Op school werden we met gejuich en
gezang ontvangen. Ook kwam een
aantal ouders weer. Er waren
tekeningen en vlaggen gemaakt in de
Nederlandse driekleur. Ony was zelfs
gekleed als “vlag”. We kregen een
mooi soort schilderij waarop de
landkaart van Madagaskar staat met
zijn delfstoffen, halfedelstenen.

Ze hadden ook een Nederlandse vlag gemaakt die aan
de vlaggenmast (elke school heeft zo’n mast met de
vlag van Madagaskar) werd opgehangen, naast die van
het land en de gemeenschap.
Uiteraard zijn er weer foto’s en filmpjes gemaakt. Die
gaan we op de website plaatsen.

Vrijdagmiddag hadden we de slotbijeenkomstkomst met Kate, Pati, Ony en
Mánana. We hebben de laatste dingen met elkaar besproken en afscheid
genomen.
De laatste zaterdag hebben we nog een rustige dag en gaan we inpakken.
’s Avonds worden we uitgenodigd voor een maaltijd bij Kate thuis. We
ontmoetten daar ook haar vriend Ravi. En ook Pati was aanwezig. Heel gezellig
als afsluiter.
Zondagmorgen werden we naar het vliegveld gebracht en dan begon de reis die
ons maandag rond de middag thuisbracht.
We moesten een temperatuurverschil van zo’n 30 graden overbruggen. We gaan
graag naar huis, maar de warmte hier beviel ons ook….
Al met al mogen we met dankbaarheid terugzien op deze reis. We denken dat we
veel hebben kunnen bereiken voor de doelstelling van onze stichting: hulp voor
de kinderen op Madagaskar.
Hartelijke groeten,
Amy en Rien

