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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Graag willen wij jullie informeren over onze stichting.

Reis naar Madagaskar
In februari zijn Amy en Rien naar Madagaskar gereisd om daar de school te bezoeken en
over het project door te spreken.
We vertellen hieronder meer.

Het leven op Madagaskar
Van verschillende kanten krijgen wij vragen over het leven op Madagaskar. Graag
vertellen wij daar wat over.

AVG en Financiën
Ook onze stichting moet zich houden aan de regels van de AVG, we vertellen hoe we dat
doen. Ook geven wij een kijkje in de financiële gegevens van ons project.

Deels nieuwsbrief, deels site
In deze nieuwsbrief vermelden wij per onderwerp de hoofdlijn. Wil je meer lezen klik dan
even door en je komt op onze website waar het hele verhaal te lezen is. Daar staan ook
(meer) foto’s en een filmpje.

Veel leesplezier.
Amy en Rien de Kievit

De reis naar Madagaskar
Op 5 februari was het zover, Amy en Rien vertrokken naar luchthaven Zaventem bij
Brussel. Met Ethiopian Airlines werd, via Addis Abeba, gevlogen naar Antananarivo, de
hoofdstad van Madagaskar.
We hebben een heel reisverslag gemaakt van alles wat we op het mooie eiland
tegenkwamen. Door hier te klikken kan je het lezen.
Doel van onze reis was het bezoeken van “onze” school en de bespreking van het project
met ons team daar. We deden dat aan de hand van een in het een bestuursvergadering
opgestelde aandachtspuntenlijst.
De besprekingen waren erg goed. We
troffen een enthousiast team aan dat
zich volledig inzet voor de kinderen daar.
Dat geldt zowel voor de begeleidsters
(Kate, Ony en Pati), de maatschappelijk
werkster Mánana als voor de
leerkrachten (Monsieur Richard, Madame
Lalaina, Monsieur Jackie en Mademoiselle
Lalaina v.r.n.l.) van de school.
Ten behoeve van de bespreking in onze
bestuursvergadering hebben wij een verslag van die besprekingen opgesteld. Wil je dit
lezen, klik dan hier.
In dit verslag kan je lezen dat we ook een “woensdagsnack” hebben gegeven als
aanvulling op de vier maaltijden per week. Dit besluit werd door de leerlingen en hun
ouders erg op prijs gesteld.
Op onze site hebben we een foto-impressie geplaatst en een filmpje gemaakt op school.
Nieuwsgierig? Klik hier.

Het leven op Madagaskar
Madagaskar is een groot eiland wat bekend staat om zijn schitterende natuur. Je zou dan
denken, een ideale omgeving om dit tot een toeristisch oord te maken met alle positieve
kanten voor de economie.
Helaas is dat niet zo. Het land is zo arm dat het hen niet lukt om zijn inwoners voldoende
voedsel en andere basisbehoeften te geven. Op veel plaatsen ontbreekt elektriciteit. En
zonder elektriciteit is er dus ook geen telefoon- of internetbereik. Dus geen contact met
de buitenwereld. Zo ook Ambatomasina, de plaats waar onze school staat.
En ook de wegen zijn bijzonder slecht.
Madagaskar heeft nog het Franse systeem van
nummering van de hoofdwegen, de Routes
Nationales. Maar deze hoofdwegen zijn zo
slecht dat over grote gedeelten slechts
stapvoets gereden kan worden. Veel “gewone”
auto’s hebben dan ook te maken met veel
schade als gevolg hiervan.
Moet je een afstand van 100 kilometer of
meer overbruggen, een afstand waarbij je
over de weg meerdere dagen doet, dan ben je
veelal aangewezen op een vliegreis. Maar
vliegen op Madagaskar is erg duur.
Je begrijpt dat deze factoren een rol spelen als je toeristen zou willen trekken. En voor
herstel is eenvoudigweg geen geld.

Leuk om hier te melden is het initiatief van een jonge
Nederlander Rik Stamhuis op Madagaskar. Rik, een dertiger is
na zijn schoolopleiding naar Madagaskar gegaan en heeft een
systeem ontwikkeld waarbij de inwoners van dorpen zonder
elektriciteit toch de beschikking krijgen over elektrisch licht. Ze
kunnen voor een gering bedrag een led-lampje op batterijen
huren. Na gebruik (één nacht) worden de lampjes weer
opgehaald en opgeladen met zonne-energie. En tegen de avond
weer opnieuw verhuurd. Voor de mensen op Madagaskar is dit
goedkoper en veiliger dan gebruik van kaarsen of kerosinelampjes (zie foto).

Dit systeem werkt nu op tal van plaatsen goed en Rik is er mee
verder gegaan. Hij heeft extra zonne-energie beschikbaar
gesteld aan een school zonder elektra. Naast verlichting krijgt de
school nu ook een aansluiting op internet. Deze eerste school
hebben wij kunnen bezoeken. Heel mooi is het te zien hoe goed
het is dat de leerlingen nu ook iets meer van de wereld te zien
krijgen. Bijzonder voor ons, bekend met digiborden en vrijwel
overal internet. Maar de kinderen keken zeer geconcentreerd
naar dit voor hen nieuwe medium. Overigens het beeldscherm
was ca 35 cm doorsnee en daar keek een hele klas (40
leerlingen) naar.

Natuurlijk wilden wij graag weten of onze school hier ook voor in aanmerking kon komen.
Helaas, er waren twee problemen: de ligging van de school is zo afgelegen dat het
moeilijk is de apparatuur daar heen te brengen en de bewoners van het dorp wonen
relatief ver uit elkaar (een echt landbouwdorp) en dan is het verspreiden van de ledlampjes een te groot probleem.
Naast dit positieve nieuws kregen we ook verdrietig nieuws te horen kort nadat we terug
waren in Nederland. De ouders van de school hebben een ouderraad gevormd, die voor
de leerkrachten en ons team als gesprekspartner optreedt. Van die raad is een moeder
de voorzitter (presidente, zoals zij dat noemen). Deze vrouw speelde ook een belangrijke
rol in de opslag en distributie van de maaltijden voor de kinderen. Deze moeder ging
vissen in de rijstvelden en is daarbij gevallen. Ze is verdronken. Een hele schok, voor
haar gezin, de schoolgemeenschap en voor ons.

AVG
Ook onze stichting dient zich te houden aan de regelgeving in de nieuwe AVG.
Klik hier voor ons statement en hier voor de privacyverklaring.

Financiën
Blij en dankbaar mogen we constateren dat we van onze donateurs een flinke
ondersteuning krijgen. Zowel eenmalige giften als periodieke toezeggingen komen
binnen en maken het ons mogelijk dit werk voor deze kinderen te doen.
Bij ons bezoek hebben we voor het jaar 2018 de vierde maaltijd en de extra snack op
woensdag toegezegd. Dat konden we doen vanwege de ontvangsten in 2017. We willen
graag deze toezegging ook in de komende jaren kunnen continueren. Daarvoor hebben
wij ca € 2.500 per jaar extra nodig. Wil je ons helpen?

Onze site
Dankzij onze nieuwe site: www.stichtingfsm.nl kunnen we meer informatie delen. We
nodigen jullie graag uit die te bezoeken.
Op deze site vermelden wij ook het nieuws dat wij uit diverse media oppikken over
wetenswaardigheden over Madagaskar. Zo schrijven wij over een giftige pad die veel
diersoorten bedreigt, een MAF-vliegtuigje en over vanille, dat duurder is geworden dan
zilver.
N.B. de onderstreepte woorden zijn hyperlinks. Als je daarop klikt krijg je het betreffende
artikel te zien.
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