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Madagaskar  

Stand van zaken 

 
Beste lezers, 

 

We zijn blij jullie weer een nieuwsbrief te kunnen sturen over de voortgang van onze 

stichting. 

 

De grote vakantie op Madagaskar 
 

Hoe gek het ook klinkt, op dit moment is het grote vakantie op Madagaskar. We vertellen 

meer over het schoolsysteem. 

 

Hoe gaat het op school? 
 

We hebben weer informatie over de gang van zaken op school. En er zijn mooie foto’s 

hieronder en op de website. 

 

Activiteiten in Nederland. 

Amy en Rien hebben, tijdens de bijbelklassen, Krimpense kinderen verteld over het leven 

op Madagaskar. Dat leverde een leuk cadeau op voor de school. Lees hieronder verder. 
 
Hoe komt Madagaskar in het “wereld”nieuws? 

Over het mooie eiland wordt maar weinig geschreven in de Nederlandse pers. Maar wij 

volgen ook andere nieuwsberichten. We vertellen enkele highlights. 

 

Financiën en plannen. 

We praten jullie bij over het verloop van onze plannen. Zo is er dringend behoefte aan 

geld om een oud klaslokaal te vervangen door nieuwbouw. 

 

Veel leesplezier.  

Amy en Rien de Kievit  

  



 

De grote vakantie op Madagaskar 

Wel een vreemde gedachte, we schrijven begin november deze nieuwsbrief en we 

hebben het over de grote vakantie. Gelukkig helpt het mooie nazomerweer van de 

afgelopen weken om de zomer vast te houden. 

Wat is er aan de hand? Madagaskar is een Franse 

kolonie geweest en heeft in die tijd het Franse 

schoolsysteem gekregen. Dat blijkt o.a. uit de 

nummering van de groepen. 

De leerlingen beginnen in groep 12 en gaan ieder jaar 

een groep “lager”. Uiteindelijk is groep 1 het slotjaar 

van het voortgezet onderwijs. Onze mensen daar 

verwijzen hier naar de Amerikaanse tegenhanger, 

wellicht omdat zij (en wij) niet weten wat het Franse equivalent hiervoor is. Lees hier 

verder. 

Hoe gaat het op school? 
 

Ondanks de vakantie gaan de ontwikkelingen op school toch door. Er is dan de laatste 

maanden geen onderwijs meer gegeven, maar er is wel een belangrijke andere activiteit 

geweest, of eigenlijk twee. Maar laten we eerst nog even kijken naar de maanden voor 

de vakantie begon.  

Diploma’s: 
Op een eiland als Madagaskar hebben de scholen ook te maken met instanties als 

schoolinspectie en uitgebreide regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld ook leerplicht, alleen, 

helaas, geen handhaving op dit gebied en ook geen facilitering voor de scholen. Maar 

willen wij dat onze kinderen een erkend diploma krijgen, dan dient men zich te houden 

aan tal van (strakke) regels.  

De kinderen maken toetsen voor de verschillende 

overgangen naar hogere klassen. En die worden 

gecontroleerd door “rijksgecommiteerden”. Met ons 

team zijn we nu aan het bespreken hoe op een goede 

wijze deze resultaten bijgehouden kunnen worden. Zo 

zijn wij benieuwd naar het aantal leerlingen dat naar 

het vervolgonderwijs gaat.  

Lees verder of bekijk meer foto's. 

 

Medisch onderzoek: 
Tijdens de vakantie is een grote wens van ons in 

vervulling gegaan: alle kinderen zijn door een 

medisch team onderzocht. Een groep vrijwilligers 

met medische achtergrond, een arts en 

verpleegkundigen, hebben alle kinderen 

onderzocht. Ook zijn er notities gemaakt, dossiers 

aangelegd om te kunnen zien hoe de gezondheid 

van de kinderen zich ontwikkelt. We hopen 

binnenkort nadere informatie hierover te krijgen. 

Klik hier voor meer foto's. 

 

https://stichtingfsm.nl/nieuwsbrief-9-grote-vakantie/
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Klaslokalen: 
En tijdens de vakantie is er nog een ander groot werk 

gestart. Onze school kent 4 klassen, 4 klaslokalen. 

Twee lokalen zijn gevestigd in een eenvoudig gebouw 

wat een jaar of vijf geleden is gebouwd door 

Australische vrijwilligers samen met de plaatselijke 

bevolking, één klaslokaal is gevestigd in een oud 

kerkje. Hiervan is het dak lek en de verf van de muren 

is volkomen afgebladderd. En een laatste lokaal is 

gevestigd in een uitbouw van het huidige kerkgebouw. 

Hierin zaten de kleuters. Dit gebouw had een toegangstrap met treden van zo’n dertig 

centimeter hoog. Best lastig voor volwassenen, laat staan voor die kleintjes. 

Nu heeft de kerk dat lokaal weer voor eigen activiteiten nodig. Daarom is door de 

bevolking (lees de ouders) besloten een nieuw gebouw neer te zetten, vergelijkbaar met 

het eerdergenoemde gebouw. Ze hebben een deel van de bouwmaterialen aangeschaft. 

Veel werk zal door de ouders gedaan worden. In eerste instantie bouwen ze één lokaal. 

Dan is het geld op. Voor het tweede lokaal is een bedrag nodig van ca. € 1.200 tot € 

1.500. Wij zijn in overleg om te kijken welke mogelijkheden wij zien. 

Klik hier voor meer foto's. 

Activiteiten in Nederland. 

Ook in Nederland zijn we bezig geweest voor onze kinderen op Madagaskar. Door de 

bijbelklas van de Immanuëlkerk in Krimpen aan den IJssel zijn wij gevraagd in de 

bijbelklassen het één en ander te vertellen over het werk op Madagaskar. Op zondag 7 

oktober vertelden wij bij de jongste groep (4 tot 8 jarigen) en de week erna bij de 

oudsten (8 tot 12 jarigen). Het was leuk het enthousiasme van de kinderen te zien en 

hun vele vragen te kunnen beantwoorden.  

We lieten de kinderen ook dia’s zien van hoe de 

kinderen op Madagaskar op het schoolplein 

spelen. Met wat steentjes, met een totaal 

versleten voetbal of met springtouwen die uit 

meerdere aan elkaar geknoopte touwtjes 

bestonden. De kinderen hadden geld uit hun 

eigen spaarpotten meegenomen. De opbrengst 

was respectievelijk € 50 en € 70,01. 

Nadrukkelijk noemen wij die € 0,01, één van de 

kinderen gaf aan die cent nog te hebben en die daarom voor dit doel te hebben gegeven. 

Met deze € 120 kunnen we de kinderen op Madagaskar een aantal nieuwe springtouwen 

en voetballen geven. De kinderen in de bijbelklassen hebben ook een lied gezongen voor 

de kinderen op Madagaskar als een groet. Ook zijn er mooie gekleurde kaarten gemaakt 

met een groet in het Malagassisch. Op die laatste zondag (14 oktober) was ook de 

kerkcollecte bestemd voor ons project. We zijn erg blij met de steun die we ook zo 

krijgen. 

Hoe komt Madagaskar in het “wereld”nieuws? 
Veel mensen kennen Madagaskar slechts van de gelijknamige tekenfilm of als bijzondere 

vakantiebestemming. Verder komt Madagaskar weinig in het nieuws. Zeker in Nederland. 

Onze zuiderburen hebben wat meer aandacht voor dit eiland. In de Belgische kranten 

komt nieuws over Madagaskar vaker aan de orde. 

Op onze website houden wij bij welk (interessant) nieuws over Madagaskar te lezen is. 

Steeds met een link naar het betreffende artikel. 

Zo kunnen jullie daar lezen over de problemen rond de vanille (Madagaskar is de 

belangrijkste producent daarvan). Maar ook over het voorgenomen bezoek van Paus 

Franciscus aan Madagaskar. We hopen dat met zijn komst de belangstelling voor dit 

mooie eiland en zijn bewoners zal toenemen. 

https://stichtingfsm.nl/nieusbrief-9-hoe-gaat-het-op-school/
https://stichtingfsm.nl/nieuws/


Financiën en plannen. 

Wij hebben in de eerste 9 maanden van dit jaar een bedrag aan donaties ontvangen van 

ca. € 5.000 (€   4.944,20 om exact te zijn). Een mooi bedrag waar we dankbaar voor 

zijn. We krijgen eenmalige donaties, maar er is ook een groep mensen die ons periodiek 

steunt. Van die laatste groep krijgen we bijdragen variërend van € 2,50 tot € 100 per 

maand. Heel fijn en wat ons daar echt bij helpt is, dat door die toezeggingen, wij ook 

plannen kunnen maken voor de hulpverlening op Madagaskar. Maar elk bedrag, eenmalig 

of periodiek, klein of groot, het wordt voor de volle 100% op Madagaskar besteed. Voor 

ca € 8 per maand kunnen we al een kind een schooljaar lang 4 warme maaltijden per 

week geven. Daarnaast konden we, dankzij de donateurs ook voor de woensdag (de 

halve schooldag) de kinderen een brood en een stuk fruit geven. 

Hierboven gaven we al aan dat door de bijdrage van de Nederlandse kinderen we de 

kinderen op Madagaskar nieuwe springtouwen en voetballen geven. Ons team gaat daar 

op zoek naar goede exemplaren. Dat helpt ook de plaatselijke economie. 

En verder hebben we het plan om het ontbrekende bedrag (€ 1.200 tot € 1.500) voor de 

nieuwe klaslokalen voor onze rekening te nemen, in de hoop dat onze achterban ons ook 

nu weer zal helpen. 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Er komt voor ons in Nederland weer de tijd van 

sinterklaas- en kerstfeesten. Een tijd van gezelligheid en van iets extra’s doen. Mogen we 

ook vragen daarbij te denken aan deze kinderen op Madagaskar? 

We horen soms wel de opmerking: ach het is maar een druppel op een gloeiende plaat. 

En zelf hebben we die gedachten ook wel eens. Maar weet wel dat voor deze kinderen die 

druppel veel meer is. Op onze site staan veel foto’s van deze kinderen. Hoe ze ondanks 

alles een goede en gelukkige tijd hebben op school. Ze bouwen (langzaam, maar zeker) 

aan een nieuwe toekomst. En daar doen we het toch allemaal voor? 

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. 

Onze site 

Dankzij onze nieuwe site: www.stichtingfsm.nl kunnen we meer informatie delen. We 

nodigen jullie graag uit die te bezoeken. 

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)  

Memlinghof 25 

2923 XT  Krimpen aan den IJssel  

Tel. 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/  

En: www.stichtingfsm.nl 

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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