Verslag van de bespreking van Amy en Rien met Kate op 6 januari 2019 in
Olstzyn, Polen.
Kate had haar zoon Leonardo, geboren in oktober 2018, bij zich. Naast het
zakelijke deel van de bespreking was het dus ook bijzonder dat we haar en de
kleine baby konden ontmoeten.
Kate gaat begin februari weer op weg naar Madagaskar om haar werk daar op te
pakken.
De bespreekpunten van de zijde van onze stichting waren van tevoren met de
leden van ons bestuur doorgenomen.
Allereerst spraken we onze dank uit aan Kate en haar team voor de goede
samenwerking en voor al het werk dat ze ten behoeve van de kinderen doen.
Daarbij speelt vooral Manána een grote rol. Van de zijde van Kate werd de dank
uitgesproken van de hulp die ze uit Nederland krijgen.
Ook de communicatie is enorm verbeterd. We krijgen zeker eens per week een
update van de stand van zaken, meestal vergezeld van mooie foto’s.
Namens de kinderen van de Bijbelklas gaven we de tekeningen af die ze
gemaakt hadden voor de leerlingen op Madagaskar. Manána zal ervoor zorgen
dat deze kaarten verdeeld gaan worden.
Na de laatste bespreking op Madagaskar is het medisch onderzoek van de
kinderen daadwerkelijk ter hand genomen en zijn alle kinderen door een medisch
team onderzocht. Een goede zaak. Kate deelde mee dat de medische gegevens
worden geregistreerd zodat die vergeleken kunnen worden bij een volgend
onderzoek. Zo wordt iedere maand het gewicht van de kinderen opgemeten.
Zodra Kate weer op Madagaskar is gaat zij onderzoeken of het Malagassische
Ministerie van Gezondheid kengetallen heeft voor de gezondheid van kinderen.
Deze kunnen dan naast de daadwerkelijke gegevens worden gelegd en
afwijkingen kunnen worden geconstateerd. Zo zou ook aan de hand van de
resultaten beoordeeld kunnen worden of de maaltijden uit de juiste
voedingsstoffen bestaan. Wij vermoeden het wel, maar zeker weten is beter.
Als suggestie gaven we mee om de schoolresultaten te koppelen aan de
medische gegevens. Afwijkingen op het ene vlak zouden gevolgen kunnen
hebben voor het andere.
Via de foto’s hebben wij kunnen constateren dat de schooltuin (een suggestie uit
ons vorige bezoek) is aangelegd. Graag horen we wat de ervaringen en
resultaten zijn.
We spraken over de werkzaamheden die de ouders voor de school deden. Te
denken valt aan het dagelijks koken, het bouwen van de nieuwe lokalen en de
uniformen die door ouders genaaid zijn. We zijn blij met die betrokkenheid van
de ouders.
We hebben een aantal vragen c.q. opmerkingen gemaakt die Kate gaat
onderzoeken als ze weer aan het werk is:

•
•
•
•
•

Hoe is het met de bouw van de twee nieuwe lokalen?
Zijn er kinderen in het dorp die geen onderwijs krijgen?
Hoeveel kinderen gaan na deze school naar de Highschool? Wat is de
reden dat niet alle kinderen dat doen?
Is al het geld van de Bijbelklas (€ 120) opgegaan aan de voetballen en
springtouwen? Zo niet, wat gebeurt er met de rest?
Hoe gaat het schooljaar 2019 verlopen? Wanneer vakanties en wanneer
start het nieuwe schooljaar?

Aan het eind kwam nog naar voren dat er gewerkt wordt aan een mogelijkheid
om ook onze school van zonnepanelen en elektrisch te voorzien. Het zou gaan
om een vergelijkbare oplossing als die wij bezocht hebben met de organisator
daarvan Rik Stamhuis. Samen met een Zwitserse sponsor zou het voor Rik nu
mogelijk zijn dit te verwezenlijken. Het krijgen van stroom en internet is een
beetje het aansluiten op de rest van de wereld. Wij zijn erg blij met deze
ontwikkeling.
Samen met Kate konden we constateren dat het een waardevolle bespreking was
en dat dit meehelpt voor de ontwikkeling en instandhouding van het project.
We hopen Kate een volgende maal in meer zomerse omstandigheden te
ontmoeten, aangezien het in Olstzyn koud was en er lag sneeuw.
Krimpen aan den IJssel, 17 januari 2019.

