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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Ook nu zijn we blij jullie weer een nieuwsbrief te kunnen sturen over de voortgang van
onze stichting.

Hoe gaat het op school?
We hebben informatie over de gang van zaken op school. En er zijn mooie foto’s
hieronder en op de website.

De vernieuwing van de lokalen.
We praten jullie bij over de voortgang van de bouwactiviteiten in Ambatomasina.

Werkbezoek in Polen.
Amy en Rien zijn in januari bij Kate op bezoek geweest om bij te praten over het project.
Lees hieronder verder.

Het medische onderzoek van de kinderen.
In de vorige nieuwsbrief schreven wij al over het onderzoek van de kinderen. Inmiddels
kunnen wij melden wat met deze gegevens gedaan wordt.

Mazelen.
Na de pestepidemie van vorig jaar wordt het eiland nu geteisterd door een
mazelenepidemie. Er zijn al 900 doden. Lees verder op onze site. Ook kinderen op school
zijn ziek geweest. Gelukkig zonder fatale afloop.

Elektriciteit.
Ambatomasina heeft geen elektriciteit en dat heeft (natuurlijk) grote gevolgen voor het
leven daar. Maar wellicht komt daar verandering in....

Financiën.
Het financieel jaarverslag 2018 is klaar. We geven jullie een inkijkje in het reilen en
zeilen van de stichting.
Veel leesplezier.
Amy en Rien de Kievit

Hoe gaat het op school?
In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid verteld over hoe het schooljaar op
Madagaskar is geregeld. Zoals toen al aangegeven wil de regering graag dat het
schooljaar parallel loopt met het kalenderjaar. Op het zuidelijk halfrond is dat ook iets
logischer. Maar nu zitten we in een overgangssituatie. Het nieuwe schooljaar 2018 /
2019 is op 5 november van start gegaan. De eerste week is vooral gevuld met het
uitdelen van de schoolmaterialen en het maken van afspraken (zeg maar het uitdelen
van de roosters, alleen dan niet op papier). Het aantal leerlingen is dit jaar 138, 2 minder
dan vorig jaar.
Een paar ouders hebben voor de kinderen nieuwe uniformen gemaakt. Nou is het woord
uniform eigenlijk een wat te zwaar woord. Het gaat om een soort schort. Het voordeel is
daarbij dat alle kinderen in dezelfde kleding lopen.
Dezelfde 4 leerkrachten geven nog les in
dezelfde leeftijdsgroepen. Ook komen er
regelmatig vrijwilligers op school, die
onder leiding van sociaal werkster
Mánana, lesgeven in Engels, sport, zang
etc.
Kort na de start van het schooljaar was
het kerstvakantie. Dus best een
rommelige start, eerst zo’n 5 weken
school, dan weer vakantie, maar vanaf
medio januari draait alles weer op
“normaal” tempo.
Iedere week krijgen we van Mánana een verslag met meestal wat foto’s. Op de site
hebben we een selectie hiervan geplaatst. Klik hier.

De vernieuwing van de lokalen.
Zoals eerder aangegeven was er de noodzaak om te zorgen voor extra lokalen. Hoe was
de situatie en wat wordt eraan gedaan?
Zo’n 5 jaar geleden waren er op school zo’n 75 leerlingen met twee leerkrachten. Een
groep vrijwilligers uit Australië heeft toen, onder aansturing van Kate, een nieuw
gebouwtje neergezet met twee klaslokalen. (zie foto) Die situatie troffen wij ook aan
toen we in 2016 de school voor het eerst bezochten.
Toen wij besloten met het project te starten was één van de extra’s die we doorvoerden
de warme maaltijd voor de leerlingen. En zoiets werkt aanstekelijk. De school groeide
snel naar 140 leerlingen, 2 extra leerkrachten waren nodig en er moest geïmproviseerd
worden met klaslokalen.
Het schoolgebouw staat op het terrein van de plaatselijke kerk. In een aanbouw van die
kerk was eerst een keukentje. Die werd omgebouwd tot lokaal voor de kleuters. Voor de
keuken werd een nieuw gebouwtje gebouwd
door de ouders.
Op het schoolplein staat ook nog een oud
kerkgebouw. Het is nog steeds in gebruik
als klaslokaal en eetzaal. Ook al lekt het dak
en zijn de muren verveloos, het gebouw
doet nog steeds dienst.
Eind vorig jaar gaf de kerk aan dat het
kleuterlokaal weer door de kerk gebruikt
gaat worden. Er moest dus een oplossing
gezocht worden.
Men had een ontwerp gemaakt van een nieuw gebouwtje met weer twee lokalen. Maar er
was alleen geld voor de bouw van de helft. Dat is in gang gezet en dat is nu af.

Wij hebben, in overleg met ons team ter
plaatse, aangegeven dat ze voor onze
rekening ook het tweede lokaal mogen
bouwen. Daar zal rond deze tijd aan
begonnen worden. (Het was even wachten
tot Kate weer op Madagaskar is).
We krijgen dan een situatie van vier
simpele klaslokalen. De oude kerk blijft wel
in gebruik als eetzaal.
We spreken hier over de kerk, de school,
de ouders etc. Het gaat hier om een kleine dorpsgemeenschap waar de ouders van de
school, de kerkleden en de dorpsgemeenschap dezelfde mensen zijn.
Wij vinden het fijn, dankzij de steun van onze donateurs, deze bijdrage voor het gebouw
te kunnen leveren. Ook hier zijn weer een aantal foto’s te zien op de site.

Werkbezoek in Polen.
De leidster van ons team op Madagaskar is Kate. Kate is een jonge Poolse vrouw die als
vrijwilligster zo’n 10 jaar geleden op Madagaskar kwam. Daar raakte ze bewogen door de
situatie waarin de schoolkinderen van Madagaskar leefden. Samen met haar vriendin Pati
heeft ze toen een Poolse en een Malagassische stichting Ankizy Gasi (kinderen van
Madagaskar) opgericht en alle vereiste vergunningen etc. geregeld om de kinderen op
Madagaskar te helpen. In haar jeugd heeft Kate voor langere tijd in Engeland gewoond
en spreekt daardoor vloeiend Engels. Inmiddels heeft ze ook het Malagassisch geleerd,
de taal die in ons district op Madagaskar wordt gesproken.
Kate gaat jaarlijks terug naar Polen voor
familiebezoek en fondsenwerving. Dit jaar
had ze echter een bijzondere reden, ze is
ook in Polen bevallen van haar eerste zoon
Leonardo. Zij en haar partner Ravi vonden
het verstandig de bevalling in Polen te laten
plaatsvinden. Eén dezer dagen zijn ze weer
met z’n drieën onderweg naar Madagaskar,
na eerst nog familiebezoek in Engeland.
Voor ons is een reis naar Polen natuurlijk veel korter en goedkoper dan naar
Madagaskar. Daarom hebben we besloten begin januari naar Kate te reizen, op
kraambezoek te gaan en met Kate te overleggen over de voortgang van het project.
Contacten via de mail, de app en messenger verlopen op zich steeds prima, maar zo nu
en dan eens face-to-face overleggen heeft toch onze voorkeur.
Het werkbezoek was nuttig en opbouwend. Op onze site staat het hele verslag, maar we
noemen hier even een paar high-lights.
Van een groep kinderen uit de Immanuëlkerk in Krimpen hadden wij tekeningen
meegekregen voor de kinderen op Madagaskar. Opsturen per post is wel mogelijk, maar
of het aankomt? Nu weten we zeker dat de kinderen ze krijgen. We spraken ook
uitgebreid over het medische onderzoek van de kinderen en over de schoolresultaten.
Over dat medische onderzoek hieronder meer. Ook kwamen de toekomstplannen voor de
schoolverlaters aan de orde. Verder spraken we over het ontbreken van elektriciteit op
school en de gevolgen daarvan. Maar ook over een nieuw initiatief, maar daarover
hieronder meer.
Naast het werkkarakter hebben we ook kunnen genieten van het mooie Olsztyn, de
plaats waar Kate woont, het vriesweer en de baby.

Het medische onderzoek van de kinderen.
Zoals eerder al genoemd, alle kinderen zijn
onderzocht door een team Poolse vrijwilligers
met een medische achtergrond. Al die
informatie wordt nu in kaart gebracht en
gekoppeld aan de schoolresultaten. We hopen
te kunnen achterhalen of tegenvallende
schoolprestaties wellicht terug te voeren zijn op
een medische oorzaak (denk aan slechte ogen
o.i.d.). Ook willen we het onderzoek periodiek
herhalen. Dit naast het wegen van de kinderen wat maandelijks gebeurt. Situaties van
ondervoeding kunnen zo gesignaleerd worden. Kate gaat na of het Ministerie van
Gezondheid op Madagaskar statistieken heeft over wat de gezonde lengte en gewicht zijn
van kinderen.
Wel bespraken we ook dat het natuurlijk goed is om te onderzoeken en vast te leggen,
maar dat het wel lastig is om, als er een afwijking wordt gesignaleerd, medische hulp te
bieden. Het is en blijft een ontwikkelingsland met een slechte gezondheidszorg.

Elektriciteit.
Bij ons eerste bezoek in 2016 aan de school bemerkten we wel dat er geen elektriciteit
was in Ambatomasina, maar dat vergeleek je dan een beetje met een simpele camping
waar geen wifi was. Wellicht lastig, maar....
Ga je daarna eens echt nadenken dat kom je tot de conclusie dat het voor ons bijna niet
voor te stellen is wat de invloed van het ontbreken van stroom is voor de ontwikkeling en
voor het werk op school. Geen elektriciteit betekent geen telefoon en geen internet. En
dus eigenlijk geen contact met de buitenwereld.
Wij vinden scholing één van de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van een volk, en
die mening blijven we houden. Maar het ontbreken van stroom is toch wel een grote
handicap.
In onze nieuwsbrief van voorjaar 2018 hebben we
geschreven over ons bezoek aan een school die door Rik
Stamhuis was voorzien van zonnepanelen, internet en
verlichting. Rik is een oud-Krimpenaar die ons in contact
heeft gebracht met Kate. Een andere oud-Krimpenaar
Adriaan Mol heeft het idee van zonnepanelen voor het
opladen van lampjes e.d. samen met zijn vader Leen op
een aantal plaatsen in Afrika geïntroduceerd. Rik heeft dit
verder uitgewerkt voor Madagaskar en sponsors gezocht
voor het opzetten van zonnekiosken. Meer info zie
nieuwsbrief 8.
Bij ons bezoek vorig jaar aan Rik hebben wij gevraagd of
het niet mogelijk was om ook de school in Ambatomasina
daarvan te voorzien. Dat stuitte toen op te veel technische problemen. Maar het lijkt nu
dat die technische problemen overwonnen kunnen worden.
Zodra Kate weer aan het werk is gaat ze hierover verder spreken met Rik. We hebben
gezegd zeer geïnteresseerd te zijn. Het is natuurlijk wel zo dat naast de technische
problemen er ook altijd financiële kanten zijn. Daar hebben we geen toezeggingen over

gedaan. In eerste instantie moeten we zorgen voor het geld voor het onderwijs en het
eten. Maar wellicht is een speciale actie onder de lezers van de nieuwsbrief.....

Financiën.
In nieuwsbrief 9 schreven we dat we tot en met september bijna € 5.000 aan donaties
mochten ontvangen. We ontvingen over het hele jaar 2018 ruim € 10.400. Hartelijk dank
daarvoor.
En zoals jullie weten worden alle donaties volledig gebruikt voor de kinderen op
Madagaskar. Alle persoonlijke kosten, zoals reis- en verblijfkosten, komen voor rekening
van de reizigers.

Jaarverslag 2018

Ons jaarverslag 2018 is inmiddels ook gereed.

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy
Hulpverlening aan scholen op Madagaskar

Klik hier om het te lezen.

We ontvingen grote en kleine bijdragen. Met alle bijdragen zijn wij erg blij, wat fijn dat
we zo gesteund worden.
Graag noemen we hier nog het feit dat we voor € 8 per maand een kind een maand lang
van maaltijden kunnen voorzien. Zo’n periodieke bijdrage geeft ons de mogelijkheid in te
schatten welke verplichtingen we op ons kunnen nemen. Dus lukt het om ons zo’n
toezegging te doen voor 1 kind of voor meerdere, we zijn er erg blij mee.

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.

