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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Nu de schoolvakanties in Nederland er aan komen, willen we jullie graag op de
hoogte houden van ons project op Madagaskar.
Hoe gaat het op school?
Op school wordt door de leerlingen en de leraren hard gewerkt aan het
onderwijs. We vertellen er graag meer over.
De vernieuwing van de lokalen
Het gaat goed met de bouw van de nieuwe lokalen, ook daarvan geven we een
verslag.
Moeder- en Vaderdag
Vanuit Madagaskar hoorden we een bijzondere invulling van dankbaarheid rond
deze dagen. We schrijven hier meer over.
Elektriciteit
Het ziet er naar uit dat ook Ambatomasina elektriciteit via zonnepanelen gaat
krijgen. Aan ons is wel gevraagd een flinke financiële bijdrage te leveren.
Financiën
Graag vertellen we hoe het gaat met onze financiën.
Veel leesplezier
Amy en Rien de Kievit

Hoe gaat het op school?
Wanneer je over school schrijft kom je al snel op het onderwerp vakanties. En daar gaan
wij ook maar even mee beginnen. De kinderen hebben met Pasen 2 weken vakantie
gehad. Madagaskar is een overwegend christelijk land en onze school is door de ouders
van de plaatselijke kerk gesticht, daarom worden de feestdagen daar nog volop gevierd.
Bij hen is vooral de Goede Vrijdag een
feestdag. Bij de viering op school, het
gebouw staat op het terrein van de kerk
en dus lopen school en kerk wat in elkaar
over, werden op Goede Vrijdag een aantal
kleine kinderen gedoopt en ontvingen een
aantal teenagers hun confirmation (zeg
maar eerste communie).
In de Paasvakantie was het ook de
oogsttijd van de rijst, de kinderen konden
dus aan de slag om hun ouders te helpen.
We hoorden dat, op dit moment, de prijs van de rijst goed is. En omdat ze gespaard
gebleven zijn in het storm- en cycloonseizoen hebben ze een goede oogst kunnen
binnenhalen. Hierdoor hebben ouders en kinderen weer genoeg te eten. Een grote reden
tot dankbaarheid.
Maar na een werkvakantie gaan de kinderen
weer graag naar school. Het onderwijs gaat
gestaag door. Achter de schermen wordt
door ons team hard gewerkt aan het
registeren en beoordelen van zowel de
schoolprestaties als de lichamelijke en
psychische gezondheid van de kinderen.
En zo kregen we bericht dat in mei de
winter nu toch echt begonnen is. De dagen
worden korter en de temperatuur daalt.
Maar ook de droge periode is nu aangebroken, wat het leven op het land wel plezieriger
maakt.
Naast algemene informatie krijgen we ook persoonlijke verhalen te horen. Een meisje die
de lessen moet verzuimen omdat ze zo’n last heeft van haar gebit. Ze is bij de tandarts
geweest, maar een behandeling mocht nog niet baten.

De vernieuwing van de lokalen
De bouw van het eerste nieuwe lokaal gaat gestaag verder en is bijna afgerond. Ouders
en team hebben afgesproken dit op de zaterdagen te doen. Dan verstoren ze het
schoolwerk niet en het past beter bij de werkzaamheden van de ouders. Team,
leerkrachten en ouders zijn erg blij met de financiële bijdrage uit Nederland. Ze vroegen
ons de donateurs hartelijk te bedanken.
Met de bouw van het tweede lokaal starten ze in de zomervakantie. Dit om zo het
schoolwerk zo min mogelijk te beïnvloeden en omdat in die periode de prijs van baksteen
flink lager zal zijn.

Moeder- en Vaderdag
Moeder- en Vaderdag is een feest wat op de hele wereld
gevierd wordt. Niet altijd op dezelfde datum maar wel steeds
als dag waarop de kinderen extra aan hun ouders denken. En
net als bij ons helpt de school hen daarbij.
Maar in Ambatomasina hebben ze naast aan hun eigen ouders
ook hun dankbaarheid laten uitkomen aan hun “Hollandse
ouders”, hun
sponsors. Wij
vinden
sponsors een
wat beladen
begrip, vanuit
het engels
kunnen we het
wellicht beter
vertalen als
donateurs.
En ook voor deze moeders en vaders (jullie dus!) hebben ze mooie tekeningen gemaakt.

Elektriciteit
In onze vorige nieuwsbrief hebben we er al
wat over geschreven, maar de plannen zijn
nu verder uitgewerkt. De overeenkomst is
bijna rond, Ambatomasina gaat een
elektriciteitskiosk krijgen. Dat is een
gebouwtje met zonnepanelen. In het
gebouw komen een aantal noodzakelijke
voorzieningen. Zoals een oplaadpunt voor
kleine led-lichtjes (voor de verlichting van
de huizen). Dit wordt, na een grote donatie
vanuit Zwitserland commercieel uitgebaat. De bewoners betalen een klein bedrag per
lading, waarvan de beheerder kan leven en zijn apparatuur kan onderhouden. Wil je
meer weten over dit project: https://jirove.com/
Het totale investeringsbudget voor zo’n kiosk is zo’n € 50.000,- tot € 60.000,-.
Voor ons is van belang dat er vanaf de kiosk een aansluiting komt naar de school. En de
school krijgt zo verlichting en de mogelijkheid om de kinderen (via internet of schijfjes)
digitaal onderwijs te geven. De kinderen krijgen dan te zien wat er buiten hun dorp in de
wereld gebeurt.
De school dient zelf te zorgen voor een computer, een scherm(pje) e.d. Daar is een
investering mee gemoeid van € 4.000,-. De vraag is naar ons gekomen of wij daarvoor
zouden kunnen zorgen.
Omdat wij van mening zijn dat ontwikkelingshulp ook inhoudt dat je de kinderen laat
kennismaken met een grotere omgeving dan hun dorp en na ingewonnen advies bij ons
team ter plaatse hebben we besloten mee te werken.

Financiën
Ja, een mooiere overgang tussen de hoofdstukken is bijna niet denkbaar.
Allereerst kunnen wij, mede dankzij onze donateurs, de afgesproken ondersteuning
verlenen. Dat zijn onderwijs, voeding, schoolmaterialen, 2 leerkrachten, een sociaal
werker en het nieuwe schoollokaal. Maar nu hebben we € 4.000,- extra nodig voor het
elektriciteitsproject. Wil je ook bijdragen, je weet, alles wordt volledig voor de kinderen
daar gebruikt.
De vakantieperiode gaat starten. Willen jullie ook dan aan de kinderen op Madagaskar
denken? Zij denken ook aan 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.

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.
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