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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Het heeft in Nederland al een paar nachten gevroren, Madagaskar bereidt zich
voor op de zomer. Ook op school zijn er veranderingen, wij houden jullie graag
op de hoogte van ons project.
Hoe gaat het op school?
De school is uitgebreid met een vijfde leerkracht. We vertellen er graag meer
over.
De vernieuwing van de lokalen
De nieuwe lokalen zijn in gebruik genomen. De ouders hebben er in de grote
vakantie hard aan gewerkt.
Elektriciteit
Ook over de nieuwe elektriciteitskiosk vertellen we in deze nieuwsbrief.
Uitbreiding van het bestuur
Wij hebben ons bestuur uitgebreid met een 4e bestuurslid, Renze Boersema stelt
zich aan jullie voor.
Financiën
Graag vertellen we hoe het gaat met onze financiën. En ook over zeer bijzondere
giften.
Bezoek aan Madagaskar
Wij hebben het voornemen om komend voorjaar weer een bezoek te brengen
aan de school en de kinderen om ook met eigen ogen te zien wat er allemaal
daar gebeurt.
Veel leesplezier
Amy en Rien de Kievit

Hoe gaat het op school?
Eind oktober is de school gestart met
het nieuwe leerjaar. Leerkrachten,
kinderen, ouders en ons team stonden
weer klaar om te beginnen. Het
bestuur van de school heet FRAM
(Fikambanan'ny Ray Amandrenin'ny
Mpianatra). Dat is Malagassisch voor
vereniging van ouders van leerlingen.
Dit bestuur heeft besloten een vijfde
leerkracht aan te stellen. Leraar Jackey
heeft een baan elders gevonden, er
waren dus twee nieuwe leraren nodig. De leerkrachten zijn nu: Mr Richard, de directeur,
Mme Lalaina 1 en Mme Lalaina 2 (er zijn 2 met de naam Lalaina) en de 2 nieuwkomers
zijn Miss Sandra en Miss Linah.
Beginnen betekent ook het zorgen
voor leermaterialen. Die moeten
allemaal te voet naar boven gebracht
worden. Tussen de maisvelden door
loopt een smal voetpad. Geoefende
wandelaars moeten toch zo’n half uur
klimmen om boven te komen. Als er
dan grote hoeveelheden schriften,
papieren, schrijfmaterialen etc.
gebracht moeten worden is dat een
hele klus. Gelukkig hebben een aantal
ouders meegeholpen.
Om het nieuwe jaar goed te starten heeft
Manana, de sociaal werkster, de kinderen
weer gewogen. We zijn bezig om via het
registreren van deze gegevens de effecten
te meten van de maaltijden die de
kinderen ontvangen. De eerste resultaten
van vorig jaar worden gunstig genoemd,
maar bij ons komende bezoek aan
Madagaskar willen we daar verder met het
team over doorspreken.

De vernieuwing van de lokalen
Het nieuwe klaslokaal is opgeleverd. Door onze hulp konden de materialen worden
aangeschaft en hebben de ouders (met wat vaklieden) het lokaal gebouwd. Het is goed
te zien hoe in een simpel lokaal de kinderen een mooie plek hebben om te leren. Het zijn
lokalen zonder glas in de ramen, maar dat kan in dit klimaat. De ouders hebben zich
tegelijkertijd ingespannen om ook een nieuwe keuken (zie foto) neer te zetten. Wel leuk
om te vertellen: bij ons laatste bezoek
vroegen we ons af waarom er geen
rookafvoer was. Het eten wordt gekookt op
houtvuren. Voor zo’n 150 maaltijden heb
je grote pannen en dus ook vuren nodig.
Door het ontbreken van schoorstenen was
het een rokerige ruimte. Als reden werd
gegeven dat door de rook voorkomen werd
dat er vliegen en ander ongedierte in de
keuken komt. Mensen kunnen blijkbaar wel
werken en leven in een rokerige ruimte,
ongedierte niet.

Elektriciteit
Ook de kiosk voor de elektriciteit is
gebouwd. Het gebouwtje wordt kiosk
genoemd, een overblijfsel van de
Franse kolonietijd, veel woorden zijn
nog uit het Frans overgenomen. Het is
een gebouw met twee woonlagen, op
het dak liggen de zonnepanelen. In die
ruimte komen t.z.t. allemaal nuttige
zaken voor de dorpsgemeenschap,
zoals wellicht een koelkast en vriezer
voor medicijnen, en eventueel een
kopieerapparaat en printer, een PC etc. Deze kiosk is gebouwd door een bedrijf op
Madagaskar, dat meerdere van deze kiosken exploiteert. Dit bedrijf krijgt een
investeringssubsidie vanuit Zwitserland. Voor het gebruik van diverse mogelijkheden
voor de school hebben wij, als stichting, een bijdrage van € 4.000 gegeven. Verwacht
wordt dat de kiosk in december in gebruik genomen gaat worden.

Uitbreiding van het bestuur
Vanaf de oprichting van de stichting was Renze Boersema adviseur. Het leek ons goed
hem te benoemen tot bestuurslid. Daarbij hebben we ook gedacht aan de continuïteit
van ons project. Rien is dit jaar 68 geworden en Amy 65. Ze hopen nog vele jaren actief
bezig te zijn. Het lijkt ons goed nu al te denken aan een opvolger voor de voorzitter.
Daarom krijgt Renze de functie van vicevoorzitter.
Renze stelt zichzelf voor:
Ik ben Renze Boersema, 45 jaar, getrouwd met Nelleke en trotse
vader van drie kinderen. Sinds een paar maanden ben ik bestuurslid
geworden van St. FSM. Een stichting die zich inzet voor onderwijs
aan kinderen in een van de armste gebieden van de wereld.
Ik heb het voorrecht gehad, dat ik in Nederland ben geboren en
mocht opgroeien in een land waar alles mogelijk was. De afgelopen
decennia hebben ons land ongekende voorspoed gebracht en die
rijkdom zouden we bijna als vanzelfsprekend gaan zien.

Een land ontwikkelt zich vaak door onderwijs en woningbouw. Naarmate deze twee zaken
beter voor handen zijn, kan een land en een bevolkingsgroep iedere generatie de
economische situatie verder verbeteren. We zien nu al dat landen als Nigeria en Kenia
zich sneller ontwikkelen dan de Europese landen dat 50 jaar geleden deden. De vroegere
‘derde wereld’ is bezig zich te ontwikkelen tot een nieuwe economische regio die er echt
toe doet. Madagaskar blijft bij die ontwikkeling nog ver achter. Daarom steun ik de inzet
van de St. FSM om juist in dit land een school te ondersteunen en ca. 150 kinderen te
voorzien van onderwijs én iedere dag goed eten. Beiden eerste levensbehoeften! Ik hoop
dat we met dit kleine gebaar een start kunnen geven aan een betere toekomst voor deze
kinderen en zo een stukje van het fundament voor een welvarend Madagaskar kunnen
leggen.
Het blijkt dat de andere bestuursleden zich ook nog niet hebben voorgesteld. Dat
verzuim willen we in de komende nieuwsbrieven goed maken.

Financiën
Met veel dankbaarheid constateren wij dat er velen zijn die ons project een warm hart
toe dragen. We krijgen periodieke toezeggingen en ook geregeld losse giften, soms met
een speciale omschrijving, zoals voor de elektriciteit of voor de maaltijden of….
Heel hartelijk dank daarvoor.
Voor de kinderen op Madagaskar willen we dan ook graag vragen: overweeg je om
tijdens de feestmaand aan het eind van het jaar nog een bijdrage te leveren voor een
goed doel: denk dan aan onze stichting. Hierboven hebben we al aangegeven wat we
allemaal met het geld van deze donaties kunnen doen en op de site staan nog meer
mogelijkheden en zijn de jaarrekening in te zien. Alles wat wij aan donaties ontvangen
wordt voor de volle 100% voor de kinderen op Madagaskar
besteed. Je euro wordt volledig omgezet naar Ariary’s (de
plaatselijke munt) en daar gebruikt. En het leuke is dat door de
koers (1 euro is 4.000 Ariary) je met € 25 een ton (aan Ariary’s)
geeft. Wij hebben een ANBI-status, giften komen dus voor fiscale
aftrek in aanmerking, wellicht ook ter overweging.
In de maand juni kregen wij bij Albert Heijn Gebr. De Block te Krimpen aan den IJssel
het gedoneerde statiegeld. Dat leverde ons het mooie bedrag op van € 220.
Op 14 juli ontvingen wij de opbrengst van de collecte in de Immanuëlkerk. Samen met
een paar losse overschrijvingen, specifiek voor deze collecte, kwamen we aan bijna €
1.000.
We kregen ook een heel bijzondere gift. Rien laat zijn haar altijd knippen bij
Herenkapsalon Van Bavel te Krimpen aan den IJssel. De eigenaresse Jolanda Alblas geeft
altijd aan geïnteresseerd te zijn in het werk wat wij doen voor Madagaskar. Haar man is
actief in de voetbalvereniging Lekkerkerk. Daar hebben zij gezorgd dat wij een grote
partij goed bruikbare voetbalshirts en broekjes voor de kinderen krijgen. Ook een aantal
voetballen kregen we. We gaan de kinderen daar blij mee maken. Alleen hebben we nog
wel de zorg van: hoe krijgen we het daar. Voor een deel hebben we een oplossing
gevonden, voor de rest zoeken we nog naar mogelijkheden. Het totaalgewicht is zo’n 70
kilo en dat neem je niet zomaar mee in het vliegtuig.
Hoe dan ook, het was hartverwarmend deze bijdragen te mogen ontvangen.

Reis naar Madagaskar
Amy en Rien hebben het voornemen om in het voorjaar weer naar Madagaskar te gaan.
De trouwe lezers weten het al, het ene jaar reizen we naar Madagaskar, het andere jaar
hebben we werkoverleg met Kate in Polen. Dat laatste is een veel eenvoudiger en
goedkopere reis, het eerste vinden we ook noodzakelijk om met eigen ogen te zien hoe
het project loopt en met het team, de leerkrachten en de ouders te overleggen hoe ons
gezamenlijke doel: de ontwikkeling van de kinderen op Madagaskar het beste gestalte
kan krijgen.
Bij het plannen van de reis zijn er tal van zaken om mee rekening te houden, zo is van
belang wanneer de schoolvakanties zijn, wanneer de regentijd afgelopen is en hoe we
aan goedkope vliegtickets kunnen komen.
We verwachten in de volgende nieuwsbrief hierover meer te kunnen vertellen. Reis- en
verblijfkosten worden door de reizigers zelf gedragen en komen niet ten laste van de
donaties voor de kinderen.

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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