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Jaarverslag 2019 van de  

Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy  

 
2019 was een goed jaar voor ons project op Madagaskar. Daar willen wij graag 

verslag van uitbrengen. 

 

Eerst over de stichting: 

 

Amy en Rien de Kievit willen hulp verlenen aan onderwijs op Madagaskar. 

Om dat mogelijk te maken is gekozen voor een stichting. 

 

De Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy (Malagassisch voor: Hulpverlening 

aan Scholen op Madagaskar) is opgericht op 26 februari 2016 en ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65448464. Het RSIN-nummer is 

856117067. 

De belastingdienst heeft de stichting goedgekeurd als ANBI-instelling (Algemeen 

Nut Beogende Instelling). Hierdoor komen donaties aan de stichting in 

aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. 
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In 2019 is het bestuur uitgebreid tot 4 leden: 

Rien de Kievit, voorzitter, 

Renze Boersema, vice voorzitter, 

Mieke ten Hoeve,bestuurslid en 

Floris Koster, bestuurslid. 

 

Het doel van de stichting is: 

 

1. a. het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en jongvolwassenen in 

ontwikkelingslanden;  

b. het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en andere 

voorzieningen voor kansarme kinderen en jongvolwassenen in 

ontwikkelingslanden;  

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en 

beoogt niet het maken van winst.  

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 

samenwerking met lokale gouvernementele en niet-gouvernementele 

organisaties. De stichting zal fondsen werven om haar doelstellingen te 

realiseren. De stichting kan projecten en lokale organisaties die bijdragen 

aan de doelstellingen financieel ondersteunen. Daarnaast kan de stichting 

eigen projecten opzetten. 

 

Voor het daadwerkelijk kunnen steunen van scholing op Madagaskar zijn Amy en 

Rien, na uitgebreid bestuderen van de mogelijkheden en het voeren van 

gesprekken met Nederlanders die op Madagaskar zijn of er geweest zijn, in 

contact gekomen met de stichting Ankizy Gasy (Malagassisch voor: Kinderen van 

Madagaskar). Deze Malagassische stichting staat onder leiding van een Poolse, 

mevrouw Katarzyna Bialous, roepnaam Kate.  

 

Met haar stichting wil Kate, net als SFSM, onderwijs steunen op Madagaskar. Ze 

krijgt daarvoor uit een aantal landen (zoals Polen, Engeland, Australië etc.) 

ondersteuning in de vorm van geld en in werkzaamheden door vrijwilligers. 

Voor nadere informatie over dit project en de voortgang verwijzen wij graag naar 

de uitgegeven nieuwsbrieven. Deze zijn op te vragen via email: 

stichtingfsm@gmail.com.  

 

Kort samengevat: 

 

In Ambotamasina staat een basisschool met zo’n 140 leerlingen en sinds dit jaar 

5 leerkrachten. De ouders zorgen voor financiering van drie leraren. Voor hen 

een forse belasting gezien hun schamele inkomens. Helaas laat de regering, die 

wel gratis onderwijs predikt, het hier afweten. 

Bij de besprekingen op Madagaskar en in Polen en de daar opvolgende contacten 

per mail en skype is besloten een toezegging aan de school te doen van twee 

leerkrachten, een sociaal werker annex coördinator, schoolmaterialen en 

maaltijden voor de kinderen. 

mailto:stichtingfsm@gmail.com
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Wat gebeurde er in 2019: 

 

Amy en Rien zijn van 4 tot en met 9 januari 2019 op werkbezoek geweest bij 

Kate in Polen. Aangezien Kate jaarlijks op bezoek gaat in haar geboorteland 

Polen voor familiebezoek en fondsenwerving hebben wij besloten dat het goed is 

de werkbezoeken op Madagaskar af te wisselen met werkbezoeken in Polen. Het 

voordeel hiervan is dat de reis veel eenvoudiger en goedkoper is. 

 

Voorafgaande aan de reis stellen we de te bespreken punten op en via mail, 

whatsapp en messenger hebben we alvast contact om zo te komen tot een 

efficient bezoek. Dit jaar hadden we daarbij het voordeel de pasgeboren zoon 

van Kate, Leonardo te mogen bewonderen. En het oosten van Polen is een mooi 

land en gezien de tijd een fraai winterlandschap. 

 

Tijdens dit werkbezoek bespraken we de lopende zaken rond het functioneren op 

school en maakten we afspraken voor de toekomst. 

Een uitgebreid verslag staat op onze website: Werkbezoek 2019. 

 

Door Manana, de sociaal werkster, worden wij wekelijks in het schoolseizoen op 

de hoogte gehouden, vaak met foto’s. Het schoolseizoen loopt van eind oktober/ 

begin november tot medio augustus… Daarnaast krijgen we van haar iedere 

maand een verslag van het wel en wee op de school. 

Naast veel zaken en feitjes over het schoolverloop van de kinderen waren we ook 

benieuwd naar de bouw van de nieuwe klaslokalen, de nieuwe keuken en de 

vorderingen van het elektriciteitsproject. De eerste twee zaken zijn inmiddels 

voltooid en aan de kiosk voor de elektriciteitsvoorziening wordt de laatste hand 

gelegd. Deze voorziening is in eerste instantie bedoeld voor de gehele 

dorpsgemeenschap, maar door een vernuftig ontwerp wordt er ook stroom 

beschikbaar gesteld voor de school. En die stroom geeft weer de mogelijkheid 

om een internetaansluiting te verwezenlijken. Als stichting hebben wij voor het 

elektriciteitsproject een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.000. In de kosten 

van de nieuwe klaslokalen hebben wij een bijdrage van € 1.200 geleverd voor de 

materialen. 

 

Het bestuur is in 2019 uitgebreid met Renze Boersema. Renze was al sinds de 

oprichting adviseur van de stichting. Naast het feit dat we zo blijvend kunnen 

profiteren van zijn deskundigheid, is deze beslissing ook ingegeven door het feit 

dat we reeds nu nadenken over de toekomst van de stichting en dus van het 

werk op Madagaskar, indien Amy en Rien niet meer in staat zijn dit project 

draaiende te houden. Renze heeft binnen het bestuur de functie van 

vicevoorzitter. Naast deze organisatorische maatregelen is door Amy en Rien ook 

een 2e stichting (een stille stichting die op de achtergrond werkt) genaamd 

Stichting Ardek. Het is de bedoeling dat deze stichting de financiële gevolgen kan 

opvangen wanneer Amy en Rien wegvallen. De bedoeling is dat de hulp aan de 

kinderen zo structureel doorgang kan vinden. 

  

https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2019/01/Verslag-van-de-bespreking-van-Amy-en-Rien-met-Kate-op-6-januari-2019-in-Olstzyn.pdf
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De verwachtingen voor 2020:  

In maart 2020 staat een werkbezoek gepland naar Madagaskar. We hopen daar 

met het team, de leerkrachten en de ouders te kunnen overleggen over de 

toekomst van de school. En natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de kinderen, 

de nieuwe gebouwen en het elektriciteitsproject. 

 

Verloop van de financiën: 

 

Ook in 2019 mogen we blij en dankbaar opmerken dat we weer door velen 

gesteund zijn. Dit jaar ontvingen we aan donaties € 9.777,39 (2018 € 

10.438,36). Dit lijkt een lichte achteruitgang, maar dat houdt verband met de 

jaarafsluiting. Eind 2019 hebben we de opbrengst van een collecte in de 

Immanuëlkerk in Krimpen aan den IJssel toegezegd gekregen. Deze opbrengst 

(ca € 970) is eerst in 2020 aan ons doorgestort, een fijn begin van 2020. 

 

Door de inzet van bestuurslid, Floris Koster, vennoot bij IVV-vermogensbeheer in 

Maassluis, ontvingen we extra inkomsten van € 1.172,46.  

Daardoor waren de inkomsten 2019 hoger dan die van 2018. 

 

Het aantal vaste donateurs is vrijwel gelijk gebleven, het toegezegde bedrag is 

echter flink gestegen. 28 donanten hebben samen ruim € 5.000 toegezegd, 

varierend van € 2,50 tot € 100 per maand. Met deze “vaste” achterban zijn wij 

erg blij, het maakt ons mogelijk om toezeggingen te doen aan het team op 

Madagaskar. 

 

In 2019 hebben we voor het project € 18.021,50 overgemaakt, dat is inclusief de 

bijdrage van € 4.000 voor het elektriciteitsproject. Bekijken we de cijfers van 

2017, 2018 en 2019 dan lijkt het alsof we een dalende lijn met uitgaven hebben. 

Dat is niet het geval, de 

uitgaven gaan steeds weer 

(iets) omhoog. De jaren 

voor 2019 hadden we nog te 

maken met het wat later 

betalen van toegezegde 

bedragen, nu zijn we op dat 

punt helemaal weer bij. Ook 

speelt mee dat de koers van 

de Ariary voor ons gunstiger 

is geworden.  

 

We mogen 2019 afsluiten 

met een positief resultaat 

van € 778,50. Dit resultaat 

wordt toegevoegd aan het 

stichtingsvermogen. 

 

Zie onderstaand overzicht: 
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Jaarrekening 2019     

     

  2019 2018 2017 

     

Inkomsten:     

Bijdrage initiatiefnemers:   € 10.000,00 € 10.000,01 € 10.000,00 

Bijdrage Fonds Reiskosten:  € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Donaties:  € 9.777,39 € 10.483,36 € 12.420,10 

Overige inkomsten   € 1.172,46 € 0,00 € 0,00 

Totaal:  € 23.449,85 € 22.983,37 € 24.920,10 

     

Uitgaven:     

Overzicht project Ambatomasina:    

Bijdrage aan Ankizy Gasy:  -€ 18.021,50 -€ 24.043,00 -€ 12.937,52 

Vrijval reservering vorig jaar: € 5.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 

Toezegging volgend jaar:  -€ 5.000,00 -€ 5.000,00 -€ 10.000,00 

Algemene kosten Stichting:   -€ 508,36 -€ 901,63 -€ 142,99 

Totaal:  -€ 18.529,86 -€ 19.944,63 -€ 20.580,51 

     

Fonds Reiskosten:     

Uitgaven tlv Fonds Reiskosten: -€ 2.219,03 -€ 1.880,03 -€ 2.448,79 

Toevoeging Fonds Reiskosten: -€ 280,97 -€ 619,97 -€ 51,21 

Toevoeging Fonds Noodhulp: -€ 1.641,49 -€ 1.638,67 -€ 1.744,41 

Bijdrage nieuw lokaal:   € 1.200,00  

Totaal uitgaven:  -€ 22.671,35 -€ 22.883,30 -€ 24.824,92 

     

Resultaat:   € 778,50 € 100,07 € 95,18 

     

     

Balans per: 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 

     

Bankrekening:  € 714,26 € 8.059,68 € 11.900,97 € 2.510,17 

Beleggingsrekening: € 16.172,46 € 0,00 € 0,00  

Totaal activa: € 16.886,72 € 8.059,68 € 11.900,97 € 2.510,17 

     

     

Stichtingsvermogen: € 983,92 € 205,42 € 105,35 € 10,17 

     

Fonds Reiskosten: € 952,15 € 671,18 € 51,21  

Fonds Noodhulp: € 3.824,57 € 2.183,08 € 1.744,41  

Nog te betalen: € 6.126,08    

Toegezegd aan Ankizy Gasy: € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 

Totaal passiva: € 16.886,72 € 8.059,68 € 11.900,97 € 2.510,17 
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Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, geef die dan s.v.p. aan ons door. 

Persoonlijk of via de mail: stichtingfsm@gmail.com. 

 

Krimpen aan den IJssel, februari 2020. 

 

Memlinghof 25, 2923 XT  Krimpen aan den IJssel, 

Telefoon 06-51320771 

 

Het bestuur: 

 

Rien de Kievit Renze Boersema Mieke ten Hoeve Floris Koster  


