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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Een heel bijzondere nieuwsbrief deze keer. We hadden gehoopt jullie te kunnen
informeren over onze reis naar Madagaskar, maar die is niet doorgegaan. Toch
denken we voldoende nieuws te kunnen brengen.
Hoe gaat het op school?
Ook de school heeft te maken met maatregelen van de overheid m.b.t. het
coronavirus. We vertellen hier over.
De vernieuwing van de lokalen
Nu de nieuwe lokalen zijn gebouwd en in gebruik genomen, is het het moment
om het oude gebouw te slopen.
Elektriciteit
Ook over de nieuwe elektriciteitskiosk vertellen we in deze nieuwsbrief.
Van het bestuur
In de vorige nieuwsbrief stelde Renze Boersema zich voor, in deze Floris Koster.
Financiën
Ons jaarverslag 2019 is gereed. In deze brief vertellen we daar over.
Veel leesplezier
Amy en Rien de Kievit
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Reis naar Madagaskar
We vertelden over ons voornemen om naar
Madagaskar te reizen. Zoals eerder genoemd
hebben we ervoor gekozen om om het andere
jaar naar Madagaskar te gaan en in de
tussenliggende jaren Kate te bezoeken in Polen.
Nu was een reis naar Madagaskar aan de beurt.
We hadden de voorbereidingen getroffen, in het
bestuur hebben we de te bespreken punten
genoteerd, we hadden een grote hoeveelheid
voetbalkleding gekregen, goedkope en plezierige
tickets geboekt, alles was klaar.
Maar in verband met familieomstandigheden moesten wij begin februari de reis
annuleren. We hadden toen ook de gelegenheid om zo’n annulering te doen, volgens de
regels van de verzekeraars.
Kort na dit afzeggen, kregen we het verzoek van een student ontwikkelingswerk, Bart de
Rooij, of hij voor zijn afstuderen stage kon lopen bij ons project. Wij zijn blij met die
mogelijkheid, wellicht kan Bart voor ons de honneurs waarnemen en beter gezegd, de
contacten met ons team op Madagaskar warm houden.
De gebeurtenissen volgen elkaar snel op, door het coronavirus besloot de regering op
Madagaskar op 14 maart het land te sluiten en alle buitenlanders te vragen het land
binnen 48 uur te verlaten. Madagaskar heeft geen rechtstreekse vluchten met Nederland,
je zou dan via een ander land moeten reizen. En of je daar nu nog welkom bent? We
horen dagelijks in de pers welke ellende Nederlanders in het buitenland nu ondervinden.
Of en wanneer Bart zal kunnen reizen wachten we maar af.

Hoe gaat het op school?
Gelukkig blijven de mail, whatsapp en messenger goed functioneren en worden we via
deze media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen daar.
Het coronavirus is ernstig voor landen met een sterke regering en goede
gezondheidszorg, zoals Nederland, maar op Madagaskar is dat, helaas, anders. Ondanks
de sluiting van het land blijken er besmettingen vanuit Europa te zijn. Afspraken als
“social distance” en hygiëne voorschriften zijn onuitvoerbaar en voor een groot deel van
de bevolking is de gezondheidszorg onbereikbaar.
Hoewel op en rond onze school alles nog goed gaat en
er geen ziektegevallen bekend zijn, houden ze zich wel
aan het voorschrift van de overheid om de scholen twee
weken te sluiten.
Net voor deze nare berichten vernamen wij dat juist dit
jaar de oogsten goed zijn en dat natuurrampen
uitbleven. En dan nu dit.
We moeten afwachten, al doet het ons pijn dat door het
sluiten van de school, de dagelijkse maaltijden van de
kinderen ook niet gegeven kunnen worden.
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De vernieuwing van de lokalen
Nu de nieuwe lokalen en de keuken gereed zijn, is
er begonnen om het oude gebouw af te breken.
(zie foto) Het was al gebrekkig, lekte en er vielen
geregeld brokstukken van de muren. Dat is nu ook
dus verleden tijd.
Deze ruimte werd ook gebruikt als ruimte om als
hele school samen te eten. Gelukkig is het weer
daar meestal zo mooi, dat eten in de open lucht
prima gaat, al zit je dan wel in de volle zon.
We hebben nog niet gehoord wat hun verdere
plannen zijn.

Elektriciteit
De kiosk is klaar en wordt in gebruik genomen. Door de drukte rond de coronamaatregelen op Madagaskar, hebben we nog niet gehoord op welke wijze de nieuwe
mogelijkheden in de lessen worden geïntegreerd. Deze nieuwe mogelijkheden zijn o.a.
het ondersteunen in de lessen van filmpjes in het Frans en Engels.
We zijn heel benieuwd.

Het bestuur
In de vorige nieuwsbrief stelde Renze Boersema zich voor, nu is het de beurt aan Floris
Koster.
Mijn naam is Floris Koster, ik ben 40 jaar, getrouwd met
Quirine Koster Cammeraat en vader van een prachtige
tweeling van 6 jaar oud, Sem en Roos. We wonen in het
mooie Maasland, en vinden het heerlijk om leuke dingen
met elkaar te ondernemen. Naar theater, filmpje pakken
of een museum bezoeken. We reizen graag ver weg of
binnen Nederland. Het maakt ons niet zoveel uit, zolang
we maar met elkaar zijn. Samen met mijn compagnon,
William van der Maas, heb ik een vermogensbeheerbedrijf: het IVV Instituut voor
Vermogensopbouw in Maassluis. Eigenlijk kan je mijn werk vergelijken met dat van
financiële privé-chauffeur, ik breng mensen veilig en financieel fit op de verschillende
financiële bestemmingen in hun leven. Een aantal jaar geleden vroegen Rien en Amy mij
om toe te treden tot het bestuur van Stichting FSM. Ik hoefde daar niet lang over na te
denken, mijn vrouw en ik hebben een voorliefde voor Afrika en vinden het heel belangrijk
om klaar te staan voor anderen. Door deel te nemen aan het bestuur, en mee te denken
over de hulp die we kunnen geven aan de kinderen van Madagaskar, kunnen we een
steentje bijdragen. Door deze kinderen te helpen aan onderwijs en een maaltijd per dag
bieden we ze ook weer wat meer perspectief. Het werk van Rien en Amy is zeer
waardevol, en ik vind het mooi daar ook een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren.
Als bestuur zijn we blij met de actieve en enthousiaste wijze waarop
Floris binnen het bestuur actief is. En.... zijn vrouw Quirine is de
ontwerpster van ons logo.
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Financiën
Ook over het jaar 2019 mochten we een verslag
samenstellen. Met dankbaarheid mochten we
daarin constateren dat, mede door de hulp van de
donateurs, de hulpverlening aan de kinderen
doorgang kon vinden.
En naast de afgesproken hulp konden we een
aantal extra’s geven, één van de nieuwe
klaslokalen kon door onze hulp gebouwd worden
en we leverden een bijdrage aan het
elektriciteitsproject. Hierdoor was het mogelijk dit
project ook voor de school in te zetten en zo de
toegang tot internet mogelijk te maken.
Het volledige jaarverslag is te lezen op onze site: jaarverslag-2019.pdf.
Ook in 2020 is een goed begin gemaakt, het aantal vaste donateurs is toegenomen. We
hebben nu toezeggingen voor zo’n € 5.300 per jaar.
Deze vaste donateurs weten ze dat ze d.m.v. een maandelijkse donatie van € 8 een kind
een maand eten geven op school en als ze er € 2 bij doen, dus voor € 10 tezamen, draag
je ook mee voor dat kind aan alle schoolkosten.
Maar leg je je liever niet vast, ook met losse donaties zijn wij erg blij. En weet dat alle
donaties volledig gebruikt worden voor de kinderen op Madagaskar.
Onlangs werden we verblijd door een bevriend echtpaar wat
aangaf ons te willen steunen met een lerarensalaris. Voor € 500
per jaar kunnen we één leerkracht betalen. Geweldig toch?
Omdat onze stichting een zgn. ANBI, een Algemeen Nut Beogende
Instelling, is, komen de donaties voor fiscale aftrek in
aanmerking.
Hoe dan ook, het was en is hartverwarmend deze bijdragen te mogen ontvangen.
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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.
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