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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Het Corona-virus heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Ook op
Madagaskar. Daarom staat in deze nieuwsbrief veel over de gevolgen van het
virus.
De eenmalige actie in april
In nieuwsbrief 13 vroegen wij onze achterban om extra hulp voor Madagaskar.
We vertellen graag verder.
Examenkandidaten wel naar school
Op Madagaskar kennen ze aan het eind van de basisschool een examen. Dat
moest doorgaan, ondanks corona. Je leest hierover meer.
Geen school, dus ook geen maaltijden
Als je op school een warme maaltijd krijgt, en de school is dicht, dan voel je dat
wel in je maag. Zie hieronder.
Laatste nieuws
Toen de nieuwsbrief al verzendklaar was kregen we nog mooie beelden en
verhalen uit Madagaskar. Over het elektriciteitsproject, de keuken en het geld
uitdelen.
Van het bestuur
Bart de Rooij loopt bij ons stage. Een vreemde stage in corona-tijd. Hij vertelt
hierover.
Veel leesplezier
Amy en Rien de Kievit
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Corona op Madagaskar
Waar wij spreken over een inteligente lock-down, met een overvloed aan informatie van
virologen, top-doktoren, uitgebreide medische zorg, overheidssteun voor getroffen
bedrijven etc., is de situatie op Madagaskar totaal anders.
Alleen al de informatievoorziening is geheel anders. Via ons team krijgen we wekelijks
een update van wat zij weten, maar dat is minimaal. Daarom is onze
informatieverstrekking over de gevolgen van deze ziekte op Madagaskar zeer beperkt.
We weten dat er doden zijn gevallen als gevolg van het virus. We weten dat Madagaskar
in lock-down is, reizen zijn niet toegstaan. Maar we weten ook, dat na een lock-down van
2 weken in de hoofdstad (ca. 2 miljoen inwoners) de overheid deze tijdelijk moest
opheffen, omdat er geen eten meer verkrijgbaar was in de stad.
Onze indruk is wel dat het er op lijkt dat het virus minder hard toeslaat dan in Europa.
Maar o.a. de scholen zijn nog steeds gesloten.
Er schijnt op Madagaskar een plant(je)
gevonden te zijn wat een goede antistof
tegen het virus bevat. Hiervoor is
internationale belangstelling. Maar of het
echt helpt en zo ja, of het dan in
behoorlijke hoeveelheden geoogst kan
worden is onbekend.

Alkmaarse 'anti-coronaplant' populair: zelfs bellers uit Portugal
EditieNL
Andry Rajoelina, zoals de president van Madagaskar heet, heeft kruidenthee van de Artemisia annua
gemaakt. Hij beweert dat deze het coronavirus ...
Als niet relevant markeren

De eenmalige actie in april
Toen wij hoorden van de extra nood die op Madagaskar ontstond als gevolg van de
maatregelen rond het coronavirus, hebben we snel besloten om extra hulp te geven.
Extra hulp voor de maaltijden van de kinderen, extra hulp voor de ouders en
doorbetaling van de leerkrachten. We schreven hierover in onze vorige nieuwsbrief.
Wij hebben een schatting gemaakt van de te
verwachten kosten en kwamen uit op € 5.000
extra. Via Geef.nl zijn we toen een actie
gestart. Binnen enkele weken hadden we de
5.000 euro bij elkaar. Dit mede dankzij een
collecte in de Immanuëlkerk in Krimpen aan
den IJssel, enkele grote donateurs en vele andere bijdragen. We zijn erg blij met de
steun die we zo kregen. En we kregen het speciale verzoek ook de dank uit Madagaskar
aan jullie allemaal over te brengen. Ze zijn ontroerd dat een ver land als Nederland hen
zo wil helpen. En ook dat Nederland, wat zwaar getroffen is door het virus, toch ook
dacht aan hen op Madagaskar.

Examenkandidaten wel naar school
De kinderen die in de hoogste klas van de bassischool
zitten, vergelijkbaar dus met onze groep 8, dienen
aan het eind van de schoolperiode een examen af te
leggen. Dat is een test van meerdere dagen en is een
landelijke opgelegde toets. Het is best spannend voor
de leerlingen, afhankelijk van de uitslag krijgen ze
wel of geen diploma.
Helaas is het zo dat veel kinderen na de basisschool
geen vervolgonderwijs krijgen. Daar spelen tal van
redenen bij:
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1) in het dorp of de directe omgeving is geen vervolgonderwijs, kinderen zullen dan,
in ieder geval doordeweeks, niet naar huis kunnen,
2) de ouders hebben zelf geen onderwijs gehad en vinden dat hun kinderen al veel
geleerd hebben en
3) de kosten van vervolgonderwijs zijn te hoog voor veel ouders.
Bij ons voorgenomen bezoek in maart zou dit onderwerp aan de orde komen. Maar, het
blijft op onze wensenlijst staan.

Geen school, dus ook geen maaltijden
Met de lock-down kon de maaltijdvoorziening van de kinderen ook niet doorgaan. En
omdat voor veel kinderen de schoollunch de belangrijkste en voor sommigen de enige
maaltijd is, hebben we ons team gevraagd daar aandacht aan te schenken. Wekelijks
brengen ze de ouders wat geld om zelf voedsel te kopen en te bereiden.
Manana (de sociaal werkster) en Ony (de Malagassische
coördinator van Ankizy Gasy en Fanampiana Sekoly
Malagasy) bezoeken wekelijks de school en gaan op
ouderbezoek.
Door het isolement als gevolg van het virus kunnen de
landbouwproducten van de ouders niet of voor veel lagere
prijzen verkocht worden. We hoorden dat bij veel ouders
het inkomen gehalveerd is.

Laatste nieuws
Wekelijks worden we door ons team op de hoogte
gehouden. Hun berichten zijn vaak voorzien van
foto’s. Het is steeds fijn toch weer iets te zien dat
ons bekend voor komt.
Vanwege corona wordt er aan de ouders geld
uitgedeeld. Met mondkapjes voor ontvangen ze zo
wat extra om eten voor de kinderen te kunnen
kopen. Ook de door de ouders nieuw gebouwde
school is op het plaatje te zien.
En het elektriciteitsproject is afgerond. Even als opfrisser:
Ambatomasina is niet aangesloten op een stroomnetwerk en er was
dus geen elektriciteit. Dus geen elektrisch licht, koel- of
vriesmogelijkheid, geen telefoon of internet.
Oud Krimpenaar Rik Stamhuis heeft op Madagaskar een bedrijf dat
zich bezighoudt met het exploiteren van kiosken die dienst doen als
centrale voor elektriciteit. Via zonnepanelen is het nu mogelijk te
zorgen voor verlichting en internet op school en, dat is de basis van
het project, de bewoners kunnen dagelijks kleine
lampjes huren die overdag opgeladen worden en ’s
avonds gebruikt worden. Bij de start hebben zich al 50 dorpsbewoners
gemeld voor deze service.
Voor de werkzaamheden is een lokale beheerder aangetroffen. Deze
beheerder is de man van onze lerares Lalaina. De kiosk kent twee
woonlagen, De bedrijfsruimte is beneden en boven is een woning. Daar
wonen de beheerder en zijn vrouw.
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Van het bestuur
Bart de Rooij, student aan de Fontys Hogescholen heeft gevraagd of hij bij onze stichting
stage kon lopen. Het was de bedoeling, dat daar ook een uitgebreid bezoek (uiteraard op
eigen kosten) aan Madagaskar en de school bij hoorde. Maar ook hier speelde het virus
op: de reis kan voorlopig niet doorgaan.
Bart zal zich nu via de mail en social media met het team van de benodigde studieinformatie voorzien. Een stageopdracht is opgesteld en aan het werkplan wordt de
laatste hand gelegd.
Bart stelt zichzelf voor:
Beste lezers,
Zoals hierboven genoemd, mijn naam is Bart de Rooij en
ik ben een 21-jarige student Bedrijfsmanagement MKB
aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven/Tilburg. Voor
het derde jaar van mijn studie heb ik gekozen voor de
minor, wat een halfjaar durend project is dat losstaat van
de studie en wat vrij gekozen mag worden, Global
Development Issues. Als eindopdracht van deze minor
was het de bedoeling om een stage van vier weken uit te
voeren bij een organisatie als vrijwilliger in een
ontwikkelingsland, waarbij ik ook een klein
cultuuronderzoek zou doen. Madagaskar trok mij erg aan
waardoor ik ben uitgekomen bij Stichting Fanampiana
Sekoly Malagasy.
Helaas vanwege huidige situatie rondom het virus was het niet mogelijk om deze
stage in Madagaskar uit te gaan voeren waardoor er een oplossing gevonden
moest worden. In overleg met docenten, en Amy en Rien zijn we tot een opdracht
gekomen bestaande uit drie delen: het analyseren van de contacten met onze
stakeholders op Madagaskar en het aandragen van voorstellen tot verbetering;
het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer middelen voor het goede
doel vanuit Nederland te werven en daarover het bestuur te informeren; en het
onderzoeken van de wijze waarop in het verleden geld werd overgemaakt vanuit
Nederland naar Madagaskar en het aandragen van mogelijkheden om de forse
bankwisselkosten te verlagen.
Op het moment dat deze nieuwsbrief is uitgebracht zal ik hier net mee gestart zijn
en hoop ik deze stage rond het eind van de zomervakantie afgerond te hebben,
zodat de stichting met mijn bevindingen en eventuele verbeteradviezen aan de
slag kan gaan.
Ik hoop in een volgende nieuwsbrief al wat over de voortgang te kunnen melden.

Met vriendelijke groet,
Bart de Rooij
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We wensen Bart veel succes met z’n opdracht en we hopen in volgende nieuwsbrieven
meer over zijn werk te vertellen.

Iets speciaals voor de moeders onder onze lezers, of
eigenlijk voor iedereen!
Zondag 7 juni was het moederdag op Madagaskar. We kregen de volgende boodschap en
plaatjes via Messenger. We nemen aan dat deze dank voor zich spreekt.

Hello everyone, As we went to visit Ambatomasina school last week. They have asked me
today to send this special small cards and wish to all the mother at the member of
sponsor who help the Malagasy school, because today is the mother's day in
Madagascar. So please enjoy it. Thank you. Have a good day.
Manana schrijft: Hallo allemaal, we ging vorige week weer naar de school in
Ambatomasina. De kinderen vroegen me deze wensen door te sturen naar alle moeders
van Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy, want vandaag is het moederdag op
Madagaskar. Geniet van de tekeningen, Bedankt en een fijne dag gewenst.
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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.
Willen jullie ons werk steunen, dat is ook zo mogelijk:
Doneer via Geef

Of via deze QR-code -

>

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: 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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