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Stichting Fanampiana Sekoly 

Malagasy  

Oktober 2020  

Nieuwsbrief nr. 15 

  

 

Madagaskar  

Stand van zaken 

 
Beste lezers, 
 
Net als in Nederland is op Madagaskar het Corona-virus een ernstige bedreiging 

voor de gezondheid en voor de economie. In deze nieuwsbrief schrijven we 
hierover, ook de start van het nieuwe schooljaar komt aan de orde en de extra 

plannen die we voor de kinderen hebben. 
 
Het Corona-virus op Madagaskar 

 
We geven een korte schets van de stand van zaken tot op dit moment en laten 

zien wat de gevolgen zijn voor dit arme, geïsoleerde eiland. 
 
Een nieuw schooljaar is begonnen 

 
We schrijven over de afsluiting van het oude jaar, over de examens en we 

vertellen over de nieuwe start. Woorden zeggen veel, maar foto’s vaak meer, 
daarom wat extra foto’s. 

 
Welke invloed hebben de Corona-maatregelen op de school en hoe gaat 
dat dan met de maaltijden? 

 
De overheid legt allerlei regels op om het virus in te dammen. Dat heeft ook 

directe gevolgen voor de kinderen en voor de maaltijden. 
 
Plannen 

 
Met ons team op Madagaskar hebben we overlegd over een aantal noodzakelijke 

uitbreidingen aan de gebouwen en het sanitair. We geven een nadere toelichting. 
 
Financiën 

 
Plannen maken is mooi en goed, maar er moeten natuurlijk wel voldoende 

financiële middelen zijn om die te kunnen uitvoeren. We geven inzicht in de stand 
van zaken en noemen punten waarbij we hulp nodig hebben. 
 

Veel leesplezier  
 

Amy en Rien de Kievit  
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Het Corona-virus op Madagaskar 

 

De officiële cijfers van de regering op Madagaskar zien er niet slecht uit. Men spreekt over 

zo’n 16.600 besmettingen en 234 doden. Dat klinkt natuurlijk positief, maar of die cijfers 

correct zijn, daar zijn nog veel vragen bij te stellen. Allereerst is er geen goede 

gezondheidszorg. Vaak wordt een beroep gedaan op medicijnmannen in plaats van artsen 

en ziekenhuizen. Veel waarde kan je aan deze cijfers niet toekennen. Wel zijn er tal van 

maatregelen om de verspreding tegen te gaan. 

Zo zijn er meerdere lockdowns geweest, vooral 

in de hoofdstad en de naaste omgeving. 

Tijdens die periodes van lockdown was het ook 

niet mogelijk onderwijs te geven. Maar ook was 

er geen mogelijkheid de landbouwproducten op 

de markten te verhandelen. Een grote strop voor 

de landbouwers, en dat zijn nu net de ouders van 

de kinderen op school. 

De mondkapjesplicht is daar ingevoerd en kent 

geen leeftijdsgrenzen. Ook de leerlingen hebben 

er mee te maken. 

Een nieuw schooljaar is begonnen 

Door de hierboven genoemde lockdowns was het schooljaar 2019 

– 2020 nogal ontregeld. En dat gold zeker voor de oudste groep, 

de 12-jarigen. Op Madagaskar wordt aan het einde van de 

basisschool een examen afgenomen en daarna diploma’s 

uitgereikt. Dat gebeurt heel officieel met een eigen 

identiteitskaart (zie foto) en een oproep. Voor veel kinderen is de 

basisschool de hoogste opleiding die ze krijgen. Er hangt dus veel 

af van dit examen. Voor deze kinderen zijn, ondanks de Corona-

beperkingen toch lessen georganiseerd. De andere groepen 

kregen op afstand les. En natuurlijk niet zoals bij ons, online, 

maar via fotokopieën die de school verstrekte. 

Dat klinkt eenvoudig, maar op school en in het dorp is geen 220Volt, dus ook geen 

kopieerapparaat. De fotokopieën moesten uit Tana (de hoofdstad) komen en zijn naar 

verhouding erg duur. Als stichting hebben wij deze kosten voor onze rekening genomen. 

Maar de inspanningen zijn beloond, van de 27 examenkandidaten zijn er 24 geslaagd, een 

beter resultaat dan voorgaande jaren. 

Voor wie meer wil lezen, Mánana, de sociaal werker, heeft een 

rapport over het hele schooljaar gemaakt. Via deze link kan je dit 

lezen, en hier staat ons antwoord. 

En direct na het sluiten van het schooljaar 2019 - 2020 is het nieuwe 

schooljaar begonnen. Zo’n schooljaar 

begint dan met het uitreiken van de 

schoolmaterialen: een rugzak, wat 

schriften, schrijfgerei etc. Dit jaar hoorden 

er ook 2 mondkapjes per kind bij. 

Uitwasbaar, zodat ze steeds weer met een 

schoon kapje naar school komen. De leerlingen hadden veel zin 

om op school te beginnen. De foto’s laten het zien. En nu de 

kinderen naar school gaan, kunnen de maaltijden weer klaargemaakt worden. 

https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2020/10/ANNUAL-REPORT-2019-2020.pdf
https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2020/10/Antwoord-SFSM-nav-Annual-report-2019-2020.pdf
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Welke invloed hebben de Corona-maatregelen op de 

school en hoe gaat dat dan met de maaltijden? 

Uit het bovenstaande hebben jullie wel begrepen dat de impact van de maatregelen tegen 

Corona groot is. 

Het dorp waar de school staat, eigenlijk moeten we zeggen de streek, is een grote 

hoogvlakte waar de ouders wonen. Sommige kinderen moeten een uur lopen om op school 

te komen. Deze streek is vooral afhankelijk van de akkerbouw en veeteelt. En dan vooral 

met nadruk op deze akkerbouw. De producten worden 

verkocht op de markten in de plaatsen in de omgeving. 

Door de lockdown kunnen de producten niet via de 

markt verkocht worden en dat levert veel lagere prijzen 

op. En door de eenzijdigheid van de productie, vrijwel 

uitsluitend rijst, is het ook niet voldoende om de eigen 

mensen en dus de kinderen te voeden. Geen geld bij de 

ouders betekent ook geen geld voor de leerkrachten. En 

geen school voor de kinderen betekent ook geen 

maaltijden op school. 

Om de groepsgrootte te verkleinen zijn de groepen allemaal gesplitst. Een deel van de 

leerlingen krijgt ’s morgens les, een deel ’s middags.  

Ons team, en vooral Mánana en Ony zijn met financiële steun van stichting Fanampiana 

Sekoly Malagasy in staat geweest in deze periode de salarissen van de leerkrachten te 

betalen, financiële ondersteuning aan de ouders te geven en toch te zorgen dat de 

kinderen onderwijs op afstand kregen. 

Even voor een goed begrip: er zijn 5 leerkrachten, 3 worden door de ouders betaald en 2 

vanuit Nederland. 

De ouders hadden net voor Corona uitbrak gespaard voor 

de bouw van een 5e klaslokaal, het oude klaslokaal in de 

oude kerk was te slecht om nog gebruikt te worden. Maar 

deze spaarpot is in eerste instantie gebruikt om toch nog 

een deel van de salarissen te betalen. 

We hebben hier wat foto’s ingevoegd waarop het geld 

uitdelen en het afgebroken oude kerkgebouw te zien is, 

de plaats waar het 5e lokaal kan komen. 

 

Plannen  

Als stichting hebben we overwogen welke extra hulp wij vanuit Nederland kunnen bieden. 

Direct hebben we gedacht aan dat 5e klaslokaal. Het zou mooi zijn als wij vanuit Nederland 

de materialen kunnen financieren en dat de ouders zorgen voor de bouw, voor de arbeid. 

 

Het oude gesloopte kerkgebouw deed ook dienst als “eetkamer”. Er hoeft maar een 

eenvoudige ruimte te komen, waarin de kinderen de dagelijkse maaltijd kunnen gebruiken. 

Eigenlijk is een simpel onderdak voldoende.  

 

En tot slot is er aandacht nodig voor de sanitaire voorzieningen. Wat er nu is, is voor de 

jongens een muurtje om tegenaan te plassen en voor de meisjes een gat in de grond. Er is 

geen stromend water. 

 

Wij hebben gevraagd om deze plannen nader uit te werken om te zien of we vanuit 

Nederland kunnen helpen. 
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Afgaande op eerder projecten denken wij dat de bijdrage van onze stichting zo’n € 4.500 

zal zijn. Als stichting willen wij heel graag dat dit wordt verwezenlijkt. 

 

Daarom vragen we aan jullie: wil je ons meehelpen? Met een 

eenmalige gift of een periodieke donatie, we zijn er blij mee. 

 

Op de foto hiernaast zie je Mánana mondkapjes uitdelen. 

Achter de kinderen staat het toiletgebouw, rechts het 

muurtje voor de jongens en het overdekte deel met de 

ingang aan de andere kant is voor de meisjes. 

 

 

Financiën 
 

Mede dankzij de hulp van onze 

donateurs hebben we ook voor het 

seizoen 2020 – 2021 aan de school 

kunnen toezeggen de salarissen van de 

twee leerkrachten, van Mánana, de 5 

maaltijden per week en de 

schoolmaterialen te betalen. En zoals 

hierboven al gezegd deze 

schoolmaterialen (rugtas, schriften, 

schrijfgerei) dit jaar uitgebreid met 2 

mondkapjes, gemaakt op Madagaskar. 

 

Door de actie van het 

voorjaar konden we de extra 

Coronakosten opvangen. 

 

Voor datgene wat we onder plannen noemden, hebben we nog zo’n € 4.500 nodig. 

We doen een beroep op de lezers van deze nieuwsbrief. Velen steunen ons al periodiek, 

daar zijn we heel blij mee. Wil je ook bijdragen: heel graag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen zijn blij en dankbaar dat het schoolwerk door kan blijven gaan, wij met hen!  

https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9086&mode=e
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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.  

 

https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2018/06/AVG-statement.pdf
https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2018/06/Privacyverklaring-AVG.pdf
http://www.stichtingfsm.nl/
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9086&mode=e
http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-fanampiana-sekoly-malagasy/
http://www.stichtingfsm.nl/
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9086&mode=e

