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Jaarverslag 2020 van de  

Stichting Faniampiana Sekoly Malagasy  

 
Wij, als bestuur van stichting Fanampiana Sekoly Malagasy, zijn blij om het 

jaarverslag 2020 te kunnen presenteren. 

 

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de stichting en zeker voor de kinderen, de 

leerkrachten en het team op Madagaskar. Waar het jaar mooi begon met de 

plannen van Amy en Rien om in maart af te reizen naar Madagaskar, verstoorde 

de uitbraak van de Covid-19-pandemie alle plannen. Ook Madagaskar werd 

zwaar getroffen.  

 

Toch zijn we dankbaar bij het afsluiten van dit jaar. Er was veel nood op 

Madagaskar, maar onze donateurs hebben ons heel erg geholpen bij het lenigen 

van de nood. En zo kunnen veel kinderen terugzien op een geslaagd schooljaar. 

En door de corona zijn er gelukkig geen kinderen, leerkrachten of teamleden ziek 

geworden.  
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Eerst over de stichting: 

 

Amy en Rien de Kievit willen hulpverlenen 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, hierna te noemen SFSM) 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. 

 

Het bestuur bestaat uit 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).   
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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 5 

leerkrachten (zie foto). 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. 

 

Wat gebeurde er in 2020: 

 

Zoals hierboven al gemeld is het bezoek van Amy en Rien dit jaar helaas niet 

doorgegaan. De voorbereidingen waren klaar en de bespreekpunten waren 

geformuleerd. Maar helaas reizen is in deze corona-tijd niet verstandig en voor 

een deel zelfs onmogelijk. Wij zijn erg blij gebruik te kunnen maken van de 

diensten van het team van Ankizy Gasy op Madagaskar. 

 

 

Via mail, whatsapp en messenger hebben we 

veelvuldig overleg en contact. Manana, de sociaal 

werkster, levert ons elke schoolweek een verslag 

met foto’s en elke maand een rapport over de 

voortgang op school. Op de foto hiernaast zie je 

Manana. 

 

  

mailto:stichtingfsm@gmail.com
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Het was geregeld snel schakelen. De regering op Madagaskar heeft een paar 

keer een (langdurige) lockdown met sluiting van de scholen afgekondigd. Soms 

met uitzondering van de hoogste groep. Deze groep moest eindexamen doen en 

men vond dan sluiting minder gewenst.  

 

Dichte scholen betekende ook dat de leerkrachten zonder werk kwamen. Op 

Madagaskar geldt het uitgangspunt: geen werk, geen inkomen. Dus besloten de 

ouders te stoppen met de maandelijkse betaling. Wij hebben hen, via Manana en 

Ony, kunnen overtuigen van de sociale gevolgen hiervan. Ony is een 

Malagasische dame die in dienst is van Ankizy Gasy. Dat resulteerde gelukkig in 

het toch op zich nemen van hun 

verantwoordelijkheid. Maar de ouders 

waren, economisch, ook zwaar getroffen. 

Hun belangrijkste bron van inkomsten is 

het verkopen van hun landbouwproducten 

(vooral rijst) op de markten in de 

omgeving. Maar door de lockdown was 

reizen niet mogelijk. Daardoor halveerden 

hun inkomsten. Ze spanden zich wel in om 

de salarissen van de (3) leerkrachten te 

blijven betalen. Voor hen was het ook een 

tegenvaller dat de maaltijden van de 

kinderen wegvielen. Omdat te compenseren hebben we de ouders daarvoor een 

financiële ondersteuning gegeven.  Op de foto zie je Manana geld uitdelen. 

 

Na de lockdown nam de regering de beslissing dat de klassegrootte beperkt 

moest zijn. Ook moesten de kinderen mondkapjes dragen. De groepen werden 

gehalveerd en de ene groep kreeg ’s morgens les, de andere ’s middags.  

 

Ook is er een vorm van thuisonderwijs geweest. De leerkrachten brachten 

fotokopiën rond waarop het lesmateriaal stond. Maar ja, in het dorp is geen 

elektriciteit en dus geen kopieerapparaat. Dat moest speciaal gehaald worden 

van uit het kantoor van Ankizy Gasy. De weg van dit kantoor naar de school is 

eerst zo’n 3 kwartier met een 4wheel drive en daarna een half uur lopend de 

berg op. 

 

Er is heel veel extra werk gezet en er zijn veel extra kosten gemaakt. 

 

Veel van die kosten hebben wij voor onze rekening genomen. 

 

Voor deze extra uitgaven hebben we in het voorjaar een 

extra actie via Geef.nl opgezet. In korte tijd hebben we op 

die manier zo’n € 3.500 binnen gekregen. Samen met een 

collecte in de Immanuëlkerk in Krimpen aan den IJssel 

(opbrengst ca € 1.500) leverde dit het door ons gewenste bedrag van € 5.000 

op. 

 



 

Jaarverslag SFSM 2020 pagina 5 

Ook de donateurs hebben ons erg geholpen, dit jaar is er een fors hoger bedrag 

bij elkaar gebracht. Inclusief de eerder genoemde € 5.000 is er totaal zo’n         

€ 22.000 geschonken. Wij zijn hier erg blij mee. 

 

Van dit bedrag is € 6.000 afkomstig van donateurs die een periodieke bijdrage 

hebben toegezegd. Dank daarvoor! Met dit bedrag kunnen we rekenen bij onze 

toezeggingen aan de school. 

 

Zo kon in dit jaar de oplevering van de 

elektriciteitskiosk en het 4e lokaal officieel 

plaatsvinden. Ze wilden graag de officiële 

ingebruikneming doen op het moment dat Amy 

en Rien er weer zouden zijn, maar vanwege de 

beperkingen is toch besloten dit eind december 

te laten plaatsvinden. Het was een feestelijke 

bijeenkomst, gecombineerd met de viering van 

kerst. Via een videoboodschap konden wij acte 

de precence geven. 

 

De verwachtingen voor 2021:  

Vanwege de onzekerheid rond reizen zijn er voor 2021 nog geen plannen 

gemaakt van bezoek van ons aan hen. 

 

Wel hebben we over en weer besproken wat we nog meer voor de kinderen en 

hun ouders kunnen betekenen. Mede dankzij de gulle gaven van de donateurs 

zijn er extra zaken mogelijk. 

 

Daarnaast heeft de eerder genoemde Immanuëlkerk besloten ons project, samen 

met een hulpverleningsproject in Congo en in Guatemala, aan te wijzen als 

diaconaal project voor 2021 en 2022. Een 

diaconaal project is een actie van de 

gemeenteleden onder leiding van de diaconie 

om financiële middelen in te zamelen voor 

goede doelen. De verwachting is dat dit voor 

de drie aangewezen organisaties elk € 5.000 

oplevert. 

 

Naar aanleiding van de extra donaties en de verwachtte opbrengsten van het 

diaconaal project laten we onderzoek doen naar de mogelijkheden van de bouw 

van een 5e klaslokaal. Dit is noodzakelijk omdat door de halvering van de 

groepen meer klasruimte nodig is. 

 

Ook onderzoeken wij de mogelijkheid om een ruimte te bouwen waar de 

kinderen ’s middags hun maaltijd kunnen gebruiken. Het gaat hier om een 

eenvoudig onderdak. 

 

Beide bouwprojecten worden door lokale mensen met lokale producten gebouwd. 
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Daarnaast willen we al langere tijd iets bijdragen aan 

de verbetering van de hygiëne op en rond de school. 

Waar de school momenteel geen eigen 

watervoorziening heeft en de toiletten slechts bestaan 

uit een muurtje voor de jongens en een gat in de 

grond voor de meisjes willen we graag iets dat schoner 

is. 

We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van 

het slaan van een waterput, het aanbrengen van een 

(hand)pomp én de bouw van een toiletruimte. 

 

Via onze nieuwsbrieven houden wij jullie graag op de 

hoogte van deze ontwikkelingen. 

 

Verloop van de financiën: 

 

Zoals hierboven al genoemd zijn wij blij met de stijging van de donaties in 2020. 

Door de verschillende acties en vooral door het gestaag blijven geven van onze 

donateurs mochten we naast de eigen inbreng zo’n € 22.000 ontvangen. 

 

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

Maassluis, ontvingen we extra inkomsten van € 681,21. Waar elders over 

banksaldi geen rentevergoeding meer bestaat en vaak zelfs een vergoeding 

betaald moet worden zijn wij erg blij met deze mogelijkheid. En ja, de belegging 

is dusdanig dat de risico’s gering zijn.  

 

Het aantal vaste donateurs is gestegen van 28 tot 32, het toegezegde bedrag is 

ook gestegen met € 1.000 tot ruim € 6.000 toegezegd, variërend van € 2,50 tot 

€ 100 per maand. De stijging van dit mooie bedrag is mede gekomen doordat 

enkele donateurs hun bijdrage hebben verhoogd. Met deze “vaste” achterban zijn 

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

Madagaskar. 

 

In 2020 hebben we voor het project ruim € 24.000 overgemaakt, dat is inclusief 

de hierboven beschreven hulp in coronatijd.  

 

We mogen 2020 afsluiten met een positief resultaat van € 926,06. Dit resultaat 

wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen. 

 

Op de jaarrekening hebben wij twee fondsen staan: het fonds reiskosten en het 

fonds noodhulp. Zoals eerder aangegeven is het uitgangspunt van de stichting 

dat reiskosten door de reizigers zelf worden betaald. Amy en Rien hebben ervoor 

gekozen deze kosten via een jaarlijkse donatie aan de stichting over te maken, 

zodat uit dat fonds de tweejaarlijkse reis naar Madagaskar en de reis in de 

tuggenliggende jaren naar Polen kan worden betaald. Omdat reizen nu niet 

mogelijk is, groeit dit fonds behoorlijk. 
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Het tweede fonds is het fonds noodhulp. Toen bleek dat de koers van de Ariary 

gunstiger was dan waar we mee gerekend hadden hebben we besloten een deel 

te reserveren voor noodhulp. Deze reserve heeft als doel hulp te kunnen bieden 

op momenten dat de school en de omgeving daarvan getroffen worden door 

natuurgeweld, ziekte of een andere calamiteit. Het is plezierig dat we dan snel 

hulp kunnen bieden. 

 

Via deze link kan je de jaarrekening en balans inzien. 

 

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 2021. 

 

Memlinghof 25, 2923 XT  Krimpen aan den IJssel, 

Telefoon 06-51320771 

 

Het bestuur: 

 

Rien de Kievit Renze Boersema Mieke ten Hoeve Floris Koster  

https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2021/02/Exploitatierekening-en-balans-SFSM-2020.pdf

