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Stichting Fanampiana Sekoly  

Malagasy   

Juni 2021   

Nieuwsbrief nr. 17  

   

  

Madagaskar   
Stand van zaken  
  
Beste lezers,  

  

Er wordt hard gewerkt op Madagaskar. Op de school om de overgang naar de 

volgende klas te bereiken of om het eindexamen te halen. Maar ook buiten de 

school. Er worden een paar nieuwe gebouwen neergezet. Daarover vertellen we 

jullie meer in deze nieuwsbrief. 

Reizen van en naar Madagaskar   

Er is ook oud nieuws: helaas is het vanwege Covid-19 nog steeds niet mogelijk 

om het project te bezoeken. Maar de contacten via de sociale media verlopen 

naar wens. We hebben heel wat te vertellen.  

Wat is de impact van Covid-19 op Madagaskar? 

In deze nieuwsbrief vertellen we hier meer over. En sluiting van een deel van de 

school betekent ook dat leerkrachten niet kunnen werken. En hoe dan met de 

regel: geen werk – geen salaris?  

 

Het diaconaal project   

We vertellen hieronder wat er allemaal gedaan wordt en hoe dit helpt om de 

kinderen op Madagaskar te ondersteunen. 

Kennis maken 

In de rubriek kennismaken geven we nu het woord aan juf Lalaina. Juf Lalaina 

geeft les in de hoogste groep.  

 

Financiën   

We praten jullie bij over het verloop van de financiën. 

 

Veel leesplezier   

  

Amy en Rien de Kievit    
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Nieuwbouw 

 

Toen wij in 2016 met ons project op Madagaskar startten, was er een 

schoolgebouw met 2 lokalen op een terrein naast de kerk in Ambatomasina. Op 

dat terrein stond ook het oude kerkgebouw. Door de school werd dit gebruikt als 

extra ruimte. Nadat wij maaltijden voor de kinderen hadden aangeboden groeide 

de school snel, het leerlingaantal liep op van 75 naar 140 en het aantal 

leerkrachten ging van twee naar vijf. 

Het oude kerkgebouw werd als extra klaslokaal gebruikt en de maaltijden werden 

in een ander deel ondergebracht. Voor de kleuters werd gebruik gemaakt van 

een klein lokaaltje in het bestaande kerkgebouw, maar de kerk had die ruimte 

nodig, dus er was een andere ruimte nodig. 

De ouders vonden deze situatie niet gewenst en bouwden zelf een 3e klaslokaal. 

Voor het 4e lokaal was echter geen geld. Dankzij een grote donateur in 

Nederland konden wij aangeven dat, zodra het 3e lokaal 

klaar was het 4e voor rekening van de stichting 

gebouwd kon worden. 

Inmiddels hebben de ouders de oude keuken ook 

vervangen voor een nieuwe. Maar hun financiële 

middelen waren beperkt en het oude kerkgebouw 

begon letterlijk uit elkaar te vallen. 

Dankzij het Diaconaal Project uit Krimpen (zie hieronder meer) konden wij 

aanbieden met een 5e klaslokaal te gaan beginnen. Een grote wens is: 

1. een overblijfruimte. Een soort van overkapping waar de kinderen uit de zon en 

regen hun maaltijden kunnen gebruiken. 

2. een degelijk toiletgebouwtje. Dat is onze wens: vergroten van de hygiëne rond 

de school.  

Wij hebben net groen licht gegeven om met de bouw te beginnen. Er wordt volop 

gewerkt en ondertussen gaan de lessen gewoon door. 

Voor dat toiletgebouw en voor de maaltijden is ook betrouwbaar drinkwater 

nodig. Nu wordt dit van ver aangevoerd via jerrycans of via open bakken 

opgevangen als regenwater. Een wens van ons team is een eigen waterput. 

Daarvan is ook de bouw gestart.  

Regelmatig worden we op de hoogte gehouden o.a. met foto’s. Op onze site kan 

je die vinden. Klik hier. 

 

Reizen van en naar Madagaskar  

  

In Nederland gaat het goed met het terugdringen van de pandemie. Maar helaas 

in veel ontwikkelingslanden nog steeds niet. Zo ook op Madagaskar. We kunnen 

nog steeds niet aangeven dat het veilig is om te reizen. Echte statistieken 

worden niet betrouwbaar bijgehouden. En daarnaast speelt nog dat als we 

http://www.stichtingfsm.nl/nieuwbouw
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onverhoopt snel het eiland moeten verlaten, de kans dat we in een land komen 

met de Zuid-Afrikaanse of de India-variant groot is. Daarom stellen we onze reis 

uit tot 2022. We hopen dan in het voorjaar weer te kunnen reizen. 

Wat is de impact van Covid-19 op Madagaskar? 

 

Net als in Nederland heeft ook op Madagaskar de 

regering voorgeschreven dat de scholen (afgezien van 

de examenklas) gesloten werden. Alleen, van online-

onderwijs is hier geen sprake. Dus sneu en vervelend 

voor de kinderen. Maar ook voor de leerkrachten, een 

sociaal vangnet is er niet. 

De drie leerkrachten die door de ouders betaald worden, kregen te horen dat ze 

geen salaris kregen. Geen werk, geen inkomen is de regel op Madagaskar. En 

dat komt wel heel erg hard over. Te meer daar de twee leerkrachten die voor 

onze rekening komen, wel doorbetaald worden, evenals Manana, de sociaal 

werkster. 

Dat geeft onrust. We hebben dit voorgelegd aan Kate en haar team en gevraagd 

om hier een goed passende oplossing voor te vinden. Natuurlijk willen we 

rekening houden met de gewoontes en gebruiken zoals die op Madagaskar 

bestaan, maar anderzijds willen we ook de ouders hun sociale zorgplicht 

voorhouden. Maar dat is wel lastig, de ouders zijn ook economisch fors getroffen 

door de gevolgen van Covid-19. Want geen toegang tot markten, betekent ook 

dat ze hun agrarische producten niet voor de normale prijs kunnen verkopen. 

We hopen hier een goede oplossing te vinden. 

Het eiland wordt in deze tijd getroffen door een grote hongersnood. Zie het 

bericht op onze site. Het eiland is groot, gelukkig heeft Ambatomasina er nog 

niet mee te maken en kunnen ze nog steeds oogsten, maar de schaarste is 

steeds meer te merken. Er is echt hulp van buitenaf nodig. 

Het diaconaal project   

 

We schreven in de vorige nieuwsbrief al over dit 

project. De diaconie van de Immanuëlkerk in 

Krimpen heeft 3 doelen aangewezen voor een 

tweejarig activiteitenprogramma. Met die 

activiteiten wordt geld opgehaald. En dat gaat 

goed. In het eerste halfjaar is in totaal ruim € 7.500 binnengekomen en daarvoor 

is dus € 2.500 voor onze stichting bestemd. Mede dankzij deze actie kunnen we 

de bouwactiviteiten eerder laten starten. 

  

https://stichtingfsm.nl/nieuws/
https://stichtingfsm.nl/nieuws/
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Kennismaken 

We stellen jullie graag voor aan Miss Lalaina. Zij schrijft over zichzelf (in het 

Malagassy en door Mananá vertaald in het Engels): 

Mijn naam is Lalaina Marie Florice RASOARIMANANA. 

Ik ben getrouwd en ik heb twee jongens.  

De ene zit al op de middelbare school en de andere op de 

Ambatomasina-school die dit jaar de basisschool zal afsluiten.  

Ik ben leraar op de Ambatomasina school. Ik geef sinds 2014 

les op deze school. Ik geef les aan groep 8. 

Ik hou van mijn werk en ik probeer mijn best te doen om een 

goede leraar te zijn. Ik bereid de goede toekomst voor de 

kinderen voor, dus ik moet vinden wat de beste manier is om 

dat te verwezenlijken en dat is soms niet gemakkelijk.  

Omdat deze baan erg belangrijk is, heb ik de afgelopen 3 jaar extra bijscholing gedaan 

om meer kennis op te doen. Deze training ging over pedagogiek. Dat deed ik de hele 

zaterdag. Ik heb in die lange periode mijn eigen opleidingsgeld betaald. Met dank aan 

God ben ik geslaagd voor mijn examen (CAE/EP: officieel examen voor leraar).  

Het was niet gemakkelijk, maar er is een Malagassisch spreekwoord dat zegt: " je kunt 

niet meer doen dan je best". En ik wil God danken voor Zijn bescherming. 

Daarnaast heb ik een grote verantwoordelijkheid bij de kerk als leider van de jongeren- 

en tienergroep.  

Ik ben op zoek naar het beste voor mijn gezin. En als het vakantie is, ga ik een training 

over landbouw volgen. Het is een hobby en ik kan goede gewassen verbouwen. 

Mijn dagritme ziet er als volgt uit: Elke dag word ik om 4 uur 's ochtends wakker. Ik 

bereid het ontbijt en de lunch voor, voor mijn zoon die naar de middelbare school gaat. 

Dan ga ik het huis schoonmaken en het vee voeren. Ik maak me klaar voor mijn baan op 

school en vertrek om half zeven, dan ben ik om 7 uur op school. De school begint om 

half acht. De schooldag duurt tot half vijf in de middag (met een kleine pauze). Als ik dan 

om 5 uur thuiskom zorg ik weer voor ons vee en ga ik het avondeten klaarmaken. We 

eten dan om 7 uur. Na de maaltijd ga ik de volgende schooldag voorbereiden. Om half 

tien ga ik slapen, want de volgende dag is het weer vroeg opstaan. Zo lezen jullie hoe 

het leven er in Ambatomasina uitziet. 

Financiën  

 

2020 is een bijzonder goed jaar voor onze stichting geweest. We schreven 

hierover in nieuwsbrief 16. Zo konden wij de afgelopen 12 maanden € 26.000 

aan steun geven. Dat hoge bedrag was nodig vanwege de bouwplannen en 

natuurlijk het “normale” werk op en rond de school. 

Dankzij de groep trouwe donateurs kunnen wij dit soort hulp verlenen. En dat is 

hard nodig.  

Mogen we dit jaar weer op jullie steun rekenen? 
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Site 

 

Op onze site hebben we een heel fotoverslag van de verbouwing. 

Elke keer wanneer we een update krijgen van Manana, werken we de 

site bij. 

Via de link www.stichtingfsm.nl/nieuwbouw kun je de stand van 

zaken volgen. 

N.B. de onderstreepte woorden zijn hyperlinks. Als je daarop klikt krijg je het 

betreffende artikel te zien.  

 

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.  

Willen jullie ons werk steunen, dat is ook zo mogelijk:  

 

Doneer via Geef    

  

 
>  

  

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.   

  

  

  

  
Of via  deze QR - code  - 
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