Stichting Fanampiana Sekoly
Malagasy
December 2021
Nieuwsbrief nr. 18

Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
Het is alweer enige tijd geleden dat we jullie informeerden over de stand van
zaken op Madagaskar.
Er is veel gedaan daar en daarom is er veel te melden.
We noemen de nieuwbouw van het klaslokaal, de overblijfruimte en het
toiletgebouw. En natuurlijk de geslagen bron en daarmee de komst van helder
drinkwater.
Feestelijk zijn deze in gebruik genomen en bij dat feest werd gelijk gevierd dat
de samenwerking tussen onze stichting en de school in Ambatomasina alweer vijf
jaar bestaat. Gelijktijdig werd het 10-jarig jubileum van de hulp van onze Poolse
zusterstichting Ankizy Gasy met hen gevierd.
Helaas is het reizen nog steeds niet mogelijk. Covid-19 met de diverse varianten
gooit ook hier roet in het eten. We zijn wel blij dat de communicatie via
messenger, whatsapp en mail wel goed werkt. En dankbaar dat we door video’s
en foto’s op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
Het eiland Madagaskar heeft veel te lijden van droogte. Er heerst in het zuiden
een zware hongersnood. Ook aan “onze” dorpelingen gaat deze ellende niet
voorbij.
Intussen is Rik Stamhuis (van de zonnekiosk) aan het experimenteren of er op
een gezondere manier gekookt kan worden. Het zou een oplossing zijn, die erg
milieuvriendelijk is.
Vorige nieuwsbief schreef juf Lalaina haar levensverhaal. Ze heeft ons nog meer
nieuws te melden.
En natuurlijk houden we jullie op de hoogte over de financiële ontwikkelingen.
Kortom een brief vol nieuws. Veel leesplezier.
Amy en Rien de Kievit
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Nieuwbouw
De bouwplannen, aangekondigd in onze vorige brief, zijn allemaal voltooid.
Dankzij de inzet van velen op Madagaskar staan er nu in totaal 5 klaslokalen,
een overblijfruimte, een keuken en een toiletgebouw. En ook een bron met een
handpomp, die de school en het dorp van schoon drinkwater voorziet.
Kinderen, leraren en ouders zijn erg blij met deze mooie en vooral nuttige zaken.
De gebouwen staan naast het plaatselijke kerkgebouw. De
dorpelingen vonden dat dat gebouw nu ook wel een
opknapbeurt verdiende en zijn zo aan de slag gegaan om
ook dit gebouw op te frissen.
Regelmatig worden we op de hoogte gehouden o.a. met
foto’s. Op onze site kan je die vinden. Klik hier.
Feest
Omdat de school sinds 2011 door Ankizy Gasy
(onze Poolse zusterstichting) en sinds 2016 door
Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy wordt
ondersteund, werd dit als feest gevierd op het
moment dat de nieuwbouw officieel in gebruik
werd genomen.
De dames van ons team hadden daarvoor zelfs
hun kleding aangepast. Ze droegen rood-witte
shirts (de vlag van Polen) en rood-wit-blauwe
rokken als eerbetoon aan Nederland. Hier kan je de foto’s en video’s zien (net
onder de helft van de pagina). Degene in spijkerbroek en blauw vest is Ony, de
coördinator van Ankizy Gasy, degene in de rode mantel is Manana, de sociaal
werkster.
Droogte
Madagaskar is een groot eiland (1500
kilometer van noord naar zuid en 500
kilometer tussen oost en west). In de
vorige nieuwsbrief schreven we al dat
een gebied in het midden-zuiden van
het eiland heeft te lijden onder grote
droogte. Al 8 jaar is daar geen
neerslag gevallen. Er wonen daar
meer dan één miljoen mensen. De hongersnood is enorm en wordt zelfs
genoemd in de westerse media. Relevante informatie plaatsen we op onze site
onder het kopje Nieuws van Madagaskar. Deskundigen argumenteren over of
deze droogte al dan niet het gevolg is van de klimaatverandering. Maar feit blijft,
dat het een enorme humanitaire ramp is. Ambatomasina ligt niet in dit getroffen
gebied, maar heeft toch ook steeds meer last van droogte. Meerdere
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weekberichten achter elkaar werd de angst
gemeld voor mislukte oogsten. De rijstvelden
stonden droog. Wat een opluchting, toen begin
december gemeld kon worden dat er weer
regen was geweest. De ergste angst is voorbij.
De leerlingen hebben ook een eigen schooltuin,
daar kan ook weer in gewerkt worden.
Onze stichting is niet ingericht voor noodhulp.
Toch hebben we ons team gevraagd eens te
bezien of er via plaatselijke kerken of
instellingen hulp geboden kan worden.
Nu wij niet kunnen reizen naar Madagaskar
groeit ons zgn. reisfonds. In dat fonds storten
Amy en Rien jaarlijks een vaste bijdrage voor reizen, die ze ondernemen voor de
stichting. De stortingen gaan door en dus groeit dit fonds. Wellicht kunnen we
een deel van dit fonds gebruiken voor hulp aan de door de droogte getroffen
Malagasy’s.
Koken op zonne-energie
Waar de zon enerzijds de grote droogte
veroorzaakt, levert de zon ook kracht
die nuttig besteed kan worden. Rik
Stamhuis is de initiatiefnemer van de
kiosk, die onze school van stroom
voorziet. Hij gaat nu onderzoeken of het
mogelijk is ook de maaltijden voor
kinderen te bereiden op zonnekracht.
Vanwege kortere kooktijden zouden veel vitaminen behouden kunnen worden.
En waar nu op hout en houtskool gestookt wordt, zou het overschakelen op
elektrisch het voordeel hebben dat er duurzaam wordt omgegaan met het milieu
(geen hout verbranden) en de ouders (zij hoeven niet meer in die schadelijke
rook te staan). De kooksters zijn enthousiast.
Het is in onderzoek, maar zou weleens een doorbraak kunnen zijn. Rik is
momenteel bezig met de financiële onderbouwing van zijn plannen. We wachten
in spanning af en zullen jullie op de hoogte houden.
Nieuws van juf Lalaina
In onze vorige nieuwsbrief vertelde juf Lalaina haar verhaal.
Eind november kregen we bericht dat ze bevallen was van een
gezonde dochter. We kregen een mooie foto opgestuurd.
Bijzonder is te melden dat haar man, tijdens haar zwangerschapsen bevallingsverlof, voor haar werkzaamheden op school is
ingesprongen. In de bekende witte “stofjas”, die dient als
werkuniform, geeft hij de kinderen van groep 8 les.
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Het diaconaal project
Sinds begin dit jaar heeft de
Immanuëlkerk in Krimpen aan den
IJssel een hulpprogramma om geld in te
zamelen voor drie goede doelen. Eén
daarvan is onze stichting op
Madagaskar, er is een stichting die
huisvesting verzorgt voor arme gezinnen in Guatemala en een stichting die een
school in Congo helpt.
Waar we de vorige keer schreven dat in het eerste halfjaar al een bijdrage per
stichting is binnengekomen van € 2.500, nu staat de totaal teller al boven de
€ 15.000 en kregen we dus als stichtingen nogmaals € 2.500. Uit deze gift van
€ 5.000 hebben wij de nieuwe gebouwen en de bron gefinancierd. En de actie
blijft doorgaan. Toekomstige opbrengsten gaan we gebruiken om de hierboven
genoemde plannen om te koken op zonne-energie mogelijk te maken.
Financiën
Dankbaar mogen we constateren dat onze donateurs ons blijven steunen. We
zijn blij met de toegezegde donaties. Naast het geld dat ze opleveren, is het voor
ons mogelijk om hiermee plannen te maken. We weten waar we op kunnen
rekenen. Maar ook de losse, spontane bijdragen blijven geweldig. Soms
toegespitst op een speciaal onderwerp. Zo werd een bijdrage gestort toen we
melden, dat we de leerkrachten graag door wilden betalen tijdens de lockdown.
Op Madagaskar zijn geen (weinig) sociale voorzieningen en kent men het begrip:
je krijgt salaris als je werkt. Of anders gezegd: wie niet werkt zal ook niet eten.
Ook ontvingen wij van diverse kanten de corona-voucher van de
gemeente Krimpen aan den IJssel. De gemeente gaf de inwoners een
bijdrage van € 25 om te gebruiken bij plaatselijke winkels en
instellingen. Onze stichting is zo’n instelling.
Zoals ook in deze nieuwsbrief aangegeven, zijn er nog tal van mogelijkheden om
de kinderen op Madagaskar te helpen. We doen dat graag en met de overtuiging
dat alles wat we ontvangen, volledig daar besteed gaat worden.
We hebben daadwerkelijk gemerkt dat de opmerking: geven maakt rijk
helemaal opgaat.
Mogen we dit jaar weer op jullie steun rekenen?
Het jaar 2021 loopt naar het einde. Een bijzonder jaar
met nog steeds de pandemie. Mede namens de
leerkrachten op Madagaskar (zie foto) willen we jullie
allemaal bedanken voor je steun en je een gezegend
2022 toewensen. In het Malagasy:
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ary Mirary
Krismasy feno Fitahiana.
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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

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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