
 

Jaarverslag SFSM 2021 pagina 1 

 
 

Jaarverslag 2021 van de  

Stichting Fanampiana Sekoly Malagasy  

 
Ook dit jaar is het bestuur weer blij jullie dit jaarverslag 

te kunnen aanbieden. Wij hebben voor de stichting een 

mooi jaar gehad. We hebben veel financiële steun 

ontvangen en daardoor kon naast de afgesproken 

ondersteuning (onderwijs, sociaal-maatschappelijke hulp, 

maaltijden en schoolmaterialen) ook extra ondersteuning 

worden verleend. Er zijn nieuwe gebouwen gekomen en 

er is een drinkwaterbron aangelegd.  

 

Voor de leesbaarheid van dit verslag hebben we de 

artikelen over het ontstaan van de stichting, de 

doelstellingen en de algemene informatie over ons werk 

aan het einde van dit verslag geplaatst.  

 

We beginnen met informatie over het jaar 2021.  

 

Op de school in Ambatomasina is er feest gevierd. De foto linksboven laat dat 

zien. De dames hebben voor deze gelegenheid rokken gemaakt in de kleuren van 

onze vlag en hun shirts zijn van het rood-wit van Polen. 
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2021 was het jaar dat we het 5-jarig jubileum hadden van onze stichting. Sinds 

2016 werken we samen met Ankizy Gasy. Deze laatste (Poolse) stichting is in 

2011 begonnen met hulp aan de kinderen op Madagaskar. Zij hadden dus een 

10-jarig jubileum. 

De persoon rechts op de foto is Ony, onze contactpersoon met Ankizy Gasy, en 

links is Manana, de sociaal-maatschappelijk werker die in dienst is van onze 

stichting. 

 

De Covid-19-pandemie hield in 2021 ons allen in de greep. Reizen was 

onmogelijk, of in ieder geval onverstandig en onzeker. Gelukkig was de 

communicatie via Messenger, Whatsapp en E-mail goed en konden we op de 

hoogte blijven van de vele ontwikkelingen.  

 

Naast bovengenoemde reisbeperking willen 

we ook noemen het lijden van de bevolking 

op Madagaskar onder deze pandemie. Ook 

hier golden lockdowns en ziekte-uitbraken. 

Maar anders dan bij ons in Nederland zijn er 

op Madagaskar geen sociale voorzieningen en 

is er geen adequate medische hulp. 

Door de geïsoleerde ligging van onze school 

zijn er, voor zover bekend, geen dodelijke 

slachtoffers gevallen. 

 

Er zijn op de school in Ambatomasina vijf onderwijzers aan het werk, drie van 

hen worden betaald door de ouders, twee door onze stichting. Toen de school in 

lockdown moest, werd de loondoorbetaling van de drie onderwijzers stopgezet. 

Men kent daar het systeem van “wie niet werkt, krijgt geen salaris”. In dit 

bijzondere geval hebben wij besloten in die periode ook het salaris van deze drie 

leerkrachten te betalen. Toen een donateur dit hoorde, werd direct een extra gift 

voor dit doel overgemaakt. 

 

In Krimpen aan den IJssel heeft de 

Immanuëlkerk een diaconaal project voor de 

jaren 2021 en 2022. Dit is een project om de 

gemeenteleden te motiveren voor hun verre 

naasten. Er is gekozen voor 3 projecten, één in 

Congo, één in Guatemala en het derde is voor ons werk op Madagaskar. 

In 2021 heeft dit al € 5.000 voor de stichting opgeleverd.  

 

Op de school was behoefte aan een 5e 

klaslokaal, een overblijfruimte, een 

toiletgebouwtje en een drinkwaterbron. De 

totaalkosten hiervan bedragen ca. € 16.000. 

Mede dankzij de opbrengsten van dit 

diaconaal project (€ 5.000) konden deze 

wensen omgezet worden in daadwerkelijk 

bouwen. De resterende € 11.000 konden we 

betalen uit de bijdragen van de donateurs. Op 

de foto is de officiële ingebruikname te zien. 
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Bij dit bouwen wordt, zoveel als mogelijk is, een beroep gedaan op de ouders om 

de werkzaamheden uit te voeren, al is in een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld 

bij de waterbron de hulp van externe deskundigen nodig. Wel gaat steeds onze 

voorkeur uit naar bedrijven in de directe omgeving.  

 

In onze nieuwsbrieven schrijven we hier regelmatig over. Deze nieuwsbrieven 

staan ook op de site, naast tal van foto’s. Kijk gerust eens rond: 

https://stichtingfsm.nl/nieuwbouw. 

 

 

Financiën 

 

In het jaarverslag 2020 gaven we aan dat we erg blij waren met de grote stijging 

van de donaties. Dankzij de Geef-actie in dat jaar was er extra gedoneerd. 

 

In 2021 zijn die donaties nog net iets meer. 

Dit is o.a. mede het gevolg van de diaconale 

actie. De groep vaste donateurs bleef 

constant. Het is zo fijn te weten op wie je in 

elk geval kunt rekenen. We houden daar 

rekening mee met onze toezeggingen. 

 

Dankzij de inspanningen van ons bestuurslid 

Floris Koster, vennoot bij IVV-

vermogensbeheer in Maassluis, konden we 

ook dit jaar weer wat beleggingsinkomsten 

boeken (€ 491,61). Waar banken kosten en rente berekenen, kunnen we hier 

toch een opbrengst melden. En de risico’s van deze vorm van beleggen zijn 

gering. 

 

Ook in 2021 hebben Amy en Rien een donatie gedaan aan het reisfonds. Maar 

reizen is vooralsnog niet mogelijk. We denken erover na om dit geld wellicht voor 

een andere vorm van hulp op Madagaskar te kunnen inzetten. 

 

Voor het project Solar-cooking hebben we een reservering gedaan van € 5.000. 

 

Dankzij het gunstige resultaat van € 655,22 is het vermogen van de stichting 

gestegen tot € 1.777,25. 

 

Via deze link kan je de jaarrekening en balans inzien. 

 

  

https://stichtingfsm.nl/nieuwbouw
https://stichtingfsm.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jaarrrekening-2021.pdf
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Plannen voor 2022 

 

Het koken voor de maaltijden gebeurt in een keuken zonder ramen op 

hout(skool) vuurtjes. Dat geeft vervuilde lucht en een ongezonde situatie voor de 

koks. 

 

Rik Stamhuis, de bedenker en bouwer van 

de elektriciteitskiosk, is met een studie 

bezig naar de mogelijkheden om te gaan 

koken op zonne-energie. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van hogedrukpannen, 

waardoor de maaltijden sneller klaar zijn 

en vitamines behouden blijven. Hij is 

bezig hiervoor een plan te maken, best 

ingewikkeld als je bedenkt dat er 

dagelijks voor 150 maaltijden gezorgd 

moet worden. Ook op Madagaskar leveren 

zonnepanelen niet zoveel op één moment. Er moet dus een vorm van opslag 

gevonden worden. De stichting wil dan gaan proberen dit plan te financieren. Het 

zou een doorbraak op Madagaskar kunnen betekenen als het vervuilende hout 

niet meer gebruikt wordt voor koken. 

 

We zijn met ons team in overleg hoe we kunnen stimuleren dat de leerlingen na 

het afronden van de basisschool kunnen deelnemen aan voortgezet onderwijs. 

Door de pandemie is dat momenteel niet echt mogelijk, men “profiteert” liever 

van de geïsoleerde ligging. 

 

Op Madagaskar heerst een grote hongersnood als gevolg van jarenlange droogte. 

De kern van deze ramp ligt ten zuiden van de hoofdstad, onze school staat ten 

noordwesten. Maar al heerst er daar nog geen droogte, de impact van de 

hongersnood is groot op het hele eiland. 

We hebben ons team gevraagd welke mogelijkheden er zijn om iets te doen om 

dit leed te verlichten. Wellicht is het een idee om ons noodfonds daarvoor in te 

zetten. 

 

Het ontstaan van 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 Fanampiana 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. 
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Bestuur 

 

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 (zie foto), 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).  

 

Deze Malagassische stichting staat onder leiding van een 

Poolse, mevrouw Katarzyna Bialous, roepnaam Kate.  

 

Met haar stichting wil 

Kate, hiernaast op de foto, 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.  

 

  

mailto:stichtingfsm@gmail.com
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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. 

 

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  

Internet www.stichtingfsm.nl 

 

Het bestuur: 

 

Rien de Kievit Renze Boersema Mieke ten Hoeve Floris Koster  

mailto:stichtingfsm@gmail.com
http://www.stichtingfsm.nl/

