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Madagaskar
Stand van zaken
Beste lezers,
De laatste nieuwsbrief is van 5 maanden geleden.
We hebben tussendoor geïnformeerd over de situatie rondom de dreigende
hongersnood op Madagaskar.
Er is veel gebeurd en dus alle reden om weer eens een nieuwsbrief rond te
sturen.
We willen jullie vertellen over de gevolgen van de grote droogte, van de cyclonen
en de wateroverlast, maar ook over de inzet van velen om de schade te
beperken en de blijdschap op Madagaskar voor de hulp die uit Nederland komt.
We geven aandacht aan de grote stroom van donaties, veel hulp mochten we
ervaren. De besteding van het ontvangen geld van het Diaconaal Project gaan
we noemen.
Rik Stamhuis is met zijn bedrijf bezig de zonne-energie te gebruiken voor het
koken met snelkookpannen.
Transparantie is één van de bouwstenen van onze stichting. Daarom willen we
onze lezers informeren over ons financieel reilen en zeilen.
We hadden gehoopt ook een “reisverslag” te kunnen doen, maar helaas: veilig
reizen is nog niet mogelijk. Ook daarover meer.
Kortom een brief vol nieuws. Veel leesplezier.
Amy en Rien de Kievit
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Klimaatverandering op Madagaskar
Het mooie eiland Madagaskar met zijn grote regenwouden, zijn bijzondere
begroeiingen, zijn unieke voorraad met bijzondere diersoorten, zijn vruchtbare
aarde en zijn vriendelijke bevolking is fors aan het veranderen.
Een groot gebied in het zuiden heeft al 8 jaar
geen regen van betekenis gehad. (op het kaartje
nr. 4) De hongersnood is er erg groot. Door die
honger worden ook beschermde diersoorten
getroffen, enerzijds omdat de dieren ook niets
eetbaars vinden, maar ook omdat de bevolking
dan maar deze dieren gaat opeten. Na het
zaaigoed wordt uit wanhoop dan maar gejaagd
op deze dieren.
Het centrale deel van Madagaskar heeft drie
zware cyclonen over zich gekregen. Ten zuiden
van de hoofdstad Antananarivo is er veel
materiële schade ontstaan. In de stad Mananjary
(nr. 3) aan de oostkust zijn zelfs 90% van de
gebouwen verwoest, waaronder ook
schoolgebouwen.
Deze cyclonen veroorzaakten ook veel wateroverlast. Het dorp Ambatomasina
(nr. 1), waarin onze school staat, heeft veel geleden onder dit water. De hele
oogst is vernield. Ook aan de gebouwen van onze school is enige schade
ontstaan.
En zo heeft deze streek ook te maken met een voedselgebrek.
De hoofdstad op het eiland, Antananarivo, is aangeduid met nr. 2. Om een idee
van de grootte te krijgen: afstand noord-zuid is 1.500 km en oost – west 500
km.
Extra hulp vanuit Nederland
In februari en maart 2022 hebben wij een hulpactie via Geef opgezet. We
hoopten € 15.000 te kunnen ophalen. Wat waren we blij dat al snel de teller
opliep naar € 17.665. Dit mede dankzij de gulle hulp van Stichting Hart voor
Kinderen. Zij boden aan de ontvangen donaties te verdubbelen. Maar ook tal van
andere stichtingen en bedrijven, kerken en particulieren deden mee. Soms met
grote bedragen en vaak met kleine bedragen. Maar bij ons wordt altijd alles
volledig besteed voor het doel, dus hier geldt echt: alle kleine beetjes helpen.
Die hulp is uitgebreid geweest en gaat voor het grootste deel nog steeds door.
Zo is er gestart om de kinderen op school drie dagen in de week een ontbijt
naast de warme lunch te geven. Enerzijds hielp dat de ouders omdat minder
monden door hen gevoed moesten worden, anderzijds gaven de leerkrachten
aan dat het te merken was aan de leerprestaties dat de kinderen met een volle
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maag de dag begonnen. Om het eten bij de school te krijgen, wordt er gebruik
gemaakt van transport per fiets (zie de foto’s).

Voor de ouders is een hulpprogramma opgezet om iets te doen, nu de rijstoogst
was mislukt. Omdat rijst een lang groeiproces heeft, was het nodig iets te doen
voor de periode tot de volgende oogst. Allereerst werd nieuw zaaigoed verstrekt
en verder werd er gewerkt met snelgroeiende gewassen, zoals tomaten,
courgettes e.d. Ook werd er gestart met het meer vruchtbaar maken van de
grond. Dit gebeurde door de werking van wormen in de grond te activeren.
Hiervoor was de hulp ingeroepen van landbouwdeskundigen uit de hoofdstad.
Hierboven schreven we over de stad
Mananjary. We hoorden dat er uit de
omgeving rond de school in Ambatomasina
hulp werd geboden aan Mananjary. Wij
hebben aangegeven dat we daar ook graag
ons steentje aan willen bijdragen. Er wordt
daar, op onze kosten, een schoolgebouw
herbouwd. Deze school staat in het dorp
Vohilava. We houden jullie op de hoogte met
foto’s.
Solar-cooking
Hierboven schreven we over de noodhulp die nodig is. Fijn
dat deze gegeven kan worden. Onze stichting richt ze echter
vooral op de hulp voor de langere
termijn. En zo is dat ook met
solar-cooking. Via zonnepanelen
wordt energie opgewekt die
gebruikt wordt in
snelkookpannen. Door onder hoge
druk te koken zijn de maaltijden
eerder gaar en gaan veel minder
voedingsstoffen verloren.
Naast deze kwaliteitsverhoging van het koken wordt ook de
ongezonde verwerking op hout- of houtskoolvuurtjes voorkomen. Een directe
besparing voor het milieu en een besparing qua stookkosten. Hout is namelijk
best prijzig.
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Op dit moment wordt de installatie opgebouwd voor de school in Ambatomasina.
Als het goed werkt, en daar vertrouwen we natuurlijk op, gaan we dit ook
inzetten bij enkele scholen in de buurt.
De school
Waar we hier spreken over allerlei vormen van extra
hulp, moeten we het nu zeker hebben over het
belangrijkste onderdeel: onze basis, de school voor 4
tot 12-jarigen.
We zijn blij dat, ondanks alle tegenslagen die er
waren, zoals de coronapandemie en de gevolgen van
de cyclonen, het
onderwijs door kon
blijven gaan. Soms moesten de klassen kleiner zijn
en werd er alleen ’s ochtends voor de ene groep en
alleen ’s middags voor de andere groep lesgegeven.
Toch zijn de schoolresultaten goed geweest. De 5
leerkrachten en Manana, de
sociaal/maatschappelijk werker hebben een enorme
prestatie geleverd. We zijn blij met de resultaten.
Financiën
Dankzij de hulp die we van onze donateurs ontvangen, kon er veel goeds gedaan
worden op Madagaskar. 2021 was een jaar met flink wat extra’s.
Zo hebben we, mede dankzij het diaconaal project in Krimpen aan den IJssel,
een waterpomp kunnen bouwen, een overblijfruimte en een toiletgebouw.
Ons jaarverslag 2021 staat op onze site. De cijfers
staan in de jaarrekening 2021.
2020 was een mooi jaar voor onze stichting, dat
mogen wij dankbaar constateren. Toen heeft de
Geefactie voor de gevolgen van de Covid-uitbraak
een mooie extra bijdrage opgeleverd. 2021 heeft
dit mooie resultaat nog overtroffen, we ontvingen
in totaal € 35.555,89. Een groot deel hiervan wordt
in 2022 uitgegeven.
We zijn blij en dankbaar om deze berichten te kunnen doorgeven, maar er zijn
ook wel wat donkere wolken. Zo was bij de laatste keer geld overmaken naar
Madagaskar de koers zo’n 10% ongunstiger dan vorig jaar. En zoals op veel
plaatsen: de kosten van voeding en salarissen stijgen.
Vol vertrouwen gaan we verder. Onze donateurs hebben ons steeds weer
geholpen.
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Reisverslag
Wat wilden we graag jullie een reisverslag geven. Niet zo zeer voor het verslag
op zich, maar vooral omdat we zo graag weer een bezoek brengen aan het
eiland.
Met Manana, Kate en Rik hebben we
best veel contact. Manana voorziet
ons wekelijks van berichten over de
school, inclusief foto’s. Toch denken
we dat het belangrijk is weer met
hen en met de leerkrachten en
ouders te overleggen. We willen ter
plekke ons meeleven laten blijken
en met hen bezien hoe we de
toekomst van de kinderen nog
verder kunnen verbeteren.
We hadden onze plannen bijna gereed om in juni weer af te reizen. Toen kwam
er toch het dringende advies vanuit Madagaskar: blijf nog even weg, de
vaccinatiegraad hier is zo laag, dat het een gevaar is voor jullie gezondheid. Een
forse tegenvaller, maar we willen toch graag, waar mogelijk, zoveel als mogelijk
de veiligheid in acht nemen.
Maar, we blijven optimistisch: we hopen in een volgende nieuwsbrief wel een
reisverslag te kunnen plaatsen.
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.
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Steun
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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