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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016
De situatie in Madagaskar
De afgelopen weken was iedereen in Madagaskar heel druk
met de ‘rentree scolaire’. De openbare scholen zijn op 3 oktober weer begonnen, en de meeste andere scholen een of twee
weken daarvoor. Er worden dit jaar 4.5 miljoen Kit Scolair uitgedeeld, dat zijn rugzakjes met wat schoolspullen voor de
kinderen op de openbare basisscholen. Dat is goed nieuws.
Het zorgt ervoor dat veel van de kinderen naar school gaan,
die anders niet zouden zijn gegaan omdat er geen geld is voor
de schoolspullen.
Het is nog steeds heel erg droog in het zuiden, er is nog
steeds geen regen gevallen, en de vooruitzichten zijn niet
goed. Er is wel wat hulp op gang gekomen, oa van de Europesche Unie, dus gelukkig gaan er nog geen mensen dood van
de honger, maar het is heel zorgelijk.
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Ontwikkelingen in Nederland
De afgelopen maanden hebben we weer veel giften ontvangen, kleine maar ook zeer grote giften, zoals 2.500 euro van
Stichting Dongelmans van Nooy fonds, 2.000 euro van Stichting Goede Doelen fonds en bijna 3.400 euro van een sponsorloop van de leerlingen van de Gemeenteschool Hoogstraten.
Verder heeft Delicate Love een gift gedaan van 2.400 euro en
Stichting Havenzicht van 2.800 euro. Elke gift is meer dan
welkom en stelt ons in staat om steeds meer plannen te realiseren zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. We merken
dat veel Residence gasten donateur van de stichting worden,
zowel Nederlandse als buitenlandse gasten. Door een oproep
van Madeleine Perrick (zie hieronder) zijn er ook veel giften uit
België ontvangen. Ook zijn er scholen die Madalief als goed
doel kiezen om geld voor in te zamelen. Tot en met deze
nieuwsbrief is in 2016 ruim 46.000 euro besteed aan onze
projecten en er staat nog meer in de planning zoal u in deze
nieuwsbrief kunt lezen. Alle gulle gevers maken dit mogelijk,
dank hiervoor. Zoals al u wellicht weet heeft Stichting Madalief
een ANBI status en giften zijn derhalve, onder voorwaarden,
fiscaal aftrekbaar.
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Ontwikkelingen in
Ambositra

Bezoek
Op 20 september is Madeleine Perrick aagekomen in
Madagaskar. Ze is eerst een
paar dagen in Antsirabe
gebleven om te acclimatiseren en we hebben haar zaterdag 24 september naar Ambositra
gebracht. Zij heeft haar hele werkzame leven in Brussel voor
een internationaal advocatenkantoor gewerkt, en spreekt dus
heel goed Frans. Dat is heel fijn voor Mme Honorine, en wat
ook fijn is, is dat ze veel levenservaring heeft en zodoende
meer tot steun van Honorine kan zijn. Ze zal op de basisschool
gaan helpen waar ze kan, maar ze heeft ook geld ingezameld
en heeft nu zelfs al vele mensen kunnen helpen. Haar planning is dat ze in elk geval tot januari 2017 blijft. Wij heten haar
van harte welkom en wensen haar veel succes toe!
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Ankanin’ny Fitiavana
Het hele afgelopen schooljaar hebben we weer de dagelijkse
kantine voor de kleuters van de basisschool in Ambostira
georganiseerd. Naast de 50 kleuters die hier elke dag een
gezonde maaltijd krijgen, eten er ook steeds (wees)kinderen
mee, waarvan we weten dat ze thuis echt niet genoeg te eten
krijgen. Gelukkig kunnen we ook het komende schooljaar deze

kantine voortzetten, waardoor er weer vele kinderen geholpen
worden. In de grote vakantie hebben we de kantine laten doorlopen voor de weeskinderen uit de buurt.
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Examens
Dit jaar hebben twee jongens van ons centrum hun examen
gehaald. Jean Pierre, de zoon van Nirina, en Fanomezana,
die sinds 2007 bij ons in het centrum woont. Faly is een wees
die altijd bij de dochter van Honorine heeft gewoond en die is
ook geslaagd. Wij zijn weer supertrots en zullen deze jongens
de komende jaren ondersteunen tijdens hun verdere opleiding.
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Rentree Scolaire 2016-2017
In september was Mme Honorine weer heel druk met de voorbereidingen van de ‘rentree scolaire’. Dit jaar heeft ze 396 (!!!)
kinderen geholpen met schoolgeld en/of schoolspullen. Hier
horen dan ook de 50 kleuters bij voor wie we alle schoolspullen voor het hele jaar aanschaffen. De kosten hiervan
waren ook dit jaar nog geen 2000 euro. Dan komen er in de
loop van het jaar nog wel kosten voor het maandelijkse
schoolgeld bij, daarvan zijn de kosten ongeveer 40 leerlingen
3000 euro per jaar.
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Hulp aan gezinnen
In juli hebben we tijdens ons bezoek aan Ambositra Mme
Honorine gevraagd om alle gezinnen uit de buurt uit te nodigen die hulp krijgen van Mme Honorine. We hebben een
maaltijd voor de meer dan 120 moeders, een enkele vader, en
hun kinderen bereid en alle gezinnen een of meerdere dekens
gegeven. Het bleken meer dan 30 gezinnen te zijn. De ene
krijgt wat meer dan de ander, dit allemaal naar inzicht van
Mme Honorine. Het was bijzonder om te zien hoeveel mensen
er een beetje geholpen worden, maar het was ook verdrietig
om te zien hoe zoveel mensen moeten strijden tegen de
dagelijkse schrijnende armoede.
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Residence Madalief
Momenteel zijn we nog
volop in het toeristische
hoogseizoen van dit
jaar. We kunnen nu al
zeggen dat we weer
meer gasten hebben
gehad dan het voorgaande jaar, en dat het
best druk is. Het verschil met andere jaren
is dat we meer individuele gasten, of kleine
groepjes hebben, en wat
minder grote groepen. Waardoor het werk wat anders is, want
we hebben nu veel meer dagen gasten. Er wordt dus hard

gewerkt, en de dames van het atelier, die vorig jaar hun ‘hotel
opleiding’ hebben gehad, springen regelmatig bij. Het schijnt
dat wij op Tripadvisor veel positieve reviews krijgen, en dat
levert dan weer nieuwe gasten op. Men is vooral heel erg positief over het eten, en zelfs een chef kok uit Belgie liet ons
weten dat hij zelden zo lekker had gegeten in een restaurant!
We hebben nu 16 mensen aan het werk en die kunnen we ook
het hele jaar doorbetalen.
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Hulp aan basisscholen in de buurt van de Residence
Doordat we meer gasten hebben, en ook meer giften en donateurs krijgen, kunnen we steeds meer doen. Ook in de omgeving van de Residence hebben we weer veel kunnen doen.
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Het afgelopen schooljaar hebben we op vier (!) basisscholen
rondom de Residence drie keer in de week een schoolkantine
georganiseerd. De juffen en de ouders doen de organisatie en
bereiden een gezonde maaltijd, waardoor 630 kinderen op die
dagen om 10 uur een maaltijd eten.
De 75 kinderen van de school Fitsondronanana, een school
die net wat verder ligt, hebben het hele jaar door elke dag een
tussendoortje ontvangen We zijn van plan om volgend jaar vijf
kantines voort te zetten.

!!

Rentree scolaire 2016-2017
Naar aanleiding van de samenwerking met de CEG (college
enseignment general: eerste vier jaar middelbare school), die
we vorig jaar hielpen opknappen, hebben we beloofd om voor
veel kinderen het inschrijfgeld te betalen. We hebben voor de
beste 5 van elke klas, en alle kinderen die hun examens
hebben gehaald, het schoolgeld betaald. Samen met een 100
tal kinderen waarvan de school aangaf dat ze zonder onze
hulp zouden stoppen met school, maakt dat een aantal van
230 leerlingen. Op de basisschool hebben we voor 100
kinderen het inschrijfgeld betaald. Ook hebben we meer dan
1000 schriften verdeeld onder de leerlingen van het middelbaar onderwijs. Zo goed gaat het dus, dat we zoveel kinderen
kunnen helpen. Maar zo slecht gaat het dus met het land, dat
er zoveel ouders en kinderen het niet of nauwelijks voor elkaar
krijgen om hun kinderen naar school te laten gaan.

of dokters rekeningen te betalen.
Ook helpen we nu 12 families in de buurt met hun dagelijkse
rijst, medische- en schoolkosten. En voor al deze families
geldt, als ook voor de gezinnen die we in Ambositra ondersteunen, dat het echt een groot verschil maakt, als moeders niet
meer elke dag in de onzekerheid zitten of ze die avond hun
kinderen wel te eten kunnen geven.
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Naaiatelier
De dames van het naaiatelier
hebben dit jaar wederom een
grote bestelling van Delicate
Love uit Duitsland ontvangen.
Ze hebben in vier maanden tijd
270 manden gemaakt, en die
zijn begin juli naar Duitsland
verscheept. Aangezien we met
deze bestelling een mooie
winst hebben gemaakt, maar
ook omdat wij de dames van het atelier het gunnen, hebben
we besloten als stichting dat ook zij het hele jaar doorbetaald
zullen worden.
We hebben als eerste project na de manden, zo’n honderd
schooluniformen en 20 rugzakjes gemaakt. En hebben net
weer een bestelling voor 50 manden binnen van Monique
Noordzij, die zij zelf in november, samen met haar moeder en
broer komt ophalen.
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School Nosy Varika
Wij zijn blij dat we, doordat wij van de stichting Retera het Hof,
weer een prachtig bedrag hebben ontvangen, voor een jaar de
salarissen van de zeer gemotiveerde onderwijzeressen van de
school in Nosy Varika hebben kunnen betalen. We hebben
ondertussen vernomen dat er voorl volgend jaar een andere
sponsor is gevonden.
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Plannen voor de komende maanden
We gaan door met het bouwen van klaslokalen, zolang dit zo
nodig is, en wij er de middelen voor hebben. We zijn al begonnen met het graven van de fundering voor drie nieuwe

Bouwwerkzaamheden
Half juli zijn we begonnen met de bouw van 4 (!)nieuwe
klaslokalen. Een voor de basisschool van Ambohimanga, en
drie voor de basschool iets verder weg van Anjabojabo. Beiden dit keer in samenwerking met de burgemeester van
Antsirabe. Hij had een bedrag van de president gekregen en
kon dus dit keer bijdragen. Bij het kleine gebouw heeft hij de
bouwvakkers geleverd, en voor het grote gebouw heeft hij de
fundering geleverd. Men heeft allemaal heel hard gewerkt en
beide gebouwen waren klaar voor de rentree van 3 october!
Nu hebben meer dan 100 kinderen weer de ruimte en hoeven
ze geen klassen meer te delen. Andry en Francois, onze twee
bouwers hebben weer, samen met de directrices en de ouders, heel goed en snel werk geleverd!

klaslokalen voor het Lycee ( de hoogste drie klassen van het
middelbaar onderwijs) in de buurt van de Residence. De planning is dat na de vakantie de examenklas hier les kan krijgen
en niet meer naar de andere kant van de stad hoeft te gaan.
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Vergeet niet af en toe op onze site www.madalief.nl en
www.facebook.com/StichtingMadalief te kijken. Dit kan ook als
u zelf geen facebook-pagina heeft. Hierop verschijnt regelmatig het laatste nieuws!
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Zoals altijd sluiten we af met een dankwoord voor al uw steun,
want zonder u zouden wij al ons goede werk niet kunnen
doen!
Met vriendelijke groet,
Remi, Marlies, Ingrid, Monique en Thea
Hulp aan gezinnen
Ook de directe hulp gaat altijd door. De afgelopen maanden
hebben we meerdere mensen geholpen door hun ziekenhuis

PS: In 2017 bestaan we alweer 15 jaar! Het zou kunnen dat
we dit begin van het jaar gaan vieren, houdt onze website en
Facebookpagina in de gaten.

