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NIEUWSBRIEF APRIL 2020 
De situatie in Madagaskar 
Eind maart van dit jaar zijn ook de eerste gevallen van besmetting met het Coron-
avirus in Madagaskar geconstateerd. Direct is het hele land in lockdown gegaan, 
scholen en universiteiten gingen dicht, alleen de winkels die levensmiddelen 
verkochten bleven open. De vliegvelden waren toen al een paar weken dicht. Het 
virus heeft zich sindsdien niet erg verspreid (op de dag van schrijven 14 maart zijn 
er 100 gevallen bekend, geen doden en geen ic- opnames), maar de gevolgen van 
de lockdown zijn zeer ingrijpend. Voor de meeste Malagasy betekent een dag niet 
naar buiten, een dag niet gewerkt en dus ook een dag niet gegeten. Vele duizenden 
mensen verloren van de ene op de andere dag hun baan en trokken massaal naar 
het platteland, naar hun geboortegronden. Omdat er geen vervoer meer was 
hebben vele van hen honderden kilometers te voet afgelegd. Bijna alle fabrieken in 
de kledingindustrie zijn ook gesloten, en hier werkten ook vele duizenden mensen.  
Vooralsnog is de lockdown tot eind april.  
Waarom overigens gekozen is voor zulke desastreuze maatregelen heeft voor een 
deel te maken met de voorwaarden van de WHO voor steun. Er zijn een aantal 
pakketten van steun waar je voor kunt kiezen als land, en helaas zijn de voorwaar-
den die daarbij horen niet aangepast aan landen zoals Madagaskar waar mensen 
zo afhankelijk zijn van hun dagelijkse arbeid en waar geen enkele voorziening is als 
dit wegvalt. Uiteraard heeft de regering in Madagaskar gekozen voor het hoogste 
bedrag aan steun (65 miljoen euro) en daar horen dan de strengste maatregelen 
bij. Een kritische journalist die zich afvroeg of dit wel de juiste keuze was, is 
opgepakt. !
Toen er vorig jaar 1200 doden vielen tijdens de mazelen epidemie, zijn er geen 
maatregelen getroffen.  !
Het laatste nieuw is dat er in Madagaskar een ‘wonderdrankje’ is ontwikeeld 
waarmee COVID kan worden genezen en voorkomen. De president gelooft hier 
heilig in en heeft besloten tot verregaande versoepelingen van de maatregelen. De 
examenklassen mogen weer naar school, mensen mogen halve dagen werken, alle 
winkels mogen ook weer halve dagen open en de taxi’s en busjes mogen ook weer 
rijden. Wij zijn heel blij, want voor ons betekent het dat de kantine bij Honorine 
weer open kan! !
Ontwikkelingen in Nederland 
In Nederland hebben we eind februari een bestuursvergade-
ring gehad. Helaas bleek in de weken daarna dat de acties die 
gepland stonden niet door konden gaan. Zo moest de Rotary 
in Roosendaal hun filmpremière voor onze stichting annuleren, 
de basis school in Beuningen hun actiedag en de Zeisters 
Schoolvereniging moesten ook hun actiedag annuleren.  
Gelukkig hebben alle drie toegezegd dat het voor het volgende 
jaar zeker staat gepland.  !
Door de coronacrisis zijn de reserveringen voor onze Residen-
ce voor de maanden maart –april- mei grotendeels geannu-
leerd, wat inhoudt dat er geen inkomsten zullen zijn in die 
maanden. Gelukkig hebben wij vorig jaar een heel goed jaar 
gedraaid met de Residence, en hebben wij als stichting de 
afgelopen jaren een hele redelijke buffer opgebouwd. Hierdoor  
hoeven wij geen personeelsleden van zowel het hotel als de 
stichting, te ontslaan en kunnen de meeste van onze projecten 
in Madagaskar doorgang vinden. Hier zijn wij heel erg blij mee! !!
Antsirabe !
Residence Madalief !
2019 was een superjaar voor de Residence! We maakten een 
hele mooie winst, waardoor we in december al besloten om te 
beginnen met een grote renovatie ronde. We hebben vier bad-
kamers vernieuwd, de keuken opgeknapt, een aantal deuren 
en ramen vervangen, en de verlichting in de kamers aange-
pakt. Ook zijn de zitjes en de terrassen in de tuin vernieuwd. 
Het ziet er fantastisch uit…maar oh zo jammer dat we nu geen 
gasten hebben. 
Het afmaken van het grote gebouw dat als vergaderzaal gaat 
functioneren hebben we door de crisis maar even op de lange 
termijn gezet.  
Net na het begin van het regenseizoen zijn we begonnen met 
het aanplanten van nieuwe bomen. We hebben van een over-
heidsproject 500 jonge boompjes gekregen en we hadden er 
zelf ook al meer dan 100 aangeplant. Hopelijk valt er genoeg 
regen en zien we over een paar jaar al het resultaat! !

Hulp aan basisscholen in de buurt van de Residence !
De ‘rentree scolaire’ was dit jaar gelukkig weer gewoon in 
oktober (de plannen om het hele schooljaar om te gooien zijn 
net zo snel weer verdwenen als dat ze op kwamen).  Voor 
meer dan 580 kinderen hebben wij het school- en in-
schrijfgeld kunnen betalen.  Want ook nu weer is de  4 euro 
inschrijfgeld voor sommige gezinnen echt te veel, waar door 
kinderen dreigen niet (meer) naar school te gaan. Op 7 basis 
scholen betaalden wij voor de 15 armste gezinnen. Op het 
college waren dat ruim 260 leerlingen en op het lycee zo’n 70 
leerlingen. Ook hebben we voor 13 kinderen het inschrijfgeld 
voor een vervolgstudie op de universiteit kunnen betalen. He-
laas zijn nu alle scholen en universiteiten dicht, maar we gaan 
ervan uit dat deze in mei weer open zullen gaan.  !
Schoolkantine !

!  !
Op de bovengenoemde 7 basisscholen hebben we vanaf het 
begin van het schooljaar tot de paasvakantie schoolkantines 
georganiseerd. In samenwerking met de onderwijzeressen en 
de ouders ontvingen zo 1300 kinderen drie keer per week 
een gezonde maaltijd.  Het laatste nieuws is dat de examen-
klassen vanaf 22 april weer naar school gaan en dat Mme 
Honorine haar dagelijkse kantine weer mag gaan organiseren! 
Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! !
Directe hulp 
We hebben dit jaar meer dan 60 gezinnen kunnen ondersteu-
nen. Heel fijn, want het blijft zo nodig. Het gaat echt om gezin-
nen die in hun laatste wanhoop bij ons aankloppen. Je ziet het 
aan hun grijze, kapotte kleren, je ziet het aan de grote ogen 
van de kinderen, en de blik in de ogen van de moeders. In 
Antsirabe helpen we nu 38 gezinnen, door ze hun dagelijkse 
rijst te geven en schoolgeld en medische kosten te betalen.   
In Madagaskar is er geen enkel vangnet voor zieken, zwak-
ken, gehandicapten of ouderen. 
We hebben de blinde Daniel kunnen helpen door zijn school-
geld voor zijn universitaire opleiding te betalen, en door een 
dictafoon voor hem mee te nemen uit Nederland, zodat zijn 
vrienden zijn studieboeken kunnen inspreken.  !
Het verhaal van Njara 



kleine operatie een prothese krijgen.Zodat ze net als andere 
kinderen, gewoon kan gaan lopen! Wij zijn zo blij dat we dit 
meisje kunnen helpen aan een betere toekomst! !
Het verhaal van Miranto 

blij om te horen, dat we haar ook een kans gaan geven 
Ze moesten namelijk ook de 6 uur teruglopen op dezelfde dag. !
We gaan dit jaar ook 10 leerlingen, die wij al jaren steunden op 
tijdens hun middelbare school de kans bieden om een univer-
sitaire studie te volgen. De adjunct directeur van het Lycee 
heeft de lijst samengesteld en heeft contracten met de leerlin-
gen afgesloten.Zij hadden allemaal goede cijfers op hun eind-
examen en hebben hun toelatingsexamen gehaald.  

!  
Ze zijn samen met hun ouders op de Residence geweest en 
hebben zich ingeschreven voor het eerste trimester . Dit is de 
eerste keer dat wij zo'n grote groep leerlingen kunnen helpen 
om verder te studeren en zo een betere toekomst tegemoet 
gaan. Wij zijn heel blij dat we ook dat kunnen doen.  
Maar ook hier geldt dat alles stil ligt en we tot op de dag van 
schrijven geen nieuws hebben over wanneer de universiteiten 
weer open gaan.  !
Sociale woningbouw !
Vorig jaar startten we met ons ‘Sociale woningbouw project’.  
Voor nog geen 1000 euro bouwen we een huis met twee 
kamers, een golfplaten dak, een keuken, een wc en meubels. 
Zo’n nieuw huis staat minstens 30 jaar en arme gezinnen 
zijn hier zo mee geholpen! Kinderen en ouders zijn minder 
vaak ziek, kinderen gaan vaker naar school en de gezinnen 
kunnen met een beetje extra steun weer veel  beter voor zich-
zelf zorgen. Weer een hele goede manier om met weinig mid-
delen veel goed te doen.  !

!  !
In Antsirabe hebben we in november het huis van Mme Vo-
lasoa opgeknapt. Zij is een weduwe met drie kinderen, woon-
de tot voor kort met haar tweede man, weduwnaar met drie 
kinderen, in een huisje van 2 bij 4 meter. Het dak lekte de 
grond was nat. Vier kinderen sliepen op het bed, de anderen 
op een plastic zeil op de grond. Drie jaar geleden hadden ze 
de muren van een nieuw, groter huis zelf gebouwd, maar hier-
na was al het geld op. Gelukkig hebben wij het huis kunnen 
afmaken en konden ze het nieuwe jaar ingaan in hun nieuwe 
huis! !
Ambositra 
Ankanin’ny Fitiavana !
Er wonen nu weer 14 kinderen in het centrum bij Mme Honori-
ne, voor wie zij nog steeds dagelijks zorgt. Ook zet ze zich nog 
steeds elke dag in voor de moeders en kinderen rondom het 
centrum. Er worden nu 40 gezinnen in de omgeving van het 
centrum ondersteund.  !
Nirina is een meisje uit Antsirabe dat bij ons kwam aankloppen 
nadat ze door haar schoonzus op ruwe wijze uit huis was ge-
zet. Haar vader is een paar jaar geleden overleden en haar 
moeder al jaren spoorloos. Ze wilde zo graag haar school 
afmaken, ze was de beste van de klas. maar zonder dak bo-
ven haar hoofd was dat niet mogelijk. Zij is nu heel gelukkig bij 
Mme Honorine. Ook is een nichtje van Manga (onze assistente 
in de Residence) naar Honorine verhuisd om haar school daar 
af te maken. Met de jongetjes Fety en Aina gaat het heel goed.  !
Ondertussen is Emma met een studie bedrijfskunde begon-
nen, nadat ze was uitgeloot voor medicijnen, is de tweeling 
pedagogiek gaan studeren.  !
Ook in Ambositra hebben we weer meer dan 260 kinderen 
kunnen helpen met de rentree scolaire. !!
Dagelijkse kantine !
De schoolkantine in Ambositra is sinds vorig jaar veranderd in 
een dagelijkse kantine voor 50 kinderen uit de buurt van 
ons centrum. Deze kinderen hebben het heel slecht thuis 
(door sterfte van ouders, of alcoholmisbruik van ouders) en 
krijgen thuis niet of nauwelijks te eten. Op deze manier krijgen 
ze in elk geval een keer per dag op schooldagen een goede 
maaltijd. In het weekend en de vakanties krijgen ze van ons de 
rijst en groenten om mee naar huis te nemen. Gelukkig mag 
Honorine deze kantine vanaf 22 april weer organiseren !!
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!  Zoals altijd sluiten we af met een dank-
woord voor al uw steun, want zonder u zouden wij al ons goe-
de werk niet kunnen doen!  
Sterkte in deze tijden en blijf gezond! !
Met vriendelijke groet, !
Remi, Marlies, Ingrid en Monique. 
www.madalief.nl 
remi.madagaskar@gmail.com                                                                                           
facebook.com/StichtingMadalief

Njara van zeven is geboren 
met een beentje dat bij de 
knie ophoudt. Tot december 
2019 had ze nog nooit een 
dokter gezien en werd ze altijd 
door haar moeder op haar rug 
gedragen. Gelukkig kwam de 
moeder bij ons terecht en vlak 
voor het einde van het jaar 
had Njara een afspraak met 
de revalidatie/ergotherapie 
arts in Antsirabe. Wat bleek, 
ze hadden nog een paar 
kinder-krukken, ze krijgt 
therapie, en kan waarschijnlijk 
na een 

!

Het meisje op de foto heet 
Miranto Harivony Angela en is 
met haar moeder vanochtend 
heel vroeg van huis vertrokken. 
Ze moest 6(!) uur lopen om bij 
ons te komen vragen of wij 
haar konden helpen met het 
betalen van haar studiegeld. Zij 
heeft die jaar met hele goede 
cijfers haar eindexamen 
gehaald , en heeft haar 
toelatingsexamen voor de 
universiteit gehaald, maar zal 
zonder onze hulp echt niet 
kunnen doorstuderen. Ze 
konden niet lang blijven maar 
waren heel
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