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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
De situatie in Madagaskar
Na tien maanden gezien te hebben van de nieuwe
president, kunnen we helaas weer concluderen, dat
onderwijs, gezondheidszorg en zorg voor zwakkeren in
de samenleving geen enkele aandacht krijgen. De
situatie op de openbare scholen is nog precies
hetzelfde, salarissen die niet uitbetaald worden, geen
enkel budget voor nieuwe of te knappen klaslokalen,
geen kantines. Ook de gezondheidszorg wordt
onbetaalbaar voor de meeste mensen. De salarissen
zijn weliswaar redelijk omhoog gegaan, maar direct
daarna zijn de prijzen voor de eerste levensbehoeften
enorm gestegen… oftewel, onze hulp is weer zeer
nodig en welkom.

Ontwikkelingen in Nederland
Zowel Marlies als Ingrid zijn afgelopen maand mei naar
Madagaskar afgereisd. Beiden hadden ze hun 17-jarige
zoon bij zich, en hebben naast een mooie reis, ook veel
projecten van de stichting bezocht. Voor Ingrid was het
na 20 jaar heel bijzonder om terug te zijn, en voor Marlies na 7 jaar ook. Voor beiden gold dat ze erg onder de
indruk waren van de projecten en wat vooral indruk
heeft gemaakt was de vergadering op het Lycée, met
de ouders van de leerlingen die de stichting ondersteunt. In de openlucht zaten tientallen ouders en kinderen, te luisteren naar de voorwaarden voor verdere
steun aan hun kinderen. Het bestuur heeft beloofd om
voor alle kinderen die hun eindexamen halen een vervolgopleiding te betalen.

bedrijven, die voor een paar dagen onze Residence
afhuurden. Daarna begon in april het toeristenseizoen,
met (bijna) elke maand meer gasten dan vorig jaar. Ook
nu in oktober zijn we nog hard aan het werk, omdat we
bijna elke avond veel gasten hebben. Wat dit jaar wel
een probleem was, was dat we geen water uit ons
reservoir uit de bergen kregen, waardoor we in het
droge seizoen al onze waterputten moesten leegpompen. We hebben het net gehaald, maar we overwegen
om komend jaar de capaciteit iets naar beneden te
doen.
De maanden half juli tot half augustus was Remi weer
in Nederland, en het moet hier zeker vermeldt: het team
van de Residence heeft het fantastisch gedaan. Met
sommige dagen een bezetting van meer dan 20 gasten,
wat echt veel is, is alles goed gegaan. Alle complimenten voor ons team daar!
Vanaf november 2018 doet een van de jongeren uit
Ambositra, Fanomezana, een opleiding tot gids in Antsirabe. De maanden augustus tot oktober loopt hij stage bij onze Residence en in november hoopt hij zijn
opleiding af te ronden.

In september en oktober hebben we meerdere groepen
padvinders in ons bos op bezoek gehad. Elk jaar zijn de
kinderen en de begeleiders zo blij, want er is helaas
steeds minder bos i nMadagaskar. Bij ons is het ideaal
voor de padvinders, en het is zo leuk om ze bezig te
zien!

Saholy in de gevangenis

Het voltallige bestuur is in september samengekomen
in Lelystad en heeft daar geconcludeerd dat het heel
voorspoedig gaat met de stichting, Dat er nog steeds
veel giften en nieuwe donateurs bijkomen. Elk jaar
komen er meer gasten naar de Residence in Madagaskar, velen van hen doen een eenmalige gift of worden
donateur. Dit is nog steeds zo’n goede manier van
voorlichting geven, waardoor we steeds meer kinderen
kunnen helpen.

Antsirabe
Residence Madalief
Ook dit jaar is onze Residence weer een groot succes.

Het begon met twee congressen van twee Malagasy

Eerder dit jaar berichtten we over het minderjarige
meisje Saholy in de gevangenis van Antsirabe. Het
goede nieuws is is dat ze eerder vrij gekomen is! Door
het vele delen van haar verhaal op de sociale media is
er een Australische meneer (van Mauritiaanse afkomst)
tijdens zijn zomervakantie naar hier gekomen. Door
gebruik te maken van zijn connecties heeft hij het voor
elkaar gekregen dat het meisje eerder vrij gekomen is
en nu al een paar weken weer thuis bij haar ouders is!
Sindsdien helpen we de familie maandelijks en betalen
we het schoolgeld voor de vele broertjes en zusjes. Zo
zie je maar weer, dat het delen van verhalen op de
sociale media heel belangrijk kan zijn!

Hulp aan basisscholen
In april/mei hebben we een kantine gebouwd voor de
Basisschool in Tsaratanana. Deze is gefinancierd door
Accord Knit, die tevens de maaltijden voor het hele
schooljaar heeft gefinancierd.

Na de paasvakantie hadden we een kleine pauze
ingelast wat betreft de kantines, omdat we hoorden dat
de regering dit op zich zou gaan nemen. Maar niks was
minder waar, en de scholen zagen hun absentie cijfers
weer stijgen en de concentratie van de kinderen dalen,
dus hebben we besloten om in de koude
wintermaanden juli en augustus om de kantines voor de
andere zes scholen weer te starten.
Dus in juli en augustus aten weer meer dan 1200
kinderen vier keer in de week een voedzame maaltijd
op school!

Directe hulp
Ook in de afgelopen
maanden hebben we
weer meerdere gezinnen
kunnen toevoegen aan
onze lijst van ondersteuning. En dit jaar hebben
we een nieuw project
opgezet. We hebben drie
poussepousse (soort trek
riksja) laten maken, en
die hebben we aan drie
gezinnen uit het dorp in
bruikleen gegeven.

Honorine besloot ter plekke dat de situatie zo
zorgwekkend was, (de jongens waren vies, hongerig en
hadden zelfs hongerbuikjes van langdurige
ondervoeding) om ze mee te nemen naar ons centrum.
Ondanks dat we jaren geleden hadden besloten dat we
geen kinderen meer zouden opnemen in ons centrum,
was dit zo’n noodgeval, dat zowel het Malagasy als het
Nederlandse bestuur geen andere oplossing zag.
Ondertussen gaat het stukken beter met de jongens, de
hongerbuikjes zijn al bijna verdwenen, ze spelen met
de andere kinderen en lachen weer. In de grote
vakantie zijn ze wel weer voor een paar weken naar
hun familie, gegaan, maar dit was geen succes. Toen
Remi daar half september op bezoek was kregen we
zorgwekkend nieuws over dat het niet goed ging met de
jongetjes. Ter plekke aangekomen bleek dat een understatement, en we hebben ze direct weer opgenomen
in onze veilige haven van Ankanin’ny Fitiavana.
Ondertussen gaat het veel beter en hebben we de
papieren geregeld dat ze nu definitief bij ons wonen.

Kantine

Zodoende hoeven ze geen poussepousse meer te
huren, wat ze voorheen deden, en zijn hun inkomsten
gestegen

De dagelijkse kantine voor vijftig kinderen uit de directe
omgeving van ons centrum, ging voor de meeste
kinderen ook in de vakantie door. Sommigen die iets
verder weg wonen, kregen een keer per week hun rijst
en wat geld om de maaltijd compleet te maken. Ook dit
schooljaar zullen de kinderen weer dagelijks bij
Honorine tussen de middag komen eten.

Sociale woningbouw

Examens

En we hebben
een vierde huis
gebouwd. Voor
de oma van de
gezinnen die we
in het begin van
het jaar hielpen.
Het was even
spannend of oma het nog zou meemaken want ze werd
tijdens de bouw heel erg ziek maar het is gelukt, ze
woont samen met haar 8 kinderen en kleinkinderen
alweer een paar maanden in een echt huis.

Ambositra
Ankanin’ny Fitiavana
Bij Honorine zijn weer
twee nieuwkomers
gearriveerd. Na jaren
bij eerst hun oma en
toen hun tante te
hebben gewoond, ging
het steeds slechter
met Fety en zijn broer.
Hun twee zusjes zijn in
de afgelopen maanden
weggelopen, en de
jongens kwamen een
week lang niet op
school en niet in de
dagelijkse kantine in
ons centrum.
Bij Mme Honorine, die hen altijd op afstand heeft
geholpen, is toen eens echt gaan kijken hoe het met
deze twee jongetjes was. Zij kwam er achter dat de
tante waar ze sinds een jaar woonden, veel dronk, en
heel veel beter voor haar eigen kinderen zorgde, dan
voor haar twee toegeschoven neefjes. We hebben
jarenlang geprobeerd om deze twee jongens op afstand
te helpen, maar dat bleek toch best heel moeilijk.

Dit jaar deden drie van onze meiden eindexamen, en
ook een tweeling uit de buurt van ons centrum in Ambositra. Ten tijde van dit schrijven, weten we dat Olga
en Emma hun examens hebben gehaald! de andere
drie mogen een herkansing maken. We wensen Lala
(het zusje van Daniel) en de tweeling Charlotte en
Charline veel succes, en we wachten vol spanning af!

Rentree scolaire 2019-2020
Ook dit jaar is dit weer een van onze grootste projecten!
En ook dit jaar zijn de kosten van inschrijving overal
weer gestegen. Dus zijn wij weer erg gemotiveerd om
zoveel mogelijk kinderen te helpen om te zorgen dat ze
niet zullen stoppen met school, en dat ze door zullen
gaan in het middelbaar onderwijs. Want de kosten voor
het middelbaar zijn vooral heel hoog, waardoor veel
kinderen na de basisschool stoppen. In Ambositra
helpen we meer dan 170 leerlingen naar school. Bijna
40 op het College, tien op het Lycee (laatste drie jaar
middelbare school) en zestig leerlingen op de
basisschool. In Antsirabe helpen we meer dan 300
kinderen op het College, 60 op het Lycee en op de 7
middelbare scholen waar we mee samenwerken
steunen we de 15 armste gezinnen, waardoor er meer
we meer dan 250 kinderen steunen. In totaal zijn dat
dus meer dan 780 kinderen!
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 dankwoord voor al uw
steun want zonder u zouden wij al ons goede werk niet
kunnen doen!
Met vriendelijke groet,
Remi, Marlies, Ingrid en Monique.
www.madalief.nl
remi.madagaskar@gmail.com
facebook.com/StichtingMadalief

