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Voorwoord 

Het jaar 2017 was weer een heel goed jaar voor de stichting. Dat wil zeggen wat betreft de inkom-

sten en de projecten die we konden voortzetten en nieuwe projecten die we konden opzetten. 2017 

was een topjaar wat betreft inkomsten uit het Guesthouse door het grotere aantal toeristen dat we 

ontvingen in onze Residence. Zo hebben we dit jaar weer meerdere klaslokalen kunnen bouwen en 

onderhoud aan bestaande gebouwen kunnen uitvoeren. Ook hebben we weer twee scholen kunnen 

toevoegen aan onze lijst van schoolkantines, waardoor er nu meer dan 1.500 kinderen 3x per week 

een maaltijd ontvangen op school 

Thea Meesters en Monique Noordzij zijn in november afgereisd naar Madagaskar en hebben daar 

een aantal van de projecten weer kunnen bezoeken. Zo hebben zij kunnen zien hoe belangrijk voor-

al de maaltijden voor de kinderen op de scholen zijn. Ook hebben ze een bezoek aan Ambositra 

gebracht om te zien wat Mme Honorine nog steeds elke dag voor elkaar krijgt.  

Het is elk jaar weer een heel fijn moment om te kunnen concluderen dat onze ‘gouden formule’ , 
het  ondersteunen van de armste families en het opzetten van schoolprojecten met het geld verdiend 

uit de Residence zo goed gaat. Dat we elk jaar weer meer kinderen en gezinnen kunnen ondersteu-

nen is  een heel mooie ontwikkeling.  

 

1. Stichting Madalief 

1.1 Algemeen 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Madalief. We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen 

betekenen voor heel veel gezinnen en heel veel kinderen. Hieronder een zeer beknopt overzicht 

* We hebben weer veel giften gekregen van onze trouwe maar ook nieuwe donateurs. 

* Monique Noordzij, ons algemeen bestuurslid, en Thea Meesters, onze secretaris, hebben samen 

een reis naar Madagaskar gemaakt en de vele nieuwe projecten en gebouwen bezocht 

* We hebben wéér twee extra scholen kunnen toevoegen aan ons kantineproject rondom de Resi-

dence in Antsirabe. Nu eten meer dan 1500 kinderen 3x per week in een van onze schoolkantines. 

* We hebben 3 klaslokalen kunnen bouwen, voor een basisschool en een College 

* We hebben 20 kinderen kunnen toevoegen aan de dagelijkse kantine in Ambositra 

* We hebben weer bijna 25% meer gasten ontvangen dan het voorgaande jaar in onze Residence in 

Antsirabe 



 

 

1.2 Doelstelling 

Stichting Madalief heeft als doel kansarme kinderen in en rond Ambositra en Antsirabe op de 

hoogvlakte van Madagaskar te helpen, op het gebied van huisvesting, onderwijs en gezondheids-

zorg. We doen dit in de vorm van een gezinsvervangend tehuis in Ambositra, waar 16 kinderen 

worden opgevangen en worden begeleid tot hun zelfstandigheid. Maar ook door hulp te geven aan 

alleenstaande moeders (in een enkel geval een vader), of ouders met gehandicapte kinderen, door 

een bijdrage te geven in de eerste levensbehoeften.  

Ook werken we samen met openbare basisscholen in de omgeving, omdat hier de armste kinderen 

naar toe gaan en we zodoende vele andere gezinnen ook kunnen helpen. Dit is in de vorm van het 

betalen van schoolgeld en schoolspullen, ondersteunen van de leerkrachten, het onderhouden van en 

bouwen van nieuwe klaslokalen of sanitair, en het organiseren van schoolkantines.  

1.3 ANBI status 

De Anbistatus van Stichting Madalief is in 2017 ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat de Neder-

landse belastingdienst onze organisatie aanmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit 

heeft voordelen voor onze donateurs. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als 

een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van in-

komsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het 

voordeel voor de stichting zelf is dat deze geen  schenk-, inkomst- en vennootschapsbelasting hoeft 

te betalen.  

2. Organisatie 

2.1: Bestuur 

Het Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Madalief bestaat momenteel uit 4 leden. Marlies Bokx is voorzitter, 

Thea Meesters is secretaris, Ingrid  Kolenbrander is penningmeester en Monique Noordzij is alge-

meen bestuurslid. Allen zijn zij een of meerdere malen naar Madagaskar afgereisd en kennen het 

land en de projecten van de stichting.  

Het Nederlandse bestuur houdt zich bezig met het versturen van de nieuwsbrieven, de jaarlijkse 

bestuursvergadering, het onderhouden van de website en het geven van voorlichting.  Ook contro-

leert zij het functioneren van de stichtingen en projecten in Madagaskar.  

De Malagasy Stichtingen 

In Madagaskar werkt stichting Madalief samen met twee lokale stichtingen. Beiden heten Fitiavana, 

de een is verantwoordelijk voor de projecten in Ambostira, en de ander voor de projecten in Antsi-

rabe. Het Malagasy bestuur moet conform de Malagasy wetgeving uit 7 mensen bestaan. 

Het bestuur van de stichting Fitiavana in Ambositra, bestaat uit Mme Honorine Razafindranoro, Mr 

Jean de Dieu Radrianirina, Mme Nordine Inerevelona, Mme Josephine Rasoadrainy, Mme Rasolo-

harimanana Gilberte, Mr Randriamazava Marc en Remi Doomernik. 

In Antsirabe zijn dat Mr Randriamzava Marc, Remi Doomernik, Daniel Rafanomezantsoa, Narindra 

Razafandrina, Mme Lova, Mme Bazoly. 

Deze besturen zijn belast met de uitvoerende taken. Zij houden zich bezig met de begeleiding van 

de kinderen, en de alleenstaande ouders, de bouw van de klaslokalen en de organisatie van de 



 

 

schoolkantines, en het runnen van de Residence Madalief. De besturen hebben twee keer per jaar 

bestuursvergaderingen, maar komen vaker samen voor overleg over lopende zaken.  

Vrijwilligers 

De stichting Madalief maakt zeer weinig gebruik van vrijwilligers in Nederland. De stichting Mada-

lief is ontstaan uit een ontmoeting van Remi Doomernik, met Mme Honorine in Madagaskar. Remi 

Doomernik werkte toen als reisleider voor Nederlandse groepen, en de Nederlandse stichting is 

vanaf het begin ondersteund door de reizigers die Remi in Madagaskar begeleidde. De groepen 

kwamen met Remi op bezoek bij Mme Honorine en de kinderen, en later overnachtten zij in de Re-

sidence Madalief. Ter plekke geven mme Honorine en Remi voorlichting, mede hierdoor en doordat 

de mensen de projecten zelf zien, levert dat elk jaar weer vele donaties en nieuwe donateurs op. 

Zodoende hoeven zij in Nederland geen wervingsactiviteiten te organiseren en hebben we geen 

vrijwilligers nodig.  

In Madagaskar hebben wij wel één plek in het huis in Ambositra waar vrijwilligers kunnen verblij-

ven en van hen wordt verwacht om op de basisschool mee te helpen in de kleuterklas. Hier zijn al-

tijd handen te kort, zeker als het gaat over de creatieve activiteiten. Ook wordt van de vrijwilligers 

verwacht om Mme Honorine te ondersteunen met het doen van de dagelijkse boodschappen, en de 

dagelijkse huisbezoeken aan de ondersteunde families. We hebben afgelopen jaren slechts een Ne-

derlandse dame ontvangen, die meer dan zes maanden per jaar aanwezig is ter ondersteuning van 

Mme Honorine.  

De website 

De website, www.madalief.nl, is in het Nederlands en Frans, en nu eindelijk ook in het Engels. Op 

deze site schrijft Remi een paar keer per jaar haar ‘laatste nieuws’ en worden alle nieuwsbrieven 

geplaatst. Ook zijn de jaarverslagen op de site online te vinden. Ook staan er verhalen van de kinde-

ren, en worden de projecten omschreven. 

De Residence Madalief heeft een eigen site www.residencemadelief.nl, in het Nederlands, Engels 

en het Frans. Deze site dient vooral ter informatie voor de internationale gasten van de Residence. 

Op de facebook pagina www.facebook.com/StichtingMadalief houdt Remi de actuele ontwikke-

lingen in Madagaskar bij. 

Andere informatie uitwisseling 

De stichting stuurt twee keer per jaar, in april en oktober, via de post en via de mail een nieuwsbrief 

naar de meer dan 200 donateurs van de stichting. De vraag of het sturen per post niet te duur is, is te 

beantwoorden met het argument dat we hebben gemerkt dat na iedere nieuwsbrief we weer meer 

giften ontvangen. Een papierversie wordt in de regel beter en vaker gelezen dan een mailversie. 

Donateurs kunnen altijd aangeven als zij de brief via de mail willen ontvangen. 

2.2 Fondsenwerving 

Zoals hierboven al omschreven hoeft de Stichting niet aan actieve fondsenwerving te doen. Het feit 

dat vele van onze donateurs zelf in Madagaskar zijn geweest en de activiteiten van de stichting heb-

ben gezien, maakt hen tot trouwe donateurs en het zijn vaak deze donateurs die zelf initiatieven 

ontwikkelen of acties ondernemen om onze stichting te ondersteunen. Het feit dat Remi het grootste 

gedeelte van het jaar in Madagaskar is, daar de voorlichting aan de gasten geeft, en altijd in contact 

staat met de lokale besturen en projecten daar is een goede manier van fondsenwerven en voorlich-

ting geven.  

http://www.residencemadelief.nl/
http://www.facebook.com/StichtingMadalief


 

 

 

3. Ambositra 

Ankanin’ny Fitiavana 

In ons huis wonen sinds dit jaar nog maar 16 kinderen. Mme Honorine, Lola de kokkin, Liva de 

wasvrouw, en Claire, de keukenhulp, runnen samen het centrum en de dagelijkse kantine.  En dit 

gaat heel goed. De oudste is Olga en zij is 20 jaar en doet dit jaar examen van de middelbare school 

en de jongste is Tsoa en hij zit in groep 4.  

De kinderen 

De oudste kinderen zijn dit jaar op kamers gegaan. Dit was een project dat we al langer wilden on-

dernemen, en dit jaar leek het juiste moment. Het werd steeds moeilijker voor Honorine en haar 

team om kinderen van zulke verschillende leeftijden te begeleiden. De oudste was al 26 jaar, en we 

merkten dat ook zij er aan toe waren om hun eigen levens te gaan leiden. Deze jongeren worden 

nog steeds door ons begeleid, wij betalen voor de huur van hun kamers, hun dagelijkse kosten en 

hun opleiding. Dus nu wonen Balita (Rado), Haja en hun vader in een huis in de buurt. Fanomezana 

en Lita (Marcel) wonen in de buurt van hun opleiding, en Lisette en Veronique wonen ook samen 

ook in de buurt van hun opleidingen. Veronique heeft dit jaar haar eindexamen gehaald en gaat op 

de landbouwhogeschool verder studeren. 

Nordine, de oudste dochter van Honorine, die ook altijd hielp in het centrum,  is de officiële leer-

kracht van de kleuterklas in Ambositra geworden, en werkt officieel niet meer voor de stichting, 

maar is nog wel actief lid van het bestuur. 

Fara, de jongste dochter van Mme Honorine, is 23 november 2016 bevallen van haar tweede doch-

ter, en woont nu in een van de kamers van het centrum. Zij werkt bij een bank.  

Haja, Lisette en Ravaka zijn begonnen aan hun derde jaar van de studie verpleegkunde, en Lita 

(Marcel) aan het derde jaar van de landbouwhogeschool. Faharetana is afgestudeerd aan d studie 

verpleegkunde en is op zoek naar werk. Fanomezana en Jean Pierre (zoon van Nirina, die wij sinds 

het allereerste begin helpen)  aan de landbouwhogeschool. Faly, een jongen die wij voorheen ook 

hielpen met zijn schoolkosten, is ook gestart op de landbouwhogeschool.  

Wij zijn supertrots op al deze jongeren! 

De andere kinderen zitten allemaal nog op het reguliere onderwijs en dat gaat goed.  

Met Mika, een van de jongens van het eerste uur, gaat het goed. Heel goed zelfs. Hij heeft een 

vriendin, is met haar verloofd en ze hebben samen een zoon gekregen. Het was voor ons allemaal 

wel even schrikken want het ging allemaal heel snel. Maar zij heeft een baan als kapster, en Mika is 

bij haar en haar familie gaan wonen. Ook heeft Mika, als door een wonder, zijn eigen familie ge-

vonden. Hij kende niemand meer van zijn familie. Er vond dit jaar een groot familiefeest in Ambo-

sitra plaats. En daar was iemand Honorine en Mika kende, en vermoedde dat er wat familieleden 

van Mika konden zijn. Honorine is er met Mika naar toe gegaan en vonden daar zijn opa, oom, en 

zelfs een grote broer. Iedereen woont overal ver weg, maar voor deze gelegenheid waren ze samen. 

Ze hebben nu allemaal contact met elkaar! 

Mme Honorine 

Begin november vierden we de 65e! verjaardag van Mme Honorine. Alle kinderen, ook die al niet 

meer thuis wonen, waren uitgenodigd en present, als ook het voltallige bestuur van de lokale stich-



 

 

ting. We zijn met z’n allen, met 54! personen uit eten geweest. Dat was heel bijzonder. De laatste 

keer dat we dit hebben gedaan was in 2006 toen iedereen nog een stuk kleiner en jonger was. Lita 

en Lisette hebben een toespraak gehouden, en dat was heel bijzonder. Vooral omdat Lisette zich 

verontschuldigde voor alles wat ze eerder niet zo goed heeft gedaan! Ook heeft Remi een toespraak 

gehouden en we eindigden met een supergrote taart, waar iedereen de volgende dag ook nog van 

kon eten.  

Families in en rond Ankanin’ny Fitiavana 

Er zijn weer wat wisselingen in het centrum geweest. Mme Honorette, een onderwijzeres heeft een 

huis in de stad gevonden, en is verhuiss. De drie jonge meiden, die binnenkort eindexamen gaan 

doen wonen in twee kamers van ons centrum. In hun dorp is geen middelbare school en geld voor 

het huren van een huis in de stad hadden zij niet. Op deze manier kunnen zij wel hun school afma-

ken en dat is zo belangrijk! In de vrijgekomen kamer gaan in de kerstvakantie Fidelis en zijn moe-

der wonen. Fidelis is een jongetje van 9 jaar, die zonder handen en armen geboren is. Hij gaat al 

wel naar school en schrijft, en eet met zijn voeten. Hij is de beste van zijn klas. Hij woonde tot voor 

kort samen met zijn moeder in een heel klein kamertje in grote armoede. Zij komen in de kerstva-

kantie en hij gaat dan naar onze school in de wijk. Gelukkig zit hij in dezelfde klas als Tsoa, zodat 

Tsoa hem kan helpen op school. Alle kamers in ons centrum zijn nu weer bezet en dat geeft een 

heel goed gevoel! 

De andere gezinnen in het centrum wonen zijn: Mme Claire, met haar vier kinderen. Zij werkt voor 

de stichting als keuken/kantinehulp en is de moeder van Tsoa. Mme Lola met haar dochter, zus en 

tweekleinkinderen. Mme Lola is sinds vele jaren onze kokkin. En Tahiri, met haar vier broertjes en 

zusjes die allemaal naar school gaan. 

Verder zijn er nog vele gezinnen in en rond Ambositra die de stichting ondersteunt. Zie hiervoor 

appendix II. Het zijn merendeels alleenstaande moeders, en een vader, oma’s die kleinkinderen op-

vangen, of gehandicapte of langdurig zieke mensen.  

Rentree scolaire 

In oktober hebben we weer veel kinderen in en rond Ambositra kunnen helpen met de ‘rentree sco-

laire’. Elk jaar stijgen de schoolkosten weer, ook van het openbaar onderwijs wat ooit gratis was (!) 

en elk jaar dreigen weer meer kinderen niet naar school te gaan of te stoppen met school. De stich-

ting in Ambositra helpt veel kinderen van alleenstaande moeders, weeskinderen, of kinderen van 

zieke ouders.  

Bij deze een overzicht: 

Schooljaar 2017-2018 Ambositra: 

 

190 kinderen/jongeren 

 

120 leerlingen op de basisschool 

2 leerlingen op het Lycée 

22 leerlingen op het CEG 

40 op middelbare school Benjamin Escande 

3 Paramedische opleiding 

4 Landbouwhogeschool 

 

 



 

 

Kantine 

Ook afgelopen jaar hebben we de schoolkantine voor alle kleuters van de basisschool EPP Ampiha-

diamby weer georganiseerd. Ook eten hier een tiental kinderen uit hogere klassen waarvan we we-

ten dat ze thuis niet te eten krijgen. Elke schooldag eten hier minimaal 50 kleuters en 20 kinderen 

een gezonde maaltijd. Samen met Mme Claire en Madeleine bereidt Mme Honorine hier elke dag 

de maaltijden. Mme Honorine is nu al 4 jaar met pensioen. In het begin was ze nog dagelijks op de 

school te vinden, maar sinds haar dochter nu voor deze klas staat is zij verantwoordelijk voor de 

schoolkantine.  

 

Vrijwilligers/stagiaires 

In september is Madeleine Perrick voor de tweede keer aangekomen in Madagaskar. Na een carriere 

van meer dan 30 jaar gewerkt te hebben als advocate op een Amerikaans advocaten bureau in Brus-

sel heeft zij vervroegd pensioen opgenomen en is zij dus voor een tweede keer teruggekeerd om 

ook dit jaar zal zij tot april in Ambositra te blijven. Ze helpt Mme Honorine met alle dagelijkse 

werkzaamheden en is elke dag een uurtje te vinden in de kleuterklas om met de oudste kinderen 

extra werkjes te doen. Zij heeft een dochter van 25 die zij grotendeels alleen heeft opgevoed en oa 

daardoor klikt het heel erg goed met Mme Honorine. Ook het feit dat zij (bijna) van dezelfde gene-

ratie zijn is heel fijn. Wij zijn heel blij met haar! Dit jaar is haar dochter tijdens de kerstvakantie 

haar komen opzoeken! 

Vakantie 

In de paasvakantie zijn Mme Honorine en de kinderen weer een paar dagen in Antsirabe geweest. 

Vooral de grote kinderen vonden dit heel erg leuk, omdat ze twee keer naar de stad mochten. Dit 

keer helemaal alleen! Het was kermis in de stad, dus genoeg te zien en te doen.  

 

 

4. Antsirabe 

 

Residence Madalief 

 

Residence Madalief is een hotel, met het principe van een Chambre d’Hote, met 13 kamers met ei-

gen sanitair. Al het warme water is op zonne-energie, en het water komt van een bron uit de bergen. 

Wij hebben gekozen voor het principe van ‘chambre d’hote’, omdat dat het meest overzichtelijk is. 

Alle maaltijden worden 24h van te voren gereserveerd, zodat wij onze inkopen daar op kunnen aan-

passen. Er werken nu 14 mensen het hele jaar rond, 6 dames, en 8 mannen, waarvan twee jongeren 

uit Ambositra.  

 

Het doel van de Residence was het creëren van werk voor de jongeren van de stichting en mensen 

in de omgeving en inkomsten genereren anders dan giften voor de stichting. Beide doelstellingen 

zijn al gerealiseerd, en een heel mooi bijkomstig voordeel is dat we via de gasten van de Residence 

vele nieuwe donateurs en veel extra giften ontvangen.  

 

2018 is wederom een heel goed jaar geweest voor onze Residence Madalief. We hadden een groei 

van bijna 25% meer gasten ten opzichte van vorig jaar. En toen hadden we al een groei van 75% tov 

van het jaar daarvoor! Deze geweldige bezetting komt vooral door de komst van Matoke tours (die 

veel groepen en individuele reigers hadden het afgelopen jaar), Intrepid (een organisatie die elke 



 

 

twee weken een groep Engelstaligen had) en Better Places.  

De mond tot mond reclame, en dan vooral via Tripadvisor en via de lokale gidsen en touroperators 

leverden ons dit jaar ook  meer gasten op.  

Het was heel hard werken van juli tot en met november, en aangezien er voor 2018 al weer vele  

reserveringen hebben staan dan vorig jaar deze tijd, zullen we vast weer veel gasten kunnen ont-

vangen. Het is allemaal heel goed verlopen met het team dat we hebben, dus we hoeven geen grote 

veranderingen door te voeren.  

 

De maandelijkse kosten van de Residence zijn wederom gestegen omdat wij de salarissen van al het 

personeel hebben verhoogd, omdat we meer personeel hebben, omdat we de kantine voor het per-

soneel beter hebben georganiseerd, en ook, en vooral dat, omdat de prijzen van de eerste levensbe-

hoeften dit jaar enorm zijn gestegen.  

Sinds juli vorig jaar is Manga/Helene teruggekomen. Zij werkte hier ook tijdens de eerste jaren van 

de Residence. Nu is ze ouder en wijzer en is als assistent manager aan de slag gegaan. Ze heeft al 

meer dan eens bewezen dat ze een goede aanwinst is voor ons team!  

Ze is ondertussen getrouwd, en heeft een zoontje. Haar man is in september 2016 ook naar de Resi-

cence gekomen omdat we ook een extra nachtwaker/tuinman/dierenverzorger konden gebruiken. Zij 

wonen samen met een nichtje van de familie in een van onze huizen.  

 

We kunnen zeker weer met trots vaststellen dat onze ‘formule’, het combineren van een toeristisch 

hotel met ontwikkelingshulp echt werkt. Misschien onnodig om nog eens te vermelden, maar alle 

netto winst van het hotel gaat rechtstreeks naar de projecten in Ambositra en de omgeving van de 

Residence.  

 

Vanaf vorig jaar heeft de Residence een eigen site: www.residencemadalief.nl, in het Nederlands 

Engels en Frans. Vooral voor onze niet Nederlandse toeristen is dat nuttig het levert vast meer gas-

ten op. 
 

 
Het terrein 

 

We hebben dit jaar het bos omgetoverd in een heus recreatie/picknick terrein. Het grootste gedeelte 

van het terrein is nu ommuurd, en we hebben twee waterputten en een toiletgebouw aangelegd. We 

hebben heel veel loofbomen aangeplant en gebruiken het hout van de omgekapte naaldbomen om 

op te koken. We hebben ook een aantal boomstammen gebruikt om daar speeltoestellen van te ma-

ken.  

Sindsdien ontvangen we steeds vaker scholen, kerkgemeenschappen en bedrijven die in ons bos een 

picknick organiseren. Voor de openbare scholen is dat gratis, en de andere groepen betalen naar 

draagkracht.  

 

Doordat we een gevarieerder bos aan het planten zijn, en vooral ook omdat er in de omgeving nog 

steeds veel bos gekapt en verbrand wordt, komen er steeds meer vogels naar ons bos (we hebben 

dit jaar de paradise flycatcher en de bulbul gezien!) Ook omdat onze tuin een grote variëteit aan 

bomen en planten kent, waren de groepen vogelaars dit jaar heel erg blij om bij ons te zijn.  

 

Scholen in de omgeving 

Schoolkantines 

Omdat we in 2016 weer meer omzet hadden in de Residence, en ook extra giften speciaal voor de 

schoolkantines ontvingen konden we weer twee basisscholen toevoegen aan de kantines. In novem-

ber zijn we weer van start gegaan met zeven schoolkantines in de buurt van de Residence. De orga-

nisatie van de kantines ligt geheel in handen van de ouders en de onderwijzers. Dit wordt in goede 

samenwerking met Mme Saholy, eigenaresse van een kruidenierszaak die alle benodigdheden aan-

http://www.residencemadalief.nl/


 

 

levert, georganiseerd.  

 

Bij deze een overzicht: 

 

EPP Ambohimanga   160 eleves 

EPP Ambohimanarivo   327 eleves 

EPP Miadakfeno   293 eleves 

EPP Anjabojabo   160 eleves 

EPP Fitsondronana   96 eleves 

EPP Vinankarena   340 eleves 

EPP Verezambola   150 eleves 
_______________________________________ 

Totaal     1.524 leerlingen 

 

 

 

EPP Fitsondronana 

Op deze school verzorgden wij al een paar jaar een dagelijks tussendoortje. Maar na een vergade-

ring van ouders en schoolleiding is ons gevraagd of deze school niet ook de rijstmaaltijd mocht ont-

vangen omdat dat veel voedzamer is. 

 

EPP Vinankerana 

Deze school hebben we vorig jaar toegevoegd. Na de paasvakantie is hun vorige sponsor terugge-

komen en heeft de kantine vanaf de paasvakantie tot aan de voorjaarsvakantie weer voor haar reke-

ning genomen. Helaas kan deze stichting alleen maar deze periode financieren, daarom hebben wij 

besloten om de periode van november 2017 tot de paasvakantie 2018 weer voor onze rekening te 

nemen.  

 

EPP Verezambola 

Na een bezoek aan deze school die ook in dezelfde regio ligt, en waar we zagen dat de kinderen van 

deze school misschien nog wel meer behoefte hadden aan wat extra voeding, besloten we om deze 

school ook toe te voegen. 

 

In totaal krijgen nu sinds november 2018 1524 leerlingen 3x per week een gezonde maaltijd, 

Samen met de 70 leerlingen van de dagelijkse kantine in Ambositra zijn dat 1594 leerlingen! 

 

 

Directe (medische) hulp 

 

Ook dit jaar hebben we weer veel kinderen, oudere mensen en net bevallen moeders kunnen helpen 

met het betalen van medicijnen. Na overleg met de nabijgelegen gezondheidskliniek, sturen zij met 

enige regelmaat patiënten naar ons toe die hun rekeningen niet kunnen betalen. Gemiddeld zijn dit 

10 patiënten per week.  

In een geval hebben we een urgente keizersnee bevalling kunnen betalen en een operatie van een 

man bij wie een gezwel is verwijderd.  
 

Verder ondersteunen we nu 21 families in de omgeving van de Residence in de vorm van maande-

lijkse rijst, onderwijs en medische kosten. Een aantal van hen zijn alleenstaande moeders, met zeer 

jonge kinderen, maar we ondersteunen ook een gezin waarvan beide ouders chronisch ziek zijn, en 

een echtpaar die beiden zeer slechtziend zijn en die dit jaar een gezonde dochter hebben gekregen! 

 



 

 

Naaiatelier 

De dames van het naaiatelier hebben zich vooral heel nuttig gemaakt als wasvrouw, en soms ook bij 

de voorbereidingen van de maaltijden voor onze gasten. We hadden geen speciale opdrachten dit 

jaar, maar omdat het zo druk was in de maanden juni-november hebben de dames hier nu salaris 

kunnen verdienen. We hebben besloten om ze in het laagseizoen een kleine vergoeding te blijven 

geven zodat ze in elk geval voor hun kinderen kunnen zorgen. Mme Zoe, werkt wel elke dag in haar 

atelier. Zij heeft dit jaar vele lakens en kussenslopen, gordijnen en kussens gemaakt.  

 

 

Rentree scolaire 

Ook dit jaar hebben we vele kinderen kunnen helpen in de omgeving van de Residence met het be-

talen van inschrijfgeld, schoolgeld en/of de aanschaf van schoolspullen.  

We hebben dit jaar weer  voor alle beste vijf van elke klas (13 klassen) van de CEG (College) en 

alle kinderen die door gingen naar het Lycee het inschrijfgeld betaald. Ook voor de kinderen van 

meer dan 30 alleenstaande moeders hebben we het inschrijf geld voor de middelbare scholen be-

taald. Van de zeven basisscholen in de buurt hebben we voor de 10 armste families ook betaald, en 

voor de vijfde hebben we lesmaterialen gekocht.  

Schooljaar 2017-2018 Antsirabe: 

 

52 leerlingen op het Lycee 

118 leerlingen op het CEG 

144 leerlingen in het basisonderwijsPrimaire 

3 kinderen op prive-scholen (omdat er geen openbaar onderwijs in de buurt is) 

 

2 studenten op de universiteit, Polytechnique 

1 studente verpleegkunde 

 

Totaal: 320 leerlingen 

 

Bouw projecten 
Na het regenseizoen hebben we twee grote klaslokalen voor de CEG in Mandanirezaka kunnen 

bouwen. Vervolgens hebben we bij de EPP Fitsondronana een mooie veranda kunnen maken aan 

het bestaande gebouw.  

Daarna hebben we de EPP Mandanirezaka kunnen helpen met een groot nieuw klaslokaal.  

Het succes en de snelheid van de bouw van deze bouwprojecten is vooral te danken aan de samen-

werking tussen de directrices, de leerkrachten en vooral de ouders van de leerlingen. Bij de bouw 

van de drie klaslokalen waren er dagelijks ouders vrijwillig aan het werk. Ook het feit dat we sinds 

dit jaar samenwerken met een ijzer/cement/zand handel die heel snel levert, en een houtbedrijf dat 

genoeg op voorraad heeft en waar we altijd terecht kunnen, maakt dat we ook dit jaar weer klaslo-

kalen hebben kunnen bouwen! Maar vooral dus alle lof voor onze mannen Francois en Andry (onze 

bouwvakkers), de leerkrachten en alle ouders van de leerlingen! 

Toen het laatste klaslokaal klaar hoorden we dat er in onze wijk 4 huizen verbrand waren, en dat de 

inwoners, een vader en moeder, twee oma’s en 8 kinderen alles kwijt waren geraakt in de brand. 

Gelukkig hadden we nog wat extra’s in ons budget, en hebben we een mooi huis met drie kamers 

voor hun kunnen bouwen.  

 

 

5. Financien 



 

 

De stichting heeft in 2017 EUR 65.000 in Madagaskar besteed. Dat is meer dan in 

voorgaande jaren om alle activiteiten zoals hiervoor genoemd te kunnen financieren. 

Dit is een bewuste keuze geweest omdat de financiële situatie van de stichting dit toe-

laat. Onze reserves zijn nog steeds hoog genoeg om onze basisactiviteiten nog 2 jaar 

door te laten gaan. 

Wij hebben onze gelden verdeeld over drie banken zodat de risico’s zijn gespreid.  

Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar ons jaarverslag op de website. 

6. Afsluiting 

Wij kijken ook dit jaar met dubbele gevoelens terug op het afgelopen jaar. Aan de ene kant met 

trots, omdat het zo goed gaat met de stichting. Zowel met de projecten, het kindercentrum en met de 

Residence. Als ook met de inkomsten. We hebben afgelopen jaar zo ontzettend veel kunnen doen, 

zoveel meer scholen en kinderen geholpen.  

Aan de andere kant is het schrijnend dat het met het land nog steeds niet goed gaat. Het is moeilijk 

om te zien dat er steeds meer kinderen niet (meer) naar school gaan en en dat de armoede steeds 

groter wordt.  

Maar wij gaan door en zullen proberen dit jaar ook weer meer scholen en kinderen te helpen. We 

blijven ons concentreren op onderwijs, en gezondheidszorg. Want beiden zijn zo belangrijk voor de 

toekomst van gezinnen en ook voor de toekomst van het land. Ook zullen we doorgaan met het on-

dersteunen van de allerarmste een-ouder gezinnen. Op die manier de grootste zorgen wegnemen 

blijkt een van de beste manieren om ouders te helpen beter voor hun kinderen te zorgen.  

 

 

 

 

 

 

Appendix 1: Namen van de kinderen in Ankanin’ny Fitiavana in Ambositra 

1. SAHONDRAMALALA Veronique 

2.  LALAONIRINA Lysette 

3. FANOMEZONJANAHARY Lalatiana 

4. RAZAFIARISOA Olga 

5. LALASOA Emmanuela 

6.  ROJOTINA Hanitriniaina Philomene 

7. ELINJANAHARY Tafitaniaina 



 

 

8. MAMITINA Rosa 

9. ANDRIAMANAMPY Haja 

10. RALAITAFIKA Marcel  

11. RAFANOMEZANJANAHARY Jean Richard  

12. RANDRIAMIANDRY Rado  

13. AVOTRINIAINA 

14.  ROKOTONJANAHARRY Michael  

15. ANDRIAMARO Jacquis  

16. 16.RAKOTONANDRASANA Jean Roland 

17.  RATSILAVINA Tahimbinitsoa Alain  

18. RASOAMMPIVAVAKA Andoniaina  

19. ANDRIANIANA Tsoa 

De kinderen met de schuingedrukte namen wonen niet meer in het centrum 

Appendix II: Namen van de families geholpen door Madalief 

Ambositra 

 1. Fam Liva  

 2. Fam Holy Woont sinds eind 2014 niet meer in het centrum, wel in de wijk. 

 3. Fam Bertine. Woont sinds 2014 niet meer in het centrum, wel in de wijk. 

 4. Fam Suzette. Is teruggegaan naar hun geboortestreek, maar worden  

nog wel door de stichting ondersteunt.  

 5. Fam Nirina  

 6. Fam Razafy  

 7. Fam Ivony  

 8. Fam Gracia  

9. Fam Ambonaivo  

10.Mamakambana 

11.Mlle Tiana 

12.Mme Rabebe 

13.Mme Ratera 

14.Mr Tantely 



 

 

15.Mll Sandra 

16.Fam Ankarefo 

17.Fam Tsoa 

18.Fam Ambodivohitra 19.Orhpelin Velo Andrefatsena 20.Mr Rakoto (diabetic) 

Antsirabe 

Liste de noms des families benificiers de ration de riz a Ambositra: 

* Razanazoelina Henriette -40 kapok per mois 
* Ranampisoa Liva- 60 kapok par mois 
* Raheliansoa Claudine - 60 kapok par mois 
* Norotahina Bertine - 60 kapok par mois 
* Rakotomala Olivier - 60 kapok par mois 
* Rajanamady Marianne - 60 kapok par mois 
* Rasoamampionona Marie - 60 kapok par mois 
* Raharimalala Marie Jeanne - 60 kapok par mois + nog 5 families waarvan ik de namen later toevoeg.  
 

 

Appendix III: 

Namen van het vaste personeel van de Residence 2014 

1+2. Fanja (kokkin en kamermeisje) en Justin (gardien en klusjesman) 

3. Ravo (kamermeisje en bediening) 

4. Rahery (kamermeisje en bediening) 

5.  Gilbert (jardinier/gardien) 

6. Tody (jardinier/gardien) 

7. Daniel (tuinman en gardien) 

8. Emile (tuinman+nachtwaker) 

9. Hasina (nachtwaker) 

10 + 11 Manga (assistent manager en kokkin) + Rija (gardien) 

12. Clarice (kamermeisje en bediening) 

13. Fonjy (klusjesman) 


