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NIEUWSBRIEF APRIL 2018
De situatie in Madagaskar
En wederom haalde Madagaskar weer het wereld- en
Nederlandse nieuws. Dit keer vanwege de cyclonen die
in januari tot maart over het land trokken en veel verwoestingen achterlieten. Vooral wegen, bruggen,
schoolgebouwen en huizen zijn vernield of compleet
weggevaagd. De hoogvlakte, waar onze projecten
plaatsvinden, heeft altijd het minste schade, zo ook dit
jaar. Maar in het noorden en het oosten is de schade
enorm. Er was een moment dat alle doorgaande wegen, en dat zijn er dan vier naar alle windrichtingen,
waren afgesloten. Gelukkig zijn de wonderen ook de
wereld niet uit, want binnen een paar dagen waren de
eerste noodbruggen geplaatst en een paar weken later
zijn alle wegen weer toegankelijk.

Ontwikkelingen in Nederland
In Nederland zijn niet heel veel ontwikkelingen te melden. Behalve dan dat Monique Noordzij en Thea Meesters samen naar Madagaskar zijn afgereisd en daar
ruim twee weken zijn gebleven
Ze hebben de nieuwe schoollokalen
gezien en sommige
geopend. Ze zijn
naar Ambositra
geweest om Mme
Honorine en de
kinderen te bezoeken. Ze waren onder
de indruk hoe groot de kinderen weer waren geworden.

Ontwikkelingen in Ambositra
Ankanin’ny Fitiavana

Uiteraard worden de
kinderen steeds
groter. Van de
kinderen van
Honorine zitten er nu
nog maar twee op de
basisschool, en 8 op
de middelbare
school.
Veronique heeft
toelatingsexamen
gedaan voor de
Agro-alimentation
universiteit en is
aangenomen.
De zes grote
kinderen die op
kamers zijn gaan
wonen doen het heel goed. Ze komen elke zondag naar
de kerk en eten dan mee, zodoende blijft Honorine op
de hoogte van hun reilen en zeilen.

Als alles goed gaat zullen vier van de zes aan het eind
van dit jaar afstuderen.
Bezoek

Madeleine Perrick, een vrijwilligster die vorig jaar zes
maanden in Ambositra heeft gewoond en Mme
Honorine dagelijks heeft ondersteund, is 19 september
weer teruggekomen. Het is haar vorig jaar zo goed
bevallen, het klikte zo goed tussen haar en Mme
Honorine, en ze heeft veel kunnen beteken maar
vertrekt helaas aan het einde van deze maand. We
willen haar via deze weg weer heel erg bedanken en
we hopen dat ze weer een keer terug komt.
2 november was het
zover: Mme Honorine
werd 65 jaar! We zijn
met alle kinderen, en
aanhang, en alle
vrouwen die al jaren
bij Honorine wonen
en werken uit eten
geweest.
Dat was meer dan 10 jaar geleden, dus dat was heel
bijzonder. Wat ook heel bijzonder was, was de enorme
taart die Honorine mocht aansnijden. En wat de avond
helemaal speciaal maakte was dat de grote kinderen
hele mooie speeches hielden, dat was een grote
verrassing.
Schoolkantine

De schoolkantine zal tot de
grote vakantie door gaan.
Ondertussen is er een
tweede kantine bij gekomen
voor meer dan 30 kinderen
uit de buurt waarvan we
weten dat ze thuis echt te
weinig te eten krijgen.
Aangezien er van de kleuters
soms maar de helft komt,
konden we steeds wat
kinderen toevoegen
In overleg met de lokale
stichting hebben we besloten
om volgend schooljaar geen
kantine meer voor de
kleuters te organiseren, maar
om het hele jaar een kantine
voor de dertig kinderne uit
de buurt te organiseren.
Deze kinderen hebben het
het meer nodig en kunnen dan ook tijdens de vakantie
in elk geval een maaltijd per dag krijgen. Ook zijn er 11
kinderen die elke ochtend komen ontbijten, dit zijn
buurkinderen die zo verwaarloosd worden dat zij ook
twee keer per dag eten krijgen

We zijn heel trots op Faharetana, de dochter van de
kokkin Lola. Zij heeft haar opleiding tot verloskundige
afgerond en heeft voor zes maanden een baan
gevonden in een ziekenhuis in de buurt!
Het leukste nieuws
van het afgelopen
jaar is dat de
kerstman dit jaar
ook in Ambositra is
langs geweest!
Nadat hij al bij de
Residence een paar
keer was
verschenen toen er klassen kinderen kwamen spelen,
is hij naar Ambositra vertrokken.
Alle gezinnen met de kinderen waren uitgenodigd en
het overgrote deel van hen had nog nooit een kerstman
gezien! En zeker niet een die met zakken vol met
cadeautjes (lees:knuffels) aankwam waardoor alle 150
genodigden een knuffel ontvingen! Het hoogtepunt van
het jaar!

Antsirabe
Residence Madalief

Het afgelopen jaar was weer een heel goed toeristisch
jaar in Madagaskar. Wij ontvingen meer gasten dan ooit
en iedereen heeft heel hard gewerkt om het allemaal
weer goed te laten verlopen en de gasten een goed
gevoel te geven.
Door al deze extra gasten, en hun giften aan de
stichting, kunnen we meer werk bieden voor meer
mensen uit de omgeving, en we kunnen ook meer
projecten starten.
Hulp aan basisscholen in de buurt van de Residence
Zo hebben we vanaf het begin van het schooljaar op

zeven basisscholen rondom de Residence kantines
kunnen organiseren, waardoor meer dan 1300 kinderen
3 x per week een voedzame maaltijd kregen.
Tijdens het verblijf van Thea Meesters en Monique
Noordzij hebben we op drie schoolgebouwen het bordje
met ons logo kunnen bevestigen, als een soort van
officieel opening. Dit waren de klaslokalen die we de
afgelopen twee jaar hebben gebouwd.

In november hebben we meneer Rakotoanirasoa met
zijn familie heel erg geholpen. Zijn huis was geheel
verwoest door een brand, alles wat ze ooit hadden
gehad was verloren gegaan Omdat wij zoveel extra
inkomsten hebben gehad het afgelopen jaar konden we
dit gezin helpen aan een nieuw huis en wat inboedel.
Iets wat ze zelf nooit voor elkaar gekregen zouden
hebben.
Directe hulp

In Ambositra hebben we weer een aantal extra
gezinnen kunnen ondersteunen. Madelein heeft daar
extra giften voor ontvangen en heeft samen met
Honorine tien gezinnen gevonden die het echt heel erg
moeilijk hadden.
Elke keer als we besluiten een nieuwe familie te gaan
helpen, zien we zo snel dat het beter gaat met hen.
Binnen een paar weken komen de kinderen een beetje
aan, en je ziet de ouders veranderen. De dagelijkse
zorgen over of er wel eten op tafel komt vallen weg, en
daardoor krijgen ouders meer ruimte om beter voor hun
kinderen te gaan zorgen. Maar ook om kleine baantjes
of klusjes te vinden.
Wij zullen ons de komende tijd meer gaan concentreren
op deze vorm van hulp, omdat het zo’n goede manier
van het verlichten van de dagelijkse zorgen is
gebleken.
Vergeet ook 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, Monique en Thea

In maart zijn we begonnen met de bouw van een nieuw
klaslokaal voor een kleuterklas voor de basisschool in
Fitsondronana. Deze school heeft dit jaren geleden al
aangevraagd, en zijn heel blij dat het nu gaat gebeuren!
In de afgelopen jaren hebben we 13 klaslokalen kunnen
bouwen, en 20 klaslokalen opgeknapt. Daar zijn we
heel trots op en daar zijn de kinderen, leerkrachten en
directrices ontzettend blij mee!

