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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

De situatie in Madagaskar 

Wederom moeten we hier tot onze grote spijt medede-
len dat het nog steeds niet beter gaat met Madagaskar. 
De afgelopen maanden stonden in het teken van de 
komende verkiezingen (7 november 2018). Vanaf april 
is het onrustig geweest met stakingen die in Tana be-
gonnen en zich vervolgens onder ambtenaren hebben 
verspreid naar de rest van het land. Vanaf mei staakten 
alle onderwijzers van het openbaar onderwijs en wer-
den de scholen gesloten. De overheid besloot na 2 
maanden stakingen dat de eindexamens gewoon door 
zouden gaan. Ook werd er besloten om de grote vakan-
tie te laten volgen op de stakingen. Gevolg is dat en de 
eindexamens nog nooit zo slecht zijn gemaakt, en dat 

de kinderen dus 5 en halve maand niet naar school 
gaan. Vanwege de verkiezingen heeft de overheid op 
geen enkele eis van de leerkrachten gereageerd (ach-
terstallige salarissen, jarenlange  
vrijwilligerscontracten). 
Ook stijgen de kosten van de dagelijkse benodigdhe-
den nog steeds, dus wordt de armoede steeds schrij-
nender en de situatie voor heel veel mensen uitzicht-
loos. 
 
 

Ontwikkelingen in Nederland 

De stichting prijst zichzelf nog heel gelukkig in Neder-

land. We krijgen nog steeds zoveel steun en veel grote 
en kleine giften binnen, zodat wij in elk geval zeker zijn 
dat wij de komende jaren nog veel kinderen en gezin-
nen kunnen ondersteunen. 
In februari zijn Remi en Ingrid samen naar de School-
vereniging Zeist geweest om voor alle klassen een 
kleine presentatie te geven in het kader van hun activi-
teiten om geld voor ons in te zamelen. Dit heeft meer 
dan 3.000 euro opgeleverd! 
In augustus werd Remi uitgenodigd door de dames van 
Inner Wheel Arnhem Geldria, alwaar zij een cheque 
van 5.000 euro in ontvangst mocht nemen.  
Ook heeft Aubry van Engelenburg voordat zij op reis 
ging naar Madagaskar geld ingezameld op haar werk, 
bij Coneco in Alblasserdam, en dat leverde meer dan 
300 euro op. Het Steunfonds Alle Hens aan Dek, Stich-
ting 100% Goede Doel, Stichting de Rotonde, en Stich-
ting Havenzicht hebben ons ook dit jaar weer ruim-
schoots ondersteund. Naast bedrijven en stichtingen 
ontvangen we ook veel doorlopende en eenmalige 
giften van particulieren. Bij deze willen we iedereen 
weer van harte bedanken! 
 

Belangrijke vraag: 

In verband met de vernieuwde privacy wetge-
ving, AVG, zijn wij verplicht om uw toestem-
ming te vragen om onze nieuwsbrief te blijven 
toesturen. 
Daarom hierbij het verzoek om aan ons door te 
geven dat u de nieuwsbrief nog per email of 

per post wil ontvangen. U kunt dit doorgeven 
op email adres Ingrid.Kolenbrander@online.nl 
Onze nieuwsbrieven zullen vanaf nu ook te 
vinden zijn op onze site en op Facebook 
pagina. Wij horen graag van u.  

  
Ontwikkelingen in Ambositra 

Ankanin’ny Fitiavana 

Wij zijn supertrots om hier te mogen mededelen dat 
zowel Haja, Ravaka en Lisette zijn geslaagd voor hun 
verpleegkunde opleiding! In augustus hebben ze alle-
maal hun diploma ontvangen en zijn nu bezig met het 
inschrijven in het register en daarna zullen ze op zoek 
gaan naar werk. Helaas is dat niet zo makkelijk, aange-
zien de overheid tegenwoordig verpleegkundigen ook 
de eerste jaren vrijwillig laat werken. Maar wij zullen er 
uiteraard nog voor hen zijn, totdat zij een betaalde baan 
vinden.  
De jongeren die zijn begonnen aan de Landbouw Ho-
geschool zijn helaas alledrie gestopt. Deels is dit te 
wijten aan hun eigen motivatie en het hoge niveau van 
de opleiding, maar ook het feit dat de docenten de helft 
van de tijd niet aanwezig zijn, hielp niet mee om gemo-
tiveerd te blijven. We zijn nu samen met hen druk op 
zoek naar andere mogelijkheden.  
Gelukkig staakten de leerkrachten van de middelbare 
school van onze kinderen niet, en zijn onze jongeren 
wel tot eind juli naar school gegaan. Daardoor zijn de 
meesten overgegaan naar de volgende klas.  
 

Bezoek 

Madalein Perrick is eind april vertrokken. Vooral de 
vrouwen in Ambostira zijn daar erg verdrietig om 
geweest, want Madelein heeft echt veel kunnen doen 
voor veel vrouwen en kinderen in Ambositra. Gelukkig 
hebben veel vrienden en familie via haar financieel bij 
gedragen, zodat de extra kantine kan blijven doorgaan 
en de families die zij heeft ondersteund tijdens haar 
verblijf nu ook na haar vertrek hulp blijven krijgen. In 
Ambositra ondersteunen we nu meer dan 40 gezinnen.  
 
Schoolkantine Ambositra 

 

De schoolkantine die 
we vanaf 2007 
dagelijks voor alle 
kleuters hebben 
kunnen organiseren, 
is dit jaar in mei voor 
het laatst 
georganiseerd. Toen 
begonnen de 
stakingen en zijn de 
kinderen niet meer 
naar school geweest. 
In overleg met het 
lokale bestuur hebben 
we besloten om ons te  



 

 

 

gaan concentreren op de kantine voor de armste 
(wees) kinderen uit de wijk. Elke dag komen er zo’n 35 
kinderen lunchen en zo’n 12 kinderen komen ook 
ontbijten. Dit zijn kinderen waarvan een of beide ouders 
zijn overleden, maar die nog wel bij hun oma of tante 
kunnen wonen. Deze familieleden zijn vaak zelf al zo 
arm dat ze nauwelijks hun eigen kinderen kunnen 
voeden. We betalen de schoolgelden en medicijnen 
voor deze kinderen en sinds we ze ook zeep geven, 
wassen hun familieleden ook hun kleren en zien ze er 
al stukken beter uit dan toen ze de eerste keren 
kwamen. 
 
Lalaonirina Lisette 

Begin juni van dit jaar kwamen wij er achter dat Lisette 
al een paar weken niet naar school was geweest. Na 
wat aandringen van onze kant, moest ze ons wel 
vertellen dat ze zes maanden zwanger was. Nadat ze 
ons ook nog vertelde dat ze met haar opleiding wilde 
stoppen, waren wij erg verdrietig en teleurgesteld. Er 
restten haar nog maar twee (!) maanden voordat ze 
haar HBO diploma zou behalen. Gelukkig kon een 
dominee, die haar al haar hele leven kent, haar, samen 
met zijn vrouw, overtuigen om toch de laatste twee 
maanden van haar studie af te maken. Deze vrouw 
heeft haar geholpen om haar scriptie af te maken. 
Twee dagen nadat zij haar scriptie inleverde, beviel ze 
van haar zoontje Harena! Vijf dagen later moest ze  

 

haar scriptie 
verdedigen, en een 
week later heeft ze 
haar eindexamen 
gedaan.  En het dus 
allemaal gehaald! Wij 
zijn erg onder de 
indruk en enorm trots 
op haar!  
 

Antsirabe 

 
Residence Madalief 

Het afgelopen seizoen is weer heel goed verlopen. Iets 
minder bezoekers dan in 2017, maar dat is in het 
geheel niet erg. Het doel was om de 15 vaste 
personeelsleden het hele jaar door hun salaris te 
kunnen betalen, en dat, lukt goed.  Ook kunnen we de 
3 dames die alleen in het hoogseizoen werken, in het 
laagseizoen een bonus geven, zodat zij in die maanden 
in elk geval te eten hebben. We hebben twee kamers 

 

bijgebouwd op 
ons terrein, 
zodat Daniel 
en zijn gezin 
nu op ons erf 
wonen. In de 
andere kamer 
woont Hasina, 
met zijn vrouw 
en kind. Dit is 
een van onze  

dromen geweest, om een community te stichten op ons 
erf; deels voor de veiligheid in het rustige gebied 
rondom ons, maar ook om het personeel zich nog 
verantwoordelijker te laten voelen voor het succes van 
onze Residence. Het feit dat Remi (onze lokale manag-
er van de stichting en de Residence) dit jaar bijna 
zeven weken in Nederland was en het heel erg goed is 
verlopen in Antsirabe, is een bewijs dat het team zich 
steeds verantwoordelijker gaat voelen. Dat is heel fijn, 
want het idee is nog altijd dat al onze projecten 
uiteindelijk helemaal gedragen zal worden door de 
Malagasy mensen.  

 

Hulp aan basisscholen in de buurt van de Residence 

Het afgelopen schooljaar hebben we op 7 scholen in de 
omgeving kantines kunnen realiseren. Georganiseerd 
door de ouders en de onderwijzers, zodat meer dan 
1.300 kinderen drie keer per week een gezonde 
maaltijd konden eten. Het schoolverzuim is enorm 
teruggelopen, en de kinderen konden zich veel beter 
concentreren. Helaas braken in mei stakingen uit, die 
tot eind juli doorgingen, en die overgingen in de grote 
vakantie. Hierdoor konden wij in al die maanden geen 
kantines organiseren. Dat was voor ons heel moeilijk, 
want we wisten dat al deze kinderen dus weer veel 
minder te eten zouden krijgen.  
 
In april waren de nieuwe kleuterklas en de keuken voor 
de school in Fitsondronanan klaar. Hierdoor hoeven de 
kleuters niet meer hun lokaal te delen met de eerste en 
tweede klas, en hoeven de ouders maaltijden niet meer 
voor te bereiden in de open lucht.  
Ook heeft de school in Verazambola een keuken 
gekregen, die door de ouders zelf gebouwd is. 

 

En eindelijk 
hebben we 
weer een 
groep 
padvinders op 
bezoek gehad 
in ons bos. Het 
waren 60 
kinderen uit 
hartje 
hoofdstad  

en die hebben ontzettend genoten van hun uitje in de 
bossen van Antsirabe.  
 
Directe hulp 

 
We hebben in de afgelopen maanden ook in de 
omgeving van de Residence weer meerdere gezinnen 
kunnen helpen. Zo hebben we een jongetje geholpen 
dat geopereerd moest worden aan een buikbreukje en 
hebben we Mme Sarindra aan nieuwe aangepaste 
schoenen geholpen.  
We ondersteunen nu 31 gezinnen in de omgeving voor 
langere periode.  Deze steun is minimaal, zij ontvangen 
hun maandelijkse rijst, en we betalen schoolgeld voor 
de kinderen, en hun medische kosten. We merken nog 
steeds dat deze hulp zoveel verlichting betekent voor 
deze gezinnen. 
 
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 
 

         

http://www.madalief.nl/
http://www.facebook.com/stichtingmadalief

