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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
De situatie in Madagaskar
Madagaskar ging in april in lockdown toen er 3 besmettingen bekend waren in het land. Scholen gingen dicht,
de grenzen gingen dicht, de fabrieken sloten een voor
een de deuren. Dit was een bizarre situatie, gezien de
geringe aantallen doden en besmettingen. De verklaring hiervoor is dat de Wereldgezondheidsorganisatie
op dat moment maar een paar scenario’s beschikbaar
had, waar dan geldbedragen aan gekoppeld waren.
Hierdoor kozen veel landen in Afrika voor de gehele
lockdown, want hier aan was de grootste financiële
steun aan gekoppeld. De besmettingen vielen uiteindelijk mee, en ook de aantal doden. Op het moment van
schrijven telt Madagaskar 237 doden, 17.000 besmettingen, en dit op 27 miljoen inwoners. Sinds september
is de interne lockdown opgeheven en zijn er weer binnenlandse vluchten toegestaan. Vanaf 1 oktober vliegen er weer internationale vluchten op Nosy Be, maar
mensen mogen niet van dit eiland af.
De gevolgen van deze maandenlange lockdown zijn
enorm, en helemaal niet goed voor het land. Het toerisme lag vanaf april geheel stil, vele hotels zijn gesloten. De Nationale Parken werden ook gesloten en het
personeel niet meer betaald. Met de armoede die rap
toenam zijn de gevolgen voor de grenzen van de parken, en de dieren in de parken desastreus. Illegale
houtkap, enorme bosbranden, en het jagen op lemuren
is enorm toegenomen.
Doordat veel fabrieken zijn gesloten is de werkloosheid
enorm toegenomen, en daarmee ook de criminaliteit.
Kinderen zijn weer vele maanden niet naar school geweest, en ook de hogescholen en universiteiten waren
gesloten.

Kortom een situatie die het toch al zo straatarme Madagaskar zeer moeilijk te boven zal komen.
Maar sinds het opheffen van de lockdown zijn er toch
ook positieve ontwikkelingen. Het schooljaar begint in
oktober, en het openbaar onderwijs is gratis!
Nog even ter vergelijking:
Toen er vorig jaar 1200 doden vielen tijdens de mazelen epidemie, zijn er geen maatregelen getroffen.
Antsirabe
Residence Madalief
Het is heel stil op de Residence, veel te stil. Maar wat
hebben we geluk met ons team van Helene (Manga
voor intimi), haar man Rija en Mme Zoe van het atelier!

Zij runnen de Residence alsof het hun eigen kindje is,
en zijn heel betrouwbaar gebleken, ook in deze moeilijke tijden. Met een van de verantwoordelijken (Remi)
op10.000 kilometer, en de ander (Mark) op 160 kilometer, die op z’n hoogst een keer per maand kon komen.

Op hun initiatief hebben we de
distributie van de rijst voor de 40
families nu in eigen beheer georganiseerd. Dit levert ons geld op,
waardoor we meer gezinnen
kunnen ondersteunen,
en op deze manier zien
wij de mensen vaker
waardoor we ze beter
kunnen volgen.
Eerder werd dit allemaal
geregeld door een winkeltje in de buurt, maar
dit gaf te vaak problemen in de trant van te
hoge prijzen en niet verstrekte rijst op.
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Het is natuurlijk een hele grote overgang van een geweldig jaar in 2019, met grote aantallen gasten, veel
nieuwe donateurs, vele extra giften, naar 0 gasten….
Alles stond stil in april en alle reserveringen voor de
rest van het jaar werden geannuleerd.

We zijn zo blij met de buffer die we hadden opgebouwd
in de afgelopen jaren, en waar we ons zelfs soms een
beetje ongemakkelijk bij voelden, maar wat zijn we daar
nu blij mee! Zodoende hebben we dit jaar kunnen doorgaan met het ondersteunen van de gezinnen, de medische ondersteuning en de noodhulp in zowel Ambositra
als Antsirabe. Ook hebben we het vaste personeel kunnen doorbetalen. Na al die maanden werd het wel lastiger om hen te motiveren.
Een voorbeeld van medische ondersteuning is onderstaande vader voor wie wij de operatie konden betalen,
waardoor hij naar jaren zijn rechterarm weer kon gebruiken., en hopelijk weer wat geld kan verdienen voor
zijn gezin.

Onlangs hebben we besloten om een gedeelte van het
bos van de residence om te toveren in een recreatie
terrein. Er komt een basketbal veld, een jeu-de-boules
veldje, en een kiosk waar we hapjes gaan verkopen.
We zullen vanaf binnenkort de mensen uit de omgeving
gaan laten weten dat ze bij ons heel goed een dagje uit
kunnen. Omdat het gewone leven weer een beetje begint denken we dat dit een goede manier is om een
klein beetje geld te verdienen en vooral om het personeel weer te activeren en motiveren na zo’n lange tijd
van stilte.
Ambositra
Ankanin’ny Fitiavana
De dagelijkse kantine is meestal doorgegaan. In de eerste dagen van de lockdown kregen de kinderen de rijst
en groenten mee naar huis, omdat er geen grote groepen meer mochten samenkomen.

nu meer kinderen naar school, maar de angst is omdat
kinderen nu zo lang niet zijn gegaan er veel ‘drop-outs
’zullen zijn omdat veel van deze kinderen nu aan het
‘werk’ zijn.
Een andere zorg is of de leraren en onderwijzers nu wel
betaald zullen worden, omdat dit de afgelopen jaren gedaan werd met de ouderbijdrage. Maar laten we vooral
positief blijven, en er van uit gaan dat er dus geld is om
dit allemaal in goede banen te leiden.

Manden en andere leuke spullen

Monique is weer begonnen om spullen uit Madagaskar
te verkopen en zelfgemaakte werkjes. De opbrengst
van deze spullen gaat naar de stichting.
Kijk op haar facebookpagina voor alle spullen.
https://www.facebook.com/monique.noordzij.3
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! Wij zijn momenteel ook bezig met een vernieuwing van de website
www.pasra.nl.
Zoals altijd sluiten we af met een dankwoord voor al uw
steun, want zonder u zouden wij al ons goede werk niet
kunnen en blijven doen!
Sterkte in deze tijden en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,

Al onze kinderen in Ambositra hebben hun College
examen gehaald! Ook zijn alle andere kinderen over
naar de volgende klas (dat is niet echt hun eigen verdienste, net zoals in Nederland).
Het schooljaar 2020-2021 is onverwacht veel eerder
begonnen dan aangekondigd. De prive scholen beginnen 6 oktober en de openbare scholen de 26e oktober.
Eerst wordt de stof van volgend jaar behandeld, daarna
overgegaan tot de stof van dit schooljaar. Hopelijk kunnen de leraren dat allemaal aan.
Het goede nieuws is dat voor de openbare scholen, tot
en met de eindexamenklassen, dit jaar geen inschrijfgeld en ouderbijdrage wordt gevraagd. Hopelijk gaan er

Remi, Marlies, Ingrid en Monique
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