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NIEUWSBRIEF MEI 2021
De situatie in Madagaskar
In September 2020 werd de lockdown opgeheven en
ging goed in Madagaskar. Weliswaar bleef het land
dicht voor toeristen, maar verder werd het normale leven weer opgepakt. Alles was weer open, en de besmettingen liepen niet op. Tot in maart 2021 ineens de
tweede golf kwam opzetten. Het bleek vooral de Zuid
Afrikaanse variant die iom zich heen greep. Als eerste
ging Mahajanga in lockdown en een week later volgde
Tana. Dit keer waren er veel meer zieken en doden, en
heerste er redelijk wat paniek. Er was geen plek meer
in de ziekenhuizen en er was een tekort aan medicijnen
en zuurstof. Het moest zover komen totdat de president
eindelijk besloot om zich aan te melden voor de
vaccinaties (met tegenzin). Hierdoor staat Madagaskar
helemaal onder aan de lijst, en ondertussen grijpt het
virus nog steeds om zich heen. Hotels en scholen
worden nu gebruikt voor de opvang van zieken, en zijn
er nog steeds te korten. De grenzen zijn weer helemaal
gesloten en er komen geen mensen het land meer in.
Geen goede vooruitzichten dus…
Remi in Madagaskar
Als door een wonder kon Remi op 13 februari van dit
jaar voor een paar weken, met haar dochter, naar
Madagaskar vertrekken. Nadat ze Marc 14 maanden
niet hadden gezien, was de hereniging voor Remi en
haar dochter met de vader als in een droom. Ook het
reizen door het land en het weer samen zijn met de
mensen in Antsirabe en Mme Honorine en haar team in
Ambositra was heel bijzonder. Het was vreemd om in
een land rond te reizen waar geen restricties waren,
slechts het dragen van een mondkapje was verplicht.
Alles was open en overal was het druk. Ook was het
hoogzomer, dus de geuren en kleuren waren zeer intens. Het was geweldig om te zien dat de Residence,
en alle mensen die daar wonen en die we helpen er
heel goed uitzagen en dat het gezien de omstandigheden goed ging met iedereen. Wel zijn er wat oude
mensen die wij hielpen overleden in de tussentijd (niet
aan COVID), maar er zijn ook heel wat baby’s geboren!
Het was zo fijn om te zien dat onze teams daar zo goed
voor alles en iedereen hebben gezorgd tijdens de 14
maanden dat Remi er niet was. We prijzen ons daar
zeer gelukkig mee en zijn trots op onze mensen!

Verdietig nieuws in Nederland
Op 8 april is Peter
Bogerd, partner van
Monique Noordzij
onze secretaris, onverwacht overleden.
Hieronder een klein
stukje uit Remi’s
toespraak op de
plechtigheid
De reis die Peter en Monique in 2002 in Madagaskar
maakten,eindigde met de, ondertussen nostalgische,
vraag van Peet: Zeg eh, als ik nou een containertje
ken regele, hep bie daar dan wat an?
Wat volgde waren jaren van spullen inzamelen, opslaan, doorverkopen, inpakken etc Door zijn contacten
in de havens konden zij het verschepen en vullen van
containers regelen. Het huis veranderde langzaam in
een opslagloods voor de spullen voor Madalief. Met
veel liefde en aandacht hebben Peter en Monique 5 !!
containers naar Madagaskar gevuld en verscheept.
Uren, dagen, weken en maanden werk zat hier in.
De terraria moesten plaats gaan maken voor dozen, en
uiteindelijk hebben ze zelfs een garagebox gehuurd
voor de opslag van de spullen. Alleen als er een
container verstuurd werd, was er weer even plek in het
huis in Spijkenisse en konden Peter en Monique zich
weer bewegen in hun huis.
Het is haast niet te omschrijven hoeveel mensen er zijn
geholpen in al die jaren met al die spullen uit de containers. Vele schoolklassen hebben lessenaars, kasten en
stoelen gekregen. Honderden kinderen hebben kleren,
knuffels en schoenen gekregen. Vele mensen hebben
een rollator of een rolstoel gekregen. Ons hotel zou
nooit hebben kunnen openen zonder alle dekbedden,
kussens en linnengoed. Ongelooflijk belangrijk voor
zoveel mensen!
Het meest bijzondere was het moment dat toen de
laatste container in Madagaskar aan kwam Peter en
Monique zelf in Madagaskar waren en konden helpen
met het uitpakken van de container. Maar vooral
konden zij zien hoe blij mensen waren met alles wat zij
in die jaren hadden verzameld en opgestuurd!
Peter wilde nooit bedankt worden voor alles wat hij
deed. Hij wilde er niks van horen. Hij deed het vanuit
zijn hart, vanuit zijn praktische insteek. Wat was Peter
een fantastische man met een hart van goud! Bij deze
maak ik van de gelegenheid gebruik, want nu kan hij
niks meer terug zeggen…om Peter, vanuit mijn hart, en
dat van Marc, en Honorine en de vele honderden anderen in Madagaskar, enorm te bedanken voor alles wat
hij voor ons heeft gedaan!
Peet, bedankt! We zullen je missen!

Ambositra
Antsirabe
Residence Madalief

Ankanin’ny Fitiavana

Het is nog steeds stil op de Residence. Maar gelukkig
komen er wel af en toe wat lokale toeristen. Niet om te
overnachten, maar wel om te picknicken. Ook komen er
nu mensen om te basketballen of te jeu-de boulen.
En wat hebben we nog steeds geluk met ons team van
Marc, Helene (Manga voor intimi), haar man Rija en
Mme Zoe van het atelier!
Zij runnen de Residence en de projecten 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 afstand
van Nederland, maar wel met Marc nu in Antsirabe
(door de lockdown kan hij niet meer naar Tana) loopt
alles gelukkig heel goed.
De ondersteuning aan de bijna 50 gezinnen gaat nog
steeds door, en tijdens haar verblijf heeft Remi weer
gezien hoe hard nodig deze hulp is.
Het lokale team heeft
in het begin van het
jaar huisbezoeken aan
bijna alle gezinnen
gedaan. Wat bleek?
In geen van de huizen
hadden de mensen
matrassen, laat staan
bedden. Het was
onmogelijk om bedden
te regelen, maar we
hebben de mensen
matrassen en matten
gedoneerd.
Nu de winter er aan komt krijgen alle gezinnen ook
dekens. Op deze manier slapen de gezinnen een stuk
comfortabeler dan op de koude en soms natte grond.

De dagelijkse kantine gaat nog steeds zo veel mogelijk
door. 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.
De eindexamens gingen afgelopen jaar gelukkig door,
en Lala, Kathy en Protais hebben hun eindexamen
gehaald. Door alle onzekerheid voor komend schooljaar
hebben ze ervoor gekozen om eerst een intensieve
talencursus Frans te gaan doen voordat ze eventueel
verder gaan studeren.
Het schooljaar 2020-2021 is onverwacht veel eerder
begonnen dan aangekondigd. De prive scholen
begonnen 6 oktober en de openbare scholen de 26e
oktober.Gelukkig zijn de kinderen tot de Paasvakantie
gewoon naar school gegaan. Maar op het moment van
schrijven zijn de scholen weer voor onbepaalde tijd
dicht door de tweede corona golf. De examenleerlingen
mogen wel naar school. En hopelijk geldt dat
binnenkort ook voor de andere kinderen. Dada doet als
enige dit jaar eindexamen en Mamaro is begonnen met
het Lycee technique.
Zodra de situatie weer wat ‘normaler’ wordt zal Olga in
Antsirabe komen werken. Ze zal dan ’s ochtends als
assistent kleuterleidster bij de dichtstbijzijnde school
gaan werken en in de middaguren op onze Residence.
Mocht u nog wat mooie artikelen uit Madagaskar willen
komen, kijk dan op Monique’s 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.

Mme Razafindrosoa Josepine kwam de afgelopen
weken dagelijks om hulp vragen. Verlaten door haar
man, vlak nadat ze was bevallen van de tweeling, en
twee jaar geleden verloor ze haar eerstgeborene die
verdronk in een rijstveld. Aangezien wij als stichting ook
een zware tijd hebben, konden onze collega’s in
Madagaskar, haar niet beloven dat zij ook door onze
stichting gesteund kan worden. Maar toen Remi er was
hebben wij besloten dat wij deze vrouw niet aan haar
lot konden overlaten. Zij is zo blij en zo geholpen met
onze maandelijkse steun!

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. blijf gezond en een mooie zomer
gewenst.
Met vriendelijke groet,
Remi, Marlies, Ingrid en Monique
www.madalief.nl
remi.madagaskar@gmail.com

