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NIEUWSBRIEF APRIL 2019
De situatie in Madagaskar
Geheel tegen de verwachtingen in zijn de presidentsverkiezingen in december 2018 rustig verlopen. De
winnaar is de jongeman die in 2009 een militaire coup
pleegde van 2009 tot 2013 de overgangsregering leidde die het land in grote problemen en armoede heeft
geleid. Wie het nog snapt mag het zeggen. Wat vooral
meespeelde is dat hij miljarden aan propaganda heeft
uitgegeven, het hele land loopt nog steeds in zijn oranje
(!) t-shirts en dat er veel verhalen over omkoping de
ronde deden. Maar goed, we doen het er mee, er is
geen andere keuze.
Dit jaar is er geen pestepidemie uitgebroken maar wel
een mazelen epidemie (https://nl.metrotime.be/2019/04/15/news/meer-danduizend-doden-door-mazelenuitbraak-in-madagaskar/
Meer dan 1200 doden vielen er tot nu toe, waaronder
het grote merendeel jonge kinderen. Helaas hoorden
we hier dan weer haast niks over in de het internationale nieuws (en vorig jaar met de 150 doden als gevolg
van de pestepidemie wel) wie het nog snapt mag het
wederom weer zeggen.
Ondertussen daalt Madagaskar elk jaar weer meer in
de lijst van landen, en is nu echt een van de armste
landen van de wereld, waar meer dan 85% onder de
armoedegrens leeft.

Ontwikkelingen in Nederland
In Nederland is er een bestuurswisseling geweest.
Na een tiental jaren secretaris van de stichting te
zijn geweest heeft Thea Meesters, secretaris van
de stichting, haar taken overgedragen aan Monique Noordzij, algemeen bestuurslid. Thea heeft
al die jaren vele kaarten en nieuwsbrieven verstuurd (soms naar meer dan 200 adressen). We
willen haar heel hartelijk danken voor haar jaren
van inzet en betrokkenheid bij al onze activiteiten.
Met de bestuurswisseling is er ook een nieuw
tijdperk ingegaan. N.a.v. de privacywet van 2018
mogen wij niet meer nieuwsbrieven naar donateurs sturen zonder hun expliciete toestemming.
We hebben nu een twintigtal adressen naar wie
we de nieuwsbrief sturen. We zullen de brief uiteraard op onze site en op Facebook publiceren
om toch zo veel mogelijk mensen te blijven bereiken met ons laatste nieuws. Wilt u de nieuwsbrief
digitaal of per post ontvangen stuur een email
naar monique_noordzij@hotmail.com
Wij willen via deze weg Marianne Rutten hartelijk
danken. Zij is sinds 2017 donateur en vierde eind
2018 haar 30 jarige huwelijk en beider 60 jarige
verjaardag en dat leverde een heel mooi bedrag
op voor onze projecten!

SALT in Amsterdam wil een documentaire maken
over ‘de andere kant van Madagaskar’, dus over
de extreme armoede, omdat zij vinden dat veel te
weinig in het nieuws komt. Dit in tegenstelling tot
de prachtige natuur van Madagaskar, die wel
steeds meer aandacht krijgt. Zij zoeken sponsors
voor deze documentaire, dus mocht u geïnteresseerd zijn of iemand weten. U kunt ze bereiken
via dit mailadres: thomas@saltamsterdam.com
Antsirabe
Residence Madalief
Het toeristenseizoen hebben we dit jaar ook weer goed
kunnen afsluiten. De winst die we maakten hebben we
weer in kunnen zetten voor onze vele projecten in de
buurt van de Residence. De twee grote pijlers zijn
de maandelijkse steun aan meer dan 40 gezinnen in de
buurt en de schoolkantines op de basisscholen in de
buurt. We hebben dit jaar weer gezinnen kunnen
toevoegen aan de lijst van families die wij maandelijks
ondersteunen.
Helaas stortte eind december onze watertoren in
en nam in zijn val het grote
gebouw dat diende als
opslag mee. Gelukkig zijn
er geen gewonden
gevallen en was het aan
het einde van het seizoen.
Zodoende hadden we drie
maanden om een echte
watertoren te bouwen met
een goede waterdruk.
We hebben
besloten om het
beschadigde
gebouw te
renoveren en met
wat extra
investeringen om te
bouwen tot
vergaderzaal want dat is we mistten op ons terrein.
We krijgen steeds meer vraag naar een grote ruimte
voor vergaderingen en presentaties, maar ons restaurant voldeed niet aan de eisen hiervoor.

Hulp aan basisscholen in de buurt van de Residence
Na een grote vakantie van meer dan 5 maanden gingen
de kinderen in Antsirabe half november eindelijk weer
naar school. Doordat de onderwijzers in de maanden
mei, juni en juli, staakten, en de overheid de grote
vakantie van 3 maanden daar aan vast heeft geplakt,
gingen de kinderen dus meer dan 5 maanden niet naar
school. Maar toen ze eindelijk naar school mochten
waren de kinderen heel erg blij. Voor meer dan 300

kinderen hebben wij het school en
inschrijfgeld betaald en konden we schriften
en pennen regelen. Want de 4 euro inschrijfgeld is
voor sommige gezinnen echt te veel, waar door
kinderen dreigen niet (meer) naar school te gaan. Op 8
basis scholen betaalden wij voor de 15 armste
gezinnen, en voor anderen betaalden we het
inschrijfgeld voor middelbare scholen.. Ook hebben we
voor 5 kinderen het inschrijfgeld voor een vervolgstudie
op de universiteit kunnen betalen.

Schoolkantines
Op de bovengenoemde 8 basisscholen hebben we
vanaf het begin van het schooljaar tot de paasvakantie
schoolkantines georganiseerd. In samenwerking met
de onderwijzeressen en de ouders ontvingen zo 1300
kinderen dagelijks een gezonde maaltijd. De rijst
voor zes van de scholen was dit keer door de overheid
geleverd, vandaar dat we zoveel kantines konden
organiseren. Voor na de paasvakantie moeten we nog
een nieuw plan maken, maar zeker is dat de kantine
van de EPP in Tsaratanana door zal gaan, want zij
kregen een speciale gift van ACCORD KNITS, een
fabriek in Antsirabe.

Directe hulp
We hebben dit jaar meer dan 60 gezinnen meer
kunnen ondersteunen. Heel fijn, want het blijft zo
nodig. Het gaat echt om gezinnen die in hun laatste wanhoop bij ons aankloppen. Je ziet het aan
hun grijze, kapotte kleren, je ziet het aan de grote
ogen van de kinderen, en de blik in de ogen van
de moeders. In Antsirabe helpen we nu 38 gezinnen, door ze hun dagelijkse rijst te geven en
schoolgeld en medische kosten te betalen. In
Madagaskar is er geen enkele steun vanuit de
overheid voor zieken, zwakken, gehandicapten of
ouderen.
Sociale woningbouw

Eind november kwam Prisca (foto met oma) hulp
vragen bij onze Residence. Al jaren leefde zij
samen met haar moeder en 4 broertjes en zusjes
in zeer erbarmelijke omstandigheden in de buurt
van de Residence. Geen land om te bewerken,
moeder ging elke dag op strooptocht langs de
vuilnisbakken in de stad op zoek naar iets bruikbaars om te verkopen om te eten. Na een huisbezoek en onze constatering dat het huis onbewoonbaar was, en dat de hele familie zwaar ondervoed was, startte ons ‘sociale woningbouw
project’. Voor nog geen 1000 euro bouwden
we een huis met twee kamers, een golfplaten
dak, een keuken, een wc en meubels. Zodoende

sliep de familie niet meer onder plastic zakken als
het regende, had men eindelijk een wc en sindsdien gaat het een stuk beter met de familie (foto
zusje). Ook ontvangen ze onze maandelijkse
steun en gaan nu alle kinderen naar school. Een
maand later deden we hetzelfde voor nog eens
twee families. Zo’n nieuw huis staat minstens
30 jaar en zulke gezinnen zijn hier zo mee geholpen! Kinderen en ouders zijn minder vaak
ziek, gaan vaker naar school en kunnen beter
voor zichzelf zorgen. Weer een hele goede manier om met niet veel middelen veel goed te doen.
Ambositra
Ankanin’ny Fitiavana

Er wonen nu nog 12 kinderen in het centrum bij
Mme Honorine, voor wie zij nog steeds dagelijks
zorgt. Ook zet ze zich nog steeds elke dag in voor
de moeders en kinderen rondom het centrum. Er
worden nu 40 gezinnen in de omgeving van het
centrum ondersteund.
Ook in Ambositra was de schoolvakantie heel erg
lang. Het schooljaar in Madagaskar begon afgelopen jaar pas half november. Gelukkig dat we vanaf half november weer ook de kantine hier hebben kunnen organiseren. Ook dit jaar hebben we
weer vele kinderen kunnen helpen met het betalen van het inschrijfgeld, schoolgeld en schoolspullen. Mme Honorine en haar team hebben
weer meer dan 250 kinderen kunnen helpen.
Dit komende schooljaar hebben we 3 eindexamenkandidaten in het huis en is Tafita begonnen
met haar opleiding tot verpleegkundige.
Schoolkantine
De schoolkantine is de afgelopen maanden langzaam veranderd in een dagelijkse kantine voor
45 kinderen uit de buurt van ons centrum. Deze kinderen hebben het heel slecht thuis (door
sterfte van ouders, of alcoholmisbruik van ouders)
en krijgen thuis niet of nauwelijks te eten. Op deze
manier krijgen ze in elk geval een keer per dag op
schooldagen een goede maaltijd. In het weekend
en de vakanties krijgen ze van ons de rijst en
groenten om mee naar huis te nemen.
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!
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, Ingrid, Monique en Marlies

