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I De ontstaansgeschiedenis van Stichting Madagaskar 

De voorloper van Stichting Madagaskar, Stichting AC Madagascar, is vanuit het 

Aloysius College in Den Haag opgericht in 1992. Doel was het ondersteunen van 

het goede werk van een jezuïet, pater Eduard Mulderink, die als missionaris 

werkzaam was in de regio Talata Volonondry in Madagaskar. Zijn activiteiten 

richtten zich op een zevental lagere schooltjes en tegelijkertijd op het creëren 

van enige werkgelegenheid in de regio. Onder meer stimuleerde hij de 

productie van rotan meubelen en de werkzaamheden van een borduuratelier. 

Dit atelier bestaat nog steeds, maar het atelier is in hoge mate afhankelijk 

geworden van bestellingen via Stichting Madagaskar, omdat de bestellingen uit 

Frankrijk zijn weggevallen na het vertrek van de Franse nonnen uit het dorp, die 

als tussenpersoon fungeerden.  



Van het bestuur van Stichting AC Madagascar maakten vanaf de start in 1992 

ouders van leerlingen van de school deel uit. Daarnaast was een docent van de 

school, Cees Kaas, penningmeester. Deze functie wordt nog steeds door hem 

vervuld. Vanaf 1998 was de toenmalige rector van het Aloysius College, Rola 

Hulsbergen, adviseur van de stichting. Zij is sinds enkele jaren secretaris van het 

bestuur. In 2016, nadat het Aloysius College was opgehouden te bestaan, werd 

de naam van de stichting statutair gewijzigd in Stichting Madagaskar.  

II Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Marjolijn Marjee, voorzitter 
Cees Kaas, penningmeester 
Rola Hulsbergen, secretaris 
Irene Brocke, lid 
 
III Activiteiten 
 
De activiteiten van de Stichting vallen uiteen in vijf themagebieden: 
 

1. Dokter op reis: dokter Irene Brocke, bestuurslid, reist jaarlijks naar 
Madagaskar en biedt in verschillende vormen ondersteuning aan de 
praktijk van dokter Rolland in Ampahidralambo. Zij doet dit in de vorm 
van adviezen met betrekking tot het inrichten van de praktijkruimte en 
zorgt, in overleg met het bestuur voor financiering van uitbreiding en 
renovatie en de aankoop van medicijnen. In 2017 heeft de stichting de 
aanleg van wc’s bij de praktijkruimte van dokter Rolland gefinancierd. De 
medische zorg voor de leerlingen van het technisch lyceum is gratis. 



 
 

2. Steun aan zeven lagere schooltjes in het district Talata Volonondry. 
De steun bestaat uit het financieren van uitbreiding en renovatie van de 
schoolgebouwtjes; de aanschaf van schriften en pennen en aanvulling 
van de salarissen van de leerkrachten. In 2017 hebben wij, in 
samenwerking met de ouders, de renovatie bekostigd van het dak van de 
school in Antamponala. 
 

 
 

3. Steun aan het  lyceum voor bouw en landbouw en veeteelt in 
Ampahidralambo. De steun bestaat uit financiële hulp bij de renovatie 
en het onderhoud; aanvulling van de docentensalarissen en de aanschaf 
van leermiddelen waaronder leerboeken en laptops, maar ook 



landbouwmachines en landbouwwerktuigen ter ondersteuning van de 
praktijklessen. 
 

 
  

4. Projecten:  
● het kipproject, dat onder de werktitel “Wees hip, adopteer een 

kip” voorziet in de aanschaf van kippen door onderwijzers of de 
ouders van leerlingen van de ondersteunde lagere schooltjes om 
met de eieropbrengst inkomsten te genereren. Een toenemend 
aantal onderwijzers voorziet op deze manier in neveninkomsten, 
wat hun motivatie zeer ten goede komt. 
 

 
 



● de verkoop van geborduurde tafellakens om de dorpelingen van 
inkomen te voorzien en, door middel van een vrijwillige extra 
bijdrage, inkomsten voor de schooltjes te verwerven. 
 

 
 
● de verkoop van waka-waka lampjes, waarbij kopers twee waka 

waka lampjes kopen en één ervan aan een dorpeling in 
Madagaskar schenken. Géén van de dorpjes beschikt over 
elektriciteit en licht maakt erg gelukkig: het is om zes uur ’s avonds 
donker.  In 2016 heeft de stichting bovendien alle onderwijzers van 
een waka-waka lampje voorzien zodat zij ’s avonds kunnen lezen 
of studeren. En in 2017 hebben wij alle scholen  een waka-waka 
gegeven met een usb-uitgang waarmee een mobiele telefoon kan 
worden opgeladen. 
 



 
● franse les om de leerkrachten te professionaliseren. De 

leerkrachten zijn hier erg blij mee en in het dorp Manjakasoa had 
zich zelfs een metamorfose voltrokken aan de hoofdonderwijzer: 
waar hij vorig jaar nog een tolk nodig had om met ons te praten, 
sprak hij ons nu zelfbewust in het Frans toe. 

● de adoptie van leerlingen op het technisch lyceum door relaties in 
Nederland voor  € 50 tot € 100,- per leerjaar. 

 

            

 
 
 



IV Financiën 
 
2017 was een fortuinlijk jaar voor de stichting dankzij enkele grote donaties 
waaronder en donatie van € 12.500,- van de Stichting Pieter Bastiaan.  
Het overschot 2017 bedraagt € 3.565,05. Dit overschot zal worden toegevoegd 
aan de algemene reserves.  
 
De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie 
bestaande uit de heer Marcel Kamsteeg en de heer Wilco Glasbergen. 
 
Stichting Madagaskar heeft ANBI status. 
 
V  Monitoring 
 
Jaarlijks wordt door twee bestuursleden een voortgangsbezoek gebracht aan 
de regio Talata Volonondry om te zien of er op de diverse scholen vooruitgang 
is geboekt, hoe de diverse projecten lopen en wat de actuele behoeften zijn. In 
de afgelopen jaren zijn we ons in toenemende mate bewust geworden van de 
noodzaak de dorpelingen en onderwijzers medeverantwoordelijk te maken 
voor de verbeteringen aan de gebouwen en het onderwijs. De grotere 
betrokkenheid leidt tot meer enthousiasme van alle partijen.  
Van het jaarlijkse bezoek wordt een verslag gemaakt dat op de website van de 
stichting wordt geplaatst:  

 
www.stichtingmadagaskar.nl. 

 
VI Beleidsvoornemens 
 
Het streven van Stichting Madagaskar is erop gericht de schooltjes in de regio 
en met name het technisch lyceum te helpen het onderwijs te verbeteren o.m. 
door de leerkrachten te professionaliseren. Voor enkele van de schooltjes geldt 
dat zij de afgelopen jaren geen enkele verbetering te zien hebben gegeven in 
de examenresultaten van de leerlingen. Twee van de schooltjes, de school in 
Ambatomainty en de school in Anjozorofady kampen bovendien met een 
dramatische terugloop in het leerlingental, mede vanwege goede 
regeringsschooltjes in deze dorpen. Daarom hebben we besloten de hulp aan 
deze schooltjes te beëindigen per 1 augustus 2018. De hulp aan de school in 
Beloha wordt vermoedelijk op dezelfde datum beëindigd in verband met zeer 
slechte resultaten.  
 
Alle overige schooltjes en het lyceum zullen continue worden gevolgd op hun 
prestaties. Bij teruglopende prestaties zonder zicht op verbetering zal de hulp 



worden beëindigd met inachtneming van een aankondigingstermijn van één 
jaar.  
 
Voor het lyceum in Ampahidralambo geldt bovendien dat met ingang van het 
schooljaar 2018-2019 een stijging van het leerlingental met tenminste twintig 
leerlingen wordt verwacht ten opzichte van het huidige aantal van 47. 
 
Eind 2017 werd een zeer grote gift aangekondigd voor 2018. Ons voornemen is 
om hiermee gedurende een viertal jaren het technisch lyceum in 
Ampahidralambo extra te ondersteunen, met aanvullende lesmaterialen, 
onderhoud van de gebouwen en de salarissen.  
 
Februari 2018, Bestuur Stichting Madagaskar 
 
 


