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1.De ontstaansgeschiedenis van Stichting Madagaskar 

Stichting Madagaskar is, als stichting AC Madagascar, opgericht vanuit het 

Aloysius College in Den Haag. Doel was financiële ondersteuning van de goede 

werken die de paters jezuïeten deden in Madagaskar. De hulp was gericht op 

het district Talata Volonondry in Madagaskar en werd ter plaatse 

gecoördineerd door pater Ed Mulderink. Pater Mulderink richtte zich op het 

oprichten en in stand houden van katholiek primair onderwijs, maar ook op het 

creëren van werkgelegenheid. In die tijd ging het om de productie van rotan 

meubelen en borduurwerk, met name onderzetters en tafellakens. Inmiddels 

worden rotan meubels niet meer gemaakt en zijn de geborduurde 

onderzettertjes uit de mode geraakt. Ook de afzet van geborduurde tafellakens 

is teruggelopen, vooral omdat de Franse zusters, die de Franse markt 
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bevoorraden, inmiddels zijn vervangen door zusters van Malagassische 

oorsprong. De werkgelegenheidsprojecten van pater Mulderink waren gericht 

op het verwerven van inkomsten, waardoor de afhankelijkheid van hulp zou 

afnemen.  Nog steeds is dit één van de doelen van wat nu Stichting Madagaskar 

heet. Zo plaatsen wij jaarlijks een aantal bestellingen bij het borduuratelier in 

Talata Volonondry. Het gaat dan om tafelkleden, die op basis van het favoriete 

dessin van de klant worden gemaakt in een kleur naar wens, maar ook om 

dekbedovertrekken. In 2018 ging het om een totaal van twintig. In het 

borduuratelier werken de vrouwen uit het dorp.  

 

Zij verdienen met hun werk ongeveer drie euro per dag, dat is goed betaald in 

een land waar het loon van een landarbeider minder dan één euro per dag is. 

Verder hebben wij een jaar of acht geleden het kip project gelanceerd. De 

bedoeling was dat arme dorpelingen met de verkoop van eieren een aanvulling 

op hun inkomen zouden hebben. Onze actie heeft in het dorp Manjakasoa tot 

een ware kippen explosie geleid: je struikelt er over de kippen en overal 

broeden hennen. De eieren worden niet verkocht maar uitgebroed en het 

resultaat is een welkom bestanddeel van het plaatselijke dieet. Omdat het 

fokken van varkens nóg lucratiever is hebben we de onderwijzers elk een 

varken gegeven: drie in totaal want er is een echtpaar bij van wie de vrouw pas 

kort op de school werkt. 

In het dorpje Morarano hebben de drie onderwijzers het plan uitgevoerd zoals 

het was bedoeld. Omdat de legkippen maar anderhalf jaar productief zijn, 
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hebben zij, met de opgespaarde opbrengst van de eieren, inmiddels nieuwe 

kippen aangekocht.  

2. Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen: 
Marjolijn Marjee, voorzitter; 
Cees Kaas, penningmeester; 
Rola Hulsbergen, secretaris; 
Irene Brocke, lid 
 
3. De ondersteuning van schooltjes en het lyceum 

3.1. Financiële steun 

Van de zeven lagere scholen die wij oorspronkelijk hebben gesteund, zijn er 

sinds augustus 2018 nog vijf over: Manjakasoa, Morarano, Beloha, 

Antamponala en Sadabe. Daarnaast ondersteunen wij het technisch lyceum 

voor landbouw, veeteelt en bouwkunde in Ampahidralambo. De lagere scholen 

van Ambatomainty en Anjozorofady hebben wij afgestoten.  Reden is een 

sterke vermindering van het aantal leerlingen en teruglopende resultaten van 

het examen dat aan het eind van de lagere school wordt afgenomen. In beide 

gevallen is er een openbare school in de buurt, zodat de kinderen niet van 

onderwijs verstoken hoeven te blijven. 

Onze financiële steun bestaat uit een aanvulling op het karige inkomen van de 

leerkrachten: van minimaal 9 euro tot maximaal 16,50 euro per maand, 

afhankelijk van de plek waar de school is gesitueerd. 

Verder betalen wij in elk dorp het schoolgeld voor de tien armste gezinnen. De 

selectie vindt plaats door het oudercomité in overleg met de onderwijzers. 

Daar waar een deel van het schoolgeld in natura wordt betaald (rijst) betalen 

wij de helft van de waarde van de rijst. 

3.2. Materiële steun 
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Jaarlijks verstrekt de stichting aan alle scholen voldoende schriften en pennen 

om het schooljaar door te komen. Verder betalen wij de materiaalkosten van 

reparaties en renovaties. Uitgangspunt is dat de ouders zelf verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Toen een delegatie van het bestuur in oktober-november het jaarlijkse bezoek 

bracht aan de projectscholen hebben we een grondige inventarisatie gemaakt 

van de water- en sanitaire situatie, om te bezien of we konden helpen met 

verbeteringen. Alle scholen bevinden zich in de nabijheid van een waterput, zij 

het dat de put in Beloha ten tijde van ons bezoek (aan de vooravond van het 

regenseizoen) droog stond. Wij denken na over een oplossing. 

Los van scheefhangende deuren van wc gebouwtjes (die overigens in een 

handomdraai gesteld kunnen worden) was er maar één wc die vervanging 

behoefde: die in Morarano. Verder bleek het noodzakelijk zowel in Beloha als 

in Sadabe een aantal vloeren te leggen. Hiervoor heeft de stichting in 2018 geld 

vrijgemaakt. Het herstel heeft inmiddels plaatsgevonden. Het schoolgebouw in 
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Morarano is aan vervanging toe. Hiervoor loopt een aanvraag bij een mogelijke 

weldoener.  

In Antamponala bouwen de ouders zelf aan de uitbreiding van het 

schoolgebouw. Ook hier heeft onze stichting de materialen bekostigd. 

In Manjakasoa hebben succesvolle oud-leerlingen van de school het 

kerkgebouw grondig opgeknapt. Er zijn plannen om samen met onze stichting 

ook de school onder handen te nemen. 

Voor het technisch lyceum in Ampahidralambo, dat onder meer opleidt voor de 

agrarische sector, hebben wij de aanschaf van verschillende 

landbouwmachines bekostigd die kunnen worden ingezet voor het 

praktijkonderwijs. Het lyceum ontvangt jaarlijks een lumpsum van 6000 euro. 

Dit geld is bedoeld voor het onderhoud en voor aanvulling van het salaris van 

de leerkrachten en een vergoeding voor de directeur en haar zoon (die de 

situatie op de schooltjes in de gaten houdt). Bovenop dit bedrag is er een 

maandelijkse vergoeding voor een conciërge en een internetaansluiting.  

4. Financiën 

Stichting Madagaskar is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van donaties. 

Verschillende goede doelen stichtingen hebben ons de afgelopen jaren 

gesteund. Verder ontvangen wij regelmatig donaties van particulieren, veelal in 

de vorm van gebonden giften zoals betaling van de helft van het schoolgeld van 

leerlingen van het lyceum, dat 100 euro bedraagt. Inmiddels zijn achttien 

leerlingen ‘geadopteerd’, dat is bijna een derde van het totale aantal leerlingen 

op het lyceum. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ouders en leerlingen zich 

verantwoordelijk voelen voor deelname aan het onderwijs, vandaar dat wij ook 

van de allerarmsten een financiële bijdrage verwachten.  

Stichting Madagaskar heeft ANBI status. In 2018 bedroegen de totale uitgaven 

€ 26.372,02.  Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2018 € 24.881,85. 

Jaarlijks controleert een tweehoofdige kascommissie de boeken. 

5. Medische ondersteuning 

Dokter Rolland die de dokterspraktijk beheert die gekoppeld is aan het 

technisch lyceum wordt gesteund met verbeteringen van de praktijkruimte en 
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medicijnen. Dr Rolland verzorgt, naast de leerlingen van het lyceum, ook een 

groot aantal patiënten in de regio. 

6. Beleidsvoornemens 

Het jaarlijkse inspectiebezoek zal worden voortgezet, waarbij de inspectie zich 

vooral richt op verbetering van de gebouwen en de onderwijsprestaties. 

Daarnaast zal onverminderd worden ingezet op participatie van de ouders. 

Gedurende het jaar 2019 zal gezocht worden naar financiën om ook de hulp na 

2020 veilig te stellen. 

Februari 2019,  Rola Hulsbergen 

www.stichtingmadagaskar.nl 
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