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WASH poster
1.De ontstaansgeschiedenis van Stichting Madagaskar
Het werk van de stichting bouwt voort op het missioneringswerk dat de paters
jezuïeten de vorige eeuw in deze streek hebben gedaan op het gebied van
onderwijs en werkgelegenheidsprojecten. De werkgelegenheidsprojecten
hadden tot doel de bevolking aan inkomsten te helpen om daarmee hun
afhankelijkheid van hulp terug te dringen.
Tegenwoordig richt Stichting Madagaskar zich vooral op ondersteuning van het
onderwijs in het district Talata Volonondry in Madagaskar. Het gaat om steun in
brede zin: een aanvulling op de salarissen van de leerkrachten, de betaling van
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de ouderbijdrage voor de armste gezinnen, schriften en pennen en hulp bij het
onderhoud van schoolgebouwen, sanitaire voorzieningen en, sinds 2020, lessen
op het gebied van sanitatie en hygiëne. Incidenteel helpen wij bij het realiseren
van nieuwbouw van schoolgebouwtjes of toiletgebouwtjes en bij renovatie.
Nog steeds is het stimuleren van werkgelegenheid één van de doelen van
Stichting Madagaskar. 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. Vooral deze laatste blijken populair te zijn.
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 aantal jaren geleden het kipproject gelanceerd. De
bedoeling is dat arme dorpelingen met de verkoop van eieren een aanvulling op
hun inkomen hebben. Onze actie heeft in het dorp Manjakasoa tot een ware
kippenexplosie 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, of een aanvulling op het
inkomen. In Morarano zijn het de drie onderwijzers die met hulp van de
stichting een handeltje in kippen en eieren zijn begonnen. De directrice van de
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school mest een aanzienlijk aantal kippen als hoofdbestanddeel van het
kerstmenu van de dorpsbewoners.
2. Het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen:
Marjolijn Marjee, voorzitter;
Cees Kaas, penningmeester;
Rola Hulsbergen, secretaris;
Irene Brocke, lid
In verband met corona heeft in 2020 geen inspectiereis door het bestuur
kunnen plaatsvinden. Het bestuur heeft in 2020 driemaal vergaderd: op 20
februari, op 2 juli en 8 oktober. Besluitvorming vond plaats per email, hierbij
was er in alle gevallen consensus over de beslissingen.
3. De ondersteuning van de lagere schooltjes
3.1. Financiële steun
Van de zeven lagere scholen die wij oorspronkelijk hebben gesteund, zijn er
sinds augustus 2020 nog vier over: Manjakasoa, Morarano, Antamponala en
Sadabe. Daarnaast ondersteunen wij het technisch lyceum voor landbouw,
veeteelt en bouwkunde in Ampahidralambo. De lagere scholen van
Ambatomainty, Anjozorofady en Beloha hebben wij afgestoten, omdat zij niet in
staat bleken de resultaten van de leerlingen te verbeteren en het aantal
leerlingen, mede daardoor, terugliep. In Beloha speelde bovendien dat wij zijn
misleid over de aantallen leerlingen die voor het landelijke afsluitende examen,
het CEPE, zijn geslaagd. Hieronder staat het totaaloverzicht van geslaagden per
school.
Etablissement
Sadabe
Antamponala
Beloha
Manjakasoa
Morarano
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2017-2018
95% (38/40)
46% (12/26)
?
25% (4/16)
90% (16/18)

2018-2019
100% (27/27)
48% (8/19)
54,5% (6/11)
36% (4/9)
94% (15/16)

2019-2020
96% (42/43)
71% (15/21)
59% (7/12)
94% (15/16)

Onze financiële steun bestaat uit een aanvulling op het karige inkomen van de
leerkrachten: van minimaal 9 euro per maand.
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.
Aan alle scholen geven wij jaarlijks voldoende schriften en pennen voor één
schooljaar.

Op de foto met de leerkrachten van Sadabe
Voor Sadabe hebben wij in 2020 de kosten voor het afbouwen van twee
schoollokalen betaald. In Morarano hebben wij gezorgd voor hout voor nieuwe
schoolmeubelen, die vervolgens met hulp van de ouders zijn getimmerd.
Daarnaast hebben we een nieuw wc gebouwtje bekostigd, dit maal voorzien
van een septic tank.
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Bij wijze van experiment hebben we alle schooltjes voorzien van een solar
cooker. Bij gebleken geschiktheid zal de aanschaf hiervan (toch nog zo´n 45
euro) hopelijk navolging krijgen in het dorp. Solar cookers zijn een wapen in de
strijd tegen ontbossing (omdat Malagassiers op houtskool koken) en
luchtverontreiniging.
4. Water en hygiëne
Toen een delegatie van het bestuur in oktober- november 2018 het jaarlijkse
bezoek bracht aan de projectscholen hebben we een grondige inventarisatie
gedaan van de water- en sanitaire situatie, om te bezien of we konden helpen
met verbeteringen. In 2019 hebben we de situatie opnieuw bekeken. In Sadabe
was de situatie goed. In Antamponala bleek nog steeds sprake van een zeer
gering besef van hygiëne. In Morarano is een nieuw wc gebouwtje neergezet.
Daartoe gestimuleerd door de uitbraak van de corona pandemie, hebben wij
voor het schooljaar 2020/2021 voor alle schooltjes WASH (WAter, Sanitatie en
Hygiëne) posters laten ontwikkelen die op diverse plekken op de schooltjes zijn
opgehangen. Om de boodschap in de posters te laten landen, zijn bij de
introductie water/handenwaslessen gegeven, onder leiding van Sitraka
Rafalimanantsoa.
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5. Het technisch lyceum in Ampahidralambo
Het technisch lyceum in Ampahidralambo heeft een status aparte omdat de
stichting het praktijkonderwijs dat hier wordt gegeven van groot belang acht.
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
voor een vergoeding voor de directeur en haar zoon Njato (die de situatie op de
schooltjes in de gaten houdt). Bovenop dit bedrag is er een maandelijkse
vergoeding voor de internetaansluiting en voor de conciërge. Ondanks de
toename van armoede die het gevolg is van de corona pandemie, is het aantal
leerlingen aan het lyceum met 10% gegroeid. Het bedraagt nu 56.
Om het periodieke tekort aan water op het technisch lyceum op te lossen, heeft
de stichting een waterinstallatie bekostigd voor de opvang en het opslaan van
water. Dit project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Sitraka
Rafalimanantsoa (bouwkundig ingenieur).

6. 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
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de vorm van gebonden giften zoals betaling van de helft van het schoolgeld van
leerlingen van het lyceum, dat 100 euro bedraagt. In 2019-2020 waren
zeventien leerlingen ‘geadopteerd’, dat is bijna een derde van het totale aantal
leerlingen op het lyceum. Voor het jaar 2020/2021 gaat het om tien adopties.
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 2020 bedroegen de totale uitgaven
23.473 euro. Het vermogen van de stichting was op 31 december 2020 iets
meer dan 10.000 euro. Jaarlijks controleert een tweehoofdige kascommissie de
boeken.
7. Medische ondersteuning
Dokter Rolland, de echtgenoot van coördinator Louise, beheert de
dokterspraktijk die praktijkruimte heeft in één van de gebouwen van het
Technisch Lyceum. Dokter Rolland fungeert als schoolarts voor de leerlingen
van het lyceum, maar heeft ook een groot aantal patiënten uit de regio. Hij
wordt door een donateur gesteund met verbeteringen van de praktijkruimte en
medicijnen.
8. Beleidsvoornemens
Het jaarlijkse inspectiebezoek zal worden voortgezet, waarbij de inspectie zich
vooral richt op verbetering van de gebouwen en de onderwijsprestaties en de
situatie rond schoon water, sanitatie (wc’s) en hygiëne. Daarnaast zal
onverminderd worden ingezet op participatie van de ouders. In november
2021, na de eerstvolgende inspectiereis, zal worden bezien of, en zo ja, in welke
vorm, Stichting Madagaskar haar activiteiten zal voortzetten.
April 2021, Rola Hulsbergen
www.stichtingmadagaskar.nl
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