
An Foundation
HELP Madagascar 

Rotary Genk

23 Januari 2020



HELP Madagascar 
• Health – Gezondheidszorg

• Education – Onderwijs

• Life skills Projects –
Vakmanschap aanleren

“To empower the poor 
for self-change”



HELP 
2000 - 2020 
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Madagascar Educatie Systeem

Jaren (equivalent BE) Jaren (Syst FR/MG)

Lagere School 1e tot 5e leerjaar 11e à 5e

CEPE Examen voor toegang tot lager middelbaar

Lager Middelbaar 6e lrjr tot 3e middelbaar 6e à 3e

BEPC Examen voor toegang tot hoger middelbaar

Hoger middelbaar 4e-6e middelbaar 2e, 1e, terminale

BACC Examen toegang tot hogeschool of Universiteit 



Tertiaire cyclus

• 1/200 studenten die lagere school 
starten eindigen middelbaar (0,5%)

• 60% jongeren (15-24 jr) hebben nooit 
lagere school afgemaakt

• Schoolverlaters vaak in middelbaar, 
druk van familie om te werken

• HELP strategie: langer investeren in 
minder kinderen ipv meer kinderen
enkel in lagere school

• Kansen op zelfstandig leven, een job en 
inkomen zijn hoger met een diploma 
=> zelfredzaamheid

• Langere opvolging, meer zekerheid
volle potentieel te bereiken tot ze op 
eigen benen staan

• Verschillende succesvolle voorbeelden

• 2019: 77 & 2020: 85 studenten –
dank voor grote steun Rotary Genk! 



• Brico (21) & Cristabelle (20)
• HELP steun sinds 2013 

(vader ziek, geen inkomen)
• Beiden slagen in BACC examen
• Brico startte Informatica & 

Cristabelle Communicatie aan
Univ Tana

• Jean Luc (23) & Johny Luc (26)
• HELP steun sinds 2012 & 2014

(vader weg, na dood moeder)
• Johny Luc zit in 2e jr Informatica 

& Jean Luc in laatste middelbaar
• Jean Luc wil leraar geschiedenis

en geografie worden in brousse.



• Doris (17) Ambodiriana
• HELP steun sinds 2017
• Primus v klas, leraren steun
• Leeft bij Enfants de Joie
• Laatste middelbaar
• Zaterdag School MFG
• Arthur (19)  Fito
• HELP steun sinds 2019
• Woont bij oudste zus
• 5e middelbaar, goede punten
• Wil graag Informatica studeren

• Fabien (25) & Elvis (27)
• HELP steun sinds 2001 & 2009

(wezen, wonen alleen sinds 2009)
• Fabien startte met ASAMA
• Fabien studeert Communicatie
• Elvis slaagde niet voor zijn BACC 

en dubbelt laatste middelbaar
• Elvis wil graag matroos worden
• Hun jongste zus krijgt ook steun

van HELP



• Claudio (22)
• HELP steun: 2007
• Woont bij oma,

ongeletterde
• Gestart ASAMA
• Laatste middelbaar
• Wil paramedische

opleiding volgen

• Alexandra (17)
• HELP steun: 2018
• Vader gestorven, 

huis in brand
• Net BACC geslaagd
• Gestart met studies 

in Radiologie
(U Tana)

• Michael (30)
• HELP steun: 2007
• Gestart ASAMA 

alfabetisering
• 3e jr Communicatie
• Geeft bijles voor

BACC voorbereiding
bij HELP



Madagascar Context 
PERIODE UITDAGINGEN 

Eind 2017 Epidemie longpest en builenpest

5 Jan 2018 Cycloon AVA Toamasina

Maa 2018 Cycloon Eliakim Oostkust

Q2 2018 Staking ambtenaren, incluis leraren, 
sluiting publieke scholen (incluis Univ.)

Dec 2018 President verkiezingen

Q1 2019 Mazelen epidemie (70,000 ziek, 900 dood)

Jan 2019 Cycloon Eketsang (27 doden)

Feb 2019 Cycloon Gelena

Maa 2019 Cycloon Idai

Nov 2019 Lokale verkiezingen (gemeentes) 

Dec 2019 Cycloon Belna (NW Madagascar)

Jan 2020 Staking leraren publieke scholen

22 Jan 2020 Tropische storm Tamatave en Oostkust



Meer dan scholing
• Situatie thuis is vaak complex, dus

wordt ook mentale begeleiding
voorzien voor wie wil

• Advies en steun wordt gegeven bij
studiekeuzes, solliciteren voor werk

• Meer continue opvolging door HELP

• Om slaagkansen te verhogen en 
schoolverlaters te vermijden w ingezet
op aanvullende trainingen om volle
potentieel van studenten te bereiken

• Tijdens vakanties kunnen studenten
bijklussen op HELP voor extra zakgeld

• HELP creëert een veilige plek, een
steunoord, een thuis met vrienden van 
dezelfde achtergrond => stabiliteit



• International mensenrechten org.

• Context: pedofilie, sexueel misbruik, 
vroegtijdige zwangerschap

• Doel: preventie kindermisbruik

• UNICEF Madagascar & locale partners 
(vb. HELP – sinds 2019)

• Hoofdboodschap

– Ik ben waardevol en zo ben jij

– Veiligheid is mijn recht

– Mijn lichaam behoort aan mezelf toe

– Ik kan hulp krijgen

• https://love146.org/programs/africa-
prevention/

https://love146.org/programs/africa-prevention/


Leadership for Life
• Context: ‘armoede denken’; 

minderwaardigheidsgevoel, marge, 
moedeloosheid, doemdenken

• Sinds 2016

• Doel: Mindset Change –inzetten op  
zelfredzaamheid en leiderschap skills
– Wees proactief

– Focus ! 

– Observeer, neem verantwoordelijkheid

– Positief denken

• Stappen-process
– Lead yourself

– Lead your finances

– Lead your project

– Lead your team

• https://www.emerging-leaders.net/

https://www.emerging-leaders.net/


Leadership for Life
• HELP studenten: 321 getraind LfL

• HELP netwerk: Training aan 166
leraren van scholen en 
medewerkers van NGOs in LfL

• Teachers training: 37 deelnemers
(15-19 April 2019) => 450 deel-
nemers dr nieuwe trainers getraind

• Facebook page & messenger group 
voor verder uitwisselingen

• Poster materiaal geprint

• Follow up bezig en gepland

• Finaal rapport: Februari 2020  



Counseling 
• Chapel – Fabiola (25)

• Career Direct zelf-evaluatie (°2015)

• Peer-to-peer advies

• Sessies met professionelen

• Stages & vrijwilligerswerk

& More
• Andrice studeert voor Ingenieur in 

Electronica in Diego en repareert
HELP’s computers

• Twee studentes Communicatie
geven vrijwillig Engelse les in aan
HELP studenten (1e mb)

• Michael helpt studenten voor te
bereiden voor BACC examen



Van 
elkaar
leren



Samenwerking AF - Rotary Genk
2011-2019

Jaar Steun Focus Status

2011 €6,000 School sponsoring, hernieuwbare energie & 
meubilair voor scholen

Succesvol
beëindigd

2015 €10,000 Kantine bouw & waterpomp voor HELP & 
partnerschool Enfants de Joie 

Succesvol
beëindigd

2017 €5,000 Leadership for Life training, training voor
trainers & educatief material 

Afgerond
Feb - FR

2019 €10,000 Steun studenten tertiaire cyclus 2019-2020



10e verjaardag AnFoundation
(2009-2019)



Getuigenissen
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https://bit.ly/36aJYtb

