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HELP Madagascar 
• Health – Gezondheidszorg
• Education – Onderwijs
• Life skills Projects –

Vakmanschap aanleren
“To empower the poor 

for self-change”
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Samenwerking AF - Rotary Genk 2011-2020
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 20- FR

2019-
2020

€10,000 Steun studenten tertiaire cyclus
(Finaal rapport voor Dec 2020/Jan 2021)

Laatste Q-
FR Dec20

Totaal €31,000 11 jaar An Foundation €160,000 20%



Covid19 Madagaskar
• 17,000 covid cases
• 250 doden
 Onderschatting, weinig tests, 

gezondheidszorg zwak, maar…..
 Snelle reactive westerse

maatregelen (lockdown)
 Gemidd. leeftijd 19 jr, geen wzc
 Veel blootgesteld aan

epidemieën/ziektes (cholera, 
mazelen, pest, dengue, malaria)

 Tropisch warm klimaat
 Rurale bevolking reist niet

Corona doden
Afrika (18%) 37,000
Europa (10%) 230,000
N/Z America (10%)  580,000
Azie (60%) 205,000



Covid19 Madagaskar
• Epicenter epidemie: Tamatave & Tana
• 03-04/2020: cf Westerse lockdown
• 05-10/2020: ‘urgence sanitaire’
• 09-10/2020: scholen/Uni terug fysiek
• Neveneffecten erger dan virus

– Informele economie
– Meer armoede & ondervoeding
– Internationale steun focus 100%, minder 

vaccinatie campagnes, voedselsteun, 
basis gezondheidszorg

• Covid organics elixir - artemisia (7m)
• Geen internationale vluchten

(mogelijks tot April 2021), import 
produkten veel complexer



Impact covid19 HELP Madagaskar

• Financiele crisis
– Expats in Tamatave gerepatrieerd
– MADACAN (subcontractor Ambatovy) 

$2000/maand
– Australian Trust Fund (Colin aunt): leefloon, 

infrastructuur (huis/school) en andere donaties
– Toegekende donaties werden teruggetrokken
– Kim reis annulatie naar VS (incl fundraising)

Downscaling 
– Team (Sept 2020) ontslag 3 FT stafleden

(lerares, kantinekok, kuisvrouw) & PT counselor
– Programma: geen nieuwe studenten



Impact covid19 HELP Madagaskar
2019-2020
– Continuiteit: kantine, sponsoring studenten, 

distributie lesmaterialen, tutoring, 
gezondheidszorg

– Covid19 extras: 
• productie mondmaskers (500)
• verdeling zeep en ontsmettingsmateriaal
• April-Aug 2020: organisatie voedselverdeling

(250k $) van RISE via ADRA naar HELP 
– Bewaring, lokaal transport
– Team verdelers (tertiaire studenten)
– Rapportering
– 33 ton voedsel verdeeld
– 11 scholen in Tamatave I & II
– 6686 studenten RISE (rijst soja, 

gedroogde groenten, vitamins) 



Impact covid19 HELP 
Madagaskar

2021
– Scholing: Shift nr publieke Uni/Hogescholen
– Kantine: Reductie capaciteit (n=50-75) st/d 

(Claudio)
– Gezondheidzorg: enkel preventieve steun voor

studenten, maar niet voor hele familie
– Partners: Enfants de Joie geen salaris meer voor

de leerkrachten, enkel voor studenten
(Min Communicatie nieuwe sponsor)

– Programma
• L4L training (indien mogelijk - °2016)
• UNICEF Love146 gestopt door financiele

crisis (°2019 )



Project Steun Tertiaire cyclus
• Tertiaire cyclus (ca 80), lange termijn

steun I-II-III. (°2012)
• Career Direct, Leadership4Life
• 65% privé U/HS – 35% publiek
• Begeleiden nr beloftevolle toekomst, 

toegang tot de arbeidsmarkt
• 1 op 200 (0,5%) vervolledigen II

ROTARY €10,000
• Focus privé instituten
• ¼ bijdrage (26,5%) studenten
• Investering in toekomst



Project Steun Tertiaire cyclus
• 04/2020 afstand onderwijs

– Kwaliteit afhankelijk van Uni/HS
– Thuis werk en studie, sommige

video sessies, FB groepen, email
– HELP’s computers, wifi, bib en 

studieruimte op volle toeren

• 07/2020 overgangsjaren terug nr 
school (BACC 27/10 HELP 60%)

• 9-10/2020 privé scholen
11/2020 publieke Uni 
herstart terug fysiek les



Project Steun Tertiaire cyclus

• Verlenging van academiejaar
(Dec 20 privé – Maart 21 publiek)
kortere schoolvakanties

• Continu contact studenten (90%) 
Merendeel zal hun jaar voltooien, 
aantal nog in brousse

• Hoogste impact studenten
verpleegkunde – stages geannuleerd, 
sommige starten terug, andere pas in 
2021, verdere vertraging

• Rapport December 2020



HARTELIJK BEDANKT VOOR STEUN  & VERTROUWEN
MISAOTRA BETSAKA
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