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02 Juni 2013 
Beste vrienden van An Foundation & HELP Madagascar: 
 
2013 was een jaar vol veranderingen voor HELP Madagascar, met veel extra werk maar ook met  voordelen voor 
HELP’s studenten en partners.  Wij (de Radford familie) werken nu al  14 jaren in Madagaskar.  De afgelopen 
jaren hebben we onze inzet uitgebreid door  technische en financiële bijstand te leveren aan lokale partners die 
HELP’s visie delen om de levensomstandigheden van de armsten, met inbegrip van de gehandicapten te 
verbeteren . 
 
Helaas, blijft de economische situatie in Madagaskar verslechteren ten gevolge van de aanhoudende politieke 
crisis. Recent nieuws wijst erop dat de presidentsverkiezingen (gepland voor juli 2013) alweer uitgesteld zullen 
worden. HELP heeft het afgelopen jaar dan ook meer hulpverzoeken ontvangen dan ooit tevoren.  De vraag naar 
schoolhulp kwam zowel  van individuele families als van partnerscholen die overheidssteun of externe steun 
verloren zijn door de politieke crisis. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de zeer gulle donaties ontvangen via de 
AnFoundation, omdat ze ons in staat stellen niet alleen om onze eigen werking te versterken, maar ook de 
steun van HELP uit te breiden naar onze lokale partners. Heel erg bedankt voor de belangrijke rol die jullie 
spelen  om ons levenswerk en dat van onze partners verder te zetten.  
 
Hier enkele hoogtepunten sinds ons schooljaar 2012-2013 begon:  
 

 HELP heeft momenteel drie fulltime klassen van 65 studenten: een 5e leerjaar, een inhaal 5e leerjaar en 6e 
leerjaar. Twee van onze leerkrachten zijn bevallen dit jaar van twee mooie meisjes: Hillary (Mme Tahina, 5e 
leerjaar lerares) en Julianna (Mme Jeanine, 6e leerjaar lerares). Hun zwangerschapsverlof heeft ervoor 
gezorgd dat lerares Hany het druk had om alle lessen te geven. Mme Hany en Mme Juliette van “Terre des 
Enfants”, een van HELP’s partners, hebben ook een lerarenopleiding georganiseerd tijdens de paasvakantie. 
We zijn erg blij dat Mme Lova nu ook gekwalificeerd is als lerares en kan bijspringen tijdens toekomstige 
afwezigheden. Vijfenveertig HELP studenten zijn nu ingeschreven om het CEPE examen (het 
overheidsexamen tussen lagere en middelbare school) te doen op 16 juli. Meer dan 350 externe studenten 
worden ook door ons programma gesponsord van kleuterschool  tot universiteit. 

 

 Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) meldde ons in het begin van het schooljaar 
2012-2013 het  ontmoedigende nieuws dat ze alle schoolkantine projecten aan de oostkust gingen sluiten 
omwille van een gebrek aan financiering. Veel van HELP’s partnerscholen zag een daling in opkomst toen er 
geen kantine meer was, omdat de ouders niet zowel het schoolgeld als de maaltijden voor hun kinderen 
konden betalen. Gezien deze situatie werd HELP's eigen kantine op het terrein uitgebreid tot 200 studenten 
om kinderen voedsel te geven  die elders niet konden eten.. 
 
In maart 2013, besloot WFP om de kantines opnieuw terug te financieren. Ongeveer 6000 leerlingen in 25 
basisscholen en weeshuizen worden nu gevoed met een pap ontbijt en warme lunch, van maandag tot 
vrijdag. HELP is verantwoordelijk voor het vervoer en de levering van rantsoenen (rijst, gedroogde bonen, 
olie en maïs, soja pap), het toezicht en de controle of de scholen de kantines runnen volgens de WFP 
regelgeving, het inzamelen van statistieken omtrent het aantal geserveerde studenten en het bestellen van 
nieuwe rantsoenen op basis van alle gegevens. HELP is bijzonder blij om meerdere nieuwe scholen en centra 
in dit programma op te nemen.  

 

http://www.helpmg.org/
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 In een apart, maar verwant initiatief, heeft WFP ook aan HELP gevraagd om een project te overzien voor 
patiënten in behandeling voor tuberculose (TBC). In tegenstelling tot de warme maaltijden voor de 
schoolkantines, worden voor dit project droge rantsoenen uitgedeeld aan TBC-patiënten in behandeling in 
twee ziekenhuizen in Toamasina, een landelijke kliniek in de buurt van Park Ivoloina (onderdeel van het 
project dat An Bollen stuurde) en een kliniek in Mahanoro , een kustplaats 5,5 uur ten zuidoosten van 
Toamasina. Bijna 2000 patiënten krijgen zo nutritionele ondersteuning om zowel hun gezondheid te 
verbeteren en hen te motiveren om hun zes maanden durende behandeling TBC te vervolledigen. De 
voedselpakketten worden uitgedeeld tot 3 maanden na behandelingen om het de patienten toe te laten om 
op kracht te komen. Gezien 9% van de TBC patiënten in Madagaskar hun behandeling niet vervolledigen tot 
het einde, is voedselhulp één van de belangrijke stimulantia om te helpen voorkomen dat er een toename 
van multiresistente tuberculose komt. 

 

 In januari 2013 kreeg HELP de gelegenheid om de overschotjes op te halen van fruit en groenten bij een 
lokale groothandelaar in Tamatave. Elke dinsdag, gaan drie HELP staf minstens 100 kilo fruit en groenten 
ophalen  die worden gebruikt in HELP’s kantine en één of twee andere partnerscholen naargelang de 
hoeveelheden het toelaten.  Onze studenten hebben veel baat bij extra snacks van fruit en extra groenten in 
hun dieet, waardoor we één lunch per week kunnen vervangen door een stoofpot van uitsluitend 
geschonken groenten - geserveerd met rijst.  

 

 Veronique is de jonge vrouw die de kameleon pennenzakken, die velen van jullie al hebben gezien en 
kochten. Lokale bestellingen kenden een piek in de kerstperiode and ze werkte 70 exemplaren of in minder 
dan een maand. Ze heeft twee andere medewerkers opgeleid om haar te helpen en heeft twee nieuwe 
patronen, waaronder een mini-gevulde kameleon die ze lokaal verkoopt als kerstboomversiering voor de 
buitenlanders. 

 

 Naast al deze activiteiten, blijft HELP financiële en/of technische ondersteuning geven aan de lokale 
stedelijke en landelijke partners, waaronder vier scholen/kleuterscholen, een weeshuis, een centrum voor 
kinderen met meervoudige handicaps, een voedingscentrum voor ondervoede kinderen , en drie 
consultatiebureaus voor slachtoffers van huiselijk geweld. 

 

 Hoewel de plannen slechts langzaam vorderen, zal Theophile, een oud-student van HELP eindelijk naar 
Australië reizen voor zijn spinale chirurgie dit jaar, waarschijnlijk tijdens de schoolvakantie. HELP gaat 
daarnaast ook verder met andere medische en tandheelkundige activiteiten, zowel op hun eigen site als via 
het netwerk van providers rond Toamasina. De politieke crisis heeft een grote invloed op de staats- 
gezondheidszorg, omdat hun diensten meer sporadisch worden wanneer salarissen niet worden betaald of 
medicijnen niet tijdig aankomen. We hebben rapporten gelezen die aangeven dat 70% van de landelijke 
klinieken niet meer functioneren door een gebrek aan personeel en medicijnen. 

 
We hebben dit jaar al moeilijke tijden doorgemaakt, onder andere door  diefstal van geld en papierwerk uit het 
voertuig van HELP en dit is  ontmoedigend; maar we zijn gesterkt door de manier waarop onze Malagassische 
partners met oprechte zorg en vriendelijkheid zich bekommeren om  ons welzijn. Het is een voorrecht om met 
hen samen te werken. Uw giften aan de AnFoundation maken deel uit van een solidair netwerk van steun zodat 
HELP en hun partners de malgache kunnen blijven ondersteunen. 
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid! 
 
Met grote dankbaarheid, 
 
 
 
 
Kim Baldwin Radford     Colin G. Radford 
Co-Founders/Co-Directors 


