Nieuwsbrief nr 3 - augustus 2011
Beste lezers,

Terwijl ik hier in de luchthaven Paris Charles de Gaulle wacht op mijn vlucht
naar Antananarivo, Madagascar, blik ik heel tevreden terug op de
ANFoundation Dag van zaterdag 6 augustus 2011. Met veel plezier mochten we
iets meer dan een 100-tal geïnteresseerden verwelkomen. Voor zij die er niet
bij konden zijn, vat ik graag de hoofdlijnen samen.
Deze tweede ANFoundation Dag werd vooral georganiseerd om aan alle
„donoren/supporters/fans‟ een update te geven over de activiteiten die
gerealiseerd werden dankzij uw steun. Dit gebeurde in de vorm van inleidende woorden van de stichtster, Irma
Dochez-Bollen, welkomstwoord van mijn moeder Noëlla Heyman. Mama presenteerde eveneens een kort filmpje
van ons bezoek aan HELP in Madagascar, einde maart 2011. Vervolgens gaf ik een presentatie waarin de huidige
situatie van Madagascar werd toegelicht, een presentatie van HELP en een inzage in het budget. De avond werd
opgeluisterd door culturele bijdragen in vorm van poëzie door Luc Vandenbosch en gitaarmuziek door Luc Snoeckx,
nonkel Pat (Patrick Bollen) samen met zijn muziekleraar Gert Hubert. Hartelijk dank aan de artiesten voor hun
bijdrage. Tijdens poëzie en muziek werden foto‟s geprojecteerd over de organisaties die we steunen evenals
sfeerbeelden over Madagascar. Tot slot dronken we op de toekomst van ANFoundation en de vele kinderen van
HELP. Een kleine Mada-shop gaf wat couleur locale aan de avond en bracht 1000 EURO op.

*ASAMA is het VN-gecomprimeerde schoolprogramma dat in 9 maanden tijd 4 jaar lagere school comprimeert en een inhaalbeweging toelaat
voor ongeletterde leerlingen of zij die nooit de middelen hebben gehad om regelmatig naar school te gaan en dus vrij laat beginnen leren.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en voor uw trouwe steun.
U vindt op onze website www.anfoundation.be de presentaties van de ANFoundation avond, evenals inleiding door
Irma, welkom van Noëlla, filmfragment en de geprojecteerde foto‟s van HELP en RAYONS DE SOLEIL, evenals de
sfeerbeelden van Madagascar.
Budget
An Foundation werd opgericht 21 April 2009 en bestaat dus ondertussen een goede twee jaar. Het is met grote trots
dat we kunnen melden dat er een totaal van 24 513 EURO werd ontvangen als steun. Dit komt overeen met 32 613
USD. Deze steun kwam uit vele hoeken en in de vorm van maandelijkse stortingen voor sommigen, eenmalige
bijdragen, en ook organisaties die grotere bijdragen sponsorden. Voor een kleine stichting als de onze is dit een
aardig bedrag, zeker als u beseft wat men allemaal kan verwezenlijken in Madagascar voor dit bedrag. Als
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De presentatie van HELP was op aanraden van Irma gestructureerd rond het levensverhaal van Fabi. Fabi is een
18-jarige student die door HELP al ettelijke jaren gevolgd en gesteund wordt. Zijn levensverhaal en vooral de
uitdagingen en problemen waarmee hij dag in dag uit geconfronteerd wordt, licht goed de realiteit toe van vele
kansarmen die HELP steunt en stond model om de vele activiteiten die HELP realiseert te beschrijven. Fabi is een
jongen die geboren werd in een leprafamilie en die zijn vader op jonge leeftijd verliest terwijl zijn moeder schizofreen
wordt. Hij wordt opgemerkt door HELP en opgenomen door een „lepra‟ pleeggezin en wordt aanvaard voor het
gecomprimeerde ASAMA* leerprogramma bij HELP. Vervolgens sponsort HELP zijn middelbare school. Hoewel het
niet allemaal van een leien dakje loopt en de vele familieproblemen zijn schoolprestaties beïnvloeden, pakt Fabi
dankzij de morele en financiële steun (in vorm van voedselzekerheid en kans op studeren) van HELP de draad weer
e
op en is hij vandaag een jonge man in de top van zijn klas, het 3 middelbaar, met ambities om verder te studeren en
ergens te komen in zijn leven. De steun en aanwezigheid van HELP, zijn toetreden tot de kerkgemeenschap en de
scouts hebben hem geholpen om door te bijten en meer zelfvertrouwen en waardigheid te genereren. Fabi‟s verhaal
is een les in nederigheid voor ons allen en toont dat als men de wilskracht heeft, men zeer moeilijke
levensomstandigheden kan overwinnen tezamen met HELP en zo werken aan een betere toekomst. Fabi en zoveel
anderen in zijn situatie kunnen dit enkel met onze steun, waarvoor zijn grote dank!
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voorbeeld; 32 613 dollar komt overeen met 16 306 daglonen oftewel 44 personen een jaarlang dag in dag uit betalen,
ofwel 1254 leerlingen 1 jaar naar de lagere school sturen of evengoed 725 studenten naar het middelbaar laten gaan
of evengoed 32 jaarlonen van leraren en leraressen. Dus ook al lijkt dit bedrag misschien niet enorm, we komen er
een heel eind ver mee. Als voorbeeld gaven we meer detail over het jaar 2010 met vermelding van het type steun. Zo
ziet u dat 75% van alle steun rechtstreeks gaat naar HELP, een christelijke non-profit organisatie die werkt rond
gezondheidszorg en onderwijs. De steun gaat voor 14% naar gezondheidszorg, vooral in de vorm van
malariabehandeling, tandenverzorging en andere kleine of grotere urgenties. Een andere 14% gaat naar de ASAMA
kantine die elke dag een 150-tal studenten „s middags eten geeft en naar ASAMA les materiaal. 12% gaat naar de 3
leraressen die het ASAMA programma runnen en die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Vervolgens gaat een 35% naar
sponsoring van leerlingen in zowel lager als middelbaar onderwijs. Dit is ondersteuning voor straatarme kinderen die
anders niet naar school zouden kunnen gaan. Verschillende van deze studenten zijn ASAMA leerlingen die verder
worden opgevolgd en ondersteund door HELP. In 2010 kozen we er ook voor 24% van het budget aan RAYONS DE
SOLEIL (zonnestralen) te geven. Dit is een „uniek‟ dagcentrum voor gehandicapte kinderen in Tamatave, in het
bijzonder voor hydro- en microcefale kinderen. Zij kunnen hier terecht voor massage therapie, bewegingsoefeningen
en het geeft vooral ook de ouders de kans om beter met de handicap van hun kinderen om te gaan en om andere
huiselijke taken of jobs te doen. Rayons de soleil bestaat sinds 2006 en kreeg steun van Franse organisatie die
eensklaps na de politieke crisis alle steun terugtrok. Het centrum moest gesloten worden omwille van achterstallige
huur. Na advies van HELP die jaren samenwerkte met hen en een volledig vertrouwen en grote bewondering heeft
voor Mme Zarasoa (directrice Rayons de Soleil), besliste de ANFoundation om hen te helpen met achterstallige huur
wat toeliet om opnieuw het centrum 3 dagen per week te openen en in de tussentijd een nieuwe donor te
identificeren.
Zoals u leest, het geld komt goed terecht en bij hen die dit het meeste nodig hebben. Wat volgens ons de sterke
punten zijn van ANFoundation is dat de fondsen direct en integraal ter plekke gaan en geïnvesteerd worden in
activiteiten, leraars, studiekosten, schoolmateriaal en medische hulp voor kansarmen die dit anders zou ontzegd
worden. Op het volledige bedrag betaalden we slechts 123 EURO kosten wat overeenkomt met 0.5% van alle steun
wat moeilijk te evenaren zal zijn in gelijk welke andere organisatie. Ook het organiseren van de ANFoundation Dag,
het drukwerk, de website kost de ANFoundation niets maar is wederom mogelijk door de genereuze steun van onze
fans en supporters die ook hierbij helpen.
ANFoundation dankt u allen voor uw vrijgevigheid en steun om de armste malagasy een menswaardig bestaan te
geven hetgeen ze net zoals u en ik verdienen!
In hun naam dank ik u ten zeerste: Misaotra betsaka! (=dank u in malagasy) - AN BOLLEN

HELP
Gezondheidszorg
ASAMA cantine & materiaal
Sponsoring studenten lagere school ( n=111)
Sponsoring studenten in middelbaar & universiteit (n=70)
Salaris 3 leraressen gedurende 1 schooljaar
RAYONS de SOLEIL
TOTAAL

USD
2,436
2,426
2,886
3,166
2,120
4,085
17,119

%
14
14
17
18
12
24
100

Woordje van stichtster :Men kan soms stellen dat het leven staat voor verbrokkeling! Daar dreigen af en toe dingen
in duigen te vallen buiten ons om. Mensen kennen soms solidariteit in het opzichtelijke en aantoonbare maar niet zo
bij de Malta Ridderorde van Sint Jan. Niet zo bij VZW vrienden van Oscar onderdeel van de Mobiele School. Niet zo
bij Rotary Genk.
Al deze verenigingen hebben hun hart en ziel bewogen om te steunen aan HELP Madagascar langs ANFoundation.
Totaal verbluffend geloven ze in ons en hebben veel gewonnen met hun gebaar. Hun bijdrage was bij Kim en Colin
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An Foundation 2010
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"het grote lot winnen". Onbaatzuchtigheid door elk individu van de vereniging en daarvoor immense dank.
Irma Bollen
Madagascar: The bigger picture & De alles onthullende context (in cijfers)
Bevolkingsgroei/explosie: In 1999 telde Madagascar 10 miljoen inwoners, in 2011 zijn het er al 20 miljoen en
schattingen ramen de totale bevolking op 30 miljoen inwoners in 2023. Een malgache vrouw heeft gemiddeld 4.8
kinderen. De zwakke economische groei (0.6%) kan onmogelijk deze sterke jaarlijkse bevolkingsgroei (3%) volgen.
Armoede & economie: In 2010, leeft in Madagascar 86% van de bevolking onder de armoede grens van 2 dollar per
dag. 61% van hen leeft op minder dan 1 dollar per dag. In 2005 was dit percentage slechts 77%. De helft van de
bevolking is chronisch ondervoed. Volgens het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en the CIA „scoort‟
e
e
Madagascar op 8 - 9 plaats op de toplijst van armste landen ter wereld. In Juni 2011 werd Madagascar door Forbes
uitgeroepen tot slechtste economie van de wereld omwille van slecht politiek beleid, alomtegenwoordige corruptie en
gebrek aan economische groei. Dit is in grote mate te wijten aan de politieke crisis dat het land ondergaat sinds
februari 2009 en waar nog steeds het einde niet van in zicht is.
Onderwijs: Recente statistieken tonen aan dat slechts 73% van de leerlingen die aan het lager onderwijs beginnen,
deze primaire cyclus beëindigen. De wereldarbeidsorganisatie (ILO 2010) stelt vast dat de kinderarbeid groeit en de
ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties stellen vast dat 29% van de bevolking ongeletterd is en dat dit in
de rurale gebieden 70% van de bevolking uitmaakt. Er is nu al een enorm gebrek aan leraren, scholen en klassen,
maar dit dreigt een reuze probleem te worden in 2023 met de geschatte bevolkingsexplosie.
Natuurbehoud & toerisme: Madagascar mag dan wel een hotspot in de biodiversiteit zijn, nooit ging het zo slecht met
het milieu. Sinds de politieke crisis is er illegale houtkap van duurzaam hardhout zoals het rozenhout en ebbenhout
in de beschermde gebieden, Madagascar‟s laatste 20% resterende regenwouden. Niet enkel de flora is sterk
bedreigd ook de endemische unieke fauna moet er aan geloven. De illegale dierenhandel, vooral in reptielen naar
Azië was nooit zo groot en lucratief. Jammer genoeg ontbreekt het aan politieke wil om deze handelspraktijken tegen
te houden en wordt dit tezamen met goud- en saffiermijnen als laatste nationale bron van inkomsten gezien. Terwijl
in 2008 het eiland bijna 400 000 „eco‟-toeristen verwelkomde, is dit evenzeer door de crisissituatie teruggelopen tot
de helft in 2010.

Dank je wel van Kim & Colin Radford-Baldwin (stichters en drijvende krachten HELP) :
“To the Bollen Family and An Foundation supporters: Fabi, the Radfords and HELP couldn’t do it without you!
Words are inadequate to express our thanks at your generosity which allows us to help those like Fabi who have
started out with so little, but deserve so much more. We have dozens of “Fabis” who have similar stories and who try
equally as hard to make their future better. We have dozens of other students who we are still learning how to reach
in the best way possible so that they too will have a better future – even if that doesn’t include a high school or
university degree.
Thank you mille fois for the kindness that you show to these children who you will probably never meet! Your
donations are literally changing and saving lives.
In 2010, the generosity of An Foundation supporters made up 30% of HELP’s annual budget.”
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Politiek & Internationale samenwerking: Als eiland te midden van de Indische Oceaan valt Madagascar sowieso al
vaak in de vergeethoek. De huidige overgangsregering die de macht nam na staatgreep geniet geen internationale
erkenning van Verenigde Naties (VN), Afrikaanse Unie (AU), Europese Unie (EU) en zelfs het Zuid Afrikaanse
Ontwikkelingscommittee (SADC). Deze internationale instanties evenals de Wereldbank en USAID hebben hun
steun aan Madagascar bevroren, wat neerkomt op een 600 miljoen euro minder per jaar voor de overheid. Dit is een
zware domper voor een overheid die voor 70% afhangt van buitenlandse steun. China en Arabische landen tonen
nog enige interesse op economisch vlak maar vaak met dubieuze condities. Madagascar is dus momenteel volledig
geïsoleerd wat de internationale politieke arena betreft.
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Woorden van Kim en Colin vertaald in het Nederlands :
Aan de Familie Bollen en weldoeners van de ANFoundation; Fabi, de Radford familie en HELP zouden zonder jullie niet
slagen in al onze verwezenlijkingen! Woorden schieten tekort om onze dank juist weer te geven voor jullie
vrijgevigheid waardoor we kinderen zoals Fabi kunnen helpen. Zij zijn hun leven gestart met het absolute minimum
maar verdienen zoveel meer. Wij hebben dozijnen “Fabi‟s” die een vergelijkbare levenssituatie hebben en die allen
heel hard proberen hun dagdagelijkse leven te verbeteren en werken aan een betere toekomst. Wij hebben zoveel
andere studenten die we proberen aan te leren wat de best mogelijke weg is voor hen naar een betere toekomst –
zelfs als dit geen middelbaar of universiteit inhoudt.
1000 maal dank voor het warme hart dat jullie toedragen aan deze kinderen die jullie waarschijnlijk nooit zullen
ontmoeten. Jullie donaties veranderen werkelijk mensenlevens!
30% van het jaarlijkse budget van HELP bestond in 2010 uit donaties van ANFoundation!

Het doel van het leven bestaat erin alles leven te geven (Novalis). Wat wij doen is kleinschalig, maar onze inzet kan
niet sneuvelen door een alledaagse tegenslag ! Een uitgerangeerd kind uit Madagascar, een verstotene,een
onschuldige , zij allen kennen een lief gebaar, krijgen een warme hap , ondergaan opleiding en verzorging van Kim
en Colin alsook van mijn bijzonder petekind An Bollen.
Grote dank - Irma Bollen.
http://www.anfoundation.be
http://www.helpmg.org
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