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Nieuwsbrief nr 5  -  december 2012 

Korte Samenvatting  

-life updates vanuit Tamatave via wekelijkse contacten met Kim en Colin van HELP 

-dank voor individuele bijdragen – Rotary Genk en Orde van St-Jan (Mr Joop Janssen)   

-actuele context: wereldwijde crisis en dus toenemende armoede in Madagaskar; 

politieke instabiliteit; verdwijnen van steun uit internationale gemeenschap; 

onveiligheid en toename criminaliteit; stakingen in onderwijs en gezondheidszorg; 

onbetaalbaar privé en officieel onderwijs; dalende lonen en toenemende corruptie; 

meer kinderen bieden zich aan bij HELP; geen voedselsteun meer van VN 

-bemoedigend: studenten HELP doen het goed in middelbaar en hoger onderwijs; steun via levering bibliotheek, computers, 

schoolbanken; voedselzekerheid; zorg voor hygiëne; naailessen met opbrengst 

-via AnFoundation in samenwerking met Rotary Genk, Orde St-Jan en vrienden van Oscar werd reeds meer dan 50.000 €  

rechtstreeks overgemaakt aan HELP op 3 jaar tijd  

-drukwerk en kosten voor AnFoundation samenkomsten Kiewit worden gedragen door de stichtster Irma Bollen, familie en enkele 

vrienden. 

Beste vrienden en trouwe supporters, 

Het is weer een tijdje geleden sinds onze laatste nieuwsbrief.  Daarom wil ik jullie nog eens op de hoogte brengen 

met nieuws over HELP en hun partnerorganisaties in Madagaskar. Ikzelf ben ondertussen een jaar terug uit 

Madagaskar en heb me ook wat moeten aanpassen aan een nieuwe job en leefomgeving na jaren in de tropen, ook 

al ben ik terug in mijn vaderland. Niettegenstaande de fysieke afstand ben ik in nauw contact gebleven met Kim en 

Colin; wekelijks wisselen we informatie uit via email en ik ben dus blij om u in deze nieuwsbrief  te informeren  over 

het reilen en zeilen van HELP Madagaskar en de andere projecten die steun genoten via HELP en AnFoundation.  

Sinds oktober 2011 hebben zij ook een engelstalige facebook pagina voor HELP opgestart om ons op dagdagelijkse 

basis op de hoogte te kunnen houden via deze link.   http://www.anfoundation.be/projects/project-help-madagascar/  

Vooraleer jullie onder te dompelen in de keiharde realiteit van Madagaskar wil ik jullie graag nogmaals HARTELIJK 

BEDANKEN voor de grote steun die wij ook in dit jaar 2012 hebben mogen ontvangen. Het is vooral hartverwarmend 

te zien hoeveel onder jullie trouwe supporters zijn geworden via maandelijkse  of wederkerende bijdragen. Alle steun 

telt, klein of groot, eenmalig of wederkerend en is  in deze periode van financiële en economische crisis zeer 

welgekomen. Dus bij deze een welgemeende ‘gasy MISAOTRA BETSAKA’ (dank u in hun taal) aan u allen en ik 

hoop dat onze gemeenschappelijke inzet en bijdrage voor de kansarmen in Madagaskar nog vele jaren mogen 

voortduren.  

Onze steun is cruciaal in de werking van HELP, dat staat buiten twijfel. Dit alles moet  gezien worden tegen een 
achtergrond van politieke  crisis die nu al sinds februari 2009 (bijna 4 jaar) blijft voortduren. Kim en Colin vinden het 
soms zelf moeilijk om toe te geven dat er niet ‘méér’ goed nieuws is, maar eerlijkheidshalve is het belangrijk u een 
beeld te schetsen van de realiteit. Een realiteit die voor de doorsnee malgache met de dag zwaarder wordt. Voor de 
staatsgreep leefde 68% van de bevolking met minder dan 1 dollar per dag, nu zijn het er meer dan 75%. In rurale 
gebieden stijgt dit cijfer tot 80% van de bevolking. 

In 2012 was er 4 maanden lang staking van het schoolpersoneel (Pasen tot en met juli), niet enkel aan de 

universiteit zoals het jaar ervoor maar ook in de lagere en middelbare scholen. Leerkrachten van staatsscholen 

worden niet meer betaald en de maat was vol. Er waren zelfs betogingen en aanvallen van jaloerse studenten uit 

staatsscholen naar privéscholen, onder het motto ‘wij geen recht op onderwijs, jullie ook niet!’. Een dergelijke mars 

richting de school van HELP werd door de politie gestopt en zij konden hun lessen verder zetten hoewel onder 

moeilijke omstandigheden.  Geen onderwijs betekent het failliet van een natie en hypothekeert de toekomst van een 

generatie. Schoolrecht, schoolplicht is voor ons een evidentie maar niet zo in Madagaskar.  

 

 

 

http://www.anfoundation.be/projects/project-help-madagascar/
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Net zoals in 2011 waren er ook weer talrijke stakingen van ziekenhuizen over het hele land, wat tot gevolg heeft dat 

het merendeel van de bevolking geen toegang tot zorg heeft en dat kleine gezondheidsproblemen met de tijd 

levensbedreigend kunnen worden, want slechts een kleine 10% van de bevolking kan private gezondheidszorg 

betalen.  

De politieke impasse zit rotsvast omwille van het winstbejag en ronduit schandalige corruptie van een kleine elite 

politiekers die er baat bij heeft aan de macht te blijven in deze overgangsfase die al bijna zo lang duurt als een 

volledig presidentieel mandaat.  Het land is gegijzeld in deze situatie (‘Après moi le déluge’). Niemand houdt zich echt 

bezig met ‘het regeren’ met als gevolg een volledige anarchie en chaos met verhoogde criminaliteit in alle regio’s. Het 

wettelijk systeem functioneert niet en vaak nemen burgers het recht in eigen handen (‘justice de la rue’) waarbij 

moeilijk onderscheid te maken is tussen heksenjacht en echte aanpak van criminaliteit. Er zijn daarenboven ook 

verschillende gevallen bekend waarbij de politie op zoek naar echte misdadigers, onschuldigen arresteren en zelfs 

folteren. Schending van de mensenrechten komt meer en meer voor. In de rurale gebieden kan men ’s nachts niet 

meer over de wegen reizen en nemen de ‘dahalos’ (veedieven) de controle over hetgeen vaak leidt tot conflicten 

tussen hen en de bevolking of in sommige gevallen leger of ‘gendarmerie’.  De zoveelste presidentsverkiezing datum 

is weer verschoven naar mei 2013 maar wie gelooft het nog. De wereld en de  internationale politiek heeft al lang de 

rug gekeerd naar het eiland in de Indische Oceaan waar strategische, geo-politieke en economische belangen 

gering zijn...Een uitweg? .... “Hoop doet leven” zegt men maar er is momenteel meer wanhoop te vinden. Een 

vriendin uit Tamatave verwoordde het goed: ‘ik sla de krant open en denk dat het die van een jaar geleden is’ ...een 

vicieuze cirkel waar men niet uitgeraakt.  

Enkele concrete voorbeelden vanuit Tamatave: 

 November-December is het litchiseizoen (fruit) in  de economische hoofdstad. De litchi-rush duurt normaal 4 à 5 
weken en levert heel wat seizoensarbeid voor een groot aantal mensen, ook van de armste lagen van de 
bevolking. Omwille van grootschalig gebruik van pesticiden door een groot mijnbedrijf en vermoedelijk ook mede 
door klimaatsveranderingen is de bijenpopulatie dit jaar sterk afgenomen en de verminderde bestuiving van 
bloemen heeft geleid tot een minimale en bijzonder korte oogst van litchis van hoogstens 10 dagen. De 
verwachte tewerkstelling (plukken, transport, sorteren, behandelen, inpakken, ....) in deze periode van het jaar 
bleef dus uit, met alle gevolgen vandien. 
  

 Verschillende opvangcentra waarmee HELP nauw samenwerkt, maken melding van een grote toevloed van 
kinderen omwille van de groeiende armoede. Het gaat hier om families die niet meer voor hun eigen kinderen 
kunnen instaan maar ook opvangfamilies die de aangenomen kinderen (van gestorven familieleden of van 
families uit rurale gebieden) niet langer kunnen onderhouden. Enfants de Joie, een van die partnercentra, moest 
plaats vinden voor 16 extra kinderen in de maand oktober. 
  

 Momenteel is er weer een epidemie van typhus en cerebrale malaria (levensbedreigende vorm van malaria). 
HELP heeft momenteel verschillende zieken onder hun studenten. Kitika (zoontje van Kim en Colin) lijdt 
momenteel aan typhus en zelfs één student is zopas gestorven aan cerebrale malaria. De corruptie in 
staatsziekenhuizen is ook drastisch toegenomen; zij die geen extra geld op tafel kunnen leggen, worden niet of 
minimaal verzorgd. HELP heeft vele zieken ontvangen met ziektes in een vergevorderd stadium omwille van de 
vele stakingen bij de ziekenhuizen. Dit heeft er toe geleid dat gewone gezondheidsproblement tot een 
levensbedreigend stadium escaleren en dan vaak onbehandelbaar zijn. 
   

 In een poging om een oplossing te vinden voor het lage loon van de leerkrachten is het schoolgeld fors gestegen 
en worden er nieuwe eisen gesteld zoals nieuwe uniformen en meer schoolmateriaal. Dit maakt het dus voor 
vele kinderen onbetaalbaar om hun opleiding/onderwijs verder te zetten.  

 
  In de week voor het begin van dit schooljaar had HELP tussen de 100 en 200 ouders elke dag aan hun poort 

om hun kinderen in te schrijven en het was bijzonder stresserend om hieruit diegenen te kiezen die het meest in 
aanmerking kwamen voor hun programma. Ontwikkelingssamenwerking gaat over soms “onmogelijke” keuzes. 
In ASAMA (gecomprimeerde lesprogramma’s voor analfabetische kinderen) tellen de klasjes normaal 30 
leerlingen, maar omwille van de grotere nood hebben ze dit nu opgetrokken tot 36 à 37 kinderen per klas.  

 

Het is niet allemaal kommer en kwel en er zijn wel degelijk ook veelbelovende verhalen van kinderen die het goed 

doen ondanks de onmogelijke context;  
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Enkele voorbeelden: 

 13 augustus 2012: 100% slaagkans van alle HELP studenten van het 6
e
 studiejaar op het CEPE examen hetgeen 

hen toelaat om tot het middelbaar toe te treden. Dit buitengewone resultaat toont aan hoe succesvol het 
gecomprimeerde leerprogramma ASAMA van HELP is teneinde hen te doen toetreden tot het traditioneel 
onderwijs. Bravo voor de leerlingen !  
 

 HELP ondersteunt en volgt verschillende kinderen op in het reguliere middelbaar en dit jaar in juli bleek een 
overgroot deel van deze ondersteunde leerlingen geslaagd in hun BEPC (het verplichte examen tussen lager en 
hoger middelbaar). Dit bewijst dat ondersteuning en verdere opvolging cruciaal is voor de slaagkansen van deze 
leerlingen. 
 

 Eén van HELP’s oudere studenten, Odile, volgt een talenopleiding aan de universiteit (Engels/Frans). Ze heeft 
enorm veel meegemaakt op persoonlijk vlak. Odile heeft op jonge leeftijd een kind  gekregen, haar vader is drugs- 
en alcohol verslaafd en is geestesgestoord geworden en haar halfbroer kwam om in een tragisch accident, haar 
ouders zijn gescheiden, enz ..... Het is dus niet evident voor haar om het zo ver te brengen. HELP steunt haar al 
sinds het jaar 2000. Het sociaal vangnet van HELP en studenten van haar leeftijd in het zelfde programma 
ondersteunen haar dag in dag uit. HELP hoopt dat zij als inspiratie kan dienen voor anderen. Een andere 
studente die HELP ondersteund heeft sinds vele jaren, heeft op 15-jarige leeftijd het baccalaureaat gehaald en is 
te samen met Odile aan de universiteit begonnen. Zij studeert IT op veel jongere leeftijd dan haar studiegenoten. 
Een ongelofelijk succesverhaal !  

 
 Dankzij steun van Genk Rotary en de persoonlijke inzet van Dhr Joop Janssen heeft HELP nu een bibliotheek 

ter beschikking van de studenten met 4 computers ter plekke. De leerkrachten lenen boeken uit aan de 
studenten in het middelbaar. Omwille van enkele logistieke problemen heeft het wat langer geduurd dan 
voorzien maar binnenkort is deze leerruimte toegankelijk voor alle studenten, die nu al heel enthoesiast zijn met 
dit vooruitzicht. Dank aan Genk Rotary!!! 

 

 Sommigen onder jullie kennen onze kameleon pennenzakken die we verkochten op de AnFoundation 

informatiedagen in Kiewit. Deze worden ook in Madagaskar verkocht en maken deel uit van het ‘Lifeskills  
project’ de ‘L’ uit HELP; het aanleren van ambachten, in dit geval naailessen. Er is grote interesse voor deze 
kameleons bij de expat gemeenschap in Tamatave en Madagascar Fauna Group, de NGO die ik voordien 
leidde. Dit creëert dus werkgelegenheid en een inkomen voor een handvol vrouwen 

 
In een van de laatste correspondenties met Kim, sprak ze over een drastische wijziging in de langdurige 

samenwerking omtrent voedselvoorziening tussen HELP en Wereldvoedselorganisatie (WFP). Ze verwees naar een 

Afrikaanse gezegde “Als de olifanten vechten lijdt het gras eronder !” HELP is al jarenlang partner van WFP van 

de Verenigde Naties voor nood voedselhulp in het cyclonenseizoen en samen hebben zij sinds jaren een kantine 

programma voor 6000 leerlingen in een totaal van 26 scholen en opvangcentra voor kansarmen. WFP voorziet in de 

bevoorrading van schoolkantines (voornamelijk rijst en bonen). Dit programma drukt de kosten van de families van 

schoolgaande kinderen, verhoogt het concentratie niveau van leerlingen en bevordert een goede voeding. Omwille 

van de globale economische krisis, heeft het WFP veel minder steun gekregen en van het ene schooljaar op het 

andere deze hulp stopgezet. Concreet wil dit zeggen dat één staflid ontslaan is, een ander op gereduceerd salaris 

geplaatst werd en 5000 schoolkinderen niet langer een gezonde middagmaaltijd krijgen. HELP heeft dit in beperkte 

mate proberen op te vangen door 41 kilo voedsel aan te kopen op dagelijkse basis en op hun kleine binnenplaats bij 

de school voeden ze nu tot 200 studenten per dag in plaats van 140 maar dit kunnen ze moeilijk zonder extra steun 

op langere termijn volhouden.  

Een aangrijpende fotoreeks over de ondervoeding in Madagascar van meer dan de helft van de kinderen onder de 

vijf jaar in Madagaskar vindt u hier:  http://www.irinnews.org/photo/Default.aspx?id=61#.UFrI0DoCLsk.facebook. Dit 

leidt tot vertraagde groei, slechte resultaten op school, verminderde hersenontwikkeling en mentale achterstand. 

Hiervan is HELP getuige bij hun studenten en bij hun drie ‘geadopteerde’ malagassische zonen Angelo, Kitika en 

Rafily (zie foto). 

Tot slot zou ik nog even een project willen toelichten dat dankzij de steun van Orde Sint Jan, (ook hier dankzij de 

energie en motivatie van Dhr Joop Janssen) werd gerealiseerd. Een bijdrage van 6250 € werd gegeven als steun 

voor de school ‘Enfants de Joie’ en ‘Los Bambinos’. Er werden in totaal 105 nieuwe schoolbanken geleverd aan 

beide lagere scholen waardoor de capaciteit van de school vergrootte en de leeromgeving aanzienlijk verbeterde. 

http://www.irinnews.org/photo/Default.aspx?id=61#.UFrI0DoCLsk.facebook
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Afhankelijk van aantal leerlingen en de leeftijd kunnen er tussen de twee en vier leerlingen per schoolbank 

plaatsnemen. Een bijdrage voor jaarsalaris van de leerkrachten maakte eveneens een belangrijk deel uit van de 

financiering. In de school en het opvangcentrum Enfants de Joie werd ook een volledig nieuw sanitair blok gebouwd 

dat hoogst noodzakelijk was voor 1200 kinderen. Ook een waterpomp werd geplaatst. Deze investering in 

infrastructuur is erg belangrijk voor een betere algemene hygiënische toestand. Zowel HELP als AnFoundation  zijn de 

Orde Sint Jan bijzonder dankbaar voor hun genereuze bijdrage tot het creëren van een veiligere, nettere en 

leervriendelijkere omgeving voor zowel leerkrachten als leerlingen van deze twee scholen die in de armste zones van 

Tamatave gesitueerd zijn. Uw bijdrage verandert mensenlevens!  

U leest het, niets is evident, twee stappen voorwaarts, één achterwaarts; desalniettemin is alle steun welkom op 

alle fronten en helpen de lokale succesverhalen, maar Madagaskar heeft nog een hele lange weg te gaan. Het 

eindejaar is in zicht en ik denk  hierbij altijd aan de tegenstellingen: de grote feesten hier, de vele kadootjes, de 

overvloedige feestmalen enz..... Het zijn schrille contrasten met het leven ginder en wij mogen ons gelukkig prijzen om 

hier te mogen leven. Maar het lijkt me essentieel dat geluk te erkennen, te waarderen en een beetje ervan te delen 

met zij die dit nooit zullen proeven en beleven. De levensbehoeften in Madagaskar zijn sowieso primair, elke goede 

hulp grijpt dan ook fundamenteel in op het leven van opgroeiende kinderen en jongeren die nog een heel leven 

tegemoet gaan vol uitdagingen maar ook eventuele kansen en hierbij moeten wij hen steunen zodat  ze een betere 

toekomst hebben.  

Een vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar aan jullie allen en nogmaals bedankt voor jullie steun! 

AN 

 

http://www.anfoundation.be  

http://www.helpmg.org 

ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249  BIC : KREDBEBB 

 

The Radfords : Kim, Colin, Angelo, Kitika & Rafily 

http://www.anfoundation.be/
http://www.helpmg.org/


 

 

N
ie

uw
sb

ri
ef
 A

N
Fo

un
da

ti
on

 n
r 

5 
– 

de
ce

m
be

r 
20

12
 

5 

 

 

 

 

 

Woordje van de stichtster 

 

 

 

 

 

Tamatave  ’s morgens ….De dag ontwaakt met een explosieve wanorde.  Malagassische kinderen veren recht van 

de bamboemat en verlaten hun fragiele optrekje richting HELP. ’t Zand striemt uren tegen hun blote voetjes en laten 

kromgetrokken leestekens na in de grond.  De opvangdag ontwaakt.  Wie staan er dagdagelijks klaar?  Kim en Colin!  

De kleintjes krijgen een warm onthaal jarenlang waaronder drie basisdeugden: goedheid, waarheid en liefde.  Hier 

worden onvoorwaardelijk de kinderrechten en vrede gerespecteerd. 

 

Gerrit Komrij citeert :  

“We weten dat niet alles meevalt 

We moeten zeker niet opgeven 

en dat gaat alleen met liefde” 

 

 

Aan allen die aan Anfoundation meewerken alsook steunen, 

Jullie allen mogen 2013 beginnen met innerlijke genoegdoening 

Jullie allen ontzaglijk bedankt 

 

 

Irma Bollen 


