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Beste familie, vrienden en trouwe supporters,
Een dak boven je hoofd, drie maaltijden per dag, stromend water, electriciteit,
toegang tot kwalitatief onderwijs en later een job, een ziekteverzekering en
recht op goede medische verzorging, sociale zekerheid…. en dit alles in een
veilige democratische samenleving met regels, structuur en tegelijkertijd toch
veel vrijheden. Dit zijn de basisingrediënten van het leven van het merendeel
van de belgische bevolking. Deze zekerheden zijn voor ons vanzelfsprekend.
We staan er niet langer bij stil.

Een recent rapport over de ‘verloren jaren van sociaal-economische ontwikkeling in Madagaskar’ van de Wereld
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Bank vat de huidige situatie als volgt samen:
 De economie staat volledig stil en het algehele inkomen per capita is sterk gedaald, terwijl de
bevolkingstoename blijft verdergaan
 De armoede is sterk toegenomen, met meer dan 10% ten opzichte van de periode voor de crisis en dit maakt
van Madagaskar vandaag een van de armste landen ter wereld
 De sociale situatie is sterk achteruitgegaan: meer dan 600 000 hebben sinds de crisis de school verlaten,
ondervoeding bij kinderen is in sommige regios met 50% gestegen. Tal van gezondheidsdiensten hebben de
deuren gesloten.
 Het overheidsbudget komt meer en meer onder druk wat een macro-economische stabiliteit in de weg staat
en het is nu al duidelijk dat de volgende overheid een pak schulden en een enorme achterstand van betalingen
van ambtenaren - niet enkel in onderwijs en gezondheidszorg- zal erven.
 Buitenlandse steun blijft achterwege en is met 30% gedaald en beperkt tot enkel humanitaire programma’s.
 Infrastructuur wordt verwaarloosd omwille van besparingen met slecht onderhoud als gevolg. Daarenboven
brengen de jaarlijkse cyclonen enorme schade toe. Dit alles heeft dan vervolgens ook een impact op de
economie.
 De landbouwsector heeft tot hiertoe ertoe bijgedragen om een voedselcrisis te vermijden maar er zijn
nieuwe risico’s. Huidige sprinkhaanplagen bedreigen de productie en voedselveiligheid. 60% van de oogsten zijn
aangetast en de overheid grijpt niet in.
 Het algemene overheidsbeleid is wellicht het grootste probleem: volledige wetteloosheid, toegenomen
onveiligheid, slecht beleid van de natuurlijke rijkdommen (rozenhout, goud, edelstenen, ertsen), gebrek van
aanpak tegen wijdverspreide corruptie en een gebrek aan transparantie rond het beheer van de staatskas.
 De weerbaarheid van de privé sector staat ook onder druk. Er zijn weinig of geen nieuwe investeringen
(noch nationaal, noch buitenlands) omwille van het onstabiele beleid. De afwezigheid van enige economische
vooruitgang samen met grootschalige problemen op vlak van infrastructuur (vooral wegen en electriciteit) en het
beleidsklimaat schaden de privé sector en alle lange termijn plannen. Er worden geen nieuwe jobs gecreeërd ...
Madagaskar was er al slecht aan toe voor de crisis maar is vandaag één van de armste landen ter wereld. Te veel
politici blijven baat hebben bij een situatie van anarchie, corruptie en politieke machtsspelletjes. De echte prioriteiten
en basisnoden van het malgache volk komen dus niet aan bod. Een politieke oplossing is dan ook dringend nodig.
Het grote probleem is dat de 3 laatste presidenten weigeren het politieke toneel te verlaten en het land in een
houdgreep houden en zich opnieuw kandidaat stellen op de lijst met presidentskandidaten wat in strijd is met het
overeengekomen vredesplan. De Europese Unie en Afrikaanse Unie hebben dit sterk veroordeeld. De voorziene
presidentsverkiezingen gepland voor 24 juli zijn opnieuw uitgesteld tot 24 augustus. Laten we hopen dat ze ditmaal
ook effectief doorgaan.
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http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/06/05/madagascar-measuring-the-impact-of-the-political-crisis
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Terwijl deze zekerheden het absolute minimum zijn voor een waardig
bestaan, zijn deze in Madagaskar tekenen van weelde, ongekende luxe en
het voorrecht van weinigen. In Madagaskar leeft vandaag 92% van de bevolking onder de armoede grens en moeten
ze rondkomen met 1,5 EURO per dag. De bevolking kent dus geen evidenties zoals wij en heeft geen toegang tot
evenwichtige voeding, degelijk onderwijs en basis gezondheidzorg. De politieke crisis sinds februari 2009 heeft de
toestand enkel maar verslechterd en het leven herleid tot een overlevingsstrijd. De criminaliteit is sterk toegenomen,
stroom- en water pannes zijn eerder regel dan uitzondering. Dokters, leerkrachten en proffen staken omwille van het
uitblijven van salarissen. De prijzen van rijst, bakolie en suiker blijven onverminderd stijgen. De levenskwaliteit van
de malgache bevolking is dus zeer sterk achteruitgegaan in de laatste 4 jaren.
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Sinds 4 jaren steunt AnFoundation “HELP Madagascar” en hun wijd partnernetwerk in Tamatave en omstreken. Zij
werken aan een betere samenleving op kleine schaal en geven vooral ondersteuning aan de zwaksten van de
samenleving. Voor zij die “HELP Madagascar” regelmatig via onze website volgen, jullie zullen ongetwijfeld gemerkt
hebben dat Kim en Colin en hun partnerscholen en centra in deze moeilijke omstandigheden blijven verder werken en
zelf nog een tandje moeten bijsteken om degelijk onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening en opleiding voor
de armsten in en rond Tamatave te voorzien. Ik verwijs naar het verslag van Kim en Colin in bijlage (vertaald in het
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nederlands). Op onze website kunnen jullie hierover meer in detail lezen.
We zetten hun inzet soms te weinig in de verf. Hoewel ik wekelijks contact heb met Kim en Colin, updates krijg in
verband met hun verwezenlijkingen, kosten en noden is het vertrouwen zo groot en de verstandhouding door de jaren
zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten hun grote en onbaatzuchtige inzet toe te lichten. Vandaar was het dus
hoog tijd voor deze nieuwsbrief.
Dit jaar werd reeds 3000 EURO overgemaakt in januari. Nogmaals willen we jullie via deze weg hartelijk danken voor
het vertrouwen en de individuele steun die jullie jarenlang aan AnFoundation hebben gegeven. Daarenboven hebben
we tot hiertoe enorm veel geluk gehad om te kunnen samenwerken met Rotary Genk, Vrienden van Oscar, Orde
Sint-Jan . Hoe dan ook hebben we gemerkt dat het steeds moeilijker is om grotere budgetten aan te trekken in tijden
van algemene economische crisis. Individuele steun is dus ook van enorm belang voor AnFoundation, zij het
eenmalig of via een maandelijkse doorlopende opdracht. De continuïteit van steun die wij kunnen bieden is dankzij
jullie mogelijk. Vergeet niet dat kleine sommen voor onze doelgroep in Madagaskar een enorm verschil kunnen
maken; één dagloon is 1,5 EURO, één jaar lagere school kost 35 EURO, één jaar middelbaar 55 EURO, een
beroepsopleiding (naaister, fietsenmaker,…) 100 EURO, een woonst voor minderbedeelden 100 EURO, één
jaarloon voor een leraar 500 EURO.
Dit jaar plannen we geen speciale AnFoundation dag, maar voor ons 5 jarig bestaan volgend jaar hopen we jullie op
een bijzonder evenement te kunnen verrassen, waarover meer info in de volgende nieuwsbrief volgt. Desalniettemin
hoop ik dat deze nieuwsbrief, de fotoreportage in bijlage en rechtstreekse verslaggeving vanuit Tamatave getuigen
mogen zijn van de niet aflatende inzet, continue werking en levensbelangrijke ondersteuning van HELP en partners
voor talrijke kinderen en families.
Wij profiteren van deze gelegenheid om u nogmaals heel hartelijk te bedanken voor uw steun, vertrouwen en
hartverwarmende solidariteit in het streven naar een meer menswaardig bestaan. Individuen kunnen en zullen het
verschil maken voor het Madagaskar van morgen en het is een unieke kans voor ons allen om hen daartoe de kans
te geven.
Met groot respect en dankbaarheid,
AN
http://www.anfoundation.be

http://www.helpmg.org
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Niets is aangenamer dan een vorm van trouw die alles overziet. Dat bewijzen de foto's met stralende engelengezichtjes à la Rembrandt, het verzorgde uiterlijk en goed gevulde bodies. Met eenzelfde betrokkenheid, met
eenzelfde groepsethiek hebben jullie steuners gekozen voor de vrede van de kinderrechten, ver van ons bed met
een niet te verhopen geloof en daadkracht. Niets bestaat als ge niets aanraakt. Daarom verzuchten Kim en Colin
om het steeds groeiende doel " HELP " Madagascar om hulp.
Citaat van Rabindranath Tagore : “ HET WARE DOEL LIGT NIET IN HET BEREIKEN VAN DE GRENS DOCH IN
DE VOLMAAKTHEID DIE GRENZELOOS IS. DE WAARHEID BEMINT HAAR GRENZEN WANT DAAR ONTMOET
ZIJ HET SCHONE. “

Met grote dankbaarheid vanwege Irma Bollen
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http://www.anfoundation.be/projects/project-help-madagascar/
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Woordje van de stichtster
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