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Beste sympathisanten, 

Ondertussen zijn er weer 3 maanden verstreken 

sinds de viering van onze 5e verjaardag in Alden 

Biesen op 9 augustus.  Het was een fijn 

samenzijn met rechtstreeks rapport vanuit 

Madagaskar door Kim en Angelo. Voor diegenen 

die er niet konden bij zijn, vindt u de presentaties 

terug op onze website.  In totaal waren we met 

een 130-tal aanwezigen wat voor ons een 

immense steun betekent. Hartelijk dank voor de 

grootse mobilisatie en jullie veelvoudige 

steunbetuigingen. Het is dan ook met veel plezier 

en oprechte dankbaarheid dat ik jullie informeer 

dat wij eind september 11500 EURO steun 

hebben overgemaakt naar HELP vlak voor de 

start van het nieuwe schooljaar, een periode met 

grote kosten en tegelijkertijd een belangrijke start 

voor vele Madagaskische jongeren die zich 

inzetten voor een betere toekomst. Hartelijk dank 

hiervoor aan iedereen voor jullie bijdrage!  

Ondertussen zijn de statistieken van het vorige 

schooljaar (2013-2014) ook bekend en delen we 

graag de resultaten met jullie.  Ze zijn volgens 

ons toch een belangrijke indicatie dat de 

strategische aanpak van HELP en de 

partnerscholen wel degelijk een verschil kunnen 

maken. Zoals we jullie al eerder informeerden is 

het scholensysteem in Madagaskar gebaseerd op 

een serie van examens waarop je moet slagen 

om tot het volgende niveau toegelaten te worden 

en vaak sneuvelen hier kansarme studenten wat 

hen de toegang tot verdere scholing ontzegt. Zo 

is er het CEPE examen, wat je aflegt om van de 

lagere naar middelbare school over te stappen,  
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het BEPC examen als overgang van lager naar 

hoger middelbaar en de BACC (Baccalauréat) 

om na het middelbaar hogere studies te doen, 

voornamelijk aan de universiteit. Met elk examen 

daalt de slaagkans en wordt het dus steeds 

moelijker om verder te studeren.  

HELP sponsort veel leerlingen op alle niveaus 

en heeft leraar Haja in dienst genomen die 

bijlessen geeft het ganse jaar door maar vrij 

intensief voor de examenreeksen. Voor het 

CEPE examen slaagden het afgelopen 

schooljaar alle 29 leerlingen van HELP in het 6e 

studiejaar in hun examen, dus een slaagkans 

van 100% terwijl het nationale gemiddelde 

slechts op 72% ligt. Voor het BEPC examen, de 

overgang van lager naar hoger middelbaar 

liggen de gemiddelde scores lager. Op nationaal 

niveau slaagt 44% van de studenten in het 

examen terwijl de HELP leerlingen daar toch 

goed boven liggen met 62%. 42 van de 49 

studenten gesponsord en begeleid door HELP 

slaagden in dit examen. Voor het Baccalauréat 

wat de toegang tot de universiteit verzekert, is 

de nationale gemiddelde score 39% en dat van 

HELP iets hoger met 45%. Vijf van de elf 

studenten die eraan deelnamen studeren dus 

verder en dit terwijl deze allemaal een 

vertraagde en vaak heel moeilijke start hebben 

gekend in het schoollopen en dankzij HELP en 

dus ook uw trouwe steun de hele schoolcarrière 

hebben doorlopen en nu hogere studies kunnen 

aanvatten.  

 

Voor het nieuwe schooljaar 2014-2015 dat 12 

oktober in Tamatave is van start gegaan, zijn er  
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60 kansarme leerlingen geselecteerd voor de 

HELP school. Zij doen momenteel examens 

wiskunde en Malagasy opdat hun niveau kan 

bepaald worden en dan in de juiste klas in te 

schakelen. Dit wil zeggen analfabete kinderen of 

laattijdige schoollopers die starten met het 

ASAMA programma. Dit is een door de Verenigde 

Naties ontworpen gecomprimeerd lessenpakket 

dat in één jaar het equivalent van 3 jaren lagere 

school overloopt, waarna deze leerlingen in het 

klassiek schoolsysteem kunnen ingeschakeld 

worden.  Daarnaast sponsort HELP opnieuw in 

het komende schooljaar nog een 400-tal 

studenten waarvan de helft naar verschillende 

lagere scholen gaan en de andere helft naar een 

5-tal middelbare scholen in Tamatave en 

omstreken. Voor hen betaalt HELP het 

inschrijvingsgeld en voorzien ze de studenten van 

uniformen en schoolmateriaal. Velen van hen 

eten ook ‘s middags in de kantine van HELP waar 

dagelijks een 250 tal kinderen komen en voor de 

meesten van hen is dit de enige degelijke maaltijd 

die ze per dag krijgen. Uit jarenlange ervaring 

heeft HELP ondervonden dat één goede maaltijd 

per dag uiterst belangrijk is voor de motivatie en 

concentratievermogen van de leerlingen. Met een 

hongerige maag studeren kan natuurlijk niemand. 

 

 

 
Odile wordt vrijwilliger op de Mercy Ships 

 

 

Hiernaast voorziet het onderwijsprogramma van 

HELP ook dit jaar nog in twee extra klassen 

waarin bijles wordt voorzien.  Mr Haja is 

verantwoordelijk voor de bijlessen voor studenten 

van het 3e en 6e middelbaar ter voorbereiding 

van BEPC en BACC examen en geeft hij 4 keer 

per week avondlessen. De andere klas 

concentreert zich op bijlessen in het Frans, één 

voor de leerlingen lagere school en één voor de 

studenten van het middelbaar.  Juffrouw Hany 

organiseert deze extra klassen en bijlessen met 

veel toewijding en geduld.  

 

Het voedselprogramma van de Wereldvoedsel 

Organisatie van de Verenigde Naties is 

ondertussen ook weer opgestart en zorgt ervoor 

dat kantines in veel kansarme scholen elke dag 

een warme maaltijd aan de leerlingen kunnen 

aanbieden. Voedselsteun is ook opnieuw 

voorzien voor tuberculose en aids patiënten in 

de ziekenhuizen. HELP coördineert zoals steeds 

de verdeling hiervan.  Het is een enorme taak en 

zo zorgt HELP voor voedselzekerheid voor 

11500 kinderen, zieken en kansarmen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. is nu een tiener van 15 jaar oud. Toen hij 9 jaar oud was, 

leefde hij bij zijn moeder in Vavatenina, ten NW van 

Tamatave in de brousse, samen met zijn 2 jongere broertjes. 

Hun vader hebben ze nooit gekend. Op een dag ging hij met 

zijn moeder in het bos brandhout zoeken voor het kookvuur 

en de kleintjes werden alleen thuis achtergelaten. Ze speelden 

met lucifers in de strooien hut en een brand ontstond en ze 

werden levend verbrand. De moeder werd ziek van verdriet 

en stierf enkele maanden later. Aanvankelijk was R. op 

zichzelf toegewezen en zocht hij in het woud naar vruchten 

om te overleven. Uiteindelijk nam een vriendin van zijn 

moeder hem mee naar Tamatave. Zijzelf had al negen 

kinderen en kon dus niet in zijn onderhoud voorzien. Van de 

leeftijd van 10-14 jaar verkocht hij yoghurt op de straat van 

Tamatave en verdiende hij zo’n 7 EURO per week, waarvan 

hij 5 EURO aan zijn opvangmoeder gaf. Toen hij hoorde van 

het bestaan van HELP, kwam hij hen opzoeken en gaf hij aan 

dat hij graag wou leren lezen en schrijven. Hij is erg 

gemotiveerd om te leren maar heeft geen goed korte termijn 

geheugen en hij boekt dus traag vooruitgang. Hany, de 

lerares van de bijlesklassen, vooral voor het frans, was zeer 

aangedaan door zijn verhaal en geeft hem nu al een tijdje 

privé taallessen. Hij heeft nog geen enkele les gemist. 
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Voor het gezondheidszorg programma van 

HELP is er een boeiende nieuwe partner 

toegekomen, aangemeerd in de haven van 

Tamatave  voor de komende 8 maanden, Mercy 

Ships . Het schip is een hospitaal met vijf hoog-

technologische operatiekwartieren en bekwame 

medische staf die gespecialiseerd zijn in het 

opereren van aangezichtstumoren, tand-

problemen, verminkingen, verwijderen van 

tumoren en gynaecologische aandoeningen. Ze 

plannen 1000-en patiënten gratis te helpen 

gedurende hun verblijf en concentreren op 

diegenen die normaal gezien geen toegang 

hebben tot gespecialiseerde chirurgische 

ingrepen. Ook al is HELP geen directe partner, 

zijn ze in contact getreden met hen en zorgen zij 

ervoor dat kansarmen die ze al jaren helpen nu 

eindelijk gespecialiseerde interventies aan boord 

kunnen krijgen voor ingrepen (klompvoet, 

brandwonden, aangezichtstumoren, …) Meer 

informatie over dit initiatief kan u vinden op 

http://www.mercyships.org/  

 

 

Zoals u ziet  loopt het goede werk van HELP onverminderd verder en dit is uiteraard enkel mogelijk 

dankzij jullie  onverminderde steun. Nogmaals hartelijk dank om ons al deze jaren te volgen en te 

steunen. Wij hopen deze fijne samenwerking nog lang verder te zetten. Aarzel niet regelmatig onze 

website te consulteren voor up-to-date informatie rechtstreeks vanuit Madagaskar 

http://www.anfoundation.be/projects/project-help-madagascar/ 

 

 

Met oprechte dank aan jullie allen An, Irma, Noëlla 

Meer informatie op http://www.anfoundation.be & http://www.helpmg.org 

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

 Momenteel ondersteunt HELP een 11-tal studenten 

aan de universiteit, waarvan 5 momenteel 

ingangsexamen doen om in november te starten. De 

studenten kiezen voor een opleiding in informatica, 

verpleegkunde, vroedvrouw, en douane ambtenaar in 

de haven. De studenten die al meer ervaring achter de 

rug hebben begeleiden de nieuwe studenten bij hun 

start. Deze studenten zijn een enorme steun voor 

elkaar en hun enthousiasme en motivatie werkt ook 

aanstekelijk voor de middelbare schoolstudenten. 

Pintana en Odile zijn twee jonge vrouwen die beiden 

aan de universiteit starten in november 2014 en die al 

meerdere jaren door HELP gesteund worden.   

http://www.mercyships.org/
http://www.anfoundation.be/projects/project-help-madagascar/
http://www.anfoundation.be/
http://www.helpmg.org/

