Nieuwsbrief nr 9 - december 2014
Beste Familie, vrienden en sympathisanten
Het doet ons deugd deze positieve kerstboodschap vanuit HELP
Madagaskar met jullie te delen. Hieronder volgt de vertaling :
Beste vrienden uit de hele wereld,
Het is hier een warme kerstavond in Tamatave en we blikken tevreden terug
op het afgelopen jaar. HELP heeft op vele manieren kunnen genieten van
jullie vriendelijkheid, vrijgevigheid en ondersteuning en dit van
sympathisanten uit alle hoeken van de wereld; een groot aantal zijn goede
vrienden van ons, maar vele anderen hebben we nog nooit ontmoet.
Sommige van jullie hebben HELP financieel gesteund, anderen waren vrijgevig door donaties van allerlei aard zoals
kleren, stoffen, hygiëne sets, huishoudmateriaal, reparaties en zelfs bewaking voor de school en vaak ook morele
steun. Dank zij al deze steun hebben we de volgende mijlpalen kunnen verwezenlijken dit afgelopen jaar:
- Al onze ASAMA* studenten zijn in juli 2014 geslaagd voor het eindexamen lagere school. Het Ministerie van
Onderwijs heeft ons ASAMA* programma officieel erkend als een van de meest efficiënte programma's en heeft
beslist het uit te breiden op nationaal niveau. Men is alvast hiermee gestart voor het schooljaar 2014-2015. Dit is
uitstekend nieuws voor Madagaskar.
*ASAMA is het intensieve gecomprimeerde lager onderwijs inhaalprogramma voor oudere studenten.
- Voor het eerst in HELPs geschiedenis heeft een student die slaagde in het ASAMA programma 2006-2007 zijn
middelbaar beëindigd en is hij geslaagd voor zijn baccalaureaat wat aanzien wordt als het moeilijkste examen.
Raledo studeert nu aan de universiteit. We zijn bijzonder trots op hem vooral omdat hij een moeilijke jeugd heeft
gehad: zijn moeder is mentaal gehandicapt, zijn tweelingzuster een alleenstaande moeder. Raledo volgt de richting
informatica….. bijna niet te geloven ….. opgegroeid in een omgeving zonder elektriciteit !
-Met de steun van HELP beëindigden negen andere studenten ook het middelbaar en wij betalen hun opleiding aan
de universiteit. De meesten van hen studeren informatica of verpleegkunde. Wij zijn bijzonder opgetogen met het
positieve domino-effect; het vertrouwen van de meest kansarme studenten stijgt dankzij het slagen en leersucces
van hun vrienden. We worden ook stil bij het zien hoe deze studenten fysiek sterker worden en opgroeien tot jonge
volwassenen dankzij 3 maaltijden per dag in de kantine.
-In augustus dit jaar hadden Kim en Angelo (onze oudste zoon) de eer om HELP te vertegenwoordigen in België om
te spreken op de 5e verjaardag van AnFoundation en voor Genk Rotary. We werden als koningen ontvangen!

-Vorige week werd HELP de gelukkige eigenaar van een 10 jaar oude Toyota Landcruiser, gedoneerd door de NGO
ADRA Madagascar. Deze auto met 12 zitplaatsen is net wat we nodig hebben om de grote hoeveelheden rijst en
bonen voor de schoolkantines te vervoeren. Ook voor het vervoer van onze studenten in de stad komt dit goed van
pas.
Dit zijn slechts enkele van de verwezenlijking van het afgelopen jaar maar we wilden in deze feestperiode jullie
danken voor het succes van onze studenten.
Met een diep respect en grote dankbaarheid.
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Daarna volgden enkele lezingen in Georgia en South Carolina in de Verenigde Staten. Wij zijn bijzonder dankbaar
voor de grote donaties die we ontvingen tijdens en na deze evenementen.
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