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Nieuwsbrief nr 7  -  December 2013 
 

Beste vrienden van An Foundation, 
 

Allereerst willen wij jullie langs deze weg   
fijne kerstdagen en eindejaarsfeesten wensen.  

 

Voor deze NiewJaarsbrief hebben we hieronder rechtstreeks de bedankbrief 
van Kim en Colin  weergegeven in vertaalde en originele Engelse versie. 

 

Evenals HELP Madagascar, is ook An Foundation bijzonder dankbaar voor 
jullie vertrouwen en steun en hopen we deze samenwerking ook  

in het nieuwe jaar 2014 verder te zetten.  
 

Wij plannen voor 2014 een speciale gelegenheid voor de 5
e
 verjaardag van 

An Foundation en vragen jullie dan ook om nu al zaterdagnamiddag 9  
augustus 2014 vrij te houden. Meer details volgen nog ! 

 
 
 
Tamatave, 25 december 2013 
 
Beste vrienden aan de andere kant van de wereld, 
 
Nu kerstmis en de eindejaarsfeesten naderen in 
Madagaskar, willen we graag even de gelegenheid 
nemen om al onze sympathisanten hartelijk te 
bedanken voor het steunen van ons werk. HELP is 
echt een engagement op internationaal vlak en zonder 
jullie steun zou dit nooit lukken.  
 
Zoals vermeld  in onze nieuwjaarskaart in bijlage, zijn 
de presidentsverkiezingen net afgelopen op 20 
december en is het nu wachten tot 7 januari op de 
officiële aankondiging van de nieuwe president van 
Madagaskar. Wij hopen en bidden dat de nabije 
toekomst positieve veranderingen met zich meebrengt. 
Het is moeilijk geweest om toe te kijken hoe een land 
met zoveel potentieel verder en verder achteruit is 
gegaan sinds de staatgreep in februari 2009 .  
 
Net als voor Madagaskar, werd ook HELP dit laatste 
jaar geconfronteerd met hoogtes en laagtes. In 
september en oktober zorgden criminele bendes rond 
ons schooldomein voor enorme veiligheidsproblemen.  
Dankzij een donatie van lokale vrienden in Tamatave 
is er nu een 24 uur op 24 uur bewakingservice en werd 
dit probleem binnen de week verholpen.  
 
Eén van de hoogtepunten van dit jaar was het 
ondersteunen van vier jonge mensen in het starten 
van een academische carrière aan de universiteit: 
twee in computer studies, één in verpleegkunde, en 
één in vertaler tolk Frans-Engels. Het feit dat HELP 
jaarlijks meer dan 100 studenten ondersteunt waarvan 
slechts vier het universiteitsniveau halen, lijkt op het 
eerste zicht niet echt bijzonder. Toch is het heel 
bijzonder voor ons; drie van hen kennen en steunen 
we sinds de lagere school en we zijn ons bewust van 
de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd werden 
en voor welke uitdagingen ze stonden om zo ver te 
geraken; alcoholverslaafde ouders, één-ouder 
gezinnen (zonder vader), extreme armoede,  studeren 
zonder electriciteit, ondervoeding, niet-geplande 
zwangerschappen voor twee van hen, enz.....   

 
Tamatave, 25th December 2013 
 
Dear Friends around the World: 
 
As Christmas day draws to a close in Madagascar, 
we want to pause to thank our friends all over the 
globe for your kind support of our work.  HELP is truly 
an international effort and we could not do it without 
you. 
 
 
As our attached card notes, the presidential elections 
were finished as of December 20th and we are 
awaiting the official announcement of the new 
president of Madagascar on January 7th.  We truly 
hope and pray that there will be positive change in 
the near future.  It has been difficult watching a 
country filled with promise go farther and farther 
downhill since the coup d’état in 2009. 
 
 
This past year has been filled with our own ups and 
downs not unlike Madagascar's. Some frightening 
security issues with bandits in September and 
October have led to our compound now having 
(donated) 24-hour guard service -- which stopped the 
problem within a week.  
 
 
One of the highs of the year has been assisting four 
young people to attend university: Two in 
computer/IT; one in nursing; and one in English 
translating.  Given that HELP assists hundreds of 
students, four reaching university level may not seem 
like much of an accomplishment. However, we have 
known three of them since primary school and 
intimately understand the challenges they have 
faced: alcoholic parents; absent fathers, extreme 
poverty; no electricity by which to study; lack of food 
for consistent meals; unplanned pregnancies (one is 
a father; one is a mother), etc. 
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Het zelfvertrouwen dat deze jonge mensen vandaag 
uitstralen heeft een grote impact op onze andere 
studenten van het middelbaar die hen goed kennen  ... 
en je voelt dat dit bij velen HOOP geeft!  
 
Daarenboven nemen we vanaf januari 2014 een 
nieuwe uiterst competente leraar aan voor het 
coachen van onze oudste studenten in wiskunde en 
wetenschappen om hun slaagkansen te verhogen voor 
‘het baccalauréat’, het overheidsexamen om  te mogen 
starten aan de universiteit of hogeschool.  
 
HOOP VERWEKT NIEUWE HOOP! Dank u voor de 
talrijke manieren waarop jullie ons blijven 
aanmoedigen – met donaties van geld of materiaal, 
door mooie gebaren, ondersteunende woorden of zelfs 
gebed.  
 
Jullie geven ons op deze manier hoop en we geven 
deze hoop graag verder door!   
 
 
Vrede en vreugde aan jullie allen in 2014 
 
Nogmaals hartelijk dank!  
 
Kim & Colin 
 

  
 
 
 
To see the confidence that these young people have 
and to see the ripple effect it is having on our other 
high school students who know them -- well, what you 
sense is HOPE.  
 
Beginning January 2014, we have hired a very 
competent instructor to tutor our upper-level students 
in math and science to give them every opportunity to 
pass the government exams needed for a high school 
degree and university entrance. 
 
 
HOPE BEGETS HOPE. Thank-you for the ways that 
you encourage us -- with donations of money or 
goods, through kind words and gestures or through 
prayer.  
 
 
You give us hope -- and we love passing it on! 
 
 
 
Blessings, peace & joy in 2014! 
 
Thank-you again, 
 
Kim & Colin 

 

 

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

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