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Geschiedenis van de stichting Madagaskar
De stichting Madagaskar bestaat sinds 1992. Oprichter was pater Ed Mulderink, een jezuïet,
die woonde en werkte in het district rond Talata Volonondry in Madagaskar. Hij kreeg op het
(inmiddels opgeheven) Aloysius College in Den Haag steun in de vorm van vele acties door
docenten en leerlingen. In het dorp Talata werd een borduuratelier opgericht waar de plaatselijke vrouwen een inkomen verdienden. Door het vrijwel volledig ontbreken van industrie, de
primitieve landbouwmethodes en de vele monden die moeten worden gevoed, is het district
vooralsnog gedeeltelijk afhankelijk van buitenlandse hulp. Stichting Madagaskar richt zich
niet op voedselhulp maar op de instandhouding en verbetering van de onderwijsomstandigheden. Met het geld dat de stichting bij elkaar krijgt, worden schooltjes gebouwd en ondersteund. Ook worden de onderwijzers gesteund met een aanvulling op hun salaris. Jaarlijks
worden de schooltjes bezocht door één of meerdere vertegenwoordigers van de stichting. Zij
doen dit voor eigen rekening.

Bezoek aan het Technisch Lyceum
31 oktober 2016 was voor ons, vertegenwoordigers van Stichting Madagaskar, maar vooral
voor het Technisch Lyceum in Ampahidralambo, een gedenkwaardige dag. Voor het eerst
kreeg de examenklas van het Technisch Lyceum, jongens en meisjes die studeren voor het
baccalauréat, zowel een wiskundeboek als een rekenmachine en een passer in handen. Ze zijn
er ongelofelijk blij mee.

Leerlingen uit de examenklas hebben voor het eerst een
rekenmachine, passer en wiskundeboek in handen.

Het is onvoorstelbaar dat ze al enkele jaren met wiskunde bezig zijn zonder dat ze ooit een
boek in handen hebben gehad. De leraar legde tot nu toe uit met een krijtje op het bord, de
leerlingen schreven alles op, luisterden en dachten mee met de leraar.
Er is bij deze jongelui veel discipline, ze werken doelgericht en ambitieus naar het diploma
waarmee ze een goede kans maken op de krappe arbeidsmarkt.
Binnenkort krijgen ook klas 1 en 2 de beschikking over leermateriaal, zodat ze met nog meer
succes aan hun toekomst kunnen werken. De werkgroep Wereldwiskunde Fonds heeft met
haar schenking van € 2507 aan het Technisch Lyceum een zeer goede daad verricht. Hartelijk
bedankt hiervoor!
Meer informatie over de stichting Madagaskar is te
vinden op: http://www.stichtingmadagaskar.nl/
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