
Hallo iedereen, 
 
Voorbereiding vrijwilligersreis 2019 
Hier het verslag van onze 1ste vergadering van  za 1 dec. 
 
A. Verwelkoming en voorstelling van zichzelf 
– Waren aanwezig : 
Nathalie Arts: nathalie.arts@outlook.com 

Celestien Gils: celestien.gils@hotmail.com 

Anneleen Kiebooms: anneleen.kiebooms@hotmail.com 

Ann Boerave: annboeraeve@hotmail.com 

Verontschuldigd:   Lisa Casier: lisa_casier@hotmail.com 

 

– We hebben ook al overlegd over het tijdstip van de reis. De 
aanwezige mensen neigen ertoe de reis te laten doorgaan in juli en  
1ste week augustus . Er kan nog worden geschoven met de data, 
en je kan eventueel zelf later aansluiten bij de groep  (je maakt dan 
de reis alleen) of iets vroeger afhaken. 
– We voorzien aan te komen op een zondag, zodat we de ganse 
schoolweek kunnen meemaken en nog enkele rust en reisdagen 
kunnen inplannen.(3x7= 21 d. We kunnen nog 2 à 3 dagen 
toevoegen, om eventueel enkele daguitstappen te maken (onderling 
overeen te komen). 
– 3 van de 4 mensen zijn vroeger al op vrijwilligersreis geweest. 
– We hebben ook Franstalige hogescholen aangesproken (kwestie 
van ook native sprekers mee te hebben voor correcties). 
– De verslagen worden in de toekomst ook in het Frans 
doorgegeven om  ons Frans te oefenen. 
  
B. Informatie over land  en toelichting van het project 
 
– Madagascar is 4de grootste eiland in wereld 
– Grootte: Frankrijk en Belgie samen 

– Madagascar zat 110 miljoen jaar geleden vast aan Afrika 

– Het grootste deel van fauna en flora komt nergens anders voor (is 
uniek) 

– 80 % van de natuur is door mensenhanden vernietigd , maar het 
is nog steeds een heel mooi land,  met vriendelijke en  
toegankelijke mensen 
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- Madagascar heeft slechts 1 doorgaande aangelegde weg,van 
noord naar zuid (met vertakkingen die nu in aanleg zijn.) 

– Politieke en economische situatie:het  land zit in een diep dal. 
Eerst hebben ze 5 jaar geen regering gehad, daarna een 
waardeloze regering (slaagde er niet in om de neerwaartse spiraal 
om te keren en corruptie was alom tegenwoordig ) 

–  Dit  jaar zijn de scholen 3 maanden gesloten geweest wegens 
staking van de leerkrachten ( leraars niet betaald en voedselcrisis 
bij gezinnen met schoolgaande kinderen.,geen financiele  en 
materiele ondersteuning van de overheid) 

Nu zijn er opnieuw verkiezingen . Het valt af te wachten wat de 
nieuwe regering brengt. 
– De beste reistijd: van mei tot en met september: 

– Klimaat:Tropisch klimaat, met frisser droog seizoen en warm nat 
seizoen. T° tussen 20 en 35 graden. 
– Taal : 2 officiele talen :Frans en Malagasy 
– Inwoners: 21 miljoen,2 grote groepen: van Afrikaanse afkomst en 
van Aziatische afkomst 
– Tijdsverschil: onze zomertijd: 1 uur later in Mada, 2 uur in ons 
winterseizoen 
– De nationale munt is ariary  Ter plaatse kan je enkel in ariary 
betalen. Neem dus voldoende geld mee in euro’s of en dollars om 
in te wisselen.bij de luchthaven. Kijk op wisselkoers voor huidige 
waarde ariary... 
– Voor verdere info; kunt u terecht op volgende websites: 
www.madagascar-contacts.com 
www.parcs-madagascar.com 

www. Madagascar-tourisme.com 
www.123madagascar.com 

www.madagascar-vision.com 

www.madagascar.karthala.com: voor boeken 

– Voor foto’s en videos: Flickr en Youtube 
– Voor reisgidsen: in de bib of De Zwerver 
– Wil je nog meer info, dan kan je kijken op de websites van 
georganiseerde reizen: Koning Aap- Sawadee- Shoestring- Djoser- 
enz… 
 
 Wat heb je nodig om naar Madagascar te gaan? 
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– een europees paspoort  dat nog 6 maanden geldig is  bij 
terugkeer uit Mada- 
– een toeristenvisum: bij aankomst in de luchthaven van Ivato in 
Antananarivo (hoofdstad) kan je er een aanschaffen. 
Neem een visum voor 30 dagen 
 – Maak van al je documenten een fotokopie, en steek ze op 
verschillende plaatsen, zodat je bij verlies  nog wat achter de hand 
hebt . 
– Vaccinaties: niet verplicht maar sterk aangeraden:vaccinatie 
tegen gele koorts en cholera en hepatitis A en B. Vraag of je  
zorgverzekering de vaccinaties vergoed. 
– Voorzie een muskietennet en muggesprays voor s’avonds (naast 
kledij met lange mouwen en lange broekspijpen en eventueel een 
katoenen lakenzak. 
– Er is Malaria in sommige streken van Madagascar. Wij verblijven 
op een hoogplateau , waar de kans van infectie minder is ,maar 
preventie is toch aangeraden. Tegenwoordig is Malarone het meest 
aanbevolen product om te nemen. 
– Neem een antibioticum mee met een breed spectrum, 
antidiarheepillen(immodium,actieve kool), wat pijnstillers en 
koortsremmers. Heb je vlug maagklachten, neem dan een 
maagbeschermer mee (buscopan,of andere. Ook pijnstillers en 
koortsremmers kan je meenemen(paracetamol,ibuprofen) 

Volg de raad van je huisarts ivm deze produkten.    
– Er is ook sporadisch pest aanwezig in Mada. Pest is goed te 
genezen, maar sommige mensen ginder kunnen de medicatie niet 
betalen en sterven dus zonder behandeling De pestzones worden 
door de regionale overheid afgezet. 
– Voorzie ook een ontsmettingsmiddel en verbandjes, voor het 
verzorgen van kleine snijwonden of schaafwonden. 
– Moet je zelf medicatie nemen, neem dan voldoende mee voor de 
ganse reis en vraag aan de dokter om een lijstje op te maken en te 
ondertekenen dat je die medicatie moet nemen. 
(ivm verwarring met drugs : douanecontrole) 
 – Het eten in Mada is goed als je maar oplet wat je eet( gesloten 
waterflessen, geen eten van stalletjes, geen ijsblokjes of ijsjes van 
de straat,...) 



– Kledij: lichte kledij voor overdag, lichaam bedekkende kledij voor 
s’ avonds en trui. Vergeet niet om een pet en crème tegen de zon 
mee te nemen en oude werkkledij voor de klusjes . 
– Vraag even na of je (of je gezin) een reisverzekering heeft. Een 
annuleringverzekering wordt sterk aangeraden. 
– Kraantjeswater is niet drinkbaar. We kopen telkens drinkbaar 
water uit gesloten flessen of bidons (ook voor spoelen 
groenten)Neem misschien enkele kleine lege flesjes mee van hier 
(kunnen we vullen uit bidons om water te hebben tijdens de 
activiteiten 
 
– Enkele voorzorgsmaatregelen: laat alle kostbare dingen thuis en 
laat niet teveel van je lichaam zien (mensen zijn ginder nog erg 
preuts.) 

– Haal je smartphone of  Ipad niet boven ,waar de leerkrachten en 
leerlingen bij zijn .Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor diefstal 
– je kan in luchthaven een lokale simkaart aanschaffen voor 
gesprekken binnen Mada (heel goedkoop) Jullie kunnen misschien 
via whatsapp nog goedkoper bellen??? 

– Ga niet alleen op stap.  Vraag aan mensen ter plaatse ,die je leert 
kennen via het project, om je te begeleiden of ga met een groepje.  
Verwittig  de groep als je ergens naartoe wil , zodat we weten waar 
je  je bevind. 
– Laat je niet inpalmen door iemand om ergens naartoe te gaan. – – 
s’ Avonds is het niet veilig, dus ga dan niet  op avontuur  Als je toch 
wil gaan, zijn wij niet verantwoordelijk als er iets gebeurt . 

– Vermijd drukke plaatsen zoals bushaltes en louche buurten of 
afgelegen plekjes. 
– Meestal vallen de mensen je niet lastig om iets te kopen. Als je 
toch iets wil kopen kan je afdingen, maar laat de mensen een eerlijk 
winstpercentage 
– Loop niet met teveel geld op zak en voorzie een verborgen tasje 
onder je kledij . 
Deze voorzorgsmaatregelen lijken beperkend, maar garanderen je 
een veilig verblijf in het land , 
– Neem verschillende soorten toespijs mee: choco, kaas 
confituur...en eventueel thee en oploskoffie. Ter plaatse vind je  
bijna niets (mensen ginder eten geen of weinig brood) 



– Voorzie jezelf  ook van wat waspoeder of vloeibaar wasmiddel 
zodat je tussendoor eens een klein wasje kunt doen (geen 
wasmachines) 

– Wees flexibel, want de dingen kunnen ter plaatse soms eens 
veranderen of meer tijd in beslag nemen dan je zou willen 

 
– .Diavoorstelling van vrijwilligers reis 2017en Denise heeft wat 
verteld over haar vrijwilligersreis in 2017 

  
C.  Voorstelling van schoolproject: 
 
1.  Enkele algemene gegevens over de kinderen en scholen in 
Mada 

– het zorg en opvoedingsbudget voor kinderen is teruggevallen tot 
niets 

– De overheid voorziet nu alle scholen van één maaltijd per 
dag ,maar de gelden  komen van Unicef. (anders komen kinderen 
niet naar school , 
– 50%van de kinderen lijdt aan ondervoeding. De overheid verplicht 
de gezinnen om de leerkrachten te betalen??? 

– leerplicht  van 6 tot 14 jaar , 
– 87 % van de kinderen volgt basisonderwijs, maar slechts 1 derde 
maakt de lagere school af 
– slechts 10% van de leerlingen volgt voortgezet onderwijs, 
– 60% van de mensen is analfabeet. 
 
2. Onze projectschooltjes 

– 1 van onze schooltjes ligt aan de rand van de hoofdstad, de 2 
andere in de de omgeving van de stad Antsirabe.(meer zuidelijker ) 

– Het 1ste schooltje is een privé schooltje voor de lagere 
middenklasse gezinnen. Dit schooltje koos  voor het frans als 1ste 
taal en de kinderen en leerkrachten spreken redelijk goed frans 

– Het 2de en 3de schooltje zijn openbare scholen : daar gaan 
meestal de armste kinderen naartoe  Zij kiezen meestal voor het 
Malagasi als 1ste taal, dus de kinderen spreken heel weinig en 
slecht frans. 
– In het 1ste schooltje verblijven we in een klein pension in de buurt 
van het schoolproject. In de   2de school ,verblijven op een kamer 



van de vriend van de directeur , in de buurt van de school en in het 
3de schooltje, slapen we in de school zelf. 
– Er zijn stevige matrassen voorzien in de 2de en 3 

de school. en enkele dekens (s’ avonds kan het wel eens afkoelen) 
Als je een koukleun bent ,neem dan een slaapzak mee. 
– We proberen onze reis zo te plannen dat we de zondag toekomen 
en een volle week het schoolprogramma kunnen volgen . De 
volgende zondag is dan rustdag en reisdag naar de volgende 
school 
– Het 1ste schooltje heeft 150 tot 190 leerlingen (2 jaar middelbaar 
inbegrepen), het 2de schooltje heeft meer dan 600 leerlingen en het 
3de schooltje heeft rond de 200 leerlingen. 
– Adressen van de schooltjes en de Directie: 
– Les Bambins Brillants: Mme RAZANANTSOA RAMAMONJISOA 
Sahondra Harinoro 
LOT AD 11 Andombontany Ankadikely 
ANTANANARIVO AVARODRANO 103 
– Ecole Primaire Publique Atsongo, Antsirabe 
Mr Ernest Randrianasolo 
Ecole Publique Fanana,Ambositrakely 
Mr Albert Leonard; 
 
– om het lesgeven beheersbaar te maken voor de vrijwilligers en de 
lokale leerkracht ,stellen we voor om  telkens 2 vrijwilligers samen 
te laten lesgeven. (grote klassen en het is nog schooltijd ginder) 

– om chaos en verwarring van de leerlingen te vermijden ,hebben 
we dit jaar gekozen om de leerlingen in 4 leeftijdsgroepen te 
verdelen: de 2 kleuterklassen samen, 1ste en 2de leerjaar samen, 
3de en 4de leerjaar samen en 5de en 6de samen Aangezien ze 
daar meer leerjaren hebben dan hier, kunnen zeker 10 vrijwilligers 
aan de slag..Als er meer dan 10  vrijwilligers zijn splitsen we de 
grootste klassen nog eens op. 
– we voorzien telkens een halve dag te vullen met het zelfde thema 
voor alle leerjaren(vb: thema ‘Ken jezelf’ : op ma voormiddag: alle 
leerjaren krijgen les ivm met dit lesthema (ruim genomen) 

– Je spreekt zelf onder elkaar af welke leeftijdsgroep je graag zou 
willen nemen. 
– we nodigen de aanwezige leerkrachten van de school uit om met 
ons te lunchen(de kas van ons project  betaalt hun lunch) 



 – wij stellen hier samen al een voorlopige menulijst samen , zodat 
de kookouders weten wat ze moeten kopen op de markt . 
– het weekprogramma en de thema’s  bespreken we in de volgende 
vergadering 
– de data van het schooljaar zijn veranderd. De kinderen hebben nu 
ook les in juli en augustus. Daarna krijgen ze vakantie. 
– omdat de belangrijkste basisbehoeften van de kinderen nu in het 
gedrang zijn , nemen we dit jaar als rode draad ,rechten van het 
kind , in onze werking mee ,met aanvulling van 
verantwoordelijkheden en actief burgerschap, voor de oudsten 

 
-Praktische  kosten van het verblijf ter plaatse: accomodatie, 
vervoer, maaltijden. 
Eerste en vooral : je hoeft niet te betalen om vrijwilligerswerk te 
mogen doen(bij bijna alle organisaties die vrijwilligerswerk 
aanbieden, moet je wel betalen) 
– Vervoer hier te betalen: 
Vervoer: wij zoeken de goedkoopste vlucht (heen en terug )boeken 
eerst en geven dit daarna aan jullie door om hetzelfde te doen 

Voor het hoogseizoen van de vakantiemaanden zijn de prijzen veel 
duurder (in  2017 zijn we in september geweest voor 650 euro) In 
de maanden juli augustus wordt dit 1 000 euro. Dit is dus de grote 
kost van de reis . 
Vraag aan je Gemeente, via de Gris of Gros (Gemeentelijke 
adviesraden voor internationale samenwerking ) of ze willen 
tussenkomen in de vervoersonkosten ,als je meegaat op 
vrijwilligersreis met een 4de pijlerproject. 4De pijler projecten zijn 
kleine projecten  die samenwerken met de mensen aan de basis 
(voor ons project zijn dit de inrichtende macht en directies van 
scholen-) NGO’s werken meestal met de hogere overheid of grotere 
organisaties . De Gemeente ondersteunt deze kleine projecten met 
subsidies en vorming(in Evergem zijn er 13  4de pijlers) 

Niet alle gemeenten komen tussen. Voor studenten is er de VLIR 
(vraag eens in internationale afdeling op school.) Misschien kunnen 
zij een verschil maken. Als de drempel van de vliegtuigreis nog te 
hoog is kunnen we met de groep hier een actie organiseren om het 
bedrag wat meer  hanteerbaar te maken 

– De meeste vliegmaatschappijen voorzien dat iedere passagier 2 
valiezen kan meenemen (2maal 23 kg)  Voor onze reis voorzien we 



dat iedere deelnemer een valies met persoonlijke zaken meeneemt 
en een valies met  eigen materiaal om les te geven en ander 
schoolmateriaal dat we hier verzameld hebben.(vb affiches, en 
ander materiaal voor de klassen, en buiten (sportmateriaal ) 

 
De overige kosten: 
–Aangezien de plaatselijke prijzen niet vastliggen en we heel 
goedkoop af zijn in vergelijking met hier ,betalen we de rest   van de 
kosten ter plaatse(eventueel met pot) 

– Kosten vervoer van de luchthaven naar eerste schooltje: busje 

kost: ongeveer 30 euro  (te delen door aantal vrijwilligers is 3 euro 
per persoon) 

– In het eerste pension betalen we 15 euro per kamer per nacht  
(dus niet per persoon ) Als je met 2 slaapt in single bedden is dit 
7,50 euro per persoon per nacht of 15 maal 7 = 105 euro of 7,50 
maal 7= 52 euro per 7 dagen . 
Voor het ontbijt zorgen we zelf: We halen broodjes en eten op de 
kamer 

  
 Onze lunch en het avondmaal wordt op de school zelf bereid door 
ouders of dames uit de buurt. 
Wij betalen de ingrédienten ,die ginder veel goedkoper zijn (delen 
door ganse groep )en betalen de mensen die het eten klaarmaken 
met een door ons afgesproken kleine bijdrage vb: 0,50 cent per 
persoon per maaltijd ,dan krijgen we 1 euro per dag maal 6 is 6 
euro per persoon per week 

We kunnen ook eens gaan uit eten,maar maar als je goed wil eten, 
zal de prijs ook meer Europees zijn. 
 
Voor het 4 uurtje van de kinderen betaalt onze kas de ingrediënten 
en we nemen zelf elk wat kleine dingen mee om toe te voegen 
(noten, gedroogde vruchten enz. 
– De 7de dag rijden we met lokaal vervoer, bus naar Antsirabe , 5 à 
6 uur rijden .We voorzien zelf onze lunch. Prijs rit ongeveer 80 euro 
of 8 euro per persoon In de 2de school betalen we ook een vooraf 
afgesproken klein bedrag om er te slapen vb: 1 euro per persoon 
per nacht, is 7 euro per 7 dagen 

onze lunch en avondeten wordt terug door ouders of dames van ter 
plaatse bereid: we delen kosten van ingrediënten en betalen terug 



een kleine bijdrage voor het bereiden van de maaltijd dwz vb: 6 
euro per persoon per week 

– De 7de dag is rustdag en vertrek naar 3de schooltje reistijd 
ongeveer 1 uur, terug 20 à 30 euro ,is 2 à 3 euro per persoon 

Voor het slapen betalen we opnieuw een klein bedrag vb 1euro per 
nacht is 7 euro per persoon Voor de lunch en het avondmaal 
idem:vorige 6 euro per persoon per week; 
– Voor de rit terug naar de luchthaven hebben we opnieuw 5 à 6 
uur bus nodig en lunch meenemen. Dit kost opnieuw 8 euro per 
persoon   
Bijkomende kosten 
visum: 40 euro 
bidons drinkbaar water ( te delen door aantal vrijwilligers ) 
prijs van maaltijd in restaurant    
kleine souvenirs die je ter plaatse koopt 
Vorige keer hadden we ook een bij komende toeristische rondrit 
gepland.( we zij 1 maand in Mada gebleven) Ditmaal doen we dat 
niet, maar als er mensen zijn die wat langer willen blijven ,geven we  
graag wat inlichtingen over de mogelijkheden. 
 
– Nieuwe kandidaten kunnen zich nog melden tot en met maart 
2019 

C. Data van de volgende vergaderingen: za 2 februari,  za 2 maart- 
za 6 april- za 4 mei – za 29 juni (of andere dag als er examens zijn) 

 

D. Inhoud van volgende vergadering: 
– Kleine theoretische vorming rond de verwachtingen van de 
overkoepelende organisaties : Gris-Gemeente,  3de pijler.be en 
Leraars Zonder Grenzen 
– Interculturele verschillen 
– Uitwerken van Weekprogramma ter plaatse : taken, uurregeling, 
vrije tijd 

– Definitief vastleggen van data voor reis :   
– Kiezen van partner en leeftijdsgroep 
– Uitwerken van lesthema’s ( we noemen het ateliers voor de 
leerwerkplaats) 

Hoe stel je een les samen, actieve en creatieve werkvormen 
gebruiken , stappenplan voor uitwerking, hoe aanbrengen in het 
Frans  (vocabulaire doornemen met kinderen), veel voorkomende 



uitdrukkingen in de klas, Indien je het niet ziet zitten om de 
lesvoorbereidingen  in het Frans op te maken, dan wil ik graag 
vertaler spelen. 
– Kiezen van enkele thema’s waar je al mee aan de slag kunt. 
– Grasduinen in het bij mij aanwezige lesmateriaal, 
Wie zin heeft kan nog even kijken naar dia’s van vorige reis. 
Ik zie jullie terug op za 2 februari:vanaf 14 u Eeksken 11, 9940 
Sleidinge-Evergem 
Vriendelijke groeten, 
Annie 
PS: Sorry voor de lange boterham, maar ik wil jullie zo goed 
mogelijk informeren. 


