SCHOOLKANTINE PROJECT

Waarom een School Kantine
Madagaskar is een arm land. Veel kinderen in de omgeving van onze familieboerderij in het dorpje
Fiadanana even buiten de stad Antsirabe, komen zonder gegeten te hebben naar de plaatselijke
school. Zonder eten zijn de kinderen vaak lusteloos en moe, ze vallen in slaap tijdens de les of
komen helemaal niet naar school.
Samen met onze buren daar, Vivianne en George, zijn we daarom in mei 2017 begonnen met een
schoolkantine voor de 250 leerlingen van de basis school in Fiadanana. Acht weken lang hebben de
kinderen vier dagen in de week een maaltijd gehad. De resultaten waren zeer bemoedigend en we
hebben besloten daarmee door te gaan in het schooljaar 2017-2018.

250 kinderen krijgen 4 keer per week een voedzame
maaltijd na afloop van de lessen.

Vivianne met de kleuterklas, die hun maaltijd krijgen
voordat de kinderen van de basisschool eten

Betere leerprestaties
We hebben gezien dat door het geven van een
maaltijd de leerprestaties aanzienlijk verbeteren en
het schoolverzuim sterk afneemt omdat de kinderen
gemotiveerd zijn om naar school te gaan en de
ouders blij zijn met deze maaltijd voor hun kind.
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Een goede maaltijd voor 12,5 Euro cent
De maaltijd bestaat uit rijst met groenten, bonen,
een ei of wat vlees. Voor 50 eurocent krijgt elke
leerling vier dagen in de week een maaltijd na
schooltijd . Voor 125 euro krijgen 250 kinderen
van de school een week te eten. De kinderen
gaan 36 weken per jaar naar school.

Iedereen draagt bij
De ouders dragen bij door om beurten mee te helpen
met het bereiden van de maaltijd. De kinderen nemen
elk iedere dag hout mee voor het koken. Vivianne en
George hebben de banken, tafels, borden, bestek en
kookpotten beschikbaar gesteld. Zij nemen ook de
dagelijkse zorg van aankoop en koken voor hun
rekening. Wij hebben gezorgd voor de tenten, zodat
ook in dit regenseizoen de kinderen droog zitten.

We gaan door met de schoolkantine
Het schooljaar 2017-2018 is in November 2017
van start gegaan en daarmee ook de
schoolkantine. Begin augustus loopt het
schooljaar af. Begin oktober begint het nieuwe
schooljaar 2018-2019
Het succes van de kantine, het dringend verzoek
van de leraren en ouders, de formele goedkeuring
van de plaatselijke autoriteiten, maar vooral de blije
gezichten van de kinderen hebben ons er toe
aangezet om ook in de komende jaren door te gaan
met de financiële ondersteuning van de
schoolkantine,.

Bekijk het filmpje van de Schoolkantine
van 6 november 2017 met de link

https://youtu.be/upSw-kykzr0

Wil je mee doen ?
Dat kan door een bedrag te storten op bankrekening : NL03ABNA0253830591
op naam van de Stichting Musole onder vermelding Cantine Scolaire Fiadanan
•

Met € 10 kun je 20 kinderen 4 maaltijden geven

•

Met € 25 kun je 50 kinderen 4 maaltijden geven

•

Met €125 krijgen 250 kinderen voor één week 4 maaltijden

De Stichting Musole ondersteunt kleine projecten in Zuidelijk Afrika
en is een ANBI geregistreerde instelling. Giften aan Musole zijn
aftrekbaar voor de belasting (www.viagroen.nl/page2.php)
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