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1. INTRODUCTIE 
WAAROM EEN SCHOOL KANTINE 

Madagaskar is een heel arm land. Veel kinderen in de omgeving van onze familie boerderij even 
buiten de stad Antsirabe komen zonder gegeten te hebben naar de plaatselijke school in 
Fiadanana. Zonder eten zijn de kinderen vaak lusteloos en moe, vallen in slaap tijdens de les of 
komen helemaal niet naar school.   
We zijn daarom in mei 2017 begonnen samen met onze buren Vivianne en George, met een 
schoolkantine voor de 250 leerlingen van de basis school in het dorpje Fiadanana. Zes weken lang 
hebben de kinderen vier dagen in de week een maaltijd gehad. Het werd een groot succes. 

BETERE LEERPRESTATIES 
We hebben gezien dat door het geven van een voedzame maaltijd de leerprestaties aanzienlijk 
verbeteren en het schoolverzuim sterk afneemt omdat de kinderen gemotiveerd zijn om naar 
school te gaan en de ouders blij met deze maaltijd voor hun kind. Het resultaat is inderdaad 
indrukwekkend en heel bemoedigend om te zien. 

VEEL VOOR WEINIG 

Voor 50 eurocent krijgt elke leerling van de school vier dagen in de week een maaltijd. Dus 
voor 125 euro krijgen 250 kinderen van de school vier keer per week een voedzame 
maaltijd 

IEDEREEN DRAAGT BIJ 
De ouders dragen bij door om beurten mee te werken aan het bereiden van de maaltijd. De 
kinderen nemen elk iedere dag hout mee om te koken. Vivianne en George zorgen voor de 
banken en tafels, borden, bestek en kookpotten en nemen de dagelijkse zorg van aankoop en 
koken voor hun rekening. Wij hebben gezorgd voor de tenten, zodat ook in het regenseizoen de 
kinderen droog zitten. 

IEDEREEN IS BLIJ 

Het succes van de kantine, het dringend verzoek van de leraren en ouders en plaatselijke 
autoriteiten, maar vooral de blije gezichten van de kinderen hebben ons er toe aangezet om ook in 
het huidige schooljaar 2017-2018 met de schoolkantine door te gaan. 
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2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2017-18 
OFFICIEEL VERZOEK 
De eerste proefperiode van drie maanden van april-juli 2017 had een belangrijke impact 
op de leerprestaties van de Publieke Lagere  School (EPP) van Fiadanana en had als 
gevolg dat de ouders, de directeur en leraren van de Lagere School alsmede de 
autoriteiten van de commune en regio en Ministerie van Onderwijs bij ons bezoek in 
oktober 2017 een dringend beroep deden om de schoolkantine door te zetten voor het 
schooljaar van 2017-2018.  Een formeel verzoek ondertekend door alle belanghebbenden 
ondersteunde dit verzoek en is in de bijlage 7.2 bijgevoegd.  
Het ouder comité van de school is actief betrokken geweest bij de voorbereidingen en 
organisatie van de kantine en om de bijdragen van de ouders te regelen. 78 gezinnen 
hebben ingetekend voor de kantine (zie bijlage 7.3) en dragen om beurten bij aan de 
bereiding van de school maaltijden. 

SCHOOLJAAR 2017-2018 
Het schooljaar 2017-18 is maandag 6 November 2017 met enige vertraging van start 
gegaan en daarmee ook de school kantine. Eind december is het eerste trimester 
afgesloten met 23 kantine maaltijden. Na het kerstreces is op maandag 8 Januari 2018 het 
tweede trimester begonnen en tegelijk ook de school kantine met 34 maaltijden.  Het 
derde trimester is na een korte paasvakantie begonnen op 3 april en heeft geduurd tot 24 
mei. De verkiezingen en de politieke en sociale onrust die daarmee gepaard gingen, heeft 
ertoe geleid dat het schooljaar ruim een maand eerder werd afgebroken.  
De kantinedagen liepen parallel aan de schooldagen. De maaltijden werden 4 dagen van 
de 5-daagse schoolweek georganiseerd: op maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. 
De 220 kinderen van de basis school kregen hun maaltijd om 13:00 uur direct na schooltijd 
geserveerd De kleuterschool met ongeveer 30 leerlingen sloot al eerder en werd om 11:00 
uur bediend 
In totaal zijn er 80 maaltijden geserveerd in het schooljaar 2017-18 over een totaal van 30 
weken waarin 112 schooldagen. 

SCHOOLROOSTER 

Trimester Periode Aantal 
weken 

Aantal 
Schooldagen 

Aantal 
Kantine dagen 

1ste 6 Nov ‘17 15 Dec ‘17 5 30 23 

2nd 4 Jan ‘18 23 Maart ‘18 14 55 34 

3de 3 Apr ‘18 24 Mei ‘18 11 32 23 

Total   30 112 80 
Tabel 1 : school rooster en aantal kantine dagen 

SAMENSTELLING MENU 
Er is veel zorg besteed aan de samenstelling van het menu. De basis van de maaltijd bestond 
uit een bord gekookte rijst met 300 gram rijst per kind per week. Daarnaast als bijgerecht 
(“loaka”) iedere dag een bord bonen of aardappelen ( 250 gram/week) met veel groenten, 
(bladgroenten, tomaten, courgette, wortels en kool) op smaak gemaakt met natuurlijke 
kruiden zoals knoflook, gember, ui, selderij of citronella. 
In tabel 2 zijn de hoeveelheden en kosten van de ingredienten  aangegeven.  
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Iedere dag werd een wisselend menu verzorgd. Een voorbeeld van het dagelijkse menu 
en ingrediënten met bijhorende kosten is gegeven in Annex 7.4.  
Twee keer per week (maandag en donderdag) worden de ingrediënten op de plaatselijke 
markt in Antsirabe gekocht en vervoerd naar Fiadanana dat 13 km ten noorden van 
Antsirabe ligt. Een zekere hoeveelheid brandstof komt daarvoor ten laste van het budget. 
Voor de bereiding van de maaltijden is verder nodig drinkwater en water met zeep voor 
afwas. Het water wordt opgepompt met een kleine benzine pomp en heeft daarom ook 
brandstof nodig, die in de koste verrekend zijn. 
Een belangrijke behoefte voor de bereiding van de maaltijden is brandhout. De regeling is 
gemaakt dat ieder kind een bijdrage levert door iedere dag hout mee te brengen naar 
school. De beschikbaarheid van brandhout wordt echter steeds moeilijker aangezien de 
beschikbare hoeveelheid hout in de dichtbevolkte streek steeds nijpender wordt en steeds 
meer bomen verdwijnen.  

 
Tabel 2: Ingrediënten  School Kantine en Kosten 
De gemiddelde kostprijs van een maaltijd was ongeveer 100.000 ariary netto per maaltijd 
of 400.000 ariary per week, gelijk aan 100 euro voor 4 maaltijden voor 250 kinderen in de 
week.  
Een overzicht van de totale kosten van de maaltijden is gegeven in de tabellen 3 en 4. 

VOORZIENINGEN EN FACILITEITEN  
Voor het functioneren van de kantine zijn een reeks van voorzieningen, materialen en 
gebruiksgoederen nodig, waaronder de volgende materialen beschikbaar zijn gesteld door 
Georg en Viviane: 

• 12 houten tafels en 24 banken van 8 meter lang, elk biedt plaats voor 22 kinderen 
met inbegrip van geplastificeerd tafelkleed. 

• 500 Borden en bestek voor 250 kinderen 

• 6 grote potten en pannen voor de open gaarkeuken 

• manden, waskommen, en drink bekers 

• water pomp 

• 4x4 Auto twee dagen in de week voor transport van de aankoop van de 
ingrediënten op de markt in Antsirabe: 4 x 13 km  = 52 km = 6 liter per week 
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• een deel van de gescheurde tafellakens zijn aan het begin van het nieuwe 
schooljaar vervangen met 50 m nieuw materiaal (500,000 ariary) 

 
Ter bescherming tegen zon en regen zijn een aantal party tenten door ons beschikbaar 
gesteld aan het begin van het eerste trimester in november 2017. Drie tenten elk vier 
meter breed vormen tesamen een geheel van 16 meter, zoals te zien is op de foto’s 

• 1 party tent 8x8 meter + 2 party tenten van 4 x 8 
Tot nu toe werd het koken uitgevoerd in de open lucht, maar voor een betere bescherming 
tegen regen en stof is aan het begin van het nieuwe schooljaar een overkapping gemaakt , 
voor de open keuken zoals te zien op de bijgevoegde foto’s,: 

• Overdekking van de  keuken, volgens ontwerp en uitvoering van Societé 
Andriamitantsoa, kosten 2,200,000 ariary  ( = 550 euro) (see bijlage 7.6 voor 
offerte ).   

3. ORGANISATIE EN PROMOTIE 
LOKALE ORGANISATIE 
De organisatie van de kantine wordt geregeld door onze buren en vrienden George 
Randriamitantsoa en VIviane Randresy, wiens enthousiasme en toewijding de voorwaarde creëren 
voor een succesvolle onderneming.  
Vooral Viviane is degene die met haar tomeloze energie iedere week opnieuw zorg draagt voor 
alle organisatie en regelingen en zorgt voor oplossingen komen voor de reeks van kleinere en 
grotere problemen die opdoemen. Gezag en liefde is vereist om de discipline bij de kinderen te 
handhaven, en overtuigingkracht om te zorgen dat de ouders iedere dag weer bijdragen aan de 
voorbereidingen van de maaltijd. De continuïteit van de kantine is voor een groot deel afhankelijk 
van haar inzet.  
Ze wordt daarin verder gesteund door haar dochter Ianja Randriamitantsoa, die steeds meer taken 
van haar moeder overneemt, en met name de aankopen op de markt verzorgt. Haar zoon Rova 
Randriamitantsoa draagt zorg voor een deel van de financiële zaken.  
Om de dagelijkse leiding van de keuken te versterken zijn 2 vaste krachten aangetrokken die 
Viviane helpen met de organisatie van de kantine. Zij ontvangen elk een vergoeding voor hun 
diensten van 25,000 ariary per week ( = 6 euro)   
De ouders zorgen om beurten voor het bereiden van de maaltijden en de bediening van de 
kinderen. Een rotatie systeem is daarvoor opgesteld waarbij 4 ouders bij iedere maaltijd assistentie 
verlenen.  
Het ouder comité van de school samen met de directeur en leerkrachten zijn direct betrokken en 
geconsulteerd over alle aspecten van de organisatie en komen regelmatig samen voor overleg om 
de goede gang van zaken te bespreken en eventuele problemen op te lossen. 
De lokale autoriteiten (Chef de Commune en Chef de Vilage) hebben hun volledige steun gegeven. 
Het Ministerie van Onderwijs heeft speciale autorisatie gegeven en controleert of 
gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden.  

BEZOEK EN OVERLEG 
Voor de planning en overleg over de organisatie van de kantine hebben we regelmatig overleg 
gehad met Viviane en George tijdens onze bezoeken aan Madagaskar en door regelmatig email 
contact.  
Bezoeken van ons beiden aan Madagaskar zijn gedaan in November 2017 bij het begin van het 
nieuwe schooljaar, in april 2018 aan het eind van het tweede trimester en in november 2018 om 
een evaluatie te doen van het afgelopen schooljaar 2017-2018 en de planning en start van het 
nieuwe schooljaar van 2018-2019. 
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Tijdens de bezoeken zijn we steeds aanwezig geweest bij het uitdelen van de maaltijden en 
hebben we gezien hoe het eten werd gekookt en de maaltijden uitgedeeld. We hebben de school 
bezocht, met de leraren gesproken en de omstandigheden gezien waaronder de kinderen de 
lessen bijwonen. 
Profiterend van onze reizen naar Madagaskar hebben we steeds extra koffers meegenomen met 
kleding en lesmaterialen, die we voor dat doel van onze vrienden en familie kregen, om uit te delen 
aan de armere mensen van het dorp. Ook lesmateriaal is uitgedeeld aan de leerkrachten. 

ANBI STICHTING MUSOLE 
Om het mogelijk te maken giften ook van derden te ontvangen en gebruik te maken van de 
belastingvrijstelling van giften is de Kantine ondergebracht in de Stichting Musole, een als ANBI 
(Algemene Nut Beogende Instelling) geregistreerde organisatie.  
De Musole stichting heeft als doel mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden in het bijzonder 
in Zuidelijk Afrika die in armoede leven te ondersteunen in activiteiten, die bijdragen aan hun 
educatie, culturele en emancipatorische ontwikkeling en van bevordering van samenhang in 
sociale en fysieke aspecten van hun leefomgeving. De Musole Stichting maakt de uitvoering van 
kleine projecten mogelijk door personen die direct betrokken zijn bij de problematiek in de 
betreffende landen. 
De activiteiten van de School kantine komen overeen met de doelstellingen van Musole en een 
voorstel om de activiteiten van de school kantine in Fiadanana onder te brengen in de Musole 
Stichting werd ingediend bij het bestuur van Musole in oktober 2017. In de bestuursvergadering 
van 14 november 2017 is het voorstel aangenomen als Project 2017-3 door het voltallige Musole 
bestuur, waarin vertegenwoordigd een van ons, met de aantekening dat de initiatiefnemers van het 
project zelf moeten zorgdragen voor het bijeenbrengen van de noodzakelijke fondsen .  
Om de giften aan de School kantine te ontvangen en een duidelijk overzicht te geven van de 
financiële bijdragen en uitgaven, is besloten een aparte bankrekening te openen van de MUSOLE 
stichting bij de ABN-AMRO Bank, waarin overeenkomstig de wettelijke eisen de afrekening van de 
School Kantine kan worden gedaan. De Musole Bankrekening werd geopend begin januari 2018. 

PROMOTIE ACTIVITEITEN 
Om een betere zichtbaarheid te geven aan de activiteiten van School Kantine en te voldoen aan 
de wettelijke eisen van een ANBI stichting om informatie over activiteiten en doelstelling van 
Musole en de Schoolkantine te verschaffen via internet te geven is de Stichting ondergebracht op 
de ANBI.nl site: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-musole/ . 

Om makkelijk informatie te geven over het nut, opzet en activiteiten van de Schoolkantine is in 
februari 2018 een brochure gemaakt en rond gestuurd aan vrienden en familie. Zie bijlage 7.5 

Een specifieke website is opgezet om de informatie over de Schoolkantine via het internet 
makkelijk beschikbaar te maken en is te vinden op de website www.fiadanana.org met een directe 
link naar de brochure  

Een promotie actie is opgezet onder familie en vrienden, om de School Kantine bekendheid te 
geven en donaties te vragen. De actie is bijzonder succesvol geworden en heeft geleid tot 78 
schenkingen voor een totaal bedrag van € 5,049.  

4. JAARREKENING 2018 
BALANS LOKALE UITGAVEN 
De financiering van de uitgaven van de kantine wordt geregeld met regelmatige voorschotten aan 
de leiding van de kantine door middel van internationale overschrijvingen via de MUSOLE ANBI 
account en voor een deel door lokale overschrijvingen en cash. 
De afrekening van de actuele kosten wordt gedaan door regelmatige en gedetailleerde 
specificaties van de dagelijkse aankopen van ingrediënten via email. Een voorbeeld van deze 
specificaties is opgenomen in bijlage 7.4. 
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In tabel 3 is een samenvatting gegeven van de balans van betalingen van voorschotten door ons 
via de ANBI account en via lokale overschrijvingen over de periode November 2017 tot Januari 
2019. Totale uitgaven over het schooljaar 2017-2018 van 80 maaltijden van 7,821,000 ariary . 
Voor het eerste trimester van schooljaar 2018-2019 is een bedrag van 4,501,150 ariary uitgegeven 
voor 16 maaltijden, alsmede de kosten van de overkapping van de keuken en onderhoud aan de 
tafels. 
Het account laat een positieve cash balans zien van 3,923,555 ariary (= 1000 euro ) als voorschot 
van 10 weken schoolkantine tot ongeveer eind maart 2019. 

 
Tabel 3:  Lokale afrekening en balans inkomsten en uitgaven  
(1 euro = 3.900 ariary : MGA) 
JAARREKENING 
In onderstaande tabel 4 is een overzicht gegeven van de jaarrekening waarin vermeld de 
inkomsten en uitgaven alsmede de activa en passiva in lijn met de ANBI voorschriften.  
De inkomsten betreffen schenkingen en donaties aan de School  kantine, waarin opgenomen de 
donaties van vrienden en familie (5.090 euro), en van onszelf (€ 3500 banktransfer + € 879,21 in 
lokale cash). 
De uitgaven betreffen de internationale overschrijvingen naar Madagaskar voor de financiering van 
de schoolkantine, alsmede de kosten verbonden aan de overschrijving (€ 73,50) en de kosten van 
beheer van de ANBI rekening (€126,50). 
In de eerste periode van het schooljaar 2017-18 is de kantine gefinancierd met lokale cash giften 
tijdens ons bezoek in november 2017 bij de start van het schooljaar, alsmede bij ons bezoek in 
april 2018. Totaal van deze lokale cash giften bedroeg  3,428,905 ariary (= € 879,21). 
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Tabel 4 ; Jaarafrekening 2018 

De Activa en Passiva betreffen de waarde van de verschillende materialen die beschikbaar zijn 
gesteld voor het functioneren van de cantine, alsmede de kas reserves op de ANBI account en de 
lokale rekening voor de uitgaven in de komende maanden. 
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de bij- en afschrijvingen van de ANBI account. Met de 
opening van de ANBI account konden de donaties en giften makkelijk worden ontvangen alsmede 
de internationale overboekingen naar Madagaskar beter gemonitord worden.  

 
Tabel 5: Balans ANBI rekening 



 10 

5. PLANNING 2019 EN TOEKOMST 
Met de donaties en een kas balans van 5,069 is het mogelijk om ook voor het komende school jaar 
de Schoolkantine verder te financieren en eventueel andere activiteiten te ondernemen. 
Tijdens ons bezoek in november 2018 aan Madagaskar hebben we overlegd over de activiteiten 
en planning van het nieuwe schooljaar.  
Behalve de planning van de kantine maaltijden is ook aandacht besteed aan een aantal opties 
voor nieuwe activiteiten, alsmede de zorg om de duurzaamheid en continuïteit van de  kantine te 
verzekeren. 

SCHOOLJAAR 2018-19 
Het nieuwe schooljaar van 2018-19 is vanwege de president verkiezingen tot 7 november 
uitgesteld en is pas begonnen op 15 november 2018, ruim een maand later dan normaal. De 
kantine is een week later op 22 november weer gestart. 
Het eerste trimester is afgesloten op 20 december met het begin van de kerstvakantie. De laatste 
kantine dag was op 18 december, waarmee in totaal 16 kantine dagen voor het eerste trimester 
werden gedaan. 
Het tweede trimester is begonnen op 7 januari 2019 en duurt tot 18 april met het begin van de 
paasvakantie. Met een week half term vakantie in maart zal het eerste trimester in totaal 14 weken 
omvatten, dat overeenkomt met ongeveer 70 dagen. Het geschatte aantal kantine dagen zal 
daarmee maximaal 56 dagen omvatten. 
Het derde trimester begint op maandag 29 april tot het zomer reces dat begint op 20 juli 2019. Het 
totaal aantal school weken voor deze periode bedraagt 11 weken, waarbij een week vakantie in 
juni is meegerekend. Totaal aantal schooldagen voor deze periode 55 dagen en kantine dagen 
maximaal 44 dagen.  
De ervaring van het afgelopen schooljaar heeft geleerd dat politieke en sociale spanningen reden 
kunnen zijn dat de school voor zekere periodes dicht blijft en daarmee ook de school kantine.  
Een overzicht van het aantal verwachtte kantine dagen voor schooljaar 2018-219 is aangegeven in 
de volgende tabel 6:  
Ter vergelijking het schooljaar van 2017-18 liep van 6 november 2017 tot 24 mei 2018 en telde 
112 schooldagen en 80 kantine dagen 
 

 
Table 6: Schooljaar 2018-19 

STAFF EN ORGANISATIE 
Geen veranderingen zijn voorzien in de organisatie regelingen en samenstelling van de staf. 
Mme Viviane blijft de hoofd verantwoordelijke van de schoolkantine en andere activiteiten ten 
behoeve van de jeugd in Fiadanana en verzorgd het contact met schoolbestuur, oudercomité en 
lokale autoriteiten. Haar dochter Ianja Randriamitantsoa zal echter in toenemende mate haar taken 
overnemen, vooral wanneer Viviane afwezig is.  

School Kalender 2018-2019 

   
Trimester Periode Aantal 

weken 
Aantal 

Schooldagen 

Aantal 
Kantine 
dagen 

1ste 15 Nov ‘18 20 Dec ‘18 5 26 16 

2nd 7 Jan ‘19 18 April ‘19 14 70 56 

3de 29 Apr ‘19 20 Juli ‘19 11 55 44 

Total     30 151 116 
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UITBREIDING ACTIVITEITEN 

CURSUSSEN VOOR JONGEREN 

Vanuit het dorp Fiadanana komen verdere verzoeken voor steun in de ontwikkeling van het dorp 
met name ook voor de oudere jeugd, die niet makkelijk aan werk komen. Mme Viviane heeft om 
die reden het initiatief genomen om cursussen te organiseren in borduurwerk voor jonge moeders 
van de kinderen van de school en andere belangstellende jongeren. De kosten voor deze 
cursussen werden gesponseerd door Viviane zelf.  
Een eerste serie cursussen van een week was georganiseerd in mei 2018, waarvoor een 
overweldigende belangstelling was. 150 jonge vrouwen, verdeeld in 3 groepen van 50 kregen een 
eerste cursus in borduurwerk, een groep van 25 jonge mannen kreeg een cursus in de bewerking 
van koeien hoorn.  
Tijdens ons bezoek in November is de mogelijkheid besproken deze cursussen ook in het 
komende jaar te organiseren. Een voorstel voor programma met bijkomende budget voor 
materialen en leraren wordt door Mme Viviane verder uitgewerkt. 

LESMATERIAAL 

Tijdens onze bezoeken zijn ook verzoeken te sprake gekomen voor lesmateriaal vooral voor de 
kleuterklassen, die zeer beperkt zijn in hun expressie en handarbeid mogelijkheden. Bij onze 
bezoeken is de vraag naar lesmateriaal verder naar voren gekomen. We willen die mogelijkheid 
verder ondersteunen en hebben om die reden een budget voor lesmaterialen vastgesteld.    

ENERGIE BEHOEFTES 
Een belangrijk ingrediënt voor de bereiding van de maaltijden is het brandhout dat iedere 
dag nodig is voor het koken van de rijst en groenten.  
De regeling is gemaakt dat ieder kind een bijdrage levert door iedere dag wat hout mee te 
brengen naar school. De beschikbaarheid van brandhout wordt echter steeds moeilijker 
aangezien de beschikbare hoeveelheid hout in de dichtbevolkte streek steeds nijpender 
wordt en steeds meer bomen verdwijnen.  
Het resultaat is nu ook dat de kinderen en ouders niet meer in staat zijn om de benodigde 
hoeveelheid hout bijeen te brengen en Viviane steeds vaker gedwongen is om zelf 
brandhout aan te kopen, die een verdere verzwaring van de kosten tot gevolg heeft en 
een aanpassing van het budget nodig maakt 
Alternatieve oplossingen moeten gevonden worden om niet verder bij te dragen aan de 
ontbossing van het gebied. Mogelijke oplossingen zijn:  

• Alternatieve energie bronnen (zonnecollectoren) waar zonnewarmte gebruikt word 
om water tot kookpunt te brengen 

• Overstappen op LPG gas, vereist echter een aanzienlijke investering aan flessen 
en branders  

• Meer efficiënte verbranding van het brandhout door aanpassingen aan de 
kookplaats 

• Aanplant van bos met de school kinderen 

CONTINUITEIT EN DUURZAAMHEID 
De vraag naar continuïteit en duurzaamheid van de Kantine blijft ons bezighouden.  
De giften en middelen die we tot nu toe verzameld hebben stelt ons in staat om ook voor de 
komende tijd de kantine te blijven ondersteunen.  
De inzet van Viviane en haar familie blijft echter een voorwaarde voor de organisatie en goed 
verloop van de Kantine. Het is verheugend te zien dat nu ook haar dochter Ianja meer 
verantwoordelijkheden op zich neemt in de organisatie van de Kantine. 
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Een betere levensstandaard van de dorpsbevolking en hun mogelijkheden tot ontplooiing zal 
uiteindelijk een blijvende oplossing moeten geven om de extreme armoede waarin veel mensen uit 
het dorp leven, te overkomen.  
Onze steun aan de organisatie van de kantine zal een bijdrage geven aan een betere voeding en 
scholing voor de kinderen van het dorp. De uitbreiding van onze activiteiten naar een 
ondersteuning van de jongeren van het dorp sluiten daar goed bij aan door het ontplooien van 
alternatieve inkomens door cursussen in borduren en de fabricage van kunst en 
gebruiksvoorwerpen. 

6. BEGROTING 2019 
In de onderstaande tabel 7 staat aangegeven de verwachte kosten van de activiteiten voor 2019 
rond de kantine. Voor het resterende schooljaar 2018-19 zijn in totaal 100 maaltijden voorzien (16 
maaltijden voor het eerste trimester eind 2018). Voor het eerste trimester van 2019-20 zijn 
voorzien 35 maaltijden, aannemende dat dit jaar de school begin oktober aanvangt. De 
eenheidskosten van de maaltijden zijn voor de eerste helft van 2019 geschat op 120.000 en voor 
het eerste trimester van 2019-20 op 130.000 ariary. Totaal voor het jaar 2019 16.550 miljoen. 
Verder zijn aangegeven de schattingen van de kosten van onderhoud en vervanging van 
faciliteiten van de school kantine. 
Voor de extra activiteiten van de cursussen voor de jongeren is een extra bedrag van 5 miljoen 
ariary begroot en nader gespecificeerd zal worden door Viviane. Verder zijn in aanmerking 
genomen mogelijke giro en transmissie kosten en onvoorziene kosten. 
 

 
Tabel 7: Begroting lokale kosten 2019 

In tabel 8 is de begroting aangegeven van het komende jaar. Een goede start is gemaakt met de 
extra cash balans van ruim 6000 euro door de giften van familie en vrienden. We verwachten ook 
voor het volgend jaar verdere bijdragen afhankelijk van de verdere acties en interesse in de 
resultaten van de Kantine 



 13 

 
Tabel 8: Begroting 2019 
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7. BIJLAGES 
7.1. Foto serie Schoolkantine 

7.2. Officieel Verzoek voor Schoolkantine door lokale autoriteiten 

7.3. Lijst van gezinnen die deelnemen aan de kantine 

7.4. Voorbeeld van de Afrekening en Specificatie dagelijks aankoop ingrediënten.(Mei 2018) 

7.5. Brochure schoolkantine Fiadanana  

7.6. Offerte overkapping kookplaats schoolkantine  
 


