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1 Introductie 

 Madagaskar is een heel arm land. Veel kinderen in de omgeving van onze familieboerderij 
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 in 2017 begonnen met een eerste proefperiode van 3 maanden in het dorpje 
Fiadanana. Het succes van die eerste maanden was dermate goed dat we op dringende 
verzoek van de leraren en ouders en plaatselijke autoriteiten besloten om samen met 
George en Viviane de kantine voort te zetten en een beroep te doen op vrienden en familie 
om samen met ons de Kantine financieel te steunen. 

We hebben gezien dat door het verstrekken 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 zijn blij met deze maaltijd voor hun 
kind. Het resultaat is indrukwekkend en heel bemoedigend om te zien. 

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 

De ouders dragen bij door om beurten mee te werken aan het bereiden van de maaltijd. 
Vivianne en George hebben gezorgd 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. 

We zijn doorgegaan in het schooljaar 2018-2019 en na ons laatste bezoek in november 
2019 zijn we enthousiast begonnen met het schooljaar 2019-2020. Helaas is eind maart 
2020 ook Madagaskar getroffen door de Covid-pandemie en zijn alle scholen in Madagaskar 
noodgedwongen een paar maanden gesloten geweest. Pas half november 2020 zijn de 
scholen weer begonnen.  

De kantine is op 11 januari 2021 begonnen met het vierde schooljaar 2020-2021 met de 
volle inzet van Viviane en George en vooral ook hun dochter Ianja die de dagelijkse zorg van 
inkoop, organisatie en supervisie op zich heeft genomen. 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Schoolkantine Fiadanana over 
het jaar 2021, alsmede een financieel verantwoording van de inkomsten en uitgaves van het 
afgelopen jaar, overeenkomstig de wettelijke vereisten van een ANBI organisatie.  

Eerdere jaarverslagen zijn gemaakt over de jaren 2017-18, 2019 en 2020. 

2 Activiteiten en Resultaten jaar 2021 
Na een moeilijk jaar 2020 stond ook het afgelopen jaar 2021 in het teken van het COVID 
virus en is de school bijna het gehele derde trimester van het 2020-21 schooljaar getroffen 
door een lock-down en waren alle scholen en daarmee ook de kantine voor een paar 
maanden gesloten.  

Vanaf 12 april waren de scholen en daarmee ook de Kantine noodgedwongen dicht 
vanwege de Covid maatregelen en zijn dicht gebleven tot eind juli. Aangezien digitaal 
onderwijs onmogelijk is op dit eenvoudige dorpsschooltje is net als vorig jaar bijna een 
trimester verloren gegaan. 

Om de verloren lessen weer in te halen, zijn de lessen van het eerste trimester van het 
nieuwe schooljaar 2021-22 met een maand vervroegd en is de school en tegelijkertijd ook 
de Schoolkantine weer opengegaan op maandag 2 september 2021.  
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Figuur 2: Kerstfeest en Feestelijke afsluiting van de Kantine op 17 december 2021 

Naast de COVID zijn ook de ernstige medische problemen van onze partners Viviane en 
George reden geweest dat de kantine noodgedwongen enkele weken gesloten bleef. 

Vanaf september is de kantine bijna onafgebroken kunnen doorgaan van 2 september tot 19 
november 2021. In november is de kantine moeten sluiten vanwege de ernstige ziekte van 
onze partner George die opgenomen moest worden voor behandeling in het ziekenhuis van 
de hoofdstad Antananarivo.  

Ondertussen waren ook moeilijkheden gerezen over deelname van ouders in de 
corveediensten en de angst voor blikseminslag die mogelijk kinderen konden treffen bij de 
aanvang van het regenseizoen. Een vergadering van het oudercomité is belegd op 6 
december, waarin de problemen zijn doorgesproken en het oudercomité opnieuw het belang 
van de Kantine heeft benadrukt. Besloten is toen om de kantine vanwege de ziekte van 
George en afwezigheid van Viviane en Ianja uit te stellen tot na de kerstvakantie. 

Om de band met de kinderen van de school te benadrukken, hebben we in overleg met 
Viviane en Ianja besloten het schooljaar op 17 december af te sluiten met een feestelijke 
kerstmaaltijd, met een speciaal menu met kip, vis, rijst, groenten en fruit en natuurlijk met 
snoep en ballonnen.  

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de school kalender van 2021 met de periodes 
waarin de kantine operationeel was. In totaal is de kantine 83 dagen operationeel geweest.  
In vergelijking met 2020 is dit jaar toch een stuk beter geweest dan in 2020 toen slechts 50 
kantinedagen konden worden gehouden op een gepland totaal van 130 kantine dagen.  

In tabel 1 is een overzicht gegeven van het aantal kantine dagen in 2021 

 
Tabel 1: School Kalender en Kantine dagen 2021 

Na de kerstvakantie is de Kantine weer begonnen op 17 januari 2022 en sindsdien 
ontvangen de kinderen weer als vanouds 4 keer in de week een voedzame maaltijd. 

Hoewel we nog geen officiële informaties hebben over de datum van het huidige en 
toekomstige schooljaar, hopen we dat we in 2022 weer een normaal jaar met zo’n 140 
kantine dagen kunnen realiseren. 

School Kalender 2021

Trimester Aantal 
weken

Aantal Kantine 
dagen

2nd 11 Januari 26 maart 11 44
3de geen school geen cantine 0 0
1ste 2 september 19 november 9 39
Totaal 20 83

Periode
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2.1 Samenstelling Maaltijd en Kosten 2021 

Er wordt veel zorg besteed aan de samenstelling van het menu. De basis van de maaltijd 
bestaat uit een bord gekookte rijst met 400 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. I.v.m. de prijs is nu 
minder vlees, vis of eieren in het menu opgenomen. Ter compensatie zijn meer bonen en 
verse groeten aan het menu toegevoegd.  

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 vast bedrag van MGA 21.000 komen ten laste van de kantine uitgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bereiding van de maaltijden is water en zeep voor de afwas en het handenwassen 
van de kinderen nodig. Het water wordt opgepompt met een kleine diesel pomp en heeft 
brandstof nodig, die in de kosten verrekend zijn. 

In tabel 2 zijn de hoeveelheden en kosten van de ingrediënten aangegeven, gebaseerd op 
een kosten analyse van januari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Maaltijd en Kosten 2021
75

Weeklijkse Behoeftes kg/week gram/week per 
kind

Eenheids 
prijs

Kosten/week in 
MGA

Kosten/week 
in EUR

Rijst 100 400 MGA 1.950 MGA 195.000 €43,37
Vlees/Vis/Eieren 2 8 MGA 12.000 MGA 24.000 €5,34
Bonen 40 160 MGA 2.800 MGA 112.000 €24,91
Aardappel/Wortel 35 140 MGA 1.250 MGA 43.750 €9,73
Blad Groenten/Kool 16 64 MGA 2.000 MGA 32.000 €7,12
Tomaten/Courget/Ui/Prei 24 96 MGA 1.800 MGA 43.200 €9,61
Condimenten/kruiden/Olie 12 48 MGA 2.700 MGA 32.400 €7,21

Totaal Ingredienten MGA 482.350 €107,28

Water (opgepompt) 2 liter gasoil MGA 3.500 MGA 7.000 €1,56
Transport Markt 6 liter gasoil MGA 3.500 MGA 21.000 €4,67
Detergents 2 flessen MGA 2.400 MGA 4.800 €1,07
Personeel (Aides de Cuisine) 2 personen MGA 12.000 MGA 24.000 €5,34
Brandhout 4 bundel MGA 15.000 MGA 60.000 €13,35

Totaal Bijkomende kosten MGA 116.800
Totaal MGA 599.150 €133,26

Exchange rate MGA 4.496 €1,00

Figuur 3:  250 kinderen krijgen 4 maal per week een voedzame maaltijd met rijst groenten en bonen 

Tabel 2: Samenstelling van de maaltijden en overzicht van de kosten Januari 2021 
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Een belangrijke behoefte voor de bereiding van de maaltijden is brandhout. Oorspronkelijk 
was de regeling dat ieder kind een bijdrage zou leveren door dagelijks hout mee te brengen 
voor de maaltijd bereiding. Om het bosbestand rond het dorp niet verder te belasten door de 
kinderen en ouders te verplichten brandhout te verzamelen is besloten het brandhout nodig 
voor de kantine keuken nu aan te kopen en van buiten het dorp aan te voeren. 

De aankoop van hout bedraagt nu 15,000 euro per bundel, maar de aankoop wordt steeds 
moeilijker en duurder. Andere brandstof bronnen (gas, petrolie, zon) zijn niet haalbaar 
gebleken. 

 
Tabel 3: Gemiddelde maanduitgaven over 2021 

In tabel 3 zijn de gemiddelde maanduitgaven over 2021 aangegeven, gebaseerd op de 
maandelijkse afrekeningen, bijgevoegd in Bijlagen 1 en 2 

De impact van de COVID epidemie heeft ook een effect gehad op de kosten van de 
ingrediënten van het menu. De cijfers van de eerste kantine maand van januari 2021 laten 
een flinke prijsverhoging zien t.o.v. de maaltijdkosten van 2020 van 490,000 MGA per week 
in januari 2020 naar 600.000 MGA in januari 2021 zoals aangegeven in de tabel 3. De 
maaltijdprijs is over het gehele jaar min of meer gelijk gebleven. Evenals de wisselkoers van 
de ariary en de euro, die rond de 4500 MGA per 1 Euro lagen. 

In haar laatste verslag van maart 2022 heeft Viviane echter al aangegeven dat verdere 
prijsstijgingen te verwachten zijn. 

2.2 Voorzieningen en Faciliteiten  

Voor het functioneren van de kantine zijn een reeks van voorzieningen, materialen en 
gebruiksgoederen nodig, waaronder de volgende materialen belangeloos beschikbaar zijn 
gesteld door George 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 overdekte gaarkeuken 

• Manden, waskommen, en drinkbekers 

• Diesel water pomp, de brandstof is nodig om iedere dag voldoende schoon 
grondwater op te pompen om te koken, om af te wassen en voor het handenwassen 
van de kinderen. 

• Vervoer per auto op twee dagen in de week voor het transport naar Fiadanana van 
de ingrediënten gekocht op de markt in Antsirabe: 4 x 13 km = 52 km = 6 liter/week  

UITGAVEN aan MAALTIJDEN

Maaltijden Prijs per Maaltijd Prijs per Week

MGA MGA MGA
Januari maaltijden 11-29 januari 3 12 MGA 1.786.800 MGA 148.900 MGA 595.600
Februari maaltijden 1-26 februari 4 16 MGA 2.306.700 MGA 144.169 MGA 576.675
Maart maaltijden 2-26 maart 4 16 MGA 2.326.800 MGA 145.425 MGA 581.700
September maaltijden 2-30 september 4 17 MGA 2.423.000 MGA 142.529 MGA 570.118
Oktober maaltijden 1-22 oktober 3 13 MGA 1.949.000 MGA 149.923 MGA 599.692
November maaltijden 8-19 november 2 8 MGA 1.159.400 MGA 144.925 MGA 579.700
Repas et Fete de Noel 16 december 1 MGA 1.098.500 MGA 1.098.500
Total Maaltijden 20 83 MGA 13.050.200 MGA 145.979 MGA 583.914
Total in Euro € 1  = MGA 4.500 € 2.900 € 32 € 130

Uitgaven Maaltijden Datum Aantal 
weken

Aantal 
Maaltijden



 7 

• Ter bescherming tegen zon en regen zijn een aantal partytenten door ons 
beschikbaar gesteld aan het begin van het eerste trimester in november 2017. Het 
tentdoek, dat 4 jaar dagelijks is blootgesteld aan zon, regen en wind en op 
verschillende plaatsen scheurde is eind 2020 vervangen door een nieuw tentdoek. 

• De Keuken en tafel materialen, zoals borden, lepels en vorken, pannen, bekers, 
pannen en potten zijn, evenals reparaties aan de vloer aan slijtage onderhevig en 
vergen regelmatig onderhoud. Na overleg is een reeks van keukenmaterialen 
vervangen en aangekocht voor een totaal van 2.376.000 MGA (of € 528 euro).  

• Specificatie van het aangekochte keukenmateriaal is aangegeven in het 
maandverslag van 19 november in Bijlage 1 

  
  Tabel 4: School en Keuken Materiaal 

2.3 Schoolmaterialen, 
Zoals bij veel publieke scholen in Madagaskar, is een minimaal budget beschikbaar voor 
onderwijsmaterialen en onderhoud van het schoolmeubilair. 
Zoals afgesproken met leraren en de directeur van de school bij ons laatste bezoek in 
november 2019, hebben we ermee ingestemd dat we de school zullen steunen met 
educatief materiaal, het vervanging van een deel van het schoolmeubilair en met name 
de aanschaf van een reeks van schoolbanken, waarvoor we in het budget van 2021 nog 
ruimte over hebben gelaten.  

 

 

 

 

 

 

We hebben daarvoor in december in twee overschrijvingen in november en december 
een bedrag van in € 1250,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf en vervanging van 
schoolmateriaal. Het bedrag is overgemaakt via de rekening van Viviane en apart voor 
dit doel gehouden. Wij wachten nog op een definitieve offerte en verdere specificatie van 
de aan te schaffen materialen en banken. 

School en Keuken Materiaal
Uitgaven Uitgaven

MGA EUR
kitchen utensils september '21 MGA 2.376.000 € 528
lesmaterialen school november '21 MGA 3.375.000 € 750
lesmaterialen school december '21 MGA 2.145.310 € 477
Total School & Keuken materiaal MGA 7.896.310 MGA 1.755

1  = MGA 4.500 

Materiaal Periode

Figuur 4 : Vervanging van overvolle en kapotte schoolbanken 
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3 Lokale Organisatie en Overleg 

De dagelijkse organisatie van de kantine wordt geregeld door onze buren en vrienden 
George Randriamitantsoa en VIviane Randresy, die in Fiadanana wonen en wiens 
enthousiasme en toewijding de voorwaarde zijn voor onze school kantine, ondanks hun 
gevorderde leeftijd. (beiden 67).  

Vooral Viviane is degene die met haar tomeloze energie iedere week opnieuw zorgdraagt 
voor alle organisatie en regelingen en zorgt dat er oplossingen komen voor de reeks van 
kleinere en grotere problemen die opdoemen 

We zijn dan ook geschrokken toen we bericht kregen eerst in april ’21 dat Viviane door 
geelzucht getroffen werd en lange tijd rust en kuur moest nemen. Gelukkig is ze weer aardig 
opgeknapt, hoewel ze nog steeds veel rust moet nemen. 

Erger is dat George, die al lang behandeld wordt voor suikerziekte, eind oktober met spoed 
in het ziekenhuis in de hoofdstad Antananarivo moest worden opgenomen vanwege falende 
nieren krijgt hij nu drie keer in de week nierdialyse, die een zware financiële druk op de 
familie legt. Wij springen bij met onze persoonlijk middelen, want we beseffen heel goed dat 
zonder extra hulp onze samenwerking vastloopt. Hij maakt het naar omstandigheden nog 
goed, maar de vraag is: hoelang nog.  

Gelukkig kan hun dochter Ianja Randriamitantsoa, de taken van haar ouders heel goed 
overnemen, en zij verzorgt met name alle aankopen op de markt en doet ons iedere maand 
verslag van de het verloop van de kantine en de financiële afwerking.  

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 oudercomité van de school alsmede 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 Village) hebben hun volledige steun 
gegeven. Het Ministerie van Onderwijs heeft speciale autorisatie gegeven en controleert of 
gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden vooral in dit Corona jaar.  

3.1 Bezoek en overleg 

Voor de planning en overleg over de organisatie van de kantine hebben we regelmatig 
overleg gehad met Ianja, Viviane en George. Helaas was het dit jaar in tegenstelling tot 
andere jaren niet mogelijk om een bezoek aan Madagaskar te brengen en was het contact 
beperkt tot contact per email contact en telefoon.  

Een afschrift van de email correspondentie is opgeslagen in Bijlage 3 

We hopen in de loop van het 2022 wanneer de reis restricties zijn opgeheven weer een 
bezoek aan Madagaskar te brengen, want direct contact en overleg met iedereen ter plaatse 
is toch essentieel om te zorgen dat alles in goede banen blijft lopen. 
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. De slechte staat van het schoolmeubilair en het gebrek aan goed lesmateriaal is daarbij 
naar voren gekomen en we hebben een deel van het geplande budget van 2021 
beschikbaar gehouden voor lesmateriaal en vervanging van schoolbanken. Een bedrag van 
€ 1250 euro is daarvoor overgemaakt.  

Tijdens ons laatste bezoek in november 2019 hebben we uitgebreid overleg gehad met de 
Oudervereniging en ook met de Directeur en onderwijzers van de school over de resultaten 
en organisatie van de kantine. Met het oudercomité hebben we gesproken tijdens ons 
bezoek in 2019 over de corveediensten die de ouders om beurten moeten doen bij het 
bereiden en serveren van de maaltijden.  

Afgelopen november zijn er toch weer problemen met de corveediensten ontstaan, alsmede 
bezorgdheid bij ouders en schooldirecteur over blikseminslag. Als gevolg hiervan is de 
schoolkantine enige weken dicht geweest. Op 6 december is een vergadering belegd met 
het oudercomité en zijn de problemen opgelost en besloten dat de kantine weer in het 
nieuwe jaar open gaat.  

4 Donateurs en ANBI Stichting Musole 

We hebben vanaf 2018 bekendheid gegeven aan onze schoolkantine in Madagaskar en een 
beroep gedaan op onze vrienden en familie om een financiële bijdrage te geven. Dit heeft in 
het eerste jaar 2018 een reeks ruimhartige donaties opgeleverd van zo’n 70 donateurs in 
2018.  

We hebben ook dit jaar weer kunnen profiteren van de ruimhartige donaties van onze vaste 
donateurs die tezamen evenals vorige jaren een totaalbedrag van bijna € 2500 euro hebben 
bijgedragen. Wij hebben zelf 2500 euro bijgedragen, en garanderen op die manier, dat we 
een financiële basis van € 5000 hebben, waarmee we de kantine draaiend kunnen houden.  

Met onze jaarverslagen houden we onze donateurs op de hoogte van de activiteiten en 
financiële afrekening van de Kantine in lijn met de vereisten van een ANBI stichting en doen 
beroep om hun vrijgevigheid om te blijven doneren. 

4.1 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 Stichting Musole heeft als doel mensen en groeperingen in ontwikkelingslanden en 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 goed overeen met de doelstellingen van 
Musole en een voorstel om de activiteiten van de school kantine in Fiadanana onder te 
brengen in de Stichting Musole werd ingediend in oktober 2017 en aangenomen door het 
bestuur van Musole.  

Om de giften aan de School kantine te ontvangen en een duidelijk overzicht te geven van de 
financiële bijdragen en uitgaven, is een aparte bankrekening geopend voor 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 en wordt jaarlijks geauditeerd door het Musole bestuur. 
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Het bestuur van de Stichting Musole komt jaarlijks bijeen en ook dit jaar is het 
stichtingsbestuur bijeengekomen op 29 juni 2021, waarin de activiteiten en financiële 
afrekeningen gepresenteerd zijn. De notulen van de vergadering zijn opgenomen in Bijlage 
5. Een jaarlijkse kaskontrole wordt gepresenteerd aan het Bestuur. 

4.2 Promotie activiteiten 

Om een betere zichtbaarheid te geven aan de activiteiten van de 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, is de Stichting 
ondergebracht op de ANBI.nl site: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-musole/ . 

Om donateurs te werven en makkelijk informatie te geven over het nut, opzet en activiteiten 
van de Schoolkantine is in februari 2018 een brochure gemaakt en rondgestuurd aan 
vrienden en familie. 

Programma en activiteiten van de Stichting Musole waaronder die van de Schoolkantine 
Fiadanana zijn ondergebracht in de Musole website: http://www.musole.nl. 

5 Jaar afrekening 2021 

5.1 Jaar Balans lokale uitgaven 

De financiering van de uitgaven van de kantine wordt geregeld door regelmatig fondsen over 
te maken aan de leiding van de kantine door middel van internationale transfers via de ABN 
AMRO rekening van de MUSOLE ANBI account naar de lokale bankrekeningen (BMOI) van 
George en Viviane. 

Het totaal van de overschrijvingen van de ABN-AMRO Musole rekening naar de lokale BMOI 
bank over 2021 bedroeg € 5.450 dat na aftrek van transfer en bankkosten een netto bedrag 
van MGA 23.314.930 geeft en waarmee we behalve de kantinemaaltijden (MGA 
13.050.200), ook de noodzakelijke vervanging en onderhoud van de keuken faciliteiten 
hebben kunnen financieren en hebben we ook een ruime bijdrage aan de school kunnen 
doen om lesmateriaal en schoolmeubilair aan te schaffen (MGA 7896.310). 

 
Tabel 5: Inkomsten en Uitgaven School Kantine met Kasbalans over 2021 

Lokale Inkomsten en Uitgaven met Kasbalans 
Maaltijden Balans

EURO MGA MGA MGA
Balans 01/01/2021 MGA 915.709

Bank Overschrijving 08/01/2021 1.200,00€   MGA 5.504.000 MGA 6.419.709
Uitgaven maaltijden januari '21 -MGA 1.786.800 MGA 4.632.909
Uitgaven maaltijden februari '21 -MGA 2.306.700 MGA 2.326.209
Uitgaven maaltijden maart '21 -MGA 2.326.800 -MGA 591

Bank Overschrijving 06/04/2021 1.200,00€   MGA 5.000.000 MGA 4.999.409
Bank Overschrijving 22/09/2021 800,00€      MGA 3.000.000 MGA 7.999.409

kitchen utensils september '21 -MGA 2.376.000 MGA 5.623.409
Uitgaven maaltijden september '21 -MGA 2.423.000 MGA 3.200.409
Uitgaven maaltijden oktober '21 -MGA 1.949.000 MGA 1.251.409

Bank Overschrijving 10/11/2021 750,00€      MGA 3.375.000 MGA 4.626.409
lesmaterialen school november '21 -MGA 3.375.000 MGA 1.251.409
Uitgaven maaltijden november '21 -MGA 1.159.400 MGA 92.009

Bank Overschrijving 06/12/2021 500,00€      MGA 2.145.310 MGA 2.237.319
lesmaterialen school december '21 -MGA 2.145.310 MGA 92.009
Kerst Maaltijd 16/12/2021 -MGA 1.098.500 -MGA 1.006.491

Bank Overschrijving 31/12/2021 1.000,00€   MGA 4.290.620 MGA 3.284.129

Totaal in MGA 31/12/2021 5.450,00€   MGA 23.314.930 -MGA 13.050.200 -MGA 7.896.310 MGA 3.284.129

Totaal in Euro 5.181,10€               -2.900,04€          -1.754,74€             729,81€               
MGA 4.278 1,00€                       = MGA 4.500 

Overschrijvingen
Uitgaven en Inkomsten Datum

School en Keuken 
Materiaal MGA
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Het totaal van lokale uitgaven bedroeg MGA 20.946.510, met een positieve balans van MGA 
3.284.129. 

De afrekening van de actuele kosten wordt gedaan door regelmatige overzichten via email 
met specificaties van inkomsten uit overschrijvingen en de maandelijkse aankopen van 
ingrediënten. De email rapportering van de afrekeningen van de maandelijkse uitgaven voor 
de kantine en ontvangen geldtransfers van de Musole rekening zijn opgenomen in Bijlage 1. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de maandelijkse uitgaves, inkomsten uit bank 
overschrijvingen en balans van inkomende en uitgaande transacties over de periode 1 
Januari tot 31 december 2021, zoals overgenomen van de maandelijkse overzichten van 
Viviane. De specificaties van de maandelijkse aankopen en uitgaven zijn opgenomen in 
bijlage 2. 

5.2 Jaarbalans ABN-AMRO Bankrekening Musole  

In onderstaande tabel 6 is een overzicht gegeven van de jaarbalans van de Schoolkantine 
waarin vermeld de transacties van de ABN-AMRO Musole Bankrekening.  

De inkomsten betreffen schenkingen en donaties aan de Schoolkantine, waarin opgenomen 
de donaties van vrienden en familie voor een totaal van € 4.961 euro. 

Met een positieve kas balans van € 1.758 op 1 januari 2021 was het totaal beschikbare 
bedrag € 6.719,81, waarvan een totaalbedrag van €5.450,00 in zes transfers is overgemaakt 
naar de BMOI Bankrekening van Viviane en George gebruikt voor de uitgaven van de 
School kantine. 

De verdere onkosten betreffen de maandelijkse kosten voor het beheer van de ABN AMRO 
rekening alsmede de transferprovisies gerekend door de bank en het beheer van de ANBI 
site en website. Totale jaarkosten bedragen €257,57. 

 
Tabel 6 : Jaarbalans ABN/AMRO Musole rekening 

 

Jaar Balans ABN/AMRO Musole Rekening 2021 

ABN AMRO MUSOLE Rekening Euro Malagasy Ariary
Reserves
Kas balans Musole Rekening ABNAMRO 01/01/2021 1.758,24€              

Inkomsten
Donaties van 27 Donateurs 4.961,00€              

Totale Inkomsten 4.961,00€              
Totaal beschikbaar inkomen 6.719,24€              
Bestedingen
Transfers to Cantine Scolaire
-   BMOI account Viviane 11/11/2020 5.450,00-€              MGA 23.314.930

Total transfers 5.450,00-€              MGA 23.314.930
Kosten beheer en administratie 
-    ABN/AMRO Bankkosten beheer Musole rekening 136,50-€                 
-    Transfer provisies Musole rekening 132,00-€                 
-    ANBI Beheer en Website 93,86-€                   

Total beheer en admin 362,36-€                 
Totaal Bestedingen 5.812,36-€              
Kas balance ABNAMRO Musola 31/12/2020 906,88€                 
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De details van de donaties en uitgaven zijn aangegeven in de email correspondenties in de 
bijlages 1 en 2. De financiële afrekening wordt jaarlijks geverifieerd door een kascontrole 
commissie en gepresenteerd aan het Musole stichtingsbestuur. 

6 Planning 2022  

Het nieuwe schooljaar van 2021-2020 is met een maand vervroegd en is op 2 september 
2021 van start gegaan om de verloren schooltijd van het derde kwartaal na de paasvakantie 
gedeeltelijk te compenseren. Het eerste trimester is afgesloten op 16 december met een 
feestelijke Kerstmaaltijd voor alle kinderen van de Schoolkantine. 

Het tweede trimester is begin januari weer van start gegaan en ook de schoolkantine is weer 
begonnen op 17 januari 2022. Het tweede trimester loopt tot de paasvakantie, het derde 
semester tot eind augustus. Na 2 maanden schoolvakantie begint normaliter het nieuwe 
schooljaar 2022-2023 in oktober 2022 

De precieze datum van de school opening moet nog door het Ministerie van Onderwijs 
formeel aangegeven worden. 

In tabel 6 is aangegeven de voorlopige data van de schoolsemesters met de voorlopige 
opgave van het aantal schoolweken, alsmede de afgeleide school- en kantinedagen. 
Aangezien ervaring heeft geleerd dat het aantal kantine dagen door omstandigheden niet 
altijd kan worden gehaald, houden we voor de begroting 140 kantinedagen aan. 

 
Tabel 7: School kalender 2021 

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. In het budget zijn daarom voorzieningen opgenomen voor 
lesmateriaal en verbeteringen en noodzakelijk onderhoud van het materiaal 

Met de donaties en een kas balans hopen we dat het mogelijk is om ook voor het komende 
school jaar de Schoolkantine verder te financieren en eventueel andere activiteiten te 
ondernemen. 

6.1 Menu Kosten 2022 

De impact van de COVID epidemie heeft ook een effect gehad op de kosten van de 
ingrediënten van het menu. De cijfers van de eerste kantine maand van januari 2021 laten 
een flinke prijs verhoging zien van de maaltijdkosten ten opzichte van 2020, van 490,000 
MGA per week in januari 2020 naar 600.000 MGA in januari 2021. 

De menukosten zijn de reset van het jaar min of meer gelijk gebleven en ook de wisselkoers 
van de euro naar de ariary is op een niveau van 4 500 MGA gebleven. 

School Kalender 2022 (voorlopig)

Trimester Aantal 
Schoolweken

Aantal 
Schooldagen

Aantal Kantine 
dagen

2nd 10 Jan ‘22 14 Apr ‘22 13 65 52
3de 25 Apr ‘22 26 Aug ‘22 17 85 68
1ste 18 Oct ‘22 16 Dec ‘22 8 40 32
Totaal 38 190 152

Periode
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De samenstelling van het menu en kosten van de ingrediënten variëren overeenkomstig het 
seizoen en beschikbaarheid van de marktproducten. De belangrijkste verschillen zijn de 
prijzen van rijst en de verschuiving van de menusamenstelling met een meer eiwitrijk menu 
met bonen en aardappelen/wortelen ter compensatie van de verminderde hoeveelheden 
vlees, vis of eieren. Ook de kosten van brandhout verhogen de kosten van de kantine. 

Voor de begroting van de maaltijden zullen we de kost prijs van januari 2021 aanhouden, 
geschat op MGA 150.000 per kantine dag (€ 32) of MGA 600.000 per week (€130) 

Viviane heeft echter in haar laatste email van 25 februari aangegeven dat ze bezorgd is over 
de prijsstijging van de laatste tijd, die met name door de 3 cyclonen die achterelkaar in 
januari-februari periode plaats vonden, sterk zijn gestegen. 

6.2 Budget 2022 

Met schattingen over het aantal kantinedagen (140) en de menukosten (MGA 150,000) per 
kantine dag, kunnen we een schatting maken van de totale kosten van de maaltijden. 
Verdere uitgaven betreffen onderhoud en vervanging van materiaal (MGA 3.000.000) en 
onvoorziene uitgaven (5%). 

Inkomsten uit donaties wordt door ons gegarandeerd tot € 5000, waarvan een belangrijk 
deel van donateurs verwacht wordt, waarvoor een extra propagandacampagne is ingepland. 

 In de onderstaande tabel 8 staat aangegeven de verwachte inkomsten en uitgaven voor 
2022 voor activiteiten rond de kantine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET SCHOOLKANTINE 2022
ABN AMRO MUSOLE Rekening Euro Malagasy Ariary
Reserves
Kas balans Musole Rekening ABNAMRO 01/01/2021 906,88€                 
Inkomsten
Donaties van 30 Donateurs 5.000,00€              

Totale Inkomsten 5.906,88€              
Kosten beheer en administratie 
-    ABN/AMRO Bankkosten beheer Musole rekening 150,00€                 
-    Transfer provisies Musole rekening 150,00€                 
-    ANBI Beheer en Website 60,00€                   

Total beheer en admin 360,00€                 
Totaal beschikbaar budget 5.546,88€              

Lokaal Budget
Reserves
Kas balans Lokale rekening 01/01/2022 MGA 3.284.129
Inkomsten
-   Overschrijvingen Musole Rekening 5.000,00$              MGA 22.500.000
-   BMOI account Viviane MGA 25.784.129

Beschikbare inkomsten 5.729,81€              MGA 25.784.129
Uitgaven
BMOI Bank onkosten 44,44€                   MGA 200.000
Maaltijden Kantine 2022 (140 x MGA 150.000) 4.666,67€              MGA 21.000.000
Kosten onderhoud en vervanging materiaal 666,67€                 MGA 3.000.000
Onvoorzien 5% 268,89€                 MGA 1.210.000

Totaal Bestedingen 5.646,67€              MGA 25.410.000
Balans 83,14€                   MGA 374.129

1,00€                     MGA 4.500
Tabel 8: Begroting 2022 
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Voor het jaar 2022 zijn in totaal 140 maaltijden voorzien voor de twee resterende trimesters 
van het schooljaar 2021-2022 en het 1ste trimester van het volgend schooljaar 2022-23.  

De eenheidskosten van de maaltijden zijn voor de eerste helft van 2022 geschat op MGA 
150.000 ariary per maaltijd voor 250 kinderen. Totaal voor het jaar 2022 met 140 
kantinedagen 21 miljoen. 

Verder zijn aangegeven de schattingen van de kosten van onderhoud en vervanging van 
faciliteiten van de school kantine voor een totaal van MGA 3.000.000  

Verder zijn in aanmerking genomen mogelijke bank en administraties kosten en onvoorziene 
kosten. 

6.3 Staff en Organisatie 

Geen veranderingen zijn voorzien in de organisatie regelingen en samenstelling van de staf. 

Mme Viviane blijft de hoofdverantwoordelijke van de schoolkantine en andere activiteiten ten 
behoeve van de jeugd in Fiadanana en verzorgt het contact met schoolbestuur, oudercomité 
en lokale autoriteiten. Haar dochter Ianja Randriamitantsoa heeft echter in toenemende 
mate haar taken overgenomen en zorgt oor de dagelijkse inkopen en organisatie van de 
kantine alsmede de financiële afrekening.  

De vraag naar continuïteit en duurzaamheid van de Kantine blijft ons bezighouden. De Covid 
problemen heeft in belangrijke mate ervoor gezorgd dat we minder kantine dagen hebben 
gehad dan gepland waren en zijn ook de voorgestelde nevenactiviteiten (training en impact 
metingen op een laag pitje komen te staan.  

Met de giften en bijdragen die we ontvangen van onszelf en onze donateurs zullen we 
niettemin in staat zijn 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 de 
meeste verantwoordelijkheden op zich neemt in de organisatie van de Kantine. 

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 verminderen.  

Onze steun aan de organisatie van de kantine zal een bijdrage geven aan een betere 
voeding en scholing van de kinderen van het dorp.  

7 Bijlages (OP VERZOEK VERKRIJGBAAR) 

1. Rapportering van de maandelijkse lokale kosten en ontvangsten 
van de Schoolkantine. 

2. Maandelijkse specificatie van dagelijks aankoop van ingrediënten 
en uitgaven voor de kantine. 

3. Email communicaties over 2021 
4. Transacties ABNAMRO Bank rekening Musole 
5. Notulen Jaarvergadering Stichting Musole 
6. Kascontrole 2021 



Stichting Musole 

School Kantine Fiadanana 
Antsirabe Madagaskar 

Jaar afrekening 2021 
1.1 Jaar Balans lokale uitgaven 

De financiering van de uitgaven van de kantine wordt geregeld door regelmatig fondsen over 
te maken aan de leiding van de kantine door middel van internationale transfers via de ABN 
AMRO rekening van de MUSOLE ANBI account naar de lokale bankrekeningen (BMOI) van 
George en Viviane. 

Het totaal van de overschrijvingen van de ABN-AMRO Musole rekening naar de lokale BMOI 
bank over 2021 bedroeg € 5.450 dat na aftrek van transfer en bankkosten een netto bedrag 
van MGA 23.314.930 geeft en waarmee we behalve de kantinemaaltijden (MGA 
13.050.200), ook de noodzakelijke vervanging en onderhoud van de keuken faciliteiten 
hebben kunnen financieren en hebben we ook een ruime bijdrage aan de school kunnen 
doen om lesmateriaal en schoolmeubilair aan te schaffen (MGA 7896.310). 

 
Tabel 1: Inkomsten en Uitgaven School Kantine met Kasbalans over 2021 

Het totaal van lokale uitgaven bedroeg MGA 20.946.510, met een positieve balans van MGA 
3.284.129. 

De afrekening van de actuele kosten wordt gedaan door regelmatige overzichten via email 
met specificaties van inkomsten uit overschrijvingen en de maandelijkse aankopen van 
ingrediënten. De email rapportering van de afrekeningen van de maandelijkse uitgaven voor 
de kantine en ontvangen geldtransfers van de Musole rekening zijn opgenomen in Bijlage 1. 

Lokale Inkomsten en Uitgaven met Kasbalans 
Maaltijden Balans

EURO MGA MGA MGA
Balans 01/01/2021 MGA 915.709

Bank Overschrijving 08/01/2021 1.200,00€   MGA 5.504.000 MGA 6.419.709
Uitgaven maaltijden januari '21 -MGA 1.786.800 MGA 4.632.909
Uitgaven maaltijden februari '21 -MGA 2.306.700 MGA 2.326.209
Uitgaven maaltijden maart '21 -MGA 2.326.800 -MGA 591

Bank Overschrijving 06/04/2021 1.200,00€   MGA 5.000.000 MGA 4.999.409
Bank Overschrijving 22/09/2021 800,00€      MGA 3.000.000 MGA 7.999.409

kitchen utensils september '21 -MGA 2.376.000 MGA 5.623.409
Uitgaven maaltijden september '21 -MGA 2.423.000 MGA 3.200.409
Uitgaven maaltijden oktober '21 -MGA 1.949.000 MGA 1.251.409

Bank Overschrijving 10/11/2021 750,00€      MGA 3.375.000 MGA 4.626.409
lesmaterialen school november '21 -MGA 3.375.000 MGA 1.251.409
Uitgaven maaltijden november '21 -MGA 1.159.400 MGA 92.009

Bank Overschrijving 06/12/2021 500,00€      MGA 2.145.310 MGA 2.237.319
lesmaterialen school december '21 -MGA 2.145.310 MGA 92.009
Kerst Maaltijd 16/12/2021 -MGA 1.098.500 -MGA 1.006.491

Bank Overschrijving 31/12/2021 1.000,00€   MGA 4.290.620 MGA 3.284.129

Totaal in MGA 31/12/2021 5.450,00€   MGA 23.314.930 -MGA 13.050.200 -MGA 7.896.310 MGA 3.284.129

Totaal in Euro 5.181,10€               -2.900,04€          -1.754,74€             729,81€               
MGA 4.278 1,00€                       = MGA 4.500 

Overschrijvingen
Uitgaven en Inkomsten Datum

School en Keuken 
Materiaal MGA



Tabel 5 geeft een overzicht van de maandelijkse uitgaves, inkomsten uit bank 
overschrijvingen en balans van inkomende en uitgaande transacties over de periode 1 
Januari tot 31 december 2021, zoals overgenomen van de maandelijkse overzichten van 
Viviane. De specificaties van de maandelijkse aankopen en uitgaven zijn opgenomen in 
bijlage 2. 

1.2 Jaarbalans ABN-AMRO Bankrekening Musole  

In onderstaande tabel 6 is een overzicht gegeven van de jaarbalans van de Schoolkantine 
waarin vermeld de transacties van de ABN-AMRO Musole Bankrekening.  

De inkomsten betreffen schenkingen en donaties aan de Schoolkantine, waarin opgenomen 
de donaties van vrienden en familie voor een totaal van € 4.961 euro. 

Met een positieve kas balans van € 1.758 op 1 januari 2021 was het totaal beschikbare 
bedrag € 6.719,81, waarvan een totaalbedrag van €5.450,00 in zes transfers is overgemaakt 
naar de BMOI Bankrekening van Viviane en George gebruikt voor de uitgaven van de 
School kantine. 

De verdere onkosten betreffen de maandelijkse kosten voor het beheer van de ABN AMRO 
rekening alsmede de transferprovisies gerekend door de bank en het beheer van de ANBI 
site en website. Totale jaarkosten bedragen €257,57. 

 
Tabel 2 : Jaarbalans ABN/AMRO Musole rekening 

 

De details van de donaties en uitgaven zijn aangegeven in de email correspondenties in de 
bijlages 1 en 2. De financiële afrekening wordt jaarlijks geverifieerd door een kascontrole 
commissie en gepresenteerd aan het Musole stichtingsbestuur. 

 

 

Jaar Balans ABN/AMRO Musole Rekening 2021 

ABN AMRO MUSOLE Rekening Euro Malagasy Ariary
Reserves
Kas balans Musole Rekening ABNAMRO 01/01/2021 1.758,24€              

Inkomsten
Donaties van 27 Donateurs 4.961,00€              

Totale Inkomsten 4.961,00€              
Totaal beschikbaar inkomen 6.719,24€              
Bestedingen
Transfers to Cantine Scolaire
-   BMOI account Viviane 11/11/2020 5.450,00-€              MGA 23.314.930

Total transfers 5.450,00-€              MGA 23.314.930
Kosten beheer en administratie 
-    ABN/AMRO Bankkosten beheer Musole rekening 136,50-€                 
-    Transfer provisies Musole rekening 132,00-€                 
-    ANBI Beheer en Website 93,86-€                   

Total beheer en admin 362,36-€                 
Totaal Bestedingen 5.812,36-€              
Kas balance ABNAMRO Musola 31/12/2020 906,88€                 



1.3 Kaskontrole 

KASCONTROLE STICHTING MUSOLE, 
Schoolkantine Fiadanana.. 

Jaarrekening en balans 2021. 
Ondergetekende, 

J. Eversdijk, Generaal Foulkesweg 59, 6703BM Wageningen, verklaart hierbij alle 
stukken en bescheiden betrekking hebbend op de exploitatie van de Schoolkantine 
Fiadanana over de periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021 te hebben gecontroleerd en 
akkoord bevonden. 

Met de kascontrole kunnen de volgende opmerkingen en suggesties voor verbetering 
worden gemaakt: 

1 . Het rapport en de administratie zijn verzorgd en overzichtelijk en geven een goed 
beeld van de activiteiten en financiële afrekening van de lokale kosten voor de 
schoolkantine en de fondsen verschaft door de donateurs. 

2 De totale uitgaven voor 2021 bedroegen € 5.812,36, en komen overeen met de 
begroting van € 6.118,81 zoals opgesteld in het jaarverslag van 2020 (tabel 8). 

3 De internationale overschrijvingen van de ABN-AMRO Musole rekening naar de 
persoonlijke bankrekening van de lokale partners missen een duidelijke 
verantwoording van de bankkosten en omrekening van Euro naar MGA en laten 
nogal grote verschillen zien in de omrekenkoersen (zie tabel 5) 

4 De overschrijvingen vanuit Nederland worden verstuurd naar de persoonlijke 
bankrekening van de lokale partners Viviane en George. Het verdient 
aanbeveling om een speciale bankrekening te openen om een duidelijker 
overzicht te krijgen van de internationale overschrijvingen en lokale cash 
opnames van de kantine, indien mogelijk; 

5 De kasbalans van 31-12-2020 (MGA 951.709) vermeld in het jaarrapport van 
2020 komt niet overeen met de kasbalans vermeld in tabel 5 op 01-01-2021 (MGA 
915.709), waarschijnlijk een kleine verschrijving van MGA 36.000 (€ 8,0). 

6 Door de schoolsluiting vanwege Covid werden 83 in plaats van de geplande 140 
maaltijden bereid. 

7 De begroting voor 2021 voorzag in een bedrag van MAG 21.000.000 voor de 
kosten van 140 maaltijden. Voor onderhoud en schoolmateriaal was 
oorspronkelijk 5 miljoen ariary voorzien. De besparing ten gevolge van het 
verminderde aantal maaltijden is gebruikt voor de aanschaf van schoolmateriaal 
en schoolmeubilair, oorspronkelijk niet voorzien in het budget. 

8 De uitgaven van schoolmaterialen (MGA 3.375.000 + MGA 2145.310) zoals 
aangegeven in tabel 5 betreffen voorschotten voor de aanschaf van 
schoolmateriaal en de fabricage van schoolmeubilair. In de volgende rapportage 
moet verdere rekenschap gegeven worden van aangeschafte schoolmaterialen 
en offertes voor de fabricage van schoolbanken. 

9 De specificaties van de maaltijd ingrediënten en bijkomende kosten voor de 
bereiding van de maaltijden worden nauwgezet voor elke dag uitgewerkt. De 



gespecificeerde uitgaven per maaltijd zoals aangeleverd vanuit de markt in 
Antsirabe zijn vanuit Nederland niet te controleren. De uitgaven bleven altijd 
binnen het budget en de kostprijzen waren overeenkomstig de marktprijzen, die 
onderhevig zijn aan seizoengebonden producten en prijzen 

10 Er zijn momenteel een kleine dertig donateurs die in totaal een bijdrage leveren 
van bijna € 2.500 euro. De projectorganisators garanderen de resterende 
jaarlijkse kosten van de kantine en droegen dit jaar een bedrag van € 2.500 euro 
bij. Het verdient aanbeveling meer aandacht te geven aan de promotie van de 
kantine en meer donateurs te werven. 

Naar waarheid opgesteld. 

 

 



Stichting Musole 

School Kantine Fiadanana 
Antsirabe Madagaskar 

Planning 2022 
Het nieuwe schooljaar van 2021-2020 is met een maand vervroegd en is op 2 september 
2021 van start gegaan om de verloren schooltijd van het derde kwartaal na de paasvakantie 
gedeeltelijk te compenseren. Het eerste trimester is afgesloten op 16 december met een 
feestelijke Kerstmaaltijd voor alle kinderen van de Schoolkantine. 

Het tweede trimester is begin januari weer van start gegaan en ook de schoolkantine is weer 
begonnen op 17 januari 2022. Het tweede trimester loopt tot de paasvakantie, het derde 
semester tot eind augustus. Na 2 maanden schoolvakantie begint normaliter het nieuwe 
schooljaar 2022-2023 in oktober 2022 

De precieze datum van de school opening moet nog door het Ministerie van Onderwijs 
formeel aangegeven worden. 

In tabel 6 is aangegeven de voorlopige data van de schoolsemesters met de voorlopige 
opgave van het aantal schoolweken, alsmede de afgeleide school- en kantinedagen. 
Aangezien ervaring heeft geleerd dat het aantal kantine dagen door omstandigheden niet 
altijd kan worden gehaald, houden we voor de begroting 140 kantinedagen aan. 

 
Tabel 1: School kalender 2021 

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. In het budget zijn daarom voorzieningen opgenomen voor 
lesmateriaal en verbeteringen en noodzakelijk onderhoud van het materiaal 

Met de donaties en een kas balans hopen we dat het mogelijk is om ook voor het komende 
school jaar de Schoolkantine verder te financieren en eventueel andere activiteiten te 
ondernemen. 

1.1 Menu Kosten 2022 

De impact van de COVID epidemie heeft ook een effect gehad op de kosten van de 
ingrediënten van het menu. De cijfers van de eerste kantine maand van januari 2021 laten 
een flinke prijs verhoging zien van de maaltijdkosten ten opzichte van 2020, van 490,000 
MGA per week in januari 2020 naar 600.000 MGA in januari 2021. 

School Kalender 2022 (voorlopig)

Trimester Aantal 
Schoolweken

Aantal 
Schooldagen

Aantal Kantine 
dagen

2nd 10 Jan ‘22 14 Apr ‘22 13 65 52
3de 25 Apr ‘22 26 Aug ‘22 17 85 68
1ste 18 Oct ‘22 16 Dec ‘22 8 40 32
Totaal 38 190 152

Periode



De menukosten zijn de reset van het jaar min of meer gelijk gebleven en ook de wisselkoers 
van de euro naar de ariary is op een niveau van 4 500 MGA gebleven. 

De samenstelling van het menu en kosten van de ingrediënten variëren overeenkomstig het 
seizoen en beschikbaarheid van de marktproducten. De belangrijkste verschillen zijn de 
prijzen van rijst en de verschuiving van de menusamenstelling met een meer eiwitrijk menu 
met bonen en aardappelen/wortelen ter compensatie van de verminderde hoeveelheden 
vlees, vis of eieren. Ook de kosten van brandhout verhogen de kosten van de kantine. 

Voor de begroting van de maaltijden zullen we de kost prijs van januari 2021 aanhouden, 
geschat op MGA 150.000 per kantine dag (€ 32) of MGA 600.000 per week (€130) 

Viviane heeft echter in haar laatste email van 25 februari aangegeven dat ze bezorgd is over 
de prijsstijging van de laatste tijd, die met name door de 3 cyclonen die achterelkaar in 
januari-februari periode plaats vonden, sterk zijn gestegen. 

1.2 Budget 2022 

Met schattingen over het aantal kantinedagen (140) en de menukosten (MGA 150,000) per 
kantine dag, kunnen we een schatting maken van de totale kosten van de maaltijden. 
Verdere uitgaven betreffen onderhoud en vervanging van materiaal (MGA 3.000.000) en 
onvoorziene uitgaven (5%). 

Inkomsten uit donaties wordt door ons gegarandeerd tot € 5000, waarvan een belangrijk 
deel van donateurs verwacht wordt, waarvoor een extra propagandacampagne is ingepland. 

 In de onderstaande tabel 8 staat aangegeven de verwachte inkomsten en uitgaven voor 
2022 voor activiteiten rond de kantine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET SCHOOLKANTINE 2022
ABN AMRO MUSOLE Rekening Euro Malagasy Ariary
Reserves
Kas balans Musole Rekening ABNAMRO 01/01/2021 906,88€                 
Inkomsten
Donaties van 30 Donateurs 5.000,00€              

Totale Inkomsten 5.906,88€              
Kosten beheer en administratie 
-    ABN/AMRO Bankkosten beheer Musole rekening 150,00€                 
-    Transfer provisies Musole rekening 150,00€                 
-    ANBI Beheer en Website 60,00€                   

Total beheer en admin 360,00€                 
Totaal beschikbaar budget 5.546,88€              

Lokaal Budget
Reserves
Kas balans Lokale rekening 01/01/2022 MGA 3.284.129
Inkomsten
-   Overschrijvingen Musole Rekening 5.000,00$              MGA 22.500.000
-   BMOI account Viviane MGA 25.784.129

Beschikbare inkomsten 5.729,81€              MGA 25.784.129
Uitgaven
BMOI Bank onkosten 44,44€                   MGA 200.000
Maaltijden Kantine 2022 (140 x MGA 150.000) 4.666,67€              MGA 21.000.000
Kosten onderhoud en vervanging materiaal 666,67€                 MGA 3.000.000
Onvoorzien 5% 268,89€                 MGA 1.210.000

Totaal Bestedingen 5.646,67€              MGA 25.410.000
Balans 83,14€                   MGA 374.129

1,00€                     MGA 4.500
Tabel 2: Begroting 2022 



Voor het jaar 2022 zijn in totaal 140 maaltijden voorzien voor de twee resterende trimesters 
van het schooljaar 2021-2022 en het 1ste trimester van het volgend schooljaar 2022-23.  

De eenheidskosten van de maaltijden zijn voor de eerste helft van 2022 geschat op MGA 
150.000 ariary per maaltijd voor 250 kinderen. Totaal voor het jaar 2022 met 140 
kantinedagen 21 miljoen. 

Verder zijn aangegeven de schattingen van de kosten van onderhoud en vervanging van 
faciliteiten van de school kantine voor een totaal van MGA 3.000.000  

Verder zijn in aanmerking genomen mogelijke bank en administraties kosten en onvoorziene 
kosten. 

 

1.3 Staff en Organisatie 

Geen veranderingen zijn voorzien in de organisatie regelingen en samenstelling van de staf. 

Mme Viviane blijft de hoofdverantwoordelijke van de schoolkantine en andere activiteiten ten 
behoeve van de jeugd in Fiadanana en verzorgt het contact met schoolbestuur, oudercomité 
en lokale autoriteiten. Haar dochter Ianja Randriamitantsoa heeft echter in toenemende 
mate haar taken overgenomen en zorgt oor de dagelijkse inkopen en organisatie van de 
kantine alsmede de financiële afrekening.  

De vraag naar continuïteit en duurzaamheid van de Kantine blijft ons bezighouden. De Covid 
problemen heeft in belangrijke mate ervoor gezorgd dat we minder kantine dagen hebben 
gehad dan gepland waren en zijn ook de voorgestelde nevenactiviteiten (training en impact 
metingen op een laag pitje komen te staan.  

Met de giften en bijdragen die we ontvangen van onszelf en onze donateurs zullen we 
niettemin in staat zijn 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 de 
meeste verantwoordelijkheden op zich neemt in de organisatie van de Kantine. 

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 verminderen.  

Onze steun aan de organisatie van de kantine zal een bijdrage geven aan een betere 
voeding en scholing van de kinderen van het dorp.  
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