Nieuwsbrief familie Van der Vlist

Beste familie en vrienden,
Sinds onze vorige nieuwsbrief in december
is er hier in Madagaskar van alles gebeurd.
Er is inmiddels een grote politieke crisis
gaande, die gepaard ging met plunderingen
en geweld, wat zo’n 130 dodelijke
slachtoffers heeft gekost. Op onze website
hebben jullie een enkele keer kunnen lezen
welke gevolgen deze crisis voor ons
persoonlijk had. Zo zijn de kinderen onder
andere twee weken vrij geweest van school
en zijn winkels een week gesloten geweest.
Chiel heeft het nog veel concreter beleefd
toen op een vrijdagmiddag het Franse lycée
afgesloten werd door demonstranten en
leerlingen niet naar huis konden. Uiteindelijk
hebben gewapende ordetroepen ’s avonds
de school ontzet en werden alle leerlingen
met bussen naar een terrein van de Franse
ambassade gebracht. Chiel was pas om
negen uur ’s avonds thuis.
Voor de bevolking van Madagaskar zijn de
gevolgen echter veel schrijnender. Eerste
levensbehoeften als rijst en olie zijn flink in
prijs gestegen. Al vrij snel is de hele
toeristenindustrie ingestort. Inmiddels is de
wisseling van de macht, die door velen als
een staatsgreep wordt gezien, een feit. Ook
de internationale gemeenschap erkent de
nieuwe president niet. De crisis is dus
allerminst voorbij. Veel financiële hulp is
stopgezet en zo raakt een van de armste
landen van de wereld nog verder geïsoleerd.

HoverAid
In december is
Jeroen nog een
week naar
Ankavandra
geweest, dat
ten westen van
Tana ligt, in een
zeer geïsoleerd
gebied. Dit was
een van de
eerste keren dat
ze daar met de
hovercraft op pad gingen. Dat viel nog niet
helemaal mee. De rivier is nog onbekend en
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door de hoge waterstand waren er
nauwelijks plekken om goed te kunnen
landen. Wel hebben de artsen verschillende
dorpen kunnen bezoeken en weer heel veel
mensen kunnen helpen.
Sindsdien is Jeroen niet weer op pad
geweest, omdat we juist in december
merkten dat het toch wel zwaar was als hij
zo vaak weg was. In februari is er een
nieuwe vrijwilliger uit Nederland gekomen
die zich in ieder geval voor een half jaar wil
inzetten als hovercraftpiloot. Daardoor hoeft
Jeroen niet elke keer meer mee. Zijn
eerstvolgende trip zal nu eind mei zijn.
In de werkplaats is nog veel te doen. Jeroen
heeft een nieuw systeem bedacht om de
hovercraft makkelijker op en van de trailer af
te krijgen, zodat dat voortaan veiliger en
sneller kan. Nu zijn ze druk bezig dat in
elkaar te lassen en de trailer aan te passen.

Wycliffe
Joanne is de afgelopen maanden bezig
geweest met de taallessen, maar kwam er
achter dat ze vooral
praktijkervaring mist.
In de eerste week van
maart had ze echter
de mogelijkheid om
eens goed te oefenen:
MAF zocht nog
iemand die met een dokter meewilde op een
MMS (Madagascar Medical Safari), naar
Manakana II, een klein dorpje midden in het
regenwoud van Oost-Madagaskar. Het was
een bijzondere ervaring. Eenmaal door de
helikopter in het dorp gedropt, bleek dat ze
de dokter niet bij zijn werk hoefde te helpen,
want er was al een ‘paramédical’ in het dorp,
die ook al een assistente had. Dagelijks
hield dokter Fernand samen met hem
spreekuur. In vier dagen zijn er zo 240
patiënten geholpen. Heel veel gezondheidsproblemen daar komen voort uit het
eenzijdige eten: een groot deel van het jaar
eten de mensen drie keer per dag alleen
maar maniok.
Joanne: “We bivakkeerden in de kerk en ik
kookte de maaltijden voor Fernand en
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mijzelf op het gasstel dat in de preekstoel
stond. Verder probeerde ik zo goed en zo
kwaad als dat ging met de mensen te
communiceren. Dat viel nogal tegen. We
waren in het gebied van de Betsimisaraka
Atsimo, die de gelijknamige taal spreken en
die verschilt soms wezenlijk van het officiële
Malagasy. (Dat is natuurlijk de reden dat ook
een team van deze bevolkingsgroep bij ons
Lucas-vertaalproject betrokken is.)
Betsimisaraka
betekent letterlijk:
allemaal samen, en
dat was te merken.
Voor hen betekent
gastvrijheid dat je je
gasten nooit alleen
laat. Zo hadden wij
onze tentjes achterin
de kerk opgezet,
maar voorin de kerk
bleven elke nacht ook 2 à 3 mannen slapen.
Ook als Fernand aan het werk was, en ik in
de kerk was, was er altijd iemand in de
buurt. En hoe vroeg ik me ’s ochtends ook
naar de rivier begaf om me daar te wassen,
altijd was er wel iemand in de buurtG!”
Een uitgebreider verslag is ook op onze site
te lezen.
Begin april gaat Joanne samen met een
collega nog een vertaalteam in het oosten
van Madagaskar bezoeken. Begin mei zou
er opnieuw een grote vertalersworkshop
gehouden worden, maar die gaat nu
vanwege de onrust in het land niet door. Wel
hopen er toch twee vertaalteams naar
Tulear te komen en als de situatie het
toelaat, zal Joanne daar dan ook heengaan.

beginnen ons steeds meer thuis te voelen,
de kinderen spreken steeds meer Frans en
krijgen nu aansluiting met vrienden en
vriendinnetjes.

Gebedspunten
We vragen gebed voor:
- de kinderen en ook onszelf: de onrust van
de laatste tijd brengt natuurlijk wel enige
spanning met zich mee;
- de politieke onrust in Madagaskar met alle
gevolgen van dien: dat de situatie zich snel
weer normaliseert en er een bevredigende
oplossing gevonden mag worden;
- de vacature van program manager
HoverAid Madagaskar, die nog niet vervuld
is.
We danken God:
- dat we ons steeds meer thuis gaan voelen
hier;
- dat we mogen weten dat Hij de Almachtige
is, die deze wereld in Zijn hand houdt, ook al
zijn de omstandigheden om ons heen
onzeker en verwarrend.
Een hartelijke groet,
Jeroen, Joanne,
Chiel, Ilse en Jiska

En verder
En verder zijn we op 1 januari verhuisd naar
ons eigen huis. Heerlijk is het en we voelen
ons er echt gezegend mee! Het is ruim, met
een grote tuin met allerlei fruitbomen:
banaan, granaatappel, mango, mandarijn,
papaya, perzik, guave. Inmiddels hebben we
ook wat levende have: 2 (waak)honden, een
poesje en de kip die ik in Manakana cadeau
kreeg. Zoals we al schreven, hebben we in
december een zware tijd gehad. Jeroen was
opnieuw weg, de kinderen wilden terug naar
Nederland, en dan de feestdagen zonder
familie en vertrouwde vrienden. Gelukkig
merken we nu dat het veel beter gaat. We

Nieuw postadres
HoverAid Madagaskar heeft sinds kort een
eigen postadres. Daarmee is ons postadres
nu gewijzigd in:
HoverAid Madagaskar
c/o Van der Vlist
BP 11099
Score Digue
Antananarivo 101
Madagaskar
Ons mailadres: j.vandervlist@12move.nl
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