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Nieuwsbrief December 2016

Lieve familie, vrienden en bekenden, 

Nog geen maand geleden hebben we u al een nieuwsbrief gestuurd. Toch 
willen we u ons laatste reisverslag niet onthouden. In week 50 gingen we voor 
het eerst met eigen auto naar Maroamboka. Maroamboka is het dorp waar we 
gaan wonen en waar bouwers druk bezig zijn met de bouw van ons huis. Dit 
keer gingen we niet als gezin maar is Jurgen alleen met Issa afgereisd.

Papieren
Aanvankelijk hadden we gehoopt om eerder naar het gebied af te reizen. Het 
op naam zetten van alle auto papieren en het verkrijgen van een Malagasy 
rijbewijs vereiste meer tijd dan we verwacht hadden. Inmiddels zijn de 
papieren binnen… alhoewel, de tijdelijke papieren. De oiciële papieren 
zullen naar verwachting eind december klaar zijn. Het rijbewijs is een ander 
verhaal. Hiervoor hebben we een visum nodig welke nog minstens zes 
maanden geldig is. Bij aanvraag van een visum voor het nieuwe jaar krijgen we 
een papier waarop staat dat de aanvraag bezig is. Met dit papier kunnen we 
reizen maar het is niet hetzelfde als een visum. De geldigheid van het visum 
begint al wel te lopen vanaf de aanvraag. Met andere woorden: als het 
deinitieve visum na bijvoorbeeld vier maanden afgeven wordt, is het nog 
maar acht maanden geldig. We hopen dus dat het visum spoedig afgegeven 
wordt zodat we het tijdelijke rijbewijs kunnen omzetten naar een deinitief 
rijbewijs.

Meubels

Jurgen heeft het bezoek gebruikt om, samen met Issa, een groot deel van 
onze meubels te brengen. Op het dak werd een zware kast met twee bijzet 
tafeltjes gebonden en in de auto werden acht stoelen met ons keukengerei 
vervoerd. Zondag elf december om 05:00 ‘s ochtends vertrokken Issa en 
Jurgen om vervolgens drie kwartier later al staande gehouden te worden door 
de politie. De vracht op het dak was geen probleem maar blijkbaar moest er 
een vergunning zijn voor de lading in de auto. Jurgen kreeg het voor elkaar 
dat de agent ter plekke een vergunning uitschreef. Met alle Juiste papieren op 
zak ging de reis verder.
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De auto wordt langzaam 
maar zeker toegerust voor 
de zware omstandigheden 
waarin we hem gaan 
gebruiken. Zo hebben we 
een grote dakdrager laten 
maken door plaatselijke 
metaalbewerkers. Het is 
een enorm gevaarte (2,30 
bij 1,20). We zijn er blij mee 
omdat we op deze manier 
makkelijk spullen in en uit 
het gebied kunnen 
vervoeren. 

http://www.jurgenenkatja.nl/
mailto:contact@jurgenenkatja.nl?subject=Contact
http://www.youtube.com/user/jurgenenkatja
http://www.facebook.com/jurgenenkatja
https://plus.google.com/+jurgenenkatja
http://jurgenenkatja.nl/?p=59
mailto:finance.nl@aimint.org
mailto:afmelden@jurgenenkatja.nl?subject=Ik%20meld%20me%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief


In deze brief

Papieren

Meubels

Slechte wegen

Aankomst

Het huis

Bezoek

                                   

Contact

Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen

BP714, Antananarivo 101  
Madagaskar
www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Youtube: jurgenenkatja
Facebook: jurgenenkatja
Google+: +jurgenenkatja

Contact persoon Nederland:
Piet Heijnstraat 30 
1782 RE Den Helder
06-54203683

                                  

Geven?

http://jurgenenkatja.nl/?p=59

Of zelf:
IBAN: NL91 RABO 0155 6577 12
T.a.v.: 
'AIM International' te Wageningen
O.v.v. :  Project Zendingswerk 
Madagaskar
Uw giften zijn iscaal aftrekbaar
inance.nl@aimint.org
Tel.: 0317-712467

deze zijn AK47 even aan de kant gezet had, hield hij een vrachtwagen staande. 
De chaufeur heeft toen met een plaatselijk bewoner het reservewiel onder 
de auto gezet... Het was niet nodig voor Jurgen om zijn handen vies te maken, 
zo was de mening van de chaufeur. In Ifanadiana is de band gerepareerd voor 
€ 1,70.

Aankomst

              vervolg op pagina 3
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Slechte wegen

De nationale wegen lijken soms 
meer op Nederlandse gatenkaas 
dan op een weg. Dit maakt het 
rijden behoorlijk intensief. Jurgen 
en Issa kwamen ‘s middags in 
Abohimahasoa aan. Daar hebben 
ze overnacht om vervolgens de 
volgende dag het tweede stuk te 
rijden. Vlakbij Ifanadiana raakte 
één van de banden lek. Gelukkig 
was hulp niet ver weg. Jurgen 
vroeg een agent om hulp en nadat 

De auto is goed te horen en 
dus stonden de bewoners 
van Sandrohy al bij de weg 
te wachten. Er werd 
enthousiast gejuicht door 
de kinderen en velen 
kwamen even de handen 
schudden. Na even kort bij 
praten werd de rit vervolgd 
naar Maroamboka, zo’n vijf 
kilometer van Sandrohy. Op 
deze weg is de auto goed 
getest. Diepe geulen 
afgewisseld met keien die 
de steile xxxxxx

paden, van soms 35% en 
meer, zeer lastig 
begaanbaar maken.

Eenmaal door de laatste 
bocht kan je het huis al zien 
liggen. Snel werden Jurgen 
en Issa tegemoet gerend en 
begroet. De auto werd 
geparkeerd naast het huis 
van onze contactpersoon. 
en bewonderd door de vele 
‘kenners’. Het uitladen was 
met de vele handen in mum 
van tijd klaar.
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een overloop terecht komen, 
twee slaapkamers voor de 
kinderen komen. Buiten staat al 
een aparte ruimte waar we ons 
kunnen wassen en 15 meter 
verderop is een toilet gegraven. 
Het huis staat pal naast een 
waterbron met schoon water. De 
druk op deze bron is de meeste 
tijd van het jaar hoog genoeg om 
er eventueel een waterleiding op 
aan te sluiten. Dit laatste gaat 
xxx
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Het huis

de bouwer nog naar kijken. 

Toen Jurgen en Issa er waren was er al langere tijd geen regen gevallen. 
Hierdoor stond er niet of nauwelijks druk op de bron. We zullen kijken of we 
dit kunnen ondervangen door een grote waterton te installeren waarmee we 
regenwater kunnen opvangen en bewaren. Het huis is gebouwd van hout uit 
het nabije regenwoud. Het dak is voorzien van golfplaten en de vloer zal van 
cement worden. De meeste traditionele huizen hebben dat niet wat dan ook 
tot veel overlast zorgt als het regenseizoen losbarst. We hopen deze of 
volgende maand met een vriend te gaan kijken naar zonnepanelen en alle 
bijbehorende elektronica. Zonnepanelen is een luxe die wel meer voorkomt in 
het gebied. Veel mensen hebben een systeem waarmee ze bijvoorbeeld een 
telefoon kunnen opladen of een DVD kunnen kijken.

Bezoek
In de twee dagen dat Jurgen en Issa in Maroamboka waren hebben ze ook drie 
dorpen bezocht. Van twee dorpen waren de mpanjaka’s (koningen) niet 
aanwezig. Daar hebben we onze groeten gedaan en even met de mensen 
gesproken. Bij één van de dorpjes hebben we ook de beloofde groepsfoto's af 
gegeven. In het laatste dorp was de mpanjaka wel aanwezig. Het was een goed 
weerzien. De mpanjaka deed erg zijn best om Jurgen’s oiciële Malagasy te 
verstaan. Het werd een leuk en een ontspannen gesprek. Vooral toen Jurgen 
de verschillende uitspraken van de Malagasy dialecten liet horen werd er luid 
gelachen. De mpanjaka zei blij verrast te zijn met Jurgen’s vooruitgang in de 
taal.

Lees verder op pagina 4
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We waren al geïnformeerd 
dat het huis niet helemaal 
volgens de tekeningen 
gebouwd werd. Onze 
tekeningen waren veel te 
bescheiden. Het huis wordt 
veel groter zodat we, volgens 
de bouwer, genoeg ruimte 
hadden voor alle kinderen. Op 
de begane grond komt een 
slaapkamer en een gedeelde 
woonkamer en keuken. Er is 
een trap naar de eerste 
verdieping waar, nadat we op
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Inmiddels zijn Jurgen en Issa, 
afgeladen met fruitgeschenken, weer 
terug in Antananarivo. De 
verwachting is dat Jurgen binnenkort 
weer naar Maroamboka zal afreizen 
om diverse spullen, zoals een bed en 
schoolmaterialen en ander huisraad, 
te brengen. De bouwer dacht dat we 
in januari onze intrek wel zouden 
kunnen doen. We hebben er zin in 
om, na maanden van 
voorbereidingen, te gaan wonen 
onder de Tanala..
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Gebeds/dankpunten:

Dankbaar zijn we, omdat:
1) we een bezoek aan Maroamboka konden brengen;
2) dat we de voorlopige papieren van de auto hebben;
3) dat de bouw van het huis zo goed gaat;
4) voor het vriendelijke onthaal.

Bidt voor/dat
5) dat de contacten met de Tanala goed op gang komen;
6) rust tijdens de voorbereidingen op de verhuizing;
7) dat we het Malagasy vloeiender gaan spreken;
8) Katja genoeg tijd zal over houden om de kinderen te onderwijzen.

Dit was het voor nu. We willen u allemaal heel fijne feestdagen toewensen en 
een gezegend 2017!
Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey, Dani & Siemen Hofmann 
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