
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Er is  jo u,  mens ,  gezegd wat  goed is ,  je  weet  wat  de HEER van j e wi l :  
N iets  ande rs  dan recht  t e doen,  t rouw te bet ra cht en en neder ig  de weg te 

gaan van je God.  
 

M icha 6:8 

Het is alweer enkele maanden 

geleden dat u nieuws hebt 

ontvangen van ons. De tijd vliegt 

voorbij waar u overigens allemaal 

wel last van zult hebben. We zijn 

zeer bemoedigd door alle extra 

giften aan het eind van het jaar. Op 

het moment dat we dachten het 

financieel echt niet te redden, 

stonden velen van jullie voor ons 

klaar. Echt Fantastisch! Wij willen 

jullie allen hartelijk bedanken 

hiervoor. 

HoverAid 

 Het afgelopen jaar is een heel gezegend jaar geweest voor HoverAid. Er zijn 

veel dingen gerealiseerd. Iedere maand is er wel een medische trip geweest 

naar Beroroha, Ankavandra of naar een van de andere drie locaties en 

sommige maanden konden we zelfs twee trips organiseren. Bijna 5500 

mensen hebben hierdoor medische zorg ontvangen. De groep van vrijwillige 

artsen die met HoverAid opstap wil, is gegroeid waardoor we eigenlijk nooit 

meer problemen hebben om een medisch team samen te stellen. Soms willen 

er zelfs meer dokters mee dan mogelijk is. In oktober konden we een nieuwe 

hovercraft verwelkomen en we konden medische apparatuur aanschaffen. 

Alles bij elkaar dus een heel succesvol jaar. 

  

Voor dit jaar is alles nog wat onzeker. We hebben nog onvoldoende financiën 

binnen om iedere maand een medische trip te kunnen maken wat inhoud dat 

de mensen in de afgelegen gebieden aan hun lot overgelaten zullen worden. 

We bidden dat God ons, op zijn tijd, nog van de nodige financiële middelen zal 

voorzien. 

 

We hebben een nieuwe directeur gevonden. Bert v.d. Bosch begint per 1 

september voor 50% als directeur bij HoverAid Madagaskar. Peter zal dan een 

stap terug zetten en coördinator logistiek worden. Ik (Jantine) zal de financiën 

blijven doen. Hiermee hopen we dat de werkdruk, die we al langere tijd 

ervaren, zal verlagen. Wat God verder voor ons in petto heeft de komende 

jaren weten we nog niet. We zijn erg blij met de komst van de familie v.d. 

Bosch. Wij kennen hen nog uit de tijd dat Bert bij MAF Madagaskar werkte.  
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Lieve allemaal, 

 

 

Paardrijden en de paarden eten 
geven is hun grootste hobby 

 Sam en Esther met onze staf 
bij de nieuwe hovercraft 

 



 

Sam gaat heel graag naar school. Hij is 

vriendjes met iedereen in zijn klas en 

is een heel sociale jongen. Hij heeft 

moeite met tellen (1 tot 40), met 

cijfers en letters herkennen en met 

schrijven. Wij maken ons hier nog niet 

zoveel zorgen over. Hij is eind oktober 

pas 4 geworden. Volgens ons leggen ze 

de lat wel een beetje erg hoog. Maar 

goed, als de juffrouw dat van hem 

verlangd dan zal hij goed zijn best 

moeten doen. Hij krijgt nu iedere 

zaterdagochtend bijles om deze punten 

te verbeteren. Gelukkig zijn er nog vier 

andere kindjes die het tempo ook niet 

kunnen bijbenen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter, Jantine, 
Sam & Esther 
van Buuren 

 

 

 

Peter & Jantine 

 

 

 
 

 

Adresgegevens in 
Madagaskar: 
HoverAid Madagascar 
BP 99 Ivato Aeroport 
105 Antananarivo, 
Madagascar 
 
Telefoon:  
00261 33 14 47 692 / 
00261 33 02 80 423 
 
E-Mail:  
van.buuren@freeler.nl 

 

 

 

 

Contactpersoon Nederland: 

Jenny den Hollander 

V.d. Duynlaan 17 

2761 VR  Zevenhuizen 

0180 – 631104 

denhollander17@gmail.com 

 

Giften (belastingaftrekbaar) 
kunt u overmaken naar: 
Stichting HoverAid Nederland 
te Zevenhuizen 
Rabobank 3713.31.145  
o.v.v. “Gift Familie van Buuren”  
 
Voor internationale banktransfers:  
IBAN NL67 RABO 0371 3311 45 
BIC RABONL2U 

 

 

Dankpunten: 

• Dat 2011 zo’n gezegend jaar is geweest voor HoverAid; 

• Dat er een nieuwe directeur gevonden is voor HoverAid; 

• Dat het goed gaat met de gezondheid en ontwikkeling van Sam en Esther. 

Gebedspunten: 

• Dat er binnenkort een oplossing gevonden mag worden voor de politieke problemen in het land; 

• Gezondheid van Peter en Jantine; 

• Dat HoverAid ook het komende jaar voldoende financiën mag krijgen om de geplande medische missies uit te voeren. 
 

 

Met Esther gaat het heel goed. Het is 

een opgewekt meisje maar wel 

eentje die we in de gaten moeten 

houden. Ze is behoorlijk bijdehand 

en laat de kaas niet van haar brood 

eten. Ze kijkt uit naar het moment 

dat ze naar school mag maar dat 

mag pas in september. Wel heeft ze 

alvast aan oma een rugzak gevraagd 

waarmee ze nu dagelijks rondloopt. 

Zij is er helemaal klaar voor. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Het afgelopen jaar hebben we 

behoorlijk wat spanning gehad. De 

werkdruk was hoog, de financiën 

waren onzeker maar er waren ook 

onderlinge spanningen met andere 

mensen in onze naaste omgeving. 

Dit alles bij elkaar heeft zijn 

weerslag gehad. Peter is vorige 

week bij de dokter geweest en 

heeft allerlei onderzoeken gehad. 

Uit de onderzoeken is gelukkig 

niets ernstig gebleken en de 

conclusie van de dokter is: Peter is 

oververmoeid waardoor zijn 

lichaam het laat afweten. Hij 

probeert nu zo’n twee uur per dag 

te werken en de rest van de dag 

thuis uit te rusten. Verder zal hij 

weer een sport moeten oppakken 

en andere dingen moeten gaan 

doen die positieve energie geven.  

 

Met mij zelf gaat het op en neer. 

Soms gaat het moeizaam, maar 

een paar dagen later gaat het dan 

wel weer. Ik ben me bewust dat ik 

uit moet kijken om niet weer in 

een burn-out te raken. 

Sam Esther 

Madagaskar 

De politieke situatie blijft onveranderd. 

Zo nu en dan is het onrustig en wordt 

er traangas gebruikt en sneuvelen er 

hier en daar wat ramen maar over het 

algemeen is het rustig. 

 

Het is cyclonen seizoen en we hebben 

al verschillende cyclonen over het 

eiland heen gehad. Twee weken 

geleden kwam orkaan Giovanna dwars 

over ons huis heen. Dat ging met een 

behoorlijke storm gepaard. Gelukkig 

kwam er niet zoveel regen mee 

waardoor de schade beperkt bleef. 

Sindsdien is er nog eentje over het 

noorden van het eiland gegaan die wel 

veel water gaf. Ook nu hebben we 

alweer behoorlijk wat dagen continue 

regen.  

Esther heeft haar vaders 
sokken aan getrokken 

Schade van de cycloon 

Op zijn verjaardag heeft Sam 
ijsjes getrakteerd op school 


