
          Kort rapport fra Filadelfia sykelandsby på Madagaskar 

Arbeidet i Filadelfia sykelandsby på Madagaskar går rimelig bra midt i disse koronatider. På 

landsbasis har kjøring av varer vært mulig, men persontransporten har vært nedstengt. Folk er bedt 

om å holde seg hjemme. Nå er persontransporten igjen blitt mulig til visse steder fra hovedstaden. 

Byer over hele Madagaskar har hatt portforbud en tid, men dette er nå tatt bort. Leder for arbeidet i 

Filadelfia, Ramiharimanana Felicite, har vært i hovedstaden hos sin familie siden mars måned. 

Andriamahefa Patricia i Manakara vikarierer for henne denne tiden.  

Skolen 

De siste månedene har skolen vært stengt. Bare 5. klasse som er avgangsklassen, har vært på skolen 

noen dager i uken. De hadde folkeskoleeksamen 9. september. Når denne klassen har hatt 

undervisning, har elevene fått mat i skolekantinen. Det har vært innført smitteverntiltak for klassen 

og lærerne og andre ansatte i Filadelfia. 

 

Lærerne 

I de private skolene på Madagaskar har ikke lærerne fått lønn i de 5 månedene skolene har vært 

stengte. Lærerne får lønn av skolepenger når skolene er åpne. I Filadelfia har vi gjort det på en annen 

måte. Lærerne har arbeidet ute i gårdsbruket med jordarbeiding, såing, planting og potting av 

stiklinger av frukttrær og skog. De har også høstet en del kulturer. Og de har ansvaret for å fore 

fisken i dammene, samt veie fisken regelmessig for å følge med veksten. De har på denne måten 

arbeidet praktisk denne tiden, bortsett fra han som har hatt undervisning i avgangsklassen. På en 

måte har dette også vært opplæring for lærerne, ledet av Randriamitahdy Claude som er ansvarlig 

for gårdsbruket. Lærerne vil ha nytte av dette når de selv skal ha elevene med ut i arbeid på sine 

elevparseller.  

         

           Leder Patricia og kantinebestyrer og 3 lærere                                     Lærer Laza og elevene i avgangsklassen 

Sykestuen 

Arbeidet i sykestuen har gått som vanlig, men med strenge smitteverntiltak. I mars kjøpte vi inn 

kanner med krane på for vann til håndvask for alle husstander, og munnbind for alle tilsatte og de 

syke som bor der. Vi delte også ut ris og andre matvarer til alle hyrdene og de syke. Jordmora og 

assistenten har sammen med praksisstudenter fra staten vært i gang med det arbeidet som var mulig 

å gjennomføre denne tiden. Vaksinering ute i landsbyene har ikke vært mulig, men behandling av 

pasienter i sykestuen. Sykestuen drives i samarbeid med staten, så distriktslegen i Manakara gir råd 

og veiledning i slike vanskelige tider som vi er inne i nå. Vi følger det samme opplegget som staten 

har for sine hospitaler og sykestuer.  

 

Gårdsbruket 

Det 28 dekar store gårdsbruket viser mer og mer igjen i Filadelfia sin virksomhet. Som kjent er dette 

tenkt å være en gård for praksis for elevene i den grønne skolen, og for å skaffe mat til skolekantinen.   



All jord er dyrket opp, og det er gravd ut 7 dammer for oppdrett av Tilapiafisk. Det er også 4 store 

rismarker som det dyrkes hurtigris på (3 måneders vekst). Det er plantet ut noen hundre nelliktrær 

som vil gi nellikspiker til salgs om et par års tid. Og det er kaffibusker, ananas, søtpotet, mais, 

maniokk og forskjellige grønnsaker til mat for elevene. 10000 yngel av Tilapia ble satt ut i dammene i 

mars dette året, like før Madagaskar ble stengt ned av koronasmitten. Fisken har vokst godt med 

kraftfor fra Fihaonana jordbruksskole denne tiden. De regner med å begynne salget av fisken til 

restauranter i Manakara i oktober. Da regner vi med at samfunnet er åpnet noe igjen, slik at det 

skulle bli avsetning på fisken. Noe blir også til mat for elevene og de syke som bor i Filadelfia. Tanken 

er at gårdsbruket også skal bidra med penger til drift av skolen i årene framover. 

          

             Grønnsaker i gårdsbruket                             En av de 7 fiskedammene                                                               Lærerne jobber i gårdsbruket i koronatiden 

 

                                                        Tilapiafisken vokser fort i dammene. Høstes i oktober- 20  
Dette var noen glimt fra Filadelfia i denne vanskelige tiden som også sykelandsbyen opplever. Takk 

for at dere står trofast med i dette arbeidet, med penger og forbønn! 

 

Sandnes, 11. september 2020.     Arne Dragsund 


