Livet på Madagaskar
v. Vibeke og Lars Mandrup
Vibeke Ingerslev og Lars Mandrup fortalte derefter om livet på Madagaskar. Lars blev i
1982 udsendt dertil af DMF, og var der seks år med hele familien. Det var første år Aarhus
Julemærket udkom, og første uddeling gik til arbejdet på Madagaskar. Senere har Lars
oplevet og genoplevet øen mange gange, og Vibeke var med første gang for to år siden.
Efter en uge på øen kan man skrive en bog, efter et år en artikel, og efter flere år
ingenting. Madagaskar er verdens fjerde største ø, verdens fjerde fattigste land og på
størrelse med Frankrig. Fra nord til syd er der 1600 km i luftlinie, men køreturen ad dårlige
veje er på 2200 km.
Vibeke. Der er farverigt og fattigt. Der er bilos, fattigdom og mange tyverier. Der er folk,
som sørger for at jage tiggere væk. Tøj kommer fra Europa.
Lars. Landets største tøjfabrik er gået ned grundet konkurrencen fra genbrugstøj fra
Europa. Befolkningstallet er fra 1982 steget fra 9 mill. til nu 24 mill. 41% af befolkningen er
under 18 år, og 82% er ekstremt fattige. Fødselsraten er 4,5 børn pr. kvinde. Traditionel
religion, som er forfædredyrkelse, dyrkes af 52% af befolkningen, 41% er kristne, romersk
katolske og lutherske, og 7% er muslimer. Dårlig vand er største dødsårsag. Der er mange
offersteder af forskellig slags rundt om i landet.
Vibeke beskrev en køretur med Liva, en privatchauffør. Bilen var bundet og limet sammen,
og det endte da også med, at motoren faldt af. Man kan køre med taxaer, minibusser eller
gå. Der findes ingen tog, og flytrafikken er ustabil. Måltider består af ris tre gange om
dagen. Jydsk Børneforsorg har givet kr. 100.000 til et projekt, som skaffer 5-7 års
skolegang for 25 børn. De får mad, uniform, og der er bygget et træhus, hvor de kan spise
og lege med legoklodser.
Lars. Der er bygget en kirke med plads til 2000 mennesker. Lars blev for nylig bedt om at
holde prædiken på madagassisk.
Vibeke. En gassisk iværksætter beskæftiger 40 kvinder med syning og kurvefletning. Bl.a.
farmshoppen i Egå sælger disse kurve. Ellers er vanilje, også kaldet Madagaskars guld,
den største eksportartikel.
Et meget spændende foredrag om et af verdens fattigste lande, hvor alting er anderledes.

