
MADAGASKAR DØVEFORBUND
og DØVES HUS i Antananarivo

TUSEN TAKK
til alle som har bidratt med pengestøtte til 
kjøp av inventar til Døves Hus på Madagaskar, 
som ble innviet lørdag 28. juli 2012!

På en måned - fra 25. juni til 28. juli - kom det 
inn kr 66.200 fra 130 givere i Norge (en i Sve-
rige).

Madagaskar Døveforbund har fått eget kontor i 
2. etasje i Døves Hus, og slipper endelig å  betale 
husleie.

Fra 2004 til 2011 har Madagaskar Døveforbund 
fått økonomisk støtte fra Norges Døveforbund / 
Atlas-alliansen til tre ulike prosjekter:
a) Organisasjonsutvikling
b) Tegnordbok / -DVD
c) Tegnspråktolk-utdanning

Prosjektet har gått veldig bra. Men i 2011 ble 
det slutt. De får ikke lenger økonomisk støtte 
fra Norges Døveforbund / Atlas-alliansen. 

Målet de siste årene var også å få myndighe-
tene på Madagaskar til å gi økonomisk støtte til 
drift av Madagaskar Døveforbund. Men slik gikk 
det ikke. Heller ikke de andre organisasjonene 
(blindeforbundet o.a.) får støtte fra myndighe-
tene der.

Madagaskar Døveforbund har veldig behov for 
å jobbe videre for å bedre døves situasjon i lan-
det, men det kan de ikke gjøre uten økonomisk 
støtte. Og Døves Hus har behov for aktiviteter 
(møter, informasjon, sosialt samvær, ta med 
barna, se på TV og mye mer).

Bergen Døvesenter har hatt medlemsmøte 30. 
august 2012, og blitt enige om at døvesenteret 
skal ha eget konto der folk kan overføre sin støt-
te til Madagaskar, både til døveforbundet der 
nede og til å holde Døves Hus i aktivitet fram-
over. Døvesenterets styre vedtok det 19. sep-
tember og kontoen ble åpnet 20. september:

Konto nummer 1503.30.31960.
Støtte til Madagaskar.

Bildet er fra åpning av Døves Hus på Madagaskar. Damen i hvit 
kåpe er Befolkningsminister (statsråd) på Madagaskar. Sammen 
med Rune fikk hun æren av å klippe snoren til Døves Hus lørdag 
28. juli 2012 kl. 13.

Har du spørsmål, ta kontakt med Rune Anda (post@andata.no)

På innvielsesdagen var det mange madagassere som ville takke 
Norge for gaven (både innsamling til kjøp av Døves Hus, og til 
kjøp av inventar). De signerte med sitt navn på den store plan-
sjen, som er plassert på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. 
Der kommer det veldig mange på kurs o.a. så da blir det bli sett 
av flest mulig :-)



BEFORE 2004 

2 DEAF CLUBS IN MADAGASCAR IS OFFICIAL  

2 DEAF CLUBS NOT OFFICIAL 

120 MEMBERS. 
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Antananarivo 

Antsirabe 

Toamasina 

THIS YEAR 2012 

16 DEAF CLUBS IN MADAGASCAR IS OFFICIAL 

1 DEAF CLUB ACTIVE 

ABOUT 420 MEMBERS  

 

 

Ambilobe 

Farafangana 

 Vangaindrano 
Toliara 

Manakara 

Fianarantsoa 

Ambositra 

Antsirabe 

Morondava 

Belo Tsiribihina Antananarivo 

Toamasina 
Ambatondrazaka 

Mahajanga 

Antalaha 

NEW 

Ile Sainte Marie 

Antseranana 

Det er vanskelig å få et godt bilde av Døves Hus utenfra, 
for det befinner seg inne i smuget, trangt om plassen. Bil-
det er tatt fra ”hagen” hos naboen. 

Døveforbundet på Madagaskar har gjort en fantastisk 
jobb med å besøke flere byer og møte voksne døve der. 
Fra 2004 til 2011 økte antall lokale døveforeninger fra 2 til 
16! I tillegg er det opprettet 5 lokale kvinneforeninger for 
døve (støttet økonomisk av en døv privatperson i Norge!).

Det er derfor viktig at døveforbundet fortsetter å være i 
virksomhet, holde kontakten med dem alle, drive informa-
sjonsvirksomhet, kontakte myndigheter for å bedre døves 
situasjon i landet osv. 

Representanter fra Madagaskar Døveforbund, Anta-
nanarivo Døveforening og Antananarivo Døves Kvinnefo-
rening hadde møte og diskuterte bruk av Døves Hus.

Skåååål !  Nå er Døves Hus innviet, og kan taes i bruk. Det 
første og eneste Døves Hus på Madagaskar.


