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Doelstelling van de Stichting 

Stichting Chimwemwe Malawi is een kleinschalige Stichting opgezet in 2010. 

De Stichting helpt lokale kleuterscholen in Malawi zich te ontwikkelen en financieel te 

ondersteunen. Door kinderen goed kleuteronderwijs te bieden hopen we op een betere 

toekomst voor de kinderen van de Arthur Nursery School  en de 2 scholen van Heart of Joy. 

De kleuterscholen 

Artur Nursery school (ANS) is 1 van de scholen die door onze Stichting wordt ondersteund. 

Deze school is een community school van de CCAP kerk. 

Naast de ANS ondersteunen we ook de 2 scholen van Heart Of Joy (HOJ) Deze scholen zijn 

opgericht door de lokale initiatiefnemer Innocent Kuchikondie.  

Werkzaamheden van de Stichting 

Op dit moment ondersteunt de Stichting de scholen voornamelijk financieel.  

Wij bekostigen een dagelijkse bord pap voor de kinderen en de leerkrachten op de 3 scholen, 

we betalen de leerkrachten een salaris en zorgen er voor dat de schoolgebouwen onderhouden 

worden. We zorgen er voor dat de scholen voorzien zijn van speel- en leermaterialen.  

Daarnaast zijn we momenteel ook bezig met het opzetten van een bedrijfje in het maken van 

pindakaas om zo de scholen van HOJ uiteindelijk (deels) zelfvoorzienend te maken.  

Om er voor te zorgen dat de kinderen ook in het regenseizoen naar school komen hebben we 

in 2019 regenjasjes en regenlaarsjes voor de ANS aangeschaft, als blijkt dat de toestroom van 

kinderen hierdoor groter is in het regenseizoen dan gaan we ook de scholen van HOJ voorzien 

van deze kleding. 

Naast het ondersteunen van deze 3 scholen ondersteunen we ook vele andere schooltjes door 

hen gebruik te laten maken van de door ons ontwikkelde handleiding ‘Little by Little’. 

Kleuterscholen in Malawi kunnen deze handleiding bij onze Stichting bestellen. Door het 

gebruik van deze handleiding kunnen lokale initiatiefnemers een eigen kleuterschooltje 

starten.  

Toekomst 

We hopen dat de kleuterscholen uiteindelijk financieel zelfstandig zullen worden, al zijn we 

ook heel realistisch en gaan we er van uit dat we de scholen nog voor vele jaren zullen volgen 

en zullen voorzien van financiële ondersteuning. 

 

 


