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Nieuwsbrief november-december 2012 

 

 

Little by little 

Hij is er eindelijk: ons 

eigengemaakt handboek voor 

level 1, 2 en 3. 

Het afgelopen jaar is er in de Arthur nursery school 

en op de andere schooltjes waar we de opleidingen 

verzorgden al gewerkt met de eerste versie, maar nu 

kunnen we eindelijk zeggen: hij is af. Litlle by little is 

een heel praktisch boek voor kleuterscholen, 

toegespitst op de situatie in Malawi. Een groot deel van het boek beslaat een 

lesprogramma voor dagelijks gebruik waarin uitgegaan wordt van het feit dat de meeste 

kleuterscholen geen materialen hebben. Verder bestaat het uit: hoe je simpel een school 

kan managen, voorbeelden van speelgoed en lesmaterialen die leerkrachten zelf kunnen 

maken, een knutselboek met knutselwerkjes die te maken zijn met allerlei dingen die 

mensen hier makkelijk kunnen vinden en vrolijke liedjes.  

Het boek heet Little by little, omdat we de leerkrachten hier zo vaak duidelijk moeten 

maken dat kinderen in kleine stapjes moeten leren. 

Ze moeten niet op 1 dag alle kleuren, letters, 

cijfers en vormen voorgeschoteld krijgen. 

Dit boek heeft ons ‘achter de schermen’ heel wat 

tijd gekost, vooral als je bedenkt dat we thuis nog 

steeds zonder elektriciteit leven…en de batterij 

van een laptop een beperkte levensduur heeft. 

Deze boeken willen we aan verschillede schooltjes 

geven. Er is ook al door verschillende mensen naar 

gevraagd. 

 

 

Schoolbankjes en leskist 

De schoolbankjes die de meubelmakers afgelopen zomer hebben gemaakt voor de  

basisschool in Chindozwa worden goed gebruikt. Nadat de meubelmakers weer waren 

vertrokken heeft de school ook nog een heel stel schoolbankjes gedoneerd gekregen van 

de regering. Als de scholen eerst zelf moeite doen om materialen te verschaffen willen 

ze dit van de regering blijkbaar belonen. De kinderen zijn erg blij natuurlijk dat ze nu 

niet meer op de vloer hoeven te zitten. Tot nu toe zien de bankjes er gelukkig ook nog 

goed uit. Er is hen dan ook op het hart gedrukt om er goed voor te zorgen, want zorg 

voor materiaal blijft jammer genoeg zo vaak achterwege. Dat vinden we heel jammer en 

ook heel gek eigenlijk. Want als je weinig hebt, dan lijkt het ons dat je er juist extra 

goed voor zou moeten zorgen. Het tegendeel is hier echter al veel te vaak bewezen.  
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Begin september viel onze mond open…wat een 

bende in het lokaal van standard one. Dit 

lokaal zag er in de zomervakantie al heel 

rommelig uit toen ze alle troep van de andere 

lokalen hier hadden gedumpt om plaats te 

maken voor de schoolbankjes, maar je zou 

zeggen dat nu na de zomervakantie het weer 

netjes zou moeten zijn… en de directeur maar 

een beetje lachen, tja, ze hebben geen kasten…maar zo hoeft het echt niet! De andere 

lokalen waren gelukkig wel een stuk netter. 

 

Nu was het zo dat we nog een mooie kist hadden staan die we gedoneerd gekregen 

hebben en die we graag aan de school in Chindozwa wilden geven. Deze kist zit vol 

leesboeken, potloden, wasco’s etc. en is 

geschikt voor een basisschool. Maar deze 

troep gezien, nodigde het ons niet echt uit 

deze kist aan hen te geven. Maar, er zijn nu 

weer een aantal maanden verstreken en het 

ziet er nu toch een heel stuk beter uit. We 

hebben de kist daarom toch naar deze 

school gebracht en zullen een oogje in het 

zeil houden. Het voordeel is dat we elke 

week 2 dagen bij de school te vinden zijn 

voor de middagactiviteiten die we doen met 

de jeugd! 

 

Kleuterschool Chipazi 

Het trainen van de leerkracht in Chipazi zit er op. Helaas zijn we hier een week eerder 

gestopt met de training dan we normaal doen. De leerkracht van deze school pikte in het 

begin heel snel dingen op en we waren dan ook heel positief over hem. Helaas is een 

groot issue vaak het op tijd komen van de leerkracht. Du nam het allemaal niet zo nou 

meer. Hij bleef naar onze mening veel te gemakkelijk thuis en kwam te laat op de dagen 

dat hij wel kwam. Hierdoor komen ook de kinderen niet of te laat. Naar onze mening nam 

hij het niet meer serieus genoeg. Ook de voorbereidingen van de lessen lieten te wensen 

over. Bij ons begonnen de frustraties te hoog op te lopen dat we na een gesprek met 

hem hebben gezegd dat we het hierbij laten. Heel jammer, maar we steken onze tijd en 

energie liever in scholen/leerkrachten die er voor de volle 

100% voor gaan. 

Natuurlijk heeft Du heel veel 

geleerd in de weken dat wij er 

waren en we hopen dat hij op de 

manier blijft werken zoals hij nu 

heeft geleerd en niet terug valt in 

zijn oude patroon.   
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Nieuwe school voor de kinderen in Nazarene 

Door de vele steun die we voor Chimwemwe Malawi ontvangen, kunnen we binnenkort nog 

meer kinderen blij maken met een nieuwe school. Momenteel is Innocent (Heart of joy) 

in onderhandeling over een stuk grond, waar we de school zullen gaan bouwen. Er is 

gekozen voor Nazarene. De kinderen van Nazarene zitten momenteel in de kerk, die is 

op zich wel ruim. Maar geregeld zijn er toch wat problemen met het gebruik van de kerk 

en wordt gedreigd om ‘de kinderen eruit te zetten’. Voor deze kleuters willen we dus een 

nieuwe school gaan bouwen. In de nieuwsbrief van januari hopen we hier meer over te 

kunnen vertellen.  

 

The Greenshop 

Het project van Lonneke en Jan Willem (Lonneke en Jan 
Willem gaan Chimwemwe Malawi vanaf oktober 2013 verder 

zetten. Lees meer hierover in de nieuwsbrief van september 

dit jaar.) begint steeds concreter te worden, Na 

verschillende e-mails over en weer en een bijeenkomst 

tussen het bestuur en Lonneke en Jan Willem zitten 

we allemaal op één lijn wat betreft de organisatie en 

het voortzetten van stichting Chimwemwe Malawi.  

De website is afgelopen maand daarom ook aangevuld 

met informatie over het project van Lonneke en Jan Willem (zie kopje projecten). Ook 

is er een rekening nummer geopend voor het project ‘the Greenshop’ die je kunt vinden 

onder het kopje ‘steun ons’.    

 

Wist u dat: 

- Het heel goed gaat met de school in Singo en dat die school onze grote trots is? 

- De eerste boekingen voor de hal in Singo toch binnenkomen? 

- Het hier momenteel bloedheet is en we snakken naar verkoeling? 

- Juf Wakisa van kleuterschool Mkandira in februari haar derde kindje verwacht? 

- De schooltjes nu 4 weken kerstvakantie hebben? 

- We vorige week de eerste oorverdovende onweersbui weer hebben gehad? 

- Het regenseizoen elk moment écht kan gaan starten? 

- Er regelmatig vele uren geen water uit de kraan komt?  

- Dit komt door elektriciteitsuitval zodat de waterzuivering zijn werk niet kan 

doen? 

- Wij gelukkig altijd flessen water hebben staan. 

- Er geen probleem is met kleding wassen omdat we 

dit toch in het meer doen? 

- We de laatste weken wel erg moeten uitkijken 

omdat er regelmatig een krokodil rond zwemt? 

- De volgende nieuwsbrief eind januari zal 

verschijnen? 

- We iedereen alvast fijne feestdagen wensen?! 
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