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Nieuwsbrief januari 2012 
 

   

Website en folder 

De website van Chimwemwe Malawi heeft afgelopen 

maand een metamorfose ondergaan. We hebben veel 

informatie van de website aangepast en uitgebreid en 

enkele pagina’s hebben een nieuw uiterlijk gekregen.   

De folder (zie links) van 2012 is te downloaden vanaf de nieuwspagina.  

 

  

Kippenboerderij 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we reeds verteld over 

Innocent en Wakisa, de eigenaren van de 10 kleuterschooltjes 

van ‘Hart of joy’. Afgelopen maand hebben we enkele van hun 

kleuterschooltjes bezocht en verschillende keren samen 

gezeten om verdere afspraken te maken over onze 

samenwerking.  

We hebben oa. gesproken over het geldprobleem om bv. de 

kinderen dagelijks pap te kunnen geven.  Omdat kleuterscholen 

niet gesubsidieerd worden door de regering is er geen enkele 

vorm van inkomen. Nu kopen ze soms pap van hun persoonlijke 

geld, maar er zou ‘iets’ moeten komen om geld mee te verdienen 

voor al hun kleuterschooltjes. Een kippenboerderij zou volgens 

hen voor een goed inkomen kunnen zorgen. Dit leek ons een heel goed idee. Financiële 

zelfstandigheid van de scholen vinden wij erg belangrijk. Wij kunnen wel 20 jaar lang elke dag 

pap betalen voor de scholen, maar het is veel beter ze financieel zelfstandig te maken! 

Daarom hebben we besloten de scholen van ‘Heart of joy’ te helpen door het opzetten van een 

kleinschalige kippenboerderij om door de verkoop van de eieren inkomsten te verwerven. 

Rondom Nkhata Bay zijn geen kippenboerderijen.  Eieren worden nu vanuit Mzuzu geleverd 

(47km verderop). De verwachting is dat de verkoop van eieren goed zou moeten lopen, maar 

hiervoor moet natuurlijk eerst geïnvesteerd worden. 

Het plan bestaat uit de aankoop van 100 jonge kippen.  Na ongeveer 4 

maanden beginnen deze kippen eieren te leggen.  De kippen zullen overdag vrij 

rond kunnen scharrelen binnen een hek, en ’s nachts op stok in het nachthok.  
Naast de aankoop van de kippen moet er dus ook een onderkomen gebouwd 

worden.  De kippen hebben vaccinaties nodig en er moet eten 

worden aangekocht. We gaan hier bij terugkomst in maart mee 

aan de slag. De kippenboerderij zal gerund worden door 

Innocent in samenwerking met een lokaal comité. 

 

Eigen bankrekening 

Sinds deze maand heeft de Arthur nursery school een eigen bankrekening. Samen met 3 

mensen van het schoolcomité zijn we naar de bank geweest om een rekening te openen. Dit 

was een hele belevenis. De meeste mensen in Malawi hebben geen bankrekening. Ze krijgen 

hun salaris handje contantje. Voor een schoolrekening moesten 3 mensen uit het comité een 

handtekening zetten en ze moeten altijd met zijn tweeën zijn om geld af te kunnen halen.  
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Tot de te verhuren hal genoeg geld inbrengt (we hopen de vergunning dit jaar binnen te 

hebben)  maken wij maandelijks een bedrag over op deze rekening om bv. de kinderen pap te 

kunnen geven, de leerkrachten in een salaris te voorzien en schoolbenodigdheden aan te 

kunnen schaffen. Het was nog even aftasten hoe het precies in z’n werk ging toen ze 

afgelopen week naar de bank gingen om een bedrag af te halen. Ze hadden toch de ‘hulptroep’ 

nodig, zoals zij dat noemden, om advies te geven. Volgende maand zit de hulptroep in Europa, 

maar het is uiteindelijk helemaal duidelijk hoe het in zijn werk gaat. 
 
Hekserij 

Hekserij is iets waar veel Malawiërs  in geloven. Dingen 

waar geen verklaring voor te vinden is, worden volgens 

hen bekokstoofd door tovenaars of heksen. Geen 

heksen met een puntmuts die op een bezem rond 

vliegen, maar gewoon alledaagse mensen. Iedereen kan 

er van beschuldigd worden, maar meestal zijn het 

oudere vrouwen. Als een persoon plotseling sterft kan 

bv. een ander familielid beschuldigd worden van moord  

door hekserij. Deze persoon kan worden mishandeld, en 

verstoten of zelfs in de gevangenis terecht komen. In Malawi zitten verschillende mensen in 

de gevangenis doordat ze beschuldigd worden van hekserij. Ze zitten totaal onschuldig vast 

dus. 

Een bekende van ons; een meid van 22 jaar oud, kwam ons een aantal weken geleden vragen of 

wij haar alsjeblieft geld konden lenen om de Afrikaanse kruidendokter (oftewel witchdoctor) 

te betalen die haar had beter gemaakt. Een heks had haar willen vermoorden uit jaloezie en 

ervoor gezorgd dat ze een slak in haar keel had gekregen, aldus de kruidendokter. Hij heeft 

het uiterlijk van de zogenaamde heks omschreven. Het zou een forse zwarte vrouw zijn met 

kort haar die in de buurt van haar ouders zou wonen. Het was voor de jonge vrouw duidelijk 

wie het was geweest. De kruidendokter heeft haar wat takjes en blaadjes gegeven en haar 

(waarschijnlijk keelpijn) genezen. De slak is verdwenen en ze had na een week nergens meer 

last van. Deze man moest voor zijn helderziendheid en ‘medicijnen’ 5000MK (€23) hebben. 

Meer dan een half maandloon van veel mensen hier. De ‘medicijnen’ die een kruidendokter 

gebruikt kun je ook op verschillende plekken langs de straat kopen. Veel mensen geloven meer 

in de kracht van dit soort kruiden dan in de artsen en medicijnen in een ziekenhuis. Er zullen 

misschien helende kruiden tussen zitten, maar het is 

naar onze mening vooral geldklopperij.  
Laatst wou iemand ons serieus spreken. Hij kwam ons 

waarschuwen voor een man die ons heel regelmatig helpt 

bij klusjes thuis en op school. Iedereen in zijn familie 

zou een heks of tovenaar zijn. We zouden dus beter 

niet meer met hem werken, anders zou ons iets slechts 

kunnen overkomen. Praten over het onderwerp hekserij 

is heel moeilijk want de mensen hier geloven er helaas 

heilig in. 
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Oude gsm’s en leesbrillen 

Naast de schoolspullen waarvoor we een oproepje hebben gedaan in de 

nieuwsbrief van december 2011 zouden we ook graag oude mobiele telefoons 

(simlock vrij) en leesbrillen mee terug willen nemen 

naar Malawi. Als je nog iets van deze dingen over 

hebt dan kun je het brengen naar een onderstaand 

adres. TAWONGA! 

 

 

Fam. Sipma 

Waterlelie 2 

Kollum (Nederland) 

Basisschool CNS Abcoude 

Blomswaard 2 

Abcoude (Nederland) 

Fam. Dewilde 

Legeweg 284 

Sint-Andries  (België)  

 

 

Van 6 februari t/m 6 maart zijn wij in België en Nederland. Daarom zal de volgende 

nieuwsbrief pas eind maart verschijnen.  
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Nieuwsbrief maart 2012 

 

 

Weer terug van weggeweest… 

Na een maandje België en Nederland zijn we terug in Malawi. 
Het was een flink temperatuursverschil van ± 30°C in Malawi naar 
-10°C in BE/NL. Maar met veel laagjes kleren konden we er 
tegenaan. 
We hebben ervan genoten om familie en vrienden weer te zien. En we hebben op verschillende 
plekken in BE en NL (voornamelijk scholen) verteld over Chimwemwe Malawi.  Het was heel 
leuk om te merken dat er zoveel mensen enthousiast zijn over het werk dat we hier doen en 
graag hun steentje op de één of andere manier wilden/willen bijdragen.  We zijn dan ook met 
een voldaan gevoel en gepakt en gezakt met speelgoed weer naar Afrika teruggekeerd.  Aan 
iedereen die op de één of andere manier heeft bijgedragen, dank u wel! 
     
Wachita umampha! 

We werden op de Arthur nursery school weer met open armen 
ontvangen door de kinderen, juffen en kokkin. Toen de cadeautjes 
en het nieuwe speelgoed voor de kinderen werden uitgepakt kon hun 
dag helemaal niet meer stuk: “Oh, you really love us!” 
Wat een enthousiasme! Het speelgoed werd 
uitgebreid uitgeprobeerd, afgedrukte foto’s werden 
tot in detail bekeken en besproken.  
We waren heel blij te zien dat het goed was gegaan 
op school tijdens onze afwezigheid.  
‘Wachita umampha’ voor de leerkrachten.   
 

Op voorhand hadden we de leerkrachten ‘de 
opdracht’ gegeven om vaak te knutselen met 
de kinderen. Dit kost wat meer moeite, want ze moeten daarvoor 
zelf lijm en verf maken, klei halen bij de rivier, … en dat bleef er 
vaak een beetje bij. 
We waren dan ook blij verrast heel wat mooie werkjes te zien 
hangen. Té mooi…er waren weinig kinderhanden aan te pas 

gekomen waarschijnlijk… Het is en blijft moeilijk duidelijk te maken dat het 
juist belangrijk is dat de kinderen zelf de dingen moeten doen, en dat het 
niet uitmaakt dat het dan niet zo netjes is. Tijd voor meer maatregelen, dus 
hebben wij onze kinderschoenen aangetrokken en als 3-,4-,5-jarigen zitten 
kleuren, krassen, scheuren, knippen en plakken, met als resultaat een 
knutselmap met “echt” kinderwerk. Mooi, vonden de leerkrachten. We zijn 
benieuwd! 
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Elektriciteit 

De eerste keer terug in Singo viel ons plots iets op: de aanwezigheid van een 5 meter lange 
zwarte kabel. Zou eindelijk de elektriciteit aangesloten zijn? Helaas blijkt het enkel nog maar 
de kabel te zijn, nu nog wachten op een meter.  
Voor de toekomstige verhuur van de hal zou de aanwezigheid van elektriciteit natuurlijk een 
enorm pluspunt zijn.  
Terwijl we in Lilongwe waren hebben we stevige plastic stoelen besteld die in de loop van de 
komende weken geleverd zullen worden. Zo komt de start van de verhuur toch weer iets 
dichterbij. 
Vlak voor het versturen van deze nieuwsbrief kregen we een telefoontje dat de meter is 
aangekomen en geïnstalleerd! Hier zijn we enorm blij mee. 
 
Schimmel 

Enkele tegenvallers waren er ook bij terugkeer. Met weer wat wasmachine frisse kleren kon 
het contrast bijna niet groter zijn… De grote vochtigheid in het regenseizoen in combinatie 
met een ongeïsoleerd huis, heeft ervoor gezorgd dat we vaak onze neus moesten optrekken 
voor de schimmellucht: kleren in kasten, etenswaren, … De schimmel staat op sommige plekken 
zelfs op de vloer… We hopen dan ook dat het regenseizoen snel plaats maakt voor een 
drogere periode.  
 
(Geen) hondenleven 

Terwijl we in Lilongwe waren kregen we telefoon dat Rjimkes 
hond (Yara) aangereden was door een ambulance, die gewoon 
doorgereden is. 
Honden in Malawi hebben geen lekker hondenleventje. De 
meest honden leven gewoon op straat en worden vaak bekogeld 
met stenen (voor de lol of om weg te jagen), worden vaak 
vergiftigd en aan hun lot overgelaten. Liefdevolle omgang met 
dieren kennen de meeste mensen hier niet. 
Gelukkig paste een vriendin van ons op Yara en die heeft alle moeite genomen om een 
dierenarts te vinden die bereid was de hond te helpen. De dierenarts, zelf bang voor honden, 
werd tijdens de operatie bijgestaan door zijn tuinman. Yara had een gebroken poot en een 
enorme wond en we konden er niet zeker van zijn dat ze het zou halen. Aangezien er hier heel 
weinig medische hulp voor handen is, werd de dierenarts in Kollum (NL) geraadpleegd. 
Ondertussen zien we gelukkig dat het de goede kant op gaat. 
 
En nu… 

…hebben we onze dagen al weer goed gevuld met nieuwe 
bezigheden. Er moest overlegd worden over de komst van 
het kippenboerderijtje. De afspraken hieromtrent zijn 
ondertussen gemaakt. Het wordt een kleinschalig project, 
gedragen door een groepje lokale mensen. Begin volgende 
week worden de eerste stenen gelegd. 
 
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen om meer kleuterscholen te helpen 
ontwikkelen. Na de paasvakantie gaan we aan de slag in het eerste schooltje, in het dorp 
Mkandira. 
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Enkele leden van ‘Heart of joy’ proberen, in een dorp 6 km bij ons vandaan, jeugdactiviteiten 
te organiseren om de kinderen/jongeren na schooltijd zoveel mogelijk van de straat te 
houden. Een goed initiatief, want het vele rondhangen is ten eerste saai, maar het leidt ook al 
te vaak tot problemen bij de jongeren: dronkenschap, tienerzwangerschappen, … 
Het probleem met het opstarten van activiteiten voor de kinderen/jeugd was het extreem 
beperkte repertoire van activiteiten die ze konden aanbieden: voetbal en netbal.  Meer 
materiaal, maar vooral kennis om de jeugd bezig te houden, hebben ze niet. Daarom kregen 
wij de vraag of we ze wat dingen aan konden leren. Zodoende helpen we nu (tijdelijk, om ze op 
weg te helpen) om wat leuke spelletjes/activiteiten aan te leren waar weinig materiaal voor 
nodig is. We moesten ongeveer 30 kinderen/jongeren verwachten, werd ons verteld. Maar het 
is vakantie… het bleken er ruim 150 te zijn, van alle leeftijden tussen de 6 en 16. Door de 
grote opkomst, het enorme enthousiasme en het ontbreken van enige structuur in de 
organisatie, zijn we na een middag gesloopt. Maar fantastisch om al die blije kinderen te zien. 
  
Na de paasvakantie starten we onze eigen jeugdclub in het dorp Chindozwa. 2 middagen per 
week zijn de kinderen en jongeren van het dorp welkom voor sport, spel en nog zoveel meer.  
 

   
 

Vrijwilligers gevraagd 

Voor de zomeractiviteiten in Chindozwa, verwachten we ook een grote opkomst. Vanaf 23 juli 
t/m 10 augustus kunnen we dus nog zeker hulp gebruiken van vrijwilligers. Ben je, of ken je 
iemand, van minimum 18 jaar die graag vrijwilligerswerk wil doen, laat het ons gauw weten. 
Aanmelden kan via chimwemwemalawi@gmail.com.   
Voor meer informatie kijk op onze website www.chimwemwe-malawi.org 
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Nieuwsbrief april 2012 
 

President Bingu Wa Mutharika overleden 

Op donderdag 5 of vrijdag 6 april is de 

president van Malawi overleden na een 

hartstilstand. De uiteindelijke officiële 

bevestiging van zijn overlijden kwam pas 

op zaterdag, maar geruchten deden al de ronde. Er is nog steeds heel 

wat verwarring en onduidelijke informatie rondom zijn dood. Zo staat 

op zijn kruis dat hij op 6 april is gestorven, nadat hij in kritieke 

toestand naar Zuid-Afrika was overgevlogen. Maar de meeste bronnen 

geven aan dat hij eigenlijk al op 5 april gestorven is in Malawi. Was 

het lichaam dan naar Zuid-Afrika overgebracht om verlenging te 

bedingen zodat men nog snel de constitutie kon aanpassen i.v.m. de 

opvolging? Het was namelijk zo dat de president graag zijn broer (presidentskandidaat voor 

2014) als opvolger had gezien. Maar officieel had Joyce Banda, de vice-president het recht 

op de troon. Op zaterdag werd door Joyce Banda zelf uiteindelijk het overlijden officieel 

bevestigd en werd ze beëdigd tot de nieuwe president. Voor het eerst in de geschiedenis 

heeft Malawi een vrouwelijke president. Dat vinden we best ‘knap’ in dit land met zijn 

traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen.  

Veel mensen waren ‘blij’ met het overlijden van de 

president. Er werd een 10-daagse van rouw afgezworen, 

maar eigenlijk moeten wij de eerste rouwende Malawiër 

nog tegen komen. Het afgelopen jaar was turbulent, met 

opstanden en relletjes, met als doel de afzetting van 

president Bingu. Ontevredenheid over zijn manier van 

regeren, corruptie, dieselgebrek, tekort aan buitenlands 

geld, extreme prijsstijgingen,… lagen hieraan ten grondslag. Over het algemeen zijn de 

meeste mensen opgelucht en blij met de nieuwe president Joyce Banda. Ze hebben nieuwe 

hoop gevonden op een betere toekomst, voor henzelf en voor het land. We hopen dan ook van 

harte met iedereen mee. 

Ondertussen komen wekelijks zaken aan het licht over de overleden president. Bronnen 

melden dat familieleden waren ontdekt toen ze zakken vol geld uit het paleis van de overleden 

president weghaalden. Er bleek voor meer dan 5 miljard Kwacha (25 miljoen euro) aan 

buitenlands geld (vooral dollars) gevonden te zijn in het paleis. De afgelopen maanden was het 

bijna onmogelijk om aan buitenlands geld te komen. De koers voor de dollar op de zwarte 

markt was ongelofelijk hoog, ongeveer het dubbele van normaal. Daarnaast had hij ook heel 

wat buitenlandse rekeningen, villa’s, een jacht, een miljoenenhotel in Portugal,...  

Normaal gezien worden mensen in Malawi reeds de dag 

na het overlijden begraven (het warme weer en geen 

koelcel).  De president werd echter pas bijna 3 weken 

na het overlijden ten ruste gelegd nadat het lichaam 

van de president het hele land was doorgereisd om 

mensen de kans te geven op een laatste groet. De 

president is uiteindelijk op 23 april begraven. Hij is 

bijgezet in het mausoleum dat hij voor zijn eerste 

vrouw liet bouwen (en vele miljoenen kostte) in zijn geboorteplaats. 

president Bingu Wa Mutharika 

Privé huis van Bingu 

Joyce Banda bij de beëdiging tot president 
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Kippenboerderij 

Begin april zijn we gestart met de bouw van het 

kippenboerderijtje. Het wordt een gebouwtje van zo’n 5 op 6 

meter, plaats voor ongeveer 100 kippen. Maar overdag zullen ze 

buiten kunnen rondlopen. Nadat de eerste muren op zo’n 2 meter 

hoogte gebouwd waren, viel een deel van het hok op een nacht in 

het water…letterlijk. Door de hevige regen viel één van de muren 

neer. Deze was nog niet goed opgedroogd. Er wordt 

gebouwd op de lokale manier: geen cement, maar met 

gebruik van modder. Uiteindelijk is beslist eerst het 

dak te zetten en dan eronder de muur terug op te 

bouwen.  Gelukkig loopt het regenseizoen nu zo’n beetje 

op zijn eind en zijn er na deze kleine tegenslag toch al 

weer goede vorderingen gemaakt. 

Komende week zullen de muren aan de binnenkant 

gepleisterd worden met cement om het goed stevig te 

maken. 

  

 

Kleuterschool ‘Hart of joy’ Mkandira 

Na de paasvakantie zijn we begonnen met het opleiden van leerkrachten en het opzetten van 

een leer/werkprogramma in Mkandira. Omdat het in Singo nu loopt als een trein, vergeten we 

soms hoe het weer was in het begin… ongeveer zoals het was in Mkandira… Het is weer een 

flinke uitdaging! Alles wat we als positief hebben ervaren in Singo proberen we te kopiëren op 

deze school van Hart of joy.  

Voor we echt aan de slag konden met bijv. werken in hoeken moesten de kinderen eerst weten  

hoe je een insteekpuzzel in elkaar kan krijgen, hoe je kan spelen met duplo, de ‘poppenhoek’, 

blokken enz.  De leerkrachten moeten inzien dat het alfabet, de maanden van het jaar en de 

dagen van de week tot in den treure oefenen niet belangrijk is voor peuters en kleuters. Ook 

is het belangrijk dat beide ‘leerkrachten’ dagelijks op school zijn ipv. bijvoorbeeld tijdens 

schooltijd naar hun land of de maïsmolen te gaan. Wij zijn daar om de leerkrachten op te 

leiden en niet om hun taak over te nemen. Het blijkt dat 1 van de leerkrachten (Maria van 

rond de 20 jaar oud) een wees is en heel graag wil lesgeven, maar vaak door de mensen bij wie 

ze woont ‘rot’ klusjes krijgt opgedragen die ze niet kan weigeren. 

Innocent gaat met hun praten en hopelijk komen ze tot een 

oplossing. Anders moet er snel iemand anders gevonden worden.  

Het gebouwtje waar we in werken is erg klein en er komen 

dagelijks tussen de 50 en 60 kinderen naar school.  Een paar 

hoeken moeten we buiten doen, wat in 

het regenseizoen natuurlijk problemen 

gaat opleveren. Maar tot nu toe is het 

(behalve dag 1 met als gevolg 0 

kinderen en 1 leerkracht) droog 

gebleven en zijn we flink aan de slag. 
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Activiteiten Chindozwa 

Na het grote succes in 4 ways waar we tot aan de zomervakantie 

elke dinsdag helpen bij de jeugdactiviteiten van ‘Hart of joy’, 

zijn we nu ook naschoolse activiteiten gestart voor kinderen van 

de basisschool in Chindozwa. Elke woensdagmiddag (standard 1 

t/m 4) en donderdagmiddag (standard 5 t/m 8) vermaken we de 

kinderen met sport, spel en 

knutselactiviteiten. Wij 

wonen op 15 minuten loopafstand van dit 

dorp en zien altijd veel kinderen 

rondhangen. Ze vervelen zich of moeten 

werken voor hun ouders. Dat ze zin 

hebben in een leuke middag blijkt uit het 

aantal kinderen dat er op afkomt. Een 

eerste keer weet je niet wat je ervan 

moet verwachten. Misschien 20 kinderen 

of 30? Maar nee hoor, er komen tussen de 

60 en 80 kinderen op af. Wij spreken weinig Chitonga en 

de kinderen (standard 1 t/m 4) spreken geen woord 

Engels. Maar met handen en voeten en heel veel geduld 

kom je een heel eind en lukt het ons wel om uit leggen 

hoe je tikkertje, tienbal, zakdoekje leggen, estafettes… 

moet spelen. De kinderen vinden het prachtig! Vooral de 

bal is magisch…bola, bola, bola… iedereen roept om de bal 

☺. We moeten de kids dus maar veel balspelletjes gaan 

leren!  

 

 

Suiker 

Vorige week stonden er meer dan honderd mensen buiten de supermarkt. Het bleek dat er na 

ongeveer 2 weken eindelijk weer suiker werd verkocht! En nog wel tegen een betere prijs dan 

voorheen. 270MK (€1,30) voor een kilo pak. Voordien was de prijs gestegen naar 500MK 

(€2,40). De Malawiërs en hun suiker… ze kunnen er niet zonder. Ongelofelijk hoeveel ze nodig 

hebben voor een kopje thee of pap.  Ongezond? Volgens de dokter is het juist goed. 

In de kleuterschool in Mkandira dreunen ze elke dag zelfs een versje op over suiker: “Sugar 

on the table, sugar in the tea, sugar every morning, one for you and one for me”. 
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Nieuwsbrief mei 2012 

 

 
De kleuterschool in Mkandira 

We zijn nu 6 weken aan de slag geweest 
op de kleuterschool in het dorp Mkandira. 
Het klasgebeuren is in deze tijd helemaal 
veranderd: i.p.v. de hele ochtend passief opdreunwerk zijn de 
kinderen nu actief bezig. Kinderen pikken dan ook snel dingen op… De 
leerkrachten het één en ander bijbrengen is een stuk moeilijker en 
kost veel energie.  
In de vorige nieuwsbrief vertelden we 
over juf Maria, die wees is en vaak 
‘rot’klusjes opgedragen krijgt en 
daardoor vaak niet kan komen 

lesgeven. Deze juf is ondertussen niet meer op school, ze is 
waarschijnlijk in een dorp enkele kilometers verderop 

getrouwd. Ondertussen is er een 
nieuwe leerkracht, een vrolijke 
jongen, maar helaas spreekt hij (net 
als juf Eliza) zo goed als geen woord Engels. Omdat het op deze 
manier niet doenbaar is om de leerkrachten te trainen, komt 
Wakisa nu ook elke dag helpen. (Wakisa en haar man zijn de 
oprichters van de schooltjes van Hart of joy.) Wakisa snapt dingen 
snel en kan het dan duidelijk maken aan Amos en Eliza.  
 

Het valt ons wel op hoeveel kinderen er vaak helemaal futloos 
bijzitten, vooral de hele kleintjes. Maar dat is ook niet zo gek als ze 
geen ontbijt krijgen of met een zakje pinda’s in de hand als ontbijt 
naar school komen. Daarnaast zijn kinderen het hier ook niet gewend 
om zelf iets te moeten doen, bijvoorbeeld rechtstaan. Ze worden 
gewoon omhooggetrokken. De school is eigenlijk voor kinderen vanaf 
2 ½ jaar, maar naar ons inschattingsvermogen zitten er zeker enkele 
kinderen tussen die de 2-jaar nog (lang) niet bereikt hebben. 
Er komen dagelijks zo’n 50 á 60 kinderen naar school. De oudere 
kinderen zitten in het grotere lokaal en de kleintjes worden met z’n 
allen in een ruimte van zo’n 2 op 3 meter gepropt (vaak zo’n 30 
kinderen, en dan de juffen erbij). 
Een iets groter gebouw is nog niet zo’n gek idee voor de toekomst ☺. 

 
Naast het geven van lestips, het aanleren 
van liedjes, hoekenwerk, sport en 
spelactiviteiten hebben we de leerkrachten 
ook geleerd hoe ze goedkoop (of gratis) 
kunnen schilderen en knutselen door zelf 
verf en lijm te maken. 
 

Schilderen met verf  

van rode en zwarte aarde. 

Lijm van cassavameel. 
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De training in deze school van Hart of Joy zit er nu op. De 
tijd zal moeten uitwijzen of dit 6-weken programma ook op de 
langere termijn werkt. We vermoeden niet dat ze snel weer 
volledig in het oude patroon van opdreunwerk terug zullen 
vallen aangezien ze nu veel handreikingen gekregen hebben. 
Misschien wordt het op de duur echter een wat slapper 
afgietseltje, maar ook dan zal het  lesprogramma veel 
gevarieerder zijn dan voorheen en vinden wij het programma 
reeds de moeite van het uitvoeren waard. Het grootste 
knelpunt wordt waarschijnlijk het wisselen van leerkrachten. 
Aangezien dit allemaal vrijwilligers zijn, is er wel nog eens 
verloop. De afspraak hieromtrent is dat ze minimaal een 
maand op voorhand aan moeten geven te willen stoppen, zodat 
een nieuwe vrijwilliger ingewerkt kan worden. Maar of dit in     

      de praktijk ook zo zal werken?  
 
We blijven ook dit schooltje natuurlijk nog van dichtbij steunen en begeleiden. Wakisa en 
Innocent zijn heel blij met de hulp die we hun schooltjes kunnen bieden. Gloria, de leerkracht 
van een ander schooltje van Hart of joy, had van Wakisa al verhalen gehoord en wou niet dat 
‘haar’ kinderen achter zouden blijven. Of we dus ook a.u.b. het programma voor haar konden 
kopiëren, want dan kon ze vast oefenen. Geweldig! Heel leuk dat we de mensen zo kunnen 
motiveren en ze verderop willen komen. Eigen motivatie zorgt voor de beste slaagkansen.  
 

Devaluatie van de Kwacha 

Het lijkt erop alsof we elke maand in herhaling vallen en telkens een stukje van de vorige 
nieuwsbrief kunnen kopiëren: prijsstijgingen! Ook afgelopen periode was het weer zover. 
Maar deze keer gaat het zelfs verder. De Malawische Kwacha is namelijk gedevalueerd met 
zo’n 34 %. 

 
 

Aangezien Malawi één van de armste landen ter wereld is, is het land sterk afhankelijk van de 
financiële hulp van Westerse landen. De afgelopen jaren was de relatie tussen Malawi en de 
Westerse landen erg verslechterd, oa. omwille van politieke kwesties en het financiële 
wanbeleid van de vorige president. De nieuwe president Joyce Banda wil de banden weer 
aanhalen. Het IMF (Internationaal monetair fonds) heeft al jaren geleden een devaluatie van 
de Kwacha geëist, wat de vorige president steeds weigerde. De devaluatie zou op termijn 
verbetering moeten brengen in de financiële situatie van het land: de economie wordt 
gestabiliseerd, meer Westerse landen willen hulp bieden en de handel met het buitenland zal 
aantrekkelijker worden. De boeren zullen bv. een veel betere prijs krijgen voor hun tabak. 
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In de grote steden waren veel winkelschappen snel leeg op de dag dat de devaluatie bekend is 
gemaakt. Uit angst voor extreme prijsstijgingen gingen de mensen aan het hamsteren. 

  

Daarnaast heeft president Banda ook aangegeven enkele andere wetten in Malawi met spoed 
te willen herroepen. Zo wil ze het ‘homoverbod’ afschaffen. 
Het is namelijk zo dat heel wat donorlanden hebben aangegeven te willen snijden in de hulp 
aan landen die homorechten niet respecteren. 
In 2010 zijn in Malawi 2 mannen die zich hadden verloofd, veroordeeld tot 14 jaar celstraf en 
dwangarbeid. Maar onder grote druk vanuit oa. de VN heeft de toenmalige president hen 
gratie verleend, echter enkel en alleen op humanitaire gronden. 
Als de meerderheid van het parlement akkoord gaat en men homoseksualiteit niet langer als 
strafbaar zal beschouwen, zou Malawi (na Zuid-Afrika) het 2de Afrikaanse land worden met 
homorechten. Of het zover zal komen in Malawi, wordt natuurlijk afwachten. Er wordt flink 
wat tegenkanting verwacht vanuit kerkelijke leiders en de traditionele, terughoudende 
bevolking. 
 
De kippen zijn gearriveerd 

De laatste weken is de regen zo goed als weggebleven en kon het kippenhok afgewerkt 
worden: de binnenkant werd gepleisterd en gewit, rondom het hok werd een goot aangelegd, 
raam en deur werden afgewerkt, verlichting op zonne-energie werd geïnstalleerd en er werd 
een omheining gemaakt. 
 

 
 

 

 
Toen het hok zo goed als af was gingen we samen met Innocent (verantwoordelijke voor de 
kippenboerderij) naar Mzuzu om de kippen te reserveren. Het bleek dat er al 2 dagen later 
een lading kippetjes klaar zou zijn voor verkoop. Dat werd de koe bij de horens vatten en de 
dag erop werden de laatste dingen aan het kippenhok nog snel in orde gebracht. 
Op donderdag konden we de 100 kakelende beestjes ophalen. Daarnaast werd er voer 
ingeslagen en drink- en voederbakken aangeschaft. Het vervelende was dat de devaluatie van 
de Kwacha ervoor gezorgd had dat er veel mensen grote hoeveelheden voer waren komen 
kopen, want de prijs zou vast snel de lucht inschieten. We konden dus niet meer zoveel vinden 
als we eigenlijk berekend hadden voor de komende maanden. 
Ondanks dat er goed voor de kippen gezorgd wordt, ze vitamines ed. krijgen, er reeds een 
dierenarts langs is geweest omwille van enkele ooginfecties, zijn er toch reeds 5 kippetjes 
dood gegaan.  
De kippen waren 8 weken oud bij aankoop en zullen waarschijnlijk rond september beginnen 
leggen.  
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Bezoekje aan Singo 

Tussen de training in Mkandira door, waren we ook 
weer eens op bezoek in Singo. Doordat we nu weer 
zo gefocust zijn op het beginstadium van 
leerkrachten trainen, was het een hele 
aangename/relaxte ochtend bij de Arthur nursery 
school. Leren, spelen, zingen en sport. Het was er 
heel gezellig!  
 
Je hoort soms van projecten die helemaal foutlopen 
als de verantwoordelijke er niet meer is. Vooral het 
onderhoud van gebouw en materialen laat dan vaak 
te wensen over. Maar met een gerust hart kunnen we 
zeggen dat het in Singo goed gaat. De school zag er netjes uit, er wordt klein onderhoud 
gedaan. Iemand uit het dorp is aangesteld om op regelmatige basis alles eens na te kijken en 
kleine klusjes op zich te nemen. 
Ook met het beheer van de schoolrekening gaat het goed. We worden op de hoogte gehouden 
van wat ze van het geld eventueel hebben gekocht, hoe de rekening ervoor staat etc. 
Maandelijks maken we ongeveer 200 euro over, waarvan ze salarissen, onderhoud en 
schoolmaterialen betalen. Daarnaast betalen de kinderen ongeveer 1 euro per maand en 
daarvan kunnen ze het grootste deel van de pap betalen. 
De leerkrachten kwamen zelf met het idee om op een stukje land zoete aardappelen te gaan 
planten (het volgende seizoen). Dan kunnen ze ter afwisseling van de pap ook eens thee geven 
met een zoete aardappel. Voorheen wisselden we wel eens af met rijstpap, maar de rijst is nu 
veel te duur geworden en dat is niet meer haalbaar. Wij moedigen dit initiatief ten zeerste 
aan! 
 
De radio, onmisbaar! 

De radio is een belangrijk communicatiemiddel is Malawi.  
‘Onderwijs is belangrijk, het zorgt voor een betere toekomst!’ 

‘Van kleins af aan naar school gaan is belangrijk’. 

Via de radio worden deze boodschappen tegenwoordig meer en meer verkondigd. Helaas gaan 
er nog steeds heel veel kinderen niet naar school, of stoppen ze halverwege de basisschool. 

Er bestaat zelfs een programma dat onderwijs 
geeft via de radio. Een grappig concept: de 
leerkracht voor het bord, een radio op zonne-
energie in de klas, die de leerkracht en 
kinderen instructies geeft. Dagelijks 30 
minuten. Leerkrachten die aan dit programma 
meewerken worden op voorhand op de hoogte 
gebracht (via sms) over de onderwerpen van 
dat trimester en de nodige materialen. Via de 
radio worden dan les-instructies gegeven. Op 
die manier leren leerkrachten nieuwe 
lesmethoden. Wijzelf hebben het nog nergens 
gezien, maar horen er wel eens over.  

We hadden hoepels gemaakt, dus shaken maar... 
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De radio is ook belangrijk om te horen of je al dan niet geslaagd bent. Alle namen van 
studenten die geslaagd zijn (voor het hoger onderwijs-HBO, universiteit, en landelijke 
examens van de middelbare school) worden namelijk via de radio omgeroepen. 
Verder zorgt de radio ervoor dat je weet wanneer er vakantiedagen zijn. Die worden vlak op 
voorhand aangekondigd. Het gebeurt wel eens dat we ’s ochtends gebeld worden met de 
mededeling: vandaag geen school, vakantiedag. Tja, wij hebben geen radio… Nochtans een 
echte must have blijkbaar! 
 
(Maar eerlijk gezegd… wij hebben de radio in de huizen en de busjes het liefst van al uit… 
Het volume en gekraak zijn niet om aan te horen…) 
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Nieuwsbrief juni 2012 
 

 

Tina  

Tijdens de training in 
Mkandira kwam de 
hoogzwangere asambizi (juf) 
Elisa dagelijks naar school om les te geven. Tot in de 
laatste week heeft ze doorgewerkt. Zwangerschapsverlof 
is iets wat ze niet kennen. Vrijdagochtend nog voor de 
klas en vrijdagnacht is Tina geboren. Wij wonen vlak bij 
het ziekenhuis en hebben de volgende dag gelijk een 

bezoekje gebracht aan haar dochtertje. Elisa mocht ‘pas‘ zondag naar huis omdat ze veel 
bloed had verloren, maar het gaat nu helemaal goed met moeder en dochter. 
Tine wordt hier in Malawi Tina genoemd. De e (Tine) kunnen ze hier niet uitspreken en wordt 
een a. Rjimke is al helemaal lastig. Een naamgenoot zal er dan ook wel nooit geboren worden. 
Of misschien een van de variaties die er op wordt gemaakt: Limka, Limké, Jimmika, 
Yammikani,  … 
Toen we anderhalve week na de bevalling een bezoekje brachten aan de school in Mkandira 
was Elisa al weer een week aan het werk. Tina ligt toch hele dagen te slapen…dan heeft zij 
toch tijd om les te geven?!  

 
Hal in Singo 

Nog een paar dagen en dan is het juli. De startmaand voor het verhuren van de hal in Singo. 
De fashion plastic stoelen zijn vorige maand geleverd vanuit Lilongwe. Alles wat we nodig 
hebben voor de hal is nu aanwezig. Het was dus tijd om samen te 
zitten met het schoolcomité om zaken te bespreken. Voor welke 
aangelegenheid kan de hal gehuurd worden? Wie is er 
verantwoordelijk? Hoeveel kan er voor gevraagd worden, wie maakt 
aanplakbiljetten, ...  
Er werd ook druk gediscussieerd over wat te doen als mensen de hal 
’s ochtends tijdens schooltijd willen huren. Drie klassen samenvoegen 
tot 2 zodat 1 lokaal verhuurd kan worden werd er genoemd, of één 
klas gaat dan naar de kerk… Maar dat leek ons toch niet het beste 
idee van Malawi. Het belangrijkste is dat de kinderen goed onderwijs 
krijgen, dus ‘s ochtends moet het gebouw gebruikt worden om les te 

v.l.n.r. oma Evelyn, Elisa, Tina en grote broer Cliff 
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geven en ’s middags, weekends en in de vakanties kan de hal verhuurd worden! 
Zoals veel bijeenkomsten in Malawi was ook dit een hele formele aangelegenheid… 
We zullen zien hoe het gaat lopen. 
 
Naschoolse activiteiten 

De activiteiten in Chindozwa en 4-ways zijn nog steeds een groot succes. Naast sport en spel 
doen we ook knutselactiviteiten. Twee weken geleden hebben we vissen gemaakt met standard 
1 t/m 4 en maskers met de kinderen van standard 5 t/m 8. De kinderen vonden het prachtig. 
Iets uitprikken was nieuw voor hen en ook een schaar hadden veel kinderen nog nooit 
gebruikt. Als gekleurd papier gebruiken we oude tijdschriften. Die staan vol leuke kleurtjes 
en ‘mooie’ plaatjes. 
De meeste vissen en maskers hebben vast geen lang leven beschoren…er werd druk mee 
gespeeld ☺. 

 

 

 

 

 

 

Naast sport en spel organiseert Innocent soms ook middagen voor 
jongeren om te ‘leren’ over een bepaald onderwerp. Vorige week kwam 
er een dominee spreken over goed en slecht gedrag van jongeren. 
Daarna werd er een debat gehouden over de voor- en nadelen van op (zeer) jonge leeftijd 
trouwen. Dit was wel heel interessant. De meeste jongeren waren vóór vroeg trouwen en 
noemden de volgende redenen: 

- Als je jong bent zijn er nog veel jongens en meisjes om uit te kiezen. 
- Als je op jonge leeftijd trouwt kun je snel kinderen krijgen die je kunnen helpen met 

bijv. brandhout zoeken. 
- Als je op jonge leeftijd trouwt is er minder kans dat je aids krijgt omdat je dan geen 

contact meer zoekt met andere jongens en meisjes. 
- Als je jong trouwt drinkt de jongen niet zoveel alcohol omdat hij verantwoordelijk is 

voor zijn vrouw (en kinderen). 
Over liefde hebben we niemand horen spreken…  
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Vliegende meubelmakers 

Nog een paar weken en dan komt er weer een groep meubelmakers uit Nederland 
overgevlogen (www.vliegendemeubelmakers.nl). 
Omdat de school in Singo geen meubels meer nodig heeft hebben we de directeur van de 
basisschool in Chindozwa (het dorp waar wij naschoolse- en vakantieactiviteiten organiseren) 
gevraagd hoe hij het zou vinden als er schoolbankjes voor ‘zijn’ school gemaakt zouden 
worden. Daar werd uiteraard vol enthousiasme op gereageerd! Alleen in het lokaal van 
standard 8 staan een paar oude versleten plastic tafeltjes en stoelen. Verder heeft de school 
geen meubilair. Vooral voor de meisjes van de hogere groepen (12-16 jarigen) is het vervelend 
om op de vloer te zitten. Ze dragen rokken en willen toch echt niet dat de jongens hun 
onderbroek zien! 
De meubelmakers zullen 60 tweepersoons schoolbankjes 
maken, wat hier betekent dat er 180 kinderen een zitplaats 
krijgen ☺. 
 
Wist u dat… 

- Het weer hier een stuk aangenamer is dan in Nederland 
en België?     

- Het regenseizoen weer voorbij is? 
- Het hier overdag ± 26° is en ’s nachts ± 19° is? 
- Het een stuk warmer is dan vorig jaar rond deze tijd? 
- De schimmel zo langzaamaan het huis weer verlaat? 
- Wij momenteel dagelijks bezoek hebben van varanen in 

de tuin? (varanen zijn ongevaarlijk) 
- De apen ons nog steeds lastig vallen en de tomaten en 

papaya bladeren van ons stelen? 
- De kippen al flink gegroeid zijn? 
- Wij nog steeds op elektriciteit wachten voor ons huis? 
- De kinderen in Singo heel veel progressie gemaakt 

hebben afgelopen schooljaar? 
- Wij trots zijn op de kinderen en de juffen? 
- Wij iedereen een fijne vakantie wensen?? 

 
 

Valt er nog iets te halen…? 

Wakisa in het kippenhok 

Enkele varanen in onze tuin. 
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Nieuwsbrief juli - augustus 2012 
 

Sinds halverwege juli schalt ‘muzungu, muzungu, muzungu’ door het 

dorp Chindozwa. Het loopt er dan ook vol met ‘blanken’ die naar 

Malawi afgereisd zijn om voor enkele weken hun handen uit de 

mouwen te steken.   

 

De vliegende meubelmakers 

De groep vliegende meubelmakers bestaat dit jaar uit 

mensen van diverse leeftijden. De jongste is 28 jaar oud en 

de oudste 77 jaar. Maar grotendeels bestaat de groep uit 

senioren.  

Met 9 man en vrouw sterk heeft de groep van dit jaar het 

doel om 60 schoolbanken in elkaar te zetten voor de 

basisschool van Chindozwa. 

Ze verblijven in een huis in het dorp, met mooi uitzicht op 

het meer en zicht op het leven van de lokale bevolking. Ze 

werken bij/rondom het huis omdat er bij de school geen elektriciteit is.  

Net als vorig jaar hebben de meubelmakers ook dit jaar weer 

‘elektrisch’ gereedschap mee van stichting gered 

gereedschap. Dit gereedschap blijft achter in Malawi zodat 

lokale jongeren hiermee verder kunnen werken. Toch leren ze 

de Malawische jongeren die mee helpen ook werken met 

handgereedschap, zodat ze ook aan de slag kunnen wanneer er 

geen elektriciteit voor handen is of geen elektrisch 

gereedschap hebben. Er werken/helpen dit jaar 6 lokale 

jonge mannen en vrouwen mee bij dit werk en ze worden tegelijkertijd 

een beetje opgeleid! Misschien gaan sommigen er mee door achteraf. Ze 

nemen hun werk in elk geval heel serieus. 

De groep zaagt, schuurt, schroeft en timmert er op los en het schiet al 

mooi op.  

Een tussentijds tripje naar Vwaza NP heeft de batterijen weer een beetje opgeladen. Nu de 

laatste loodjes (bankjes) en dan is het al weer tijd om noordwaarts te vliegen. 

Het is voor allen een heel bijzondere werkreis en de kinderen zullen na de vakantie les kunnen 

krijgen vanuit een prachtige schoolbank! Het resultaat zullen 

jullie kunnen zien in de nieuwsbrief van september. 

Voor hun verslagen kijk op www.vliegendemeubelmakers.nl  
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Door tijdgebrek is het niet gelukt de nieuwsbrief eerder deze week online te zetten. 

Inmiddels zijn de bankjes allemaal klaar en staan ze in de school.  Afgelopen woensdag zijn de 

bankjes officieel overhandigd. Zelf de chiefs (dorpshoofden) waren aanwezig. 

Vliegende meubelmakers, Tawonga okongwa. Jullie hebben mooi werk geleverd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieactiviteiten 

Samen met Valerie en Jeff, 2 vrijwilligers uit Nederland, doen we 4 middagen per week 

vakantieactiviteiten met de kinderen van Chindozwa. Er is elke dag een grote opkomst. Er 

wordt veel gelachen, gespeeld, geknutseld en gesport ☺. 

 

Speelgoed maken, school schilderen 

In de ochtenden zijn we samen met de vrijwilligers 

druk bezig met speelgoed maken. We leven ons uit op 

de puzzels die nog geschilderd moesten worden, we 

lamineren flashcards en werkbladen, schuren en 

verven schoolbordjes en maken ‘nieuwe’ loopklosjes 

van oude verfblikken. 

Ook zijn we sinds vorige week bezig met het 

schilderen van educatieve muurschilderingen op de muren van het 

klaslokaal van standard 1 en 2 van de basisschool in Chindozwa. De 

school zal een heuse metamorfose krijgen met nieuwe 

schoolbankjes, opnieuw geschilderde krijtborden (de 

meubelmakers willen de schoolborden nog voorzien van een nieuw 

zwart laagje) en mooie muurschilderingen. Dit was ook wel echt 

een keer nodig!  

 

Ervaring van Valerie  

Jeff en ik leerden elkaar drie jaar geleden kennen toen we als 

vrijwilligers werkten op een zomerkamp voor kinderen met een 

beperking. Na twee jaar dit kamp te hebben gedraaid, gaf ik 

aan dat het een droom van mij was om als vrijwilliger aan het 

werk te gaan in Afrika. Binnen enkele minuten besloten Jeff en 

ik om het kamp van 2012 over te slaan en naar Afrika te 

vertrekken.  

Inmiddels zijn we zo’n drie weken als vrijwilligers te gast in het 

huis van Rjimke en Tine in het prachtige Nkhata Bay om ons luxe, Westerse leven in te 

wisselen voor het primitievere leven in Afrika.  
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Het project van Rjimke en Tine biedt ons de mogelijkheid om het onderwijs, in de omgeving 

van Nkhata Bay, te verbeteren. Van het maken van schoolborden, puzzels tot aan educatieve 

muurschilderingen, lijkt het soms een kleine moeite om de educatie van de kinderen hier nieuw 

leven in te blazen.  

Inmiddels zijn de vieze, vlekkerige muren vervangen door witte muren beschilderd met de 

mooiste muurschilderingen. De kinderen kijken in stilte, met open monden mee met elke 

beweging die we maken met onze kwasten. Ze kijken uren mee hoe wij de school ‘kleur’ geven. 

In de middag staan de kinderen ons met stralende gezichten op te wachten. Wie onze tassen 

mogen dragen, daar wordt bijna ruzie om gemaakt. Kleine kinderen met veel te grote 

rugzakken op hun kleine ruggetjes. Het is een vertederend 

gezicht. De vraag voor hen is wat er in die bruine tas zal 

zitten. Een bal, verf, kwasten, spelletjes, lego. De kinderen 

hebben geen speelgoed. Ze spelen met rubber banden, met 

voetballen die ze maken van condooms en zakken. Hun 

enthousiasme lijkt te groeien als de rits van de tas open gaat 

en ze kunnen zien wat we hebben meegenomen voor die 

middag.  

De middag die mij het meeste is bijgebleven, is de 

‘tutmiddag’. Terwijl de jongens voetballen, nemen we de meisjes mee om 

te tutten. Het opdoen van lippenstift, oogschaduw en nagellak, lijkt voor 

de meisjes een droom te zijn die uit komt. Na een uur ziet elk meisje 

eruit als een ware dame. Hun make-up zit vaker op plaatsen waar het 

niet hoort te zitten, maar dat mag de pret niet drukken. Als de jongens 

erachter komen wat de meisjes doen terwijl zij aan het voetballen zijn, 

komen ze met grote getallen binnen gestormd. Binnen enkele minuten 

zijn niet alleen de meisjes dametjes geworden, maar ook de jongens 

hebben zich voorzien van make-up en nagellak. Op dat moment vult mijn 

hart zich met liefde en is het elke cent waard om hier te komen, elke minuut waard om hier 

heen te vliegen en hen hier zo opgedoft te kunnen bewonderen.  

 

Pa en ma Dewilde 

Ook papa en mama Dewilde maken zich nuttig. Pa hield de lokale 

jongens en meiden in de gaten terwijl de groep meubelmakers op 

safari was naar Vwaza NP en helpt een 

paar dagen mee met de meubelmakers. 

Hij is helemaal in zijn nopjes tussen 

hout en stof… 

En moeder helpt met schoolspulletjes 

maken en de vakantieactiviteiten. Ook 

voor hen dus een werkvakantie, maar volop genieten!  
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Book the hall 

Voor wie er toevallig eens langs zou rijden: de Arthur 

nursery school is niet meer te missen! 

Begin juli hebben we een bord gemaakt ter promotie 

van de hall, die vanaf nu te huur is. Het bord staat nu 

te pronken langs de weg.  

Tot nu toe zijn er nog geen boekingen geweest, de 

tamtam moet eerst nog rondgaan.  

Als het niet vanzelf een beetje gaat lopen zullen we meer promotiemateriaal moeten maken 

zoals posters en rondhangen in de dorpen en Nkhata Bay. 

Ook moeten de leerkrachten en het comité nog goed beseffen dat het belangrijk is voor het 

voortbestaan van de school en ze zelf meer moeite zullen moeten doen. Natuurlijk zullen wij 

er onze handen niet vanaf trekken, maar moet de school ook een eigen inkomen genereren! 
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Nieuwsbrief september 2012 
 

Ook in Malawi gingen in 

september de deuren van de 

scholen weer open na een 

lange vakantie. In Singo 

stroomde de jongste groep 

van de Arthur nursery school al gauw weer vol met 

nieuwe kinderen. Juffen Tryness en Jainy hadden de 

eerste dagen hun handen overvol aan de kleintjes die 

moesten wennen aan 

het naar school gaan. 

De oudste kleuters 

hebben hun start 

gemaakt op de basisschool, en de eerste feedbacks waren 

heel positief: “De kinderen die van de Arthur nursery 

school komen doen het erg goed!”  

 

In deze nieuwsbrief vind je verder nog groot nieuws over de gloednieuwe plannen voor een 

schitterende toekomst voor Chimwemwe Malawi.  

 

 

Kleuterschool Nazarene 

Voor ons was het begin van het nieuwe schooljaar het startschot om meer schooltjes vooruit 

te helpen. Begin september zijn we gestart met de ontwikkeling van de kleuterschool 

Nazarene, eveneens een kleuterschool van Heart of joy. Deze keer hebben we de hulp van 2 

Nederlandse vrijwilligers Muriël en Levina. 

 

Aangezien in Malawi de zomer is aangebroken, breekt 

het zonnetje ’s ochtends al vroeg door en laat zijn 

stralen goed branden. Op de 50 minuten durende 

wandeling naar school is een flesje water dan ook een 

must. 

Net als op de andere kleuterschooltjes, moeten we ons 

eerst weer even aanpassen aan de situatie zoals die is. 

Vooral de vrijwilligers trokken de eerste dagen hun ogen 

open en zijn geschrokken van het ontbreken van enig 

lesniveau, het saaie klassikale opdreunen, het ontbreken 

van speelgoed of materiaal, het feit dat de kinderen op matten in een 

donkere kerk zitten, ... 

Ondertussen zijn we een paar weekjes gestart en is er zeker al vooruitgang 

geboekt. Maar er is nog heel wat werk te doen. 

Asambizi (juf) Gloria spreekt goed Engels, en dat zorgt ervoor dat de 

ontwikkeling op deze school een stuk vlotter kan lopen dan toentertijd (april-

juni) in Mkandira. De eerste 2 weken was Gloria echter de enige lokale 

leerkracht en dat was niet voldoende voor ruim 50 kinderen.  

 

Pap eten in de jongste groep. 
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Om dit en enkele andere zaken te bespreken heeft een ‘oudermeeting’ 

plaatsgevonden. Enkele mensen hebben zich hierna aangemeld om op 

vrijwillige basis in de school te assisteren/les te geven. 

Tijdens deze meeting is ook het belang besproken van op tijd komen, en 

dan niet de Afrikaanse tijd ☺. Ook voor de leerkracht zelf een belangrijk 

punt…  

De afgelopen maanden hebben we van her en der heel veel speelgoed 

gekregen. Dat komt nu goed van pas en met deze enorme berg spullen 

zullen we ook in de toekomst nog verschillende schooltjes vooruit kunnen helpen.  

In oktober komen nog 2 vrijwilligers het team versterken. Vanaf dan zullen we gelijktijdig ook 

op een ander schooltje beginnen met de opleiding.  

 

 

Waka waka 

In Chindozwa hebben de middagactiviteiten een 

swingende start gemaakt. Muriël en Levina 

leefden zich de afgelopen weken samen met de 

kinderen uit op Waka waka en andere populaire 

liedjes. Dansen kunnen ze hier wel in Afrika! 

Zelfs de jongens zwieren 

en zwaaien er lustig op los.  

Naast het dansen worden 

de middagen natuurlijk 

gevuld met de 

gebruikelijke activiteiten. 

 

 

Vooruitblik in de toekomst van Chimwemwe Malawi 

Deel 1 

Aangezien wij niet het plan hebben om voor eeuwig in Malawi te blijven, beginnen we stilletjes 

aan meer en meer na te denken over de toekomst van de stichting. 

We zijn hier nu bijna 2 jaar en hebben in die periode al heel wat kunnen realiseren. Een 

verblijf van zo’n 3 jaar lijkt ons mooi, en het plan is dan ook om hier nog ruim 1 jaar te blijven 

en dan de definitieve oversteek terug te maken. 

 

Dit komende jaar gaan we echter niet op onze lauweren rusten. Integendeel, we zijn helemaal 

op dreef en zitten nog vol nieuwe plannen. 

Zo zijn we naast de kleuterschool van Nazarene, van plan ten minste nog 1 andere 

kleuterschool geheel op te leiden. Omdat er verder ook door andere scholen nog vraag is naar 

zo’n training, maar we niet overal voor 6 weken heen kunnen, hebben we het idee om een 

cursus te gaan verzorgen. Op die manier kunnen we gelijktijdig een groter aantal schooltjes 

vooruit kunnen helpen. 

 

Daarnaast zijn er plannen in de maak om nog een nieuwe school te gaan bouwen. Ook al zijn 

alle frustraties van de oude bouwperikelen nog niet helemaal uit ons hoofd verdwenen, we 

willen deze stap toch nog eens opnieuw zetten. Door de vele financiële steun die we krijgen is 
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dit mogelijk. Momenteel zijn we bezig met de eerste besperkingen en papierwerk 

hieromtrent. Als we meer informatie en duidelijkheid hebben, zullen we dat via de 

nieuwsbrief laten weten. 

 

Alles wat we de afgelopen jaren hebben opgezet/gerealiseerd, is gedaan in samenwerking met 

de lokale bevolking. We hebben mensen opgeleid in plaats van zelf les te geven, het lokale 

schoolcomité heeft het beheer over de eigen schoolrekening in plaats van dat wij het voor 

hen regelen, … Met andere woorden: de mensen hier hebben hun verantwoordelijkheden, ze 

moeten het zelf doen! Naar onze menig is dat de beste vorm van duurzame hulp bieden, want 

het uiteindelijke doel is toch dat ze zelfstandig verder kunnen en wij ter plaatse overbodig 

worden. 

Doordat we vanaf het begin dit uitgangspunt hebben gehanteerd, hebben we de lokale 

bevolking langdurig in dit proces kunnen begeleiden. Mits enige financiële hulp, verwachten we 

dan ook zeker dat de projecten zelfstandig verder zullen lopen na ons vertrek. 

 

Deel 2 

Nog mooier is natuurlijk als er van dichtbij een oogje op onze realisaties gehouden kan worden 

en het werk van stichting Chimwemwe uitgebreid wordt.  

Afgelopen juni hadden we het geluk om Lonneke en Jan Willem te leren kennen. Na een aantal 

gesprekken zijn we tot de overeenkomst gekomen dat Lonneke en Jan Willem stichting 

Chimwemwe Malawi in de toekomst gaan verderzetten. Wij blijven er dan natuurlijk vanuit 

NL/BE nog bij betrokken. Hun plannen? Die laten we ze graag zelf vertellen:  

 
Laten we ons even voorstellen aan jullie lezers; 
 
Wij zijn Lonneke van Zutphen en Jan Willem van Hasselt. Op dit moment 
wonen wij in Zwolle, in een leuk huisje dat wij volgend jaar zullen verruilen 
voor het huis van Rjimke en Tine in Nkhata Bay! 
 
Al jaren hebben wij de droom om in Malawi te wonen en daar werk te doen 
waarmee we de bevolking kunnen helpen. Wij zijn er dan ook al jaren mee 
bezig om het voor elkaar te krijgen. Na een aantal reizen over de wereld en 
in het bijzonder Afrika, zijn we afgelopen zomer bij Rjimke en Tine in Malawi 
beland. De klik was er meteen! We hebben heel wat afgekletst over 
ontwikkelingssamenwerking en over de situatie in Malawi. Het bleek al snel dat we op dezelfde golflengte 
zitten als het gaat om het bieden van ‘goede’ hulp aan de mensen in Malawi.  
We hebben de projecten van Rjimke en Tine bezocht en we waren onder de indruk van de manier waarop zij 
hulp bieden aan de scholen en aan de jeugd in Nkhata Bay. De projecten lopen grotendeels al zelfstandig, 
maar wij zouden hier heel graag verder meegaan zodat het in de toekomst zo goed kan blijven draaien.  
 
Daarnaast zouden wij erg graag ons eigen project willen starten binnen Stichting Chimwemwe. Afgelopen 
zomer hebben we hier onderzoek voor gedaan in Malawi om uit te vinden waar de vraag precies het grootst 
was en wat wij dan het best zouden kunnen gaan doen. Na veel vruchtbare bezoeken en veel enthousiaste 
mensen gesproken te hebben, konden wij ons project bepalen.  
 
Wij willen ons gaan richten op de dove en lichamelijk gehandicapte Malawianen. Er zijn door verschillende 
oorzaken erg veel doven en mensen met een handicap in Malawi. We hebben ervaren dat deze groep 
mensen geen mogelijkheden heeft om voor zichzelf een bestaan op te bouwen. Voor doven zijn er vijf 
basisscholen in het land, maar helaas geen vervolgonderwijs. Voor mensen met een lichamelijke handicap is 
er vooralsnog helemaal niets. Deze groepen staan compleet buiten de maatschappij en mede door 
onwetendheid en vooroordelen van de bevolking hebben zij ook geen enkele kans. Wij willen deze groep 
mensen ook een kans geven op een fatsoenlijk leven.  
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Op dit moment zijn we weer in Nederland en zijn we druk met het werven van fondsen om ons project te 
kunnen realiseren. We zijn nu bezig om het plan uit te werken. Zodra we het uiteindelijke plan bepaald 
hebben zullen we dat op de website van Stichting Chimwemwe plaatsen zodat we meer kunnen uitleggen 
over ons project. In de maandelijkse nieuwsbrief zullen we jullie ook op de hoogte houden van de 
belangrijkste gebeurtenissen in onze voorbereiding. Op die manier kunnen jullie ons al een beetje leren 
kennen en wellicht kunnen we jullie ook een beetje aansteken met ons enthousiasme.  
 
Tot schrijfs! 
 
Lonneke en Jan Willem 

 

 

 

 

Grote plannen dus voor Chimwemwe Malawi! Het idee is dat 

Lonneke en Jan Willem in het najaar van 2013 naar Malawi 

komen en we dan nog enkele weken samen hebben om alles 

goed te kunnen overdragen. 

Via de nieuwsbrieven en de website houden we jullie graag op 

de hoogte van alle ontwikkelingen.  
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Nieuwsbrief oktober 2012 

 
 
 
Kleuterschool in Chipazi 

Na een fikse wandeling komen 
we tegenwoordig ’s ochtends 
iets voor achten terecht in het dorp Chipazi. Ook hier zit 
een kleuterschool van Heart of joy dat onze hulp/training 
goed kan gebruiken. 
Het dorpje Chipazi ziet er ietwat anders uit dan andere 
dorpen in de buurt van Nkhata Bay. De grond heeft 
namelijk een veel lichtere kleur van zand en ook sommige 
huizen zien er wat anders uit dan de meeste huizen hier in 
het Noordelijke deel van Malawi. 

 
 
De kleuterschool was tot voor onze komst gehuisvest in 
een mini klein huisje, dat eigenlijk bijna op instorten staat. 
In dat huisje zijn 2 kleine ruimtes, maar slechts 1 ruimte 
was nog bruikbaar. De andere ruimte ligt vol met kapotte 
stenen en de stenen in de muur zitten zo los dat het echt 
te onveilig is om daar met kinderen te zitten. De andere 
ruimte deed dus wel nog dienst als klaslokaal, zo’n 9 m² 
groot. Toen kwamen er echter ook maar goed en wel 15 
kinderen naar school. 
 
Nadat bekend was geworden dat ‘de blanken’ ook naar 
Chipazi zouden komen, begon het aantal kinderen te 
stijgen. Ze hadden de verhalen gehoord van de kinderen in 
Nazarene en dat lokte ze wel naar school. Nu zijn er dan 
ook dagelijks variërend tussen de 25 en 40 kinderen op 
school. 
Hopelijk blijven de kinderen natuurlijk ook naar school gaan 
als wij er niet meer dagelijks zullen zijn. Maar uit ervaring 
met andere schooltjes merken we dat het aantal kinderen 
inderdaad altijd oploopt als wij er zijn, maar achteraf ook redelijk zo blijft. De manier 
waarop de kinderen na de training les krijgen is veel leuker en speelser, en ook het speelgoed 
blijft natuurlijk op de scholen. 
 
Na deze toeloop van kinderen werd het huisje dus echt te klein. En de kinderen horen ook 
zeker niet in zo’n onveilige omgeving te zitten. Daarom is naar een oplossing gezocht. 
De kerk in het dorp is veel groter en mocht wel gebruikt worden, maar het dak van gras was 
helemaal stuk. 
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Nadat de leerkracht enig overleg heeft gehad met de village headman is er met ‘het dorp’ 
overeengekomen om het dak van de kerk gezamenlijk te herstellen. De mensen uit het dorp 
zorgden voor balken en de helft van de balen gras. Vanuit de stichting hebben we de 
spijkers/nagels, het plastic en de rest van de balen gras aangekocht. In het weekend hebben 
verschillende mensen uit het dorp een nieuw dak gelegd op de kerk. 
Zodoende konden we al gauw met de kinderen naar de kerk verhuizen. 
 

    
 
 
Omdat we altijd stimuleren dat de kinderen opgedeeld zitten 
in 2 leeftijdsgroepen en er dus ook minimaal 2 leerkrachten 
horen te zijn, is er ook nood aan 2 ruimtes. 
Zowel bij de kleuterschool Nazarene als in Chipazi heeft de 
lokale jeugd de handen in elkaar geslagen en hebben ze een 
extra shelter gebouwd: een skelet van enkele palen en wat 
rietmatten als muur en dak. De kinderen kunnen nu 
opgesplitst worden in 2 groepen.   
 
Godwork (“maar zeg maar Du”) is momenteel nog de enige 
leerkracht in Chipazi, maar ook hier is men op zoek naar een 
extra leerkracht. Du is een vrolijke man die heel snel dingen 
oppikt. We merken dat de training hier echt goed gaat! 
De eerste 2 weken hadden we de hulp van 2 vrijwilligers 
Jolande en Suzanne. Helaas zijn ze vroeger dan verwacht 
terug moeten keren naar Nederland. 
 
 
En in Nazarene… 

…moeten de juffen Gloria, Alinafe en Smedah het nu weer met z’n drieën voor elkaar krijgen.  
De training van 6 weken zit erop. Ook de vrijwilligers Muriël en Levina hebben afscheid 

genomen. Maar wel met een gerust hart, want de 
laatste week konden de juffen het namelijk wel 
zelf… 
Het is en blijft verbazingwekkend wat enkele weken 
hulp kan doen voor een school. 
De kinderen zijn nu helemaal gewend aan de 
structuur van de dag en leren dingen op een andere 
manier dan alleen opdreunen. De leerkrachten 
hebben zich een andere manier van lesgeven eigen 
gemaakt. We zijn benieuwd naar de toekomst… 
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Eieren te koop! 

De kippen zijn de laatste maanden enorm gegroeid. Ze zien er gezond en wel uit. 
Vanaf halverwege september zijn er heel wat kippen die eieren leggen. Dagelijks worden 
eieren geraapt en eierkartons gevuld. De verkoop van de eieren komt al redelijk goed op gang 
in het dorp zelf: 3 eieren hier, 4 eieren daar... De grote opkoop voor verdere verkoop door 
winkeltjes is echter nog niet op gang gekomen. De verkopers vinden de eieren momenteel 
namelijk nog te klein. 
De huidige verkoop van de eieren is voldoende om het voer voor de kippen te betalen. Er is nu 
echter nog geen profijt uit te halen om de kinderen op de verschillende schooltjes in pap te 
voorzien. Dit komt grotendeels omdat ook redelijk wat kippen geen eieren leggen. Binnenkort 
is er een afspraak met een dierenarts die zal kijken welke kippen uiteindelijk nog zouden 
moeten gaan leggen en welke kippen helemaal niet zullen leggen. Aangezien die kippen ook 
mee-eten aan het voer, komt dat duur uit. Het is beter die kippen te verkopen om profijt te 
kunnen gaan maken. 
 
 

Een weekendje op stap… 

Afgelopen weekend waren we met Aletta en Jos (zus 
van Rjimke en haar vriend) op bezoek in Vwaza 
National park. 
Bij aankomst bleken echter alle hutjes volzet te 
zijn. Als oplossing konden we wel in het 
dichtbijzijnde dorpje Kazuni logeren in hun cultural 
village lodge. Deze lodge is een gezamenlijk initiatief 
van de lokale gemeenschap om op die manier wat 
inkomsten te hebben om hun weeskinderen en oudere 
mensen te kunnen helpen. 
 
Het schemerde al toen we er uiteindelijk aankwamen, en zo snel als de nacht hier valt was het 
dus binnen de kortste keren helemaal donker. Wij zijn er wel aan gewend om geen 
elektriciteit te hebben, dus we waren voorzien van kaarsen en een lampje op zonne-energie. 

Bij aankomst lag de lodge er verlaten bij, maar 
enkele jongens uit het dorp gingen op zoek naar de 
sleutel en de verantwoordelijke. Ondertussen was de 
tam tam over het feit dat er bezoekers waren al 
goed rondgegaan.  
De gemeenschapsruimte werd opengemaakt en wij 
konden uitrusten op een mat. Een heleboel kinderen 
uit de buurt kwamen tegenover ons zitten en 
staarden ons aan net alsof ze televisie aan het 
kijken waren. Zo’n groepje blanken is natuurlijk een 
hele belevenis als er verder niks te doen is. 

 
Terwijl we daar zaten en de kinderen wat animeerden, zouden ze de hut in orde brengen. Als 
we na een goed uur even stiekem binnengluurden, was ons hutje nog zo goed als leeg, enkel een 
klein bedframe zonder matras... “Komen er hier vaak bezoekers”, vroegen we dan dus ook.  
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“Ja hoor, wel regelmatig.” Maar de volgende ochtend aan het bezoekersboek te zien bleek dat 
de laatste bezoekers in augustus langs geweest waren en daarvoor dateerde bezoek al van 
april 2011. Het is dus maar wat je regelmatig 
noemt... 
 
Later werden matrassen aangesleept en opgemaakt. 
En dat werd met een man of 3 echt tot in de 
puntjes gedaan, elk hoekje moest goed liggen. 
Ondertussen werd er ook een lokale maaltijd voor 
ons klaargemaakt. Die kregen we op bed 
geserveerd. Tussendoor kwam de village headman 
ons verwelkomen, kregen we enkele korte welkomst 
speeches en werden we de rest van de avond 
gezelschap gehouden in ons hutje voor een gezellige 
babbel.  
De volgende ochtend werd al vroeg op onze deur 
geklopt want het brood en de thee stonden klaar. 
Daarna moesten we onder de boom plaatsnemen en 
konden we genieten (en meedoen…) van enkele 
lokale dansen. Als afsluiter nog een woordje van 
dank door de village headman en ook wij moesten 
nog een woordje aan de bevolking van Kazuni 
richten.   
We moeten zeggen dat we er echt als een God in 
Frankrijk ontvangen werden, maar het verloop ging 
dan wel op de lokale Malawiaanse manier. 
 
Daarna terug naar Vwaza national park om wat wild te kunnen spotten. De olifanten kwamen ’s 
middags in grote getale bij het meertje drinken, de nijlpaarden lagen de hele dag in het water 
te luieren en de apen aasden op je voedsel als je even niet goed oplette. 
Tijdens een wandelsafari hoorden we regelmatig schoten. Blijkbaar kampen ze bij het park 
momenteel met het grote probleem dat de olifanten vaak buiten het hek te vinden zijn. Het 
hek had elektrische beveiliging maar die is door enkele mensen uit de buurt stuk gemaakt. Nu 
komen de olifanten in de dorpen, wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Ook vernielen ze 
daar de landbouwgronden en de huizen van de mensen. De schoten zijn ervoor om de olifanten 
weer richting het park te drijven. 
 
Na een heerlijk weekendje waren we echter ook blij weer in Nkhata Bay aan te komen en een 
heerlijke duik in het meer te kunnen nemen. Want de hitte momenteel…   
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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.  

 

 

 



Chimwemwe NL 3042.38.147                                                                              www.chimwemwe-malawi.org 

Chimwemwe BE 088-2486341-32                                                                       chimwemwemalawi@gmail.com  

 

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? 


