Op 24 november 2014 was het
eindelijk zo ver; de nieuwe
winkel is geopend!

Gift en Richard zijn mega-trots
op hun nieuwe winkel!
Bobby opent de winkel met een
fiets vol met verse groente en fruit.

Iedere week stellen we een van onze studenten aan jullie voor. Nthandose bijt het spits af.

Nthandose Chadewa

‘My name is Nthandose and I’m a deaf girl. When I grew up I could
hear, but I became deaf in 1996 when I was 7 years old. This was
because I was sick. I started school in 1997, but I never finished my
secondary level. I left school at form 3.’
‘At the Greenshop Foundation I’m
learning practices and I take my
work very serious.’
‘My family knows this is a wonderful way of learning. It is a really
good idea for people with hearing impairments to learn about
agriculture and other things.’
‘I dream of becoming a teacher in Home Economics and maybe I can
buy a car in the future. Then I would like to translate everywhere
and elsewhere.’

We hebben het leren van Tumbuka of Tonga maar even
opgegeven, we zijn nu druk met de lessen in
gebarentaal van Collins. Hij schrijft allerlei woorden op
het bord die hij vervolgens ‘voor doet’ en wij doen het
gebaar na. We schrijven de woorden op een papiertje
zodat we thuis op de veranda kunnen oefenen. Het is
heel leuk en we leren het al aardig.

De lessen voor de studenten zijn begonnen! Iedereen zet zich in om hen
wegwijs te maken in het reilen en zeilen van een winkel.

De studenten leren makkelijk door praktijk
opdrachten. Hier leren ze mango’s snijden en drogen.

Richard en Gift begeleiden de studenten in de
dagelijkse taken in de winkel. Hier helpen ze
Nthandose en Sisiya bij het inpakken van een
bestelling.

JW geeft les in het maken van een
goede groente- en fruitpresentatie.

Na flink wat sollicitatieronden is er een nieuwe juf, ‘juf Nsala’ voor de allerkleinste in Singo!
Wat een leuke meid! Ze heeft er veel zin in en heeft ruime ervaring in werken met kleuters.
Dat zie je aan haar manier van werken! Ethel en Beatrice maken haar wegwijs met het Little
by Little handleiding. As. maandag begint er nog een nieuwe juf. Dan heeft de peuterklas
weer 2 juffen. Dat is heel fijn, want een klas van 40 kinderen tussen de 2 ½ -4 jaar in je
eentje draaien is een hele klus!

Beatrice, Nsala en Ethel

In Mkandira wordt ondanks de hitte van
afgelopen maand flink doorgewerkt aan de
nieuwe school van Heart of Joy.

We hebben afgelopen weken bezoek gehad van Doingoood. Dat is
een vrijwilligersorganisatie uit Nederland. Ze zijn heel enthousiast
over de projecten van Stichting Chimwemwe. Voor het Greenshop
project zitten we nog steeds te springen om vrijwilligers. We hopen
via Doingoood leuke en gemotiveerde vrijwilligers op bezoek te krijgen die hun
steentje willen bijdragen aan ons project. Bekijk ons profiel op hun website:
http://www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/projecten/greenshop_-_mzuzu_malawi

Edukans organiseert dit jaar een Nieuwjaarsduik in Noordwijk
voor de Greenshop. We Hebben een filmpje opgenomen om
hen te helpen met de fondsenwerving. Je kunt het filmpje
bekijken via onderstaande link. https://vimeo.com/112901340

We zitten hier alweer ruim een jaar. Dat betekent dat we ook de stand van zaken maar
weer eens geëvalueerd hebben. Dat doen we ieder half jaar. We kunnen concluderen
dat het heel erg goed gaat. We hebben weinig tegenslagen gehad afgelopen jaar. We
hebben een fijne samenwerking met Bobby en zijn personeel. We hebben heeeeel veel
geleerd afgelopen jaar en we hebben veel plezier gehad. We kijken uit naar alle
ontwikkelingen van komend jaar!
De uitgebreide evaluatie is te lezen op de website .

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem
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