
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolbord wordt alvast gemaakt.  

(dit was ‘strafwerk’ omdat er een zak cement was verdwenen) 

Het grote werk is gedaan, de boel 

is gepleisterd en de vloer ligt erin. 

Het word iedere dag mooier! 

De veranda! Met aan de rechterkant een 

kruidenbak over de gehele lengte. 



 

Bobby is begonnen met de aanleg van de tuin. 

De paden zijn gelegd volgens het sleutelgat

makkelijk bij alle bedden. Bobby is nu al trots op zijn tuin!

Het overleg gaat ook steeds professioneler

Zaten we eerst nog op de bakstenen en het 

citroengras te overleggen, nu kunnen we al in 

het klaslokaal aan de eerste meubels zitten! 
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Het was nog een aardig karwei om het 

water ‘om de tuin te leiden’. Rond de 

hele tuin is een waterafvoer 

aangelegd, zodat we nu zelf de 

hoeveelheid water dat door de tuin 

stroomt, kunnen reguleren. 



Het begin van de maand hebben we een bijeenkomst georganiseerd met de Deaf Association 

van Mzuzu. Bobby en Jan Willem hebben met behulp van Mr Hara Macleod 

dovengemeenschap  uitgelegd wat onze plannen zijn.

 Bobby heeft hen een rondleiding gegeven in de tuin en ontpopte zich meteen als een goede 

leerkracht! Hij had er heel veel plezier in. 

 

 

 

Na deze bijeenkomst hebben we 

enkele aanmeldingsbrieven 

ontvangen van jongeren en van 

leerkrachten die bij ons willen 

komen leren en werken. We 

wachten nog op meer aanmeldingen 

voordat we de selectie starten.

 

Treffend deel uit een van de brieven:

Zoals verwacht waren de doven erg enthousiast en heel erg 

geinteresseerd . Er werden flink wat vragen gesteld. 
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In de winkel gaat het lekker. Het 

toeristenseizoen is begonnen en we 

merken dat aan de verkoop. Bobby 

heeft afspraken gemaakt met een 

aantal lodges ten zuiden van Nkhata Bay waar we de komende 

maanden wekelijks gaan bezorgen. Goede handel! 

 

 

 

 

 

We zijn weer thuis in Nkhata Bay. Het is heerlijk om weer thuis te zijn.  

Het was een drukke periode met de zorg voor de Makuzi Beach Lodge bovenop onze 

huiselijke beslommeringen en het werk voor de Greenshop, maar het was ook heel leuk 

en leerzaam. We hebben hele waardevolle ervaringen opgedaan in het werken met 

Malawianen. De samenwerking verliep erg goed, maar we hebben ook wel enkele 

valkuilen ontdekt. Zo weten we dat we echt stenger moeten zijn en nog duidelijker 

moeten communiceren. Rjimke had ons al eens het advies gegeven om mensen te laten 

herhalen welke afspraken je gemaakt hebt, dat 

voorkomt miscommunicatie en teleurstellingen. Een 

heel goed advies, dat hebben wij ter harte genomen! 

 

En nu weer  bij zonsopgang ons bedje uit om lekker aan 

de slag te gaan in het prachtige Malawi! 

 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!  
  

Lonneke en Jan Willem 
 
 
 

 

 

 

The Greenshop 1664.38.804       www.chimwemwe-malawi.org 

Chimwemwe NL 3042.38.147       lonenjw@gmail.com 

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


