
   

 

We hebben veel bereikt de afgelopen maand. De bouw gaat goed door en de tuin van 

Bobby is flink onder handen genomen. De huidige winkel heeft een metamorfose 

gekregen. We zijn bij Lukwe Eco Camp geweest voor advies over de tuinen en we 

hebben een bezoek gebracht aan de Dovenschool in Embangweni. In Singo is de school 

ook flink opgeknapt. We brengen U het nieuws in woord en beeld! 

 

 

 

 

 

 

 

De buitenkant is af! 

 

De electricien en de loodgieter 

zijn nu aan het werk. 

 

 

 

 Op het dak liggen twee banen van transparante golfplaten. Hierdoor is het prachtig licht binnen. 

Dat scheelt straks flink in de energierekening 



 

 

Ondertussen zijn we natuurlijk ook druk met de 

voorbereidingen op de opleiding voor de jongeren 

met een beperking. Omdat het allemaal erg veel is, 

hebben we besloten om in eerste instantie met 

alleen dove jongeren te gaan 

werken. Daarom zijn we in 

Embangweni bij Schooldirecteur Mr 

Hara Macleod op bezoek geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Afgelopen maanden hebben Hassan en Mophat veel werk verzet 

      op het land. De oogst ziet er prima uit.

Hara Macleod hebben we twee jaar geleden al ontmoet en sindsdien houden we via email contact. 

Hara is erg enthousiast over onze plannen. Hij kan ons helpen met de juiste studenten en docenten 

voor de opleiding. Via hem hebben we contact met de Deaf Association Mzuzu en de ‘After Care 

Commity’. In dit commitee zijn ouders van dove jongeren actief die werk zoeken in Mzuzu en de regio.   

Naderend onweer; 

snel nog even de grond losmaken 

Helaas is Hassan is om gezondheidsredenen gestopt 

met werken. Deze week starten twee nieuwe 

werkers op het land.  

 

JW, Hara, Bobby en Lonneke 



Een paar weken geleden hebben 

we Lieza leren kennen. Zij heeft 

in Noord Malawi bij Lukwe prachtige permacultuur tuinen aangelegd. 

Ze weet alles van tuinieren in Malawi en ze is bij ons op bezoek 

geweest om Bobby zijn land te bezichtigen.  

 

 

Half april zijn we in Lukwe Eco Camp 

bij haar tuinen gaan kijken.  

 

Lieza wil Bobby les gaan geven, zodat hij in Mzuzu ook 

zulke efficiente en mooie tuinen kan aanleggen. De tuin 

bij de Greenshop kan 

zo een echte modeltuin 

worden om de mensen 

in Malawi te inspireren.  

 

 

 

 

 

 

 

De omzet vanuit de huidige winkel is wel gegroeid 

de afgelopen maanden, maar kan nog veel beter. 

 Het winkel personeel wordt nu door Jan Willem 

getraind hoe ze beter kunnen verkopen. 

De omzet van de afgelopen weken is flink gestegen, 

maar dat zou ook wel eens door 

Pasen kunnen komen! 

 



 

 

-De eerste zes maanden zijn al ruim verstreken. Daarom hebben we onze eerste 

tussenevaluatie gehad. Over het algemeen zijn we heel tevreden met de voortgang van 

het project de Greenshop. De tussenrapportage is binnenkort op de website te lezen.  

 

-Martha, de nieuwe vrouw van Bobby, is in blijde verwachting! Ze hoopt haar eerste 

kindje in juni of juli ter wereld te brengen. Bobby wordt op zijn 50
e 

 toch nog vader! 
 

-Er zijn begin april flinke overstromingen geweest in Nkhata Bay. In Mzuzu waren er 

geen problemen, maar in Mtilirwa en Singo heeft het water schade aangericht. De 

scholen  zelf hebben geen schade, maar veel huizen in de dorpen wel.  Een leerlinge van 

de Nursery school in Mtilirwa is onder een omvallende muur terecht gekomen. Ze ligt in 

het ziekenhuis in Mzuzu. Ze is gelukkig buiten levensgevaar.  

In  Singo zijn bijna alle toiletten overgelopen. Het is zaak dat de mensen dat snel 

opruimen en nieuwe toiletten graven om een cholera uitbraak te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de schoolvakantie zijn we bezig geweest met 

het onderhoud in Singo. Valson en Patson hebben 

hard gewerkt en de kleuterschool is mooi opgeknapt.  

 

Hier het resultaat van noeste arbeid, de kleuters 

kunnen weer naar het toilet! 

   

 
 
 
 
 

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 


