Afgelopen maand is het hele pand afgesmeerd.
Het is nu bijna klaar, tijd voor de kwasten en rollers!

Binnen is het pleisterwerk gedaan.
JW en Bobby bespreken het resultaat.

Eindelijk staat er een goed team op het land. Er wonen en werken nu
vier gemotiveerde mannen. Azeli heeft vrouw en kinderen
meegenomen en zo is er een fijne groep ontstaan,
o
die goed werk
verricht. Zie hier het resultaat!

Het nieuwe farming team!

Bij de Greenshop zijn ook de plannen gemaakt voor de Permacultuur Tuin. Bobby heeft er zelfs nog een stuk land bij
geregeld. Dit belooft echt een hele mooie modeltuin te gaan worden. Komende maand gaan we nog meer planten.

Zo ziet de tuin er nu nog uit, met
behulp van Lieza wordt hier komende
maanden een prachtige tuin aangelegd

De fruitboompjes van
Marijke van Zutphen
doen het prima.
Daar gaan we goede
zaken mee doen!

Het gaat steeds beter met de Greenshop.
We hebben een nieuw systeem voor de
administratie ingevoerd en nu kunnen we
veel beter zien wat de opbrengsten zijn.
Gift en Richard hebben plezier in de nieuwe
werkwijze en de omzet stijgt nog steeds.

Nu wij bij Makuzi zijn, sturen wij natuurlijk ook alle gasten die naar of door Mzuzu reizen
naar de Greenshop. Dat levert een hoop extra klandizie op!

Sinds 27 april werken we bij Makuzi als tijdelijke
managers van deze lodge. Het is leuk werk en het
gaat ons goed af. Gelukkig hebben we wel wat
ervaring in het toeristenwereldje, aan beide
kanten van de balie en de bar ;)
We doen hier erg veel ervaring op in het werken
binnen de Malawiaanse cultuur.
Ervaringen die ons straks bij de Greenshop nog
goed van pas gaan komen!

We brengen veel tijd door op kantoor. We doen de adminstratie voor Makuzi
en zijn druk met het lesprogramma voor de Greenshop.

Mr Hara Macleod heeft ons geintroduceerd bij de ‘ Deaf
Association of Mzuzu’. Bobby heeft daar een toespraak
gehouden (met doventolk) over onze plannen. De doven
waren heel erg geinteresseerd. Ze zijn benieuwd naar ‘hun’
gebouw. 3 juni hebben we een tweede afspraak met de hele
groep. Dan komen ze op bezoek op de bouwplaats en hopen
we een aantal doven te interesseren om bij ons te komen
werken en leren.
Hara en Lonneke in overleg over de eventuele
deelnemers aan het Project Greenshop.

De school in Mtilirwa is bijna af! Het ziet er
prachtig uit. De tuin is ook al aangelegd. De
kleuters zijn dolblij met hun nieuwe school!
Iedereen bedankt voor jullie bijdrage!

Tot de volgende nieuwsbrief!
The Greenshop 1664.38.804
Chimwemwe NL 3042.38.147
Chimwemwe BE 088-2486341-32

Lonneke en Jan Willem
www.chimwemwe-malawi.org
lonenjw@gmail.com
chimwemwemalawi@gmail.com

