Het klaslokaal is klaar. Nu nog wat inrichten.

Er wordt hard gewerkt in de keuken

De veranda, een heeeerlijke
plek voor een goeie bak koffie!

Het kantoor is af en in
gebruik. Een trotse directeur!

En... we zijn aangesloten op het
water-en electriciteitsnet!

Sinds juni zijn er een aantal dove jongeren bij ons aan het werk. We werden in het begin overspoeld door
enthousiaste jongeren, maar we hebben nog geen mogelijkheid om hen allemaal aan te nemen.
We zijn nu met 5 studenten gestart. Collins, Levie, Nthandosi, Sisiya en Ayiti. Het is geweldig om met hen
samen te werken, ze zijn gemotiveerd en hebben enorm veel plezier bij de Greenshop Foundation.

JW en Collins kletsen wat af! Collins geeft ons iedere
week gebarentaalles, we pikken het snel op.
De communicatie gaat makkelijker dan verwacht.

We krijgen nu al veel leuke reacties vanuit de stad
en ook van de families van onze studenten.

Bobby heeft via ‘Land or Lake’ een waterpomp kunnen kopen met
een fikse korting. Deze pomp werkt niet op benzine, maar wordt via
een trapsysteem aangedreven. Op het land is voldoende grondwater,
dus vanaf nu is er geen excuus meer om niet te sproeien!

Handig hoor, bezoek met werklust! Papa
en mama van Zutphen hebben zich nuttig
gemaakt bij de Greenshop

Bedankt voor jullie inzet!

Als je alles van te voren weet...
Al vanaf de eerste dag dat we het nieuwe pand van de Greenshop Foundation bouwen,
werkten we samen met Banda, een manusje van alles, maar hoofdzakelijk metselaar. Het
ging maanden achtereen erg goed met de samenwerking tussen Banda en ons. Hij
bouwde de muren, vloeren en pilaren met veel enthousiasme. Soms ging het wat scheef en
soms zat het cement niet op de plek waar het eigenlijk zou moeten zitten maar......over het
algemeen was het petje af voor Banda.
Ongeveer een maand geleden zat het werk voor Banda bij de Greenshop erop, al het
metselwerk was gedaan. Voor de parkeerplaats van de Greenshop loopt een flinke
waterafvoer en daaroverheen had Banda een brug van beton gemaakt zodat de auto’s
veilig de parkeerplaats kunnen bereiken. Wij kwamen er persoonlijk achter dat de brug
helemaal niet van beton gemaakt was maar van zand met een heeeel klein beetje cement
erdoor gemengd. Hoe kwamen we daar achter zul je denken?.....Nou, we zakten met de
achterkant van de auto door de brug. Toen JW ging kijken wat er aan de hand was zakte
hij zelf ook door de brug. Toen de stevigheid van de brug onderzocht werd kwamen we tot
de conclusie dat de brug ongeveer net zo stevig was als een vers gebakken appeltaart....er
was nagenoeg geen cement gebruikt terwijl we tien zakken aan Banda hadden gegeven!
Waar waren die gebleven?
Wij maar eens bellen met Banda, maar zijn telefoon werkte niet meer. Op naar zijn
huis....zijn vrouw was thuis en zei dat ze Banda al 2 weken niet had gezien en vroeg of wij
hem eens zouden willen gaan betalen want het eten was op! Mmm, Banda spendeerde
klaarblijkelijk zijn verdiende geld niet aan zijn gezin. Na een flinke zoektocht samen met de
politie vonden we Banda en na een interview van twee en een half uur gaf hij toe dat hij
het cement meegenomen en verkocht had! We zijn nu bezig om het geld terug te krijgen
wat niet makkelijk is, aangezien Banda zegt dat het geld op is....Wat we hem wel hebben
proberen uit te leggen is dat het zo jammer voor hem is dat hij dit gedaan had. We waren
zo tevreden over hem. Het gebouw is bijzonder in Mzuzu en zal door vele mensen bezocht
worden in de toekomst. Wij zouden goede reclame voor hem kunnen maken en hij zou veel
meer werk kunnen gaan krijgen. We merken dat veel Malawianen niet echt aan de
toekomst denken, maar vooral voor het snelle geld gaan. Wat ook wel logisch is als je elke
dag in financiële onzekerheid leeft.
Wie weet, heeft Banda er wat van geleerd, wij in ieder geval wel!

Het nieuwe schooljaar is weer gestart in Singo.
Tijdens de zomervakantie zijn er helaas twee leraressen
ontslagen. Jane was op een leeftijd gekomen dat het
allemaal wat teveel werd en Ruth had er niet genoeg
plezier meer in en functioneerde daardoor niet naar
behoren. Het aantrekken en trainen van nieuwe
leraressen gaat wat moeizamer dan verwacht. De
allerkleinsten hebben op dit moment nog geen vaste juf,
maar het lijkt erop dat er deze week een enthousiaste lerares gaat starten.
Gelukkig zijn Ethel en Beatrice capabel genoeg om
de klassen te draaien met behulp van een paar
ouders.

Beatrice en Ethel zullen hun nieuwe collega’s
trainen en wegwijs maken met het Little by Little
boek.

Gelijktijdig met het bezoek van Lonneke haar ouders kwam ook Robbert Popken op
bezoek. Hij fietst van Cairo naar Kaapstad voor de Stichting Rhiza. Hij heeft ons project
bezocht en was onder de indruk van ons
werk, net zoals wij onder de indruk zijn van
zijn trapwerk.
Robbert had dikke pret met de studenten.
Bedankt voor je bezoek Robbert en succes met
de laatste loodjes!
Meer info over Robbert zijn tocht vind je op:

www.robbert4.rhiza.nl

boven: Bobby, Henk, Marijke, Lonneke, Sisiya, Lucky en Jan Willem
onder: Collins, Nthandosi en Robbert.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem
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