
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; 
De kleuterschool in Mkandira is geopend! 

 

  

Op 23 februari 2015 was het zo ver; de eerste 

kleuters kwamen naar de spiksplinternieuwe  

school in Mkandira. Het was een beetje 

regenachtig, maar dat mocht de pret niet 

drukken. De leerkrachten en de kinderen zijn 

dolblij met hun prachtige school.  

 



 

 
Op dit moment zijn er 60 kinderen in Level 1 en  
70 kinderen in Level 2. Dat lijkt heel veel, dat is ook 
te veel, maar lang niet alle kinderen die staan 
ingeschreven komen daadwerkelijk naar school. De 
ouders hebben soms moeite met het betalen van 
het schoolgeld van 250 MK per maand (50 eurocent)  

 
We telden 50 kleuters in de eerste week na de opening van de school. Innocent weet precies welke 
ouders wel kunnen betalen en welke niet, hij gaat hier heel discreet en diplomatiek mee om.  

 

 

  



Special Thanks to the people of Belgium and the Netherlands 
 
‘We teachers of the heart of joy and love foundation in Malawi, 
are very much thankful of what you do for us each and every time. 
This school is now very crucial in Malawi, because children 
between 2 and 6 years are now standing a better chance of 
learning and that it has added to the development of our country. 
Eventually we all say; Keep it up, never get tired, only God Knows.  
May God Bless you. ‘ 
 
Thanks! 
Yours Faithfully, the teachers of Heart of Joy and Love Foundation.  

 

Op dit moment werken er twee leerkrachten in Mkandira. 

Innocent zou graag twee leerkrachten per klas aan het werk 

willen hebben. Hij is nog op zoek naar geschikte kandidaten.  

 

 

  

 

  

  

Elizabeth Phiri is 25 jaar oud, ze heeft twee 

kinderen. Haar oudste dochter is vernoemd naar 

Tine Dewilde. Elizabeth geeft les aan Level 1. 

Elizabeth 

Tine 

Morson V. Chinula is 27 jaar. Hij geeft les 

aan Level 2. Hij heeft zelf geen kinderen 

maar vindt het geweldig om de kleuters 

in Mkandira les te kunnen geven.  

Morson 



 

  

 

 

 

 

  

Nog niet alles is klaar op school. Deze 

dames en heren werken kei-hard om 

alles zo snel mogelijk af te maken.  

Godwell, hij is de broer van 

Innocent. Hij geeft les op de 

school in Mkandira en helpt 

mee met het schilderwerk in 

Mkandira.  

Chiku, een heel ervaren werker. 

Hij heeft meegewerkt aan het 

grote superdeluxe ziekenhuis in 

Nkhata Bay  

Ook in de regen werken 

de waterdragers 

gewoon door. 

William, deze man is doof en werkt al 

langere tijd voor Innocent. Een 

onmisbare kracht tijdens de bouw van 

de school.   

Mama; zij kookt voor de 

werkers en de kinderen.   

Even wachten tot de bui 

voorbij is, dan werken we 

weer verder….   

Madaliso, het maatje 

van Chiku, een 

tovenaar met cement.  

De ruimte voor de 

speelplaats wordt met 

de hand gelijk gemaakt, 

wat een werk!   



  

Prachtig uitzicht voor de kleuters! 

Dit wordt het kantoor 

Door het gebruik van transparante dakplaten heeft 

de school mooie ruime en lichte lokalen.  

Meubeltjes zijn in de maak! 



 

 

  

 

Natuurlijk gaat deze school van Chimwemwe Malawi ook werken met de boeken van Rjimke en Tine. Nog 

niet alles is gereed, maar de lokalen zijn al verdeeld in de bekende groepen; een hoek om te spelen, een 

hoek om te leren, een hoek om te bouwen en een hoek om te lezen en tekenen.  

 

 
Innocent is trots op zijn nieuwe school.  
En terecht, het is een prachtig resultaat waar iedereen trots op mag zijn!  
 
We willen graag iedereen die mee heeft geholpen aan de opening van de 
derde school van Stichting Chimwemwe Malawi heel hartelijk bedanken! 
 
 
 

 

 

 

 

We willen in deze nieuwsbrief nog even 
stilstaan bij het feit dat de realisatie van een 

derde school nooit was gelukt zonder de 
liefde, kracht en het enthousiasme dat Tine 

in Chimwemwe Malawi heeft gestoken. 
Hierdoor krijgen wij extra energie om verder 

te gaan en voor nog meer kinderen in 
Malawi goed onderwijs te verzorgen! 

As. 5 maart is het 2 jaar geleden dat we 
afscheid hebben moeten nemen van Tine.  
Maar ook in Malawi leeft ze voort in vele 
harten!  Ze zal nooit vergeten worden!!! 

 

 

 

 Tot de volgende nieuwsbrief!     

  Rjimke, Lonneke en Jan Willem 
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