Na een hectische maar geweldige tijd van anderhalf jaar in
Malawi en een even hectisch en leuk jaar van voorbereiding in
Nederland besloten we dat we echt een vakantie verdient
hadden. We hebben de Greenshop overgelaten aan Bobby en zijn personeel en zijn een maandje
naar Zuid Afrika geweest om even bij te tanken. Nu zijn we weer heerlijk uitgerust en vol energie
om de studenten van de Greenshop Foundation te begeleiden naar een mooie toekomst.

Het was een spannend moment toen we afgelopen dinsdag na een maand
vakantie weer bij de Greenshop naar binnen stapten. Hoe was het Bobby,
zijn personeel en de studenten vergaan tijdens onze afwezigheid?
Onze vakantie was een hele mooie gelegenheid om te testen hoe
zelfstandig alle werkzaamheden worden uitgevoerd en in hoeverre het
personeel en de studenten hun niveau weten vast te houden.
Gelukkig is het harstikke goed verlopen! Alles ziet er nog steeds heel netjes uit en de
winkel lag er keurig bij. Ook in de tuin was hard gewerkt en het ziet er nóg mooier uit.
De zaken gaan goed in de winkel en het café. Helaas valt het toerisme in Malawi erg
tegen dit jaar, maar ondanks dat komt er iedere dag een gestage stroom mensen naar
de Greenshop voor hun groente en fruit boodschappen of een lekkere bak koffie met
versgebakken cake. Van de klanten horen we alleen maar lovende woorden en de
Greenshop begint een goede naam op te bouwen in Mzuzu.
De studenten hebben ook flink doorgewerkt tijdens onze
afwezigheid. Helaas is Charles de leraar wel lang afwezig
geweest in april, waardoor zijn lessen niet door konden gaan.
Gelukkig hebben Bobby en Gift dit fantastisch opgepakt, want zij
zijn voor de klas gaan staan om de studenten productkennis bij
te brengen. Ze bleken dit echt heel goed te doen en we zijn trots
dat zij zich zo daadkrachtig hebben opgesteld. We gaan hen
zeker begeleiden om hun vaardigheden uit te breiden.
Er is in ieder geval hard gewerkt!

Deze maand stelt Ayiti zich voor. Ayiti is onze stille kracht. We kunnen
altijd op Ayiti rekenen en hij neemt zijn werk erg serieus. Het werken in de tuin is bij
hem favoriet. Hij vindt het niet makkelijk om met onze gasten te communiceren maar
hij gaat geen uitdaging uit de weg. Als Ayiti zich zo blijft inzetten zien we een goede
toekomst voor hem.

Ayiti Ngwira:
‘I grew up with both my parents, I’m the first born of 6
children. When my parents discovered I have problems
hearing, they took me to Maryview school for the deaf in
Blantyre, so I could learn easily. First I learned sign
language for 4 years and then I went to Standard 1 to 8.
At Maryview I was not having a lot of problems, but
when I went to Secondary school in Thyolo, I faced a lot
of challenges. The major problem was the lack of sign language, which created a
communication barrier between me and my teachers. I passed my junior certificate
examination, but I failed the MSCE. I wanted to repeat but my parents were
bankrupt. I just stayed at home with nothing to do until I heard about the Greenshop
Foundation.’
‘I always wanted to be a soldier, but I realized that may not work because of my
hearing impairment. As for now I am interested in commercial agriculture and
catering. I do not have a lot of
knowledge about this, but thanks to
the Greenshop Foundation I can
learn more.’

Het gaat goed op de Arthur Nursery School en we zijn erg onder de indruk
hoe de leraressen Ethel en Beatrice de boel draaiende houden. Het is
namelijk echt niet zo simpel om de kinderen elke dag in toom te houden, ze
les te geven, het onderhoud van het pand bij te houden, vele mondjes te voeden en de
administratie tot in de puntjes bij te houden.
Zij krijgen dat voor elkaar en zijn daar ook erg trots op. Ze hebben een enorm
verantwoordelijkheidsgevoel en dat zie je in alles terug
op de school.

Juf Jet en Juf Ellen kwamen het
even met eigen ogen bekijken en
hielpen een handje mee.

Het regenseizoen loopt op zijn einde en de mensen in Nkhata
Bay hebben dit jaar een prima oogst.
Helaas is dit alleen in Nkhata Bay en Mzuzu district het
geval. In de rest van het land is er te weinig regen gevallen
en in het uiterste zuiden van het land zijn er
verschrikkelijke overstromingen geweest waardoor vele
gewassen vernield zijn. Het zal geen makkelijk jaar gaan worden voor veel Malawianen.

Zus Jet van Hasselt en goede vriendin Ellen Kemerink zijn vanuit
Nederland overgevlogen om eens lekker van Malawi te gaan
genieten en ons te helpen bij het opleidingsgedeelte van de
Greenshop.
Ze werken beiden in het speciaal onderwijs en we kunnen hun
kennis zeker gebruiken!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem
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