Sinds de laatste week van mei is er weer een vrijwilliger werkzaam op de
scholen van Stichting Chimwemwe Malawi. Zijn naam is Jochem Brosens.
Hieronder zijn verhaal:

‘De eerste weken van mijn verblijf in Malawi heb ik de Arthur Nursery
school in Singo opgevolgd. Ethel en Beatrice hebben mij zeer veel weten
duidelijk te maken over hoe het ‘Little by Little’ handboek in de praktijk
werkt. Zij doen een prachtige job.
Sinala is de nieuwste leerkracht en heeft al veel geleerd van Ethel en
Beatrice. Jammer genoeg staat ze nu voor een klas die schommelt tussen
de 50 en 30 leerlingen, waardoor extra hulp zeker welkom is. Na een
week hen te hebben gevolgd, heb ik Sinala nog wat praktische tips
gegeven, maar veel was dit ook niet want ze doet het al vrij uitstekend
met de kracht en bezorgdheid die een jonge intelligente vrouw beschikt.
Hopelijk vinden we snel een extra leerkracht om Sinala te ondersteunen,
zodat ik de nieuwe leerkracht nog een training kan geven hoe ze met het
handboek moet werken.
Er wordt hard gestudeerd in de
docentenkamer van Heart of Joy

In de twee scholen van Heart of Joy and Love zijn afgelopen weken 6
nieuwe leerkrachten gestart, waardoor ik nu meer tijd spendeer in
Mkandira en Mtilirwa. Na een week intensieve training waarbij ik de
leerkrachten eerst in één groep heb laten kennismaken met het handboek
en daarna in twee groepen van 3 leerkrachten hun lessen heb laten
voorbereiden, zijn ze nu elks naar hun eigen klas. Daardoor moet ik nu
veel heen en weer fietsen tussen Mtilirwa en Mkandira. Voor de rest van
dit schooljaar zal ik hen opvolgen en verdere training geven hoe ze
moeten werken met het handboek.’
Vriendelijke groeten, Jochem
J

Sinala staat er momenteel alleen
voor in Level 0. Ze werkt hard en met
de extra training van Jochem kan ze
de werkzaamheden net wat beter
organiseren. We hopen de volgende
nieuwsbrief een nieuwe lerares voor
te stellen die Sinala komt versterken.

De kinderen vinden haar in
ieder geval TOP!

De kleuters in Singo, Mtilirwa en Mkandira
hebben grote pret op school. Ze ontwikkelen
zich goed en gaan graag naar school.

-Afgelopen maand heeft het Netball team van Heart of Joy and Love promotiewedstrijden mogen spelen
in Mzuzu. Heel Nkhata Bay was in rep en roer over het succes van deze meiden. De Greenshop heeft hen
gesponsord tijdens het evenement. Helaas zijn ze derde geworden en mochten alleen de eerste twee
promoveren. Voor de meiden was het een bijzondere ervaring en volgend jaar gaan ze het weer
proberen.
-Een nieuwe leerlinge heeft zich aangesloten bij de Greenshop; Doreen is 16 jaar en
sinds haar jeugd doof. Ze heeft nooit onderwijs gehad. Charles geeft haar nu drie keer
in de week les. Het is fantastisch om te zien hoe ze opbloeit. Onze studenten vangen
haar heel goed op en maken haar wegwijs bij de Greenshop. Doreen komt niet bij ons
werken, daarvoor is ze te jong en de regel is dat onze studenten de basisschool
afgerond moeten hebben. Even geduld dus nog.
-Naast Doreen is er nog een nieuw gezicht bij de Greenshop; Freeman de timmerman. Ook Freeman is
doof. Hij wil graag beter worden in het timmerwerk. We bieden hem een kans om bij te leren terwijl hij
klusjes doet voor de Greenshop. Zijn T-shirt maakt ons wel aan het twijfelen over zijn kwaliteiten….

-We hebben afgelopen maanden wat aan sport gedaan met de
studenten. Er is in Mzuzu een heel leuk project dat ‘Saved by the
Ball’ heet. Op de tennisclub worden kansloze jongeren opgeleid
tot ware tennistalenten. Onze studenten hebben ook tennisles
gekregen. Dikke schik, goed voor het teamgevoel en zo konden
wij ook dít project steunen.
-De menukaart in het Greencafé is uitgebreidt met heerlijke
verse salades voor onze gasten. De studenten genieten van het werk in de
keuken en het bedienen van de gasten gaat ook steeds beter.

Het is vallen en weer opstaan
De nieuwe Greenshop is al weer ruim een half jaar geopend en we merken dat vele klanten en
andere geïnteresseerden de Greenshop weten te vinden. De Greenshop is een redelijk succesvol
bedrijf. We zijn de afgelopen maanden heel druk geweest om Bobby, zijn personeel en de
studenten zo veel mogelijk vaardigheden bij te brengen zodat zij zelf de Greenshop als bedrijf
kunnen draaien. Natuurlijk gaat dat niet altijd van een leien dakje, want er bestaat een enorm
verschil in onze ‘Westerse’ werkhouding en kwaliteitsbesef en de Malawiaanse.
Laten we daar wat voorbeelden van geven:
Een administratie bijhouden is in onze ogen niet zo’n karwei, maar Bobby en het
personeel bij de Greenshop hebben er hun handen vol aan. Na 8 maanden
training wil het nog niet echt vlotten, maar wij vinden het erg belangrijk. Het lijkt
er op dat zij er de noodzaak niet zo van inzien: ‘We kunnen toch in de kassalade
zien of er geld is, waarom moeten we dan iedere dag rekenen en tellen?’

Malawianen hebben een totaal ander concept van tijd dan wij. Wij hebben altijd van alles en nog wat
in de planning en daardoor raken we gestrest en gehaast. Het is heel frustrerend als we 4 uur moeten
wachten omdat de studenten zo lang aan het koken zijn voor de personeelslunch en wij een leerzame
activiteit hebben voorbereid. Zij snappen op hun beurt niet waarom wij altijd haast hebben.

Gillende klanten en dikke schik onder het personeel.
Laatst kroop er een muis tussen de wortelen in het schap, zelfs dat kan in Malawi niet. Dus,
de bezems werden uit de kast gehaald en met z’n zessen achter de muis aan. Alle wortelen
gingen over grond en de muis werd vakkundig in twee stukken gehakt. Het personeel stond
er tevreden bij te lachen. Helaas zaten de gasten boven hun salades te kokhalzen.

We merken bij de Greenshop dat de verschillen tussen de Malawiaanse en
de Nederlandse cultuur groot zijn. We doen ons best om elkaar te
begrijpen, maar de puzzelstukjes passen niet altijd.

Tot de volgende nieuwsbrief! Lonneke en Jan Willem
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