
 

 

Het zit erop; alle stadia van het Ear Camp zijn afgerond. Na de Screening en het  
Follow Up weekend was het op 13,14 en 15 juni tijd voor de gehoortesten.  
Nadat Jan Willem tijdens het Follow Up weekend geveld werd door malaria, was het nu 
de beurt aan Lonneke. Gelukkig heeft ze nog wel de eerste dag mee kunnen maken, 
maar de dinsdag en woensdag heeft ze thuis in bed doorgebracht.   
 
 

 

 

 

 

 

We hebben zo’n 280 patiënten ontvangen in het ziekenhuis 

van Nkhata Bay. Bij deze patiënten werden de oren 

gecontroleerd, hun gehoor getest en zo nodig werd er direct 

een gehoorapparaat voor hen op maat gemaakt. 

Hearing for Humanity is een 
organisatie vanuit de Arizona 
State University die jaarlijks naar 
Malawi komt om samen met de 
ABC Hearing Clinic uit Lilongwe 
het land door te reizen om 
patiënten op locatie te helpen 
met hun oren en hun gehoor. Dit 
jaar hebben we ze kunnen 
overtuigen om ook in Nkhata Bay 
te stoppen op hun tour, en dat 
het nodig was, is gebleken. 
De opkomst was enorm!  

Aan de balie werden alle mensen geregistreerd. Het was een hele organisatie en 
sommige mensen moesten een dag wachten en de volgende dag terug komen 
om de behandeling af te maken, maar het was het allemaal waard. 
Wederom zijn vele patiënten geholpen en gingen ze dansend de deur uit!  



 

1. Eerst werd alle informatie over de 

patiënt verzameld en opgeschreven.  

2. Daarna 

werden de oren 
onderzocht met 
een otoscoop.   

3. Heel voorzichtig zijn er heel wat 

oorsmeer, zaadjes, insecten en andere 
objecten uit de oren verwijderd.     

4. Bij de patiënten die geen ontsteking of 

verstopping (meer) hadden maar toch 
niet goed konden horen, werd het gehoor 
gemeten met een tympanometer.  

5. Als er met de tympanometer een gehoorverlies 

werd gevonden, ondergingen de patiënten een 
uitgebreidere hoortest om precies vast te kunnen 
stellen wat ze wel en niet konden horen.  



   

6. Voor de mensen met een 

beschadigd gehoor werden direct 
gehoorapparaten aangemeten 
afgestemd op hun persoonlijke 
gehoorverlies.   

7. Het aanmeten van een passend 

en goed werkend gehoorapparaat is 
secuur en tijdrovend werk.     

8. Aan het einde van de dag kregen de mensen 

uitgebreide uitleg over het gebruik en onderhoud 
van hun gehoorapparaat. Ze kregen ook een setje  
reserve batterijen mee en voor de toekomst 
hebben we in het ziekenhuis een flinke voorraad 
batterijen achtergelaten.  



  

Zo veel blije gezichten en dankbare mensen! 

Wat zijn we blij met de resultaten. 

Kapakasa: ‘My chief still shouts in my ears. I really 

should tell him I can hear him from far now.’ 

Issa Mhone (links; de buurman en oude 
Chief van onze tuinman Valson) en zijn 
vriend. Na ± 15 jaar doofheid kunnen zij 
de gesprekken in de dorpen weer volgen.  

Dit is Dolika, een goede bekende van ons. 
Haar dochter is geholpen aan een 
oorinfectie en zij zelf heeft nu een 
gehoorapparaat.   

Rabecca en een aantal van haar 
leerlingen van de gebarentaallessen 
hebben ook gehoorapparaten gekregen.   

 ‘I can now hear the mice 
nibbling my corn at night’ 

‘I want everybody to tell me stories 
because I can hear everything now!’ 

We krijgen hele leuke reacties uit             
de dorpen: 
 
 



 

De oud studenten van de 

Greenshop waren ook weer van de partij om de 

catering voor alle 25 artsen, studenten en 

vrijwilligers te verzorgen. Net als bij de vorige twee 

weekenden hebben zij fantástisch werk geleverd en 

heeft iedereen héérlijk gegeten en gedronken.   

Naast dat hun koffie, gebak en 
lunches heerlijk smaakten, 

hebben we weer genoten van de 
aanwezigheid en inzet van onze 

vrienden Sisiya, Nthandose, Ayiti, 
Levi en Collins. 



Beste mensen,  
 
Sinds begin mei ben ik als vrijwilliger actief voor het project van Jan Willem en Lonneke. Mijn naam is Nina Kortekaas. Sommige 
van jullie zijn mijn naam misschien al tegen gekomen in de voorgaande nieuwsbrief, maar ik stel mezelf graag nog even aan jullie 
voor. Ruim 28 jaar geleden werd ik geboren op het voormalig eiland Wieringen. Op mijn zesde kwamen mijn ouders erachter dat 
ik slechthorend was en kreeg ik twee gehoorapparaten. Ik vond ze vreselijk hahaha. Wat kijk ik daar nu anders naar, na het 
Earcamp hier in het ziekenhuis in Malawi. Ik heb daar zoveel blije kinderen en volwassenen gezien. 
 
In mei ben ik samen met Alex een 7-tal scholen langs gegaan om de docenten een tweedaagse training aan te bieden. Uit het 
onderzoek dat Chimwemwe deed, bleek namelijk dat docenten niet goed wisten hoe ze kinderen met een gehoorbeperking 
konden begeleiden en identificeren. Door middel van deze training hopen we ze daarin een stukje tegemoet te komen.  
 
In de training komen verschillende onderwerpen op interactieve wijze aan bod. De eerste dag laten we docenten vooral op hele 
praktische wijze ervaren hoe het is om slechthorend/doof te zijn door middel van katoenen watten in hun oren en storytelling. 
Verder kijken we door middel van allerlei vragen naar hun beeldvorming en opvattingen omtrent mensen met een beperking. Ook 
de werking van het oor komt aan bod. Hoe de training verloopt is per school heel verschillend. Op de ene school ontstaan hele 
levendige discussies en dagen mensen elkaar uit, terwijl op een andere school docenten het knap lastig vinden een eigen mening 
te vormen en/of deze onder woorden te brengen.  
 
De tweede dag kijken we met name naar de verschillende facetten van communicatie en wat je kunt waarnemen aan kinderen 
die doof en/of slechthorend zijn. Zo is er bijvoorbeeld een teken-oefening die niet alleen leuk is om te doen, maar die ook duidelijk 
maakt hoe belangrijk het is om je af te stellen op de persoon die je tegenover je hebt.  
Door middel van een rollenspel kijken we naar veel voorkomende problemen in de klas. Wat doe je wanneer je als docent 
bijvoorbeeld merkt dat een kind de instructies mist in de klas? Of wanneer je merkt dat het kind met gehoorproblemen gepest 
wordt? En is het bijvoorbeeld haalbaar om het kind met gehoorproblemen individuele instructies te geven in een klas met 60 
kinderen of moet er iets anders bedacht worden?  
 
Er wordt veel gelachen en de spelletjes om energiek/ alert te blijven worden met veel enthousiasme ontvangen. Wel is de training 
tot nog toe altijd een race tegen de klok gebleken. In het meest gunstige geval beginnen we een half uur later dan gepland, 
terwijl we vaak al een uur voor de afgesproken tijd aanwezig zijn om voor te bereiden. Het tempo ligt ook een stuk lager dan 
gepland doordat ze veel voor elkaar vertalen naar hun eigen taal bijvoorbeeld… maar ik zie dat mensen super gemotiveerd zijn 
om te leren en de meest gehoorde feedback is dan ook dat 2 dagen veel te kort is... 
 

Groetjes Nina! 

 

 

 

 



Heel trots en blij zijn wij met het vervolg op het 

Ear Camp dat iedere maand in het Nkhata Bay 

ziekenhuis zal plaatsvinden. Liz Ottoway zal 

maandelijks een hoor kliniek verzorgen waar 

iedereen gratis behandeling kan krijgen voor oren 

en gehoor.  

Tijdens deze kliniekdagen zullen ook reserve 

batterijtjes voor gehoorapparaten gratis 

verkrijgbaar zijn voor alle patiënten die tijdens 

ons Ear Camp een gehoorapparaat hebben 

ontvangen.  

 

  

Alhoewel onze projecten hier straks zijn afgerond, zou het toch fijn zijn als we 
onze ervaringen en ons werk hier kunnen doorgeven. Als er onder onze trouwe 
nieuwsbrieflezers misschien geïnteresseerden zijn, of jullie weten iemand die 
wel in Malawi wil wonen en werken, dan horen we het graag! Ons prachtige 
huis komt natuurlijk ook vrij!  

Het is nu bijna drie jaar geleden dat wij vol plannen en stik 
nieuwsgierig naar Malawi vertrokken. In de afgelopen jaren 
hebben we hier heel veel meegemaakt, veel gezien en veel 
geleerd. Sommige dingen waren fantástisch maar we hebben ook 
flinke tegenslagen gehad. 
Nu ons laatste project  ‘Ear Camp’ een groot succes is gebleken, 
vinden we het een mooi moment om te stoppen. 
We komen in augustus terug naar Nederland! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De handboeken voor 

kleuteronderwijs in 

Malawi  ‘Little by 

Little’ zijn gedrukt bij 

een drukkerij.  

Prachtige stevige 

boeken zijn het 

geworden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

In Malawi is er geen opleiding tot leerkracht kleuteronderwijs.  Veel mensen in 

Malawi zien het belang in van kleuteronderwijs, maar hebben geen idee wat ze met 

kleuters moeten doen. Na 2 jaar hard te hebben gewerkt aan het boek hebben Tine 

en ik in december 2012 de eerste boeken gekopieerd. Readers in zwart/wit. 

Nu hebben we van elk level 100 boeken laten drukken. Harde kaft, stevig papier en 

volledig in kleur.  

 

 

 

Regelmatig krijgen we een aanvraag vanuit Malawi, maar ook 

door vrijwilligers en Nederlandse organisaties die werkzaam 

zijn in Malawi. Kent u iemand die deze boeken kunnen 

gebruiken dan hoor ik het graag! 

Groetjes van Rjimke 

 



 
 
 
 
 
 

Volgende maand is er weer een nieuwsbrief!   
Groeten van Lonneke en Jan Willem 
 

 
 

 

The Greenshop 1664.38.804       www.chimwemwe-malawi.org 
Chimwemwe NL 3042.38.147       lonenjw@gmail.com 
Chimwemwe BE 088-2486341-32      chimwemwemalawi@gmail.com 


