
 

 

 

Voor U op het scherm ziet U de laatste nieuwsbrief vanuit Malawi van Lonneke en Jan 

Willem. We zijn onze projecten aan het afsluiten en hebben nog een paar 

nieuwsberichten.  

 

 

 

Tijdens het Ear Camp waren er een aantal patiënten die speciale gehoorapparaten nodig 

hadden, die de artsen op dat moment niet konden aanmeten. Afgelopen maand kwamen Peter 

en zijn vrouw Rebecca van de ABC Hearing Clinic naar Nkhata Bay om deze mensen alsnog te 

helpen met een gehoorapparaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special thanks to Peter Bartlet from ABC Hearing Clinic!  

 

Nixon kreeg een bone 

conducter hearing aid.  

Lucy en Elines kregen ook 

een special gehoorapparaat 

waarmee ook zij nu weer 

goed kunnen horen. 



Nina heeft de afgelopen maand haar laatste training gegeven op de basisscholen. Alex heeft 

haar geassisteerd en geholpen met het vertalen.  

De leerkrachten kregen training in:  

- Het herkennen van dove en slechthorende leerlingen in de klas 

- Communicatie technieken met dove en slechthorende leerlingen 

- Interactieve lesmethoden 

- achtergrond kennis over het gehoor en het hebben van een    

gehoorbeperking.  

 

 

Naast het trainen van de leerkrachten heeft Nina zich ook ingezet voor 

het maken van beeldmateriaal voor de gebarentaallessen van Rabecca.  

 Samen met Rabecca en haar dove studenten 

heeft Nina kaarten gemaakt van de woorden waar 

de studenten het liefst een gebaar voor wilden 

leren. Helaas werkt de computer niet mee en zijn 

de kaarten nog niet geprint en kunnen we ze ook 

niet kopiëren op deze nieuwsbrief. Alex gaat er 

mee bezig om ze toch bij Rabecca te krijgen.  

 

 

Nina, bedankt voor je fantástische inzet! 

De leerkrachten in Nkhata Bay hebben heel 

wat van je kunnen leren! 



  

- We hebben een eindevaluatie geschreven over de projecten voor de Doven in Nkhata Bay. De evaluatie is 

te lezen op de website.  

- Er is een opvolger gevonden voor het contact met de kleuterscholen; Jochem Brosens. Klinkt het 

bekent? Jazeker, Jochem heeft vorig jaar vrijwilligerswerk gedaan voor Stichting Chimwemwe en heeft zo 

genoten van Malawi, dat hij nu heeft besloten om zich hier voor langere periode te vestigen. In de 

nieuwsbrief van augustus zal Jochem zich aan u voorstellen   

- Voor de Greenshop studenten hebben we mooie referenties geschreven waarmee zij bij sollicitaties meer 

kans maken op een baan. We kregen van de week een telefoontje van de manager van het Grand Palace 

Hotel in Mzuzu dat hij meer wilde weten over Ayiti Ngwira, één van ‘onze’ studenten! Natuurlijk hebben wij 

hem aangeraden om Ayiti in dienst te nemen en wie weet krijgt Ayiti daar wel een leuke baan!  

 

 

De projecten binnen Stichting Chimwemwe die gericht zijn 

op de steun aan Doven en Slechthorenden komen met ons 

vertrek uit Malawi tot een einde.  

 

!!De kleuterschool projecten gaan nog gewoon door!! 

Wij willen de donateurs voor de dovenprojecten heel hartelijk bedanken voor hun steun en we hopen dat 

iedereen weet dat we het zonder die steun niet voor elkaar hadden gekregen.  

Heel veel mensen in Malawi zijn geholpen door jullie 

steun. 1000 maal dank daarvoor!  

Vanaf deze maand zijn er geen kosten meer voor de dovenprojecten en daarmee is de vraag naar donaties 

ook niet meer nodig.  

Nu wij stoppen met de projecten voor de doven in Nkhata Bay is er nog een restbedrag over op de rekening 

van de Greenshop. Het gaat hier alleen om het geld dat is ingezameld voor de Greenshop en de steun aan 

de Doven en Slechthorenden in Malawi, dus niet over de kleuterscholen. Dat zijn twee verschillende 

bankrekeningen.  

We hebben voorgesteld aan het bestuur van Stichting Chimwemwe om het restbedrag te storten op de 

rekening van de ABC Hearing Clinic in Lilongwe. Deze kliniek doet heel erg goed werk voor de Doven en 

Slechthorenden in Malawi. De kliniek wordt goed geleidt en we hebben er groot vertrouwen in dat het geld 

op die manier het best ingezet kan worden. Aan onze donateurs is nu de vraag of zij hiermee instemmen. 

Mochten er bezwaren zijn tegen deze donatie dan horen wij dat graag.  



  (Met Sofie van Damme, vriendin van Tine en Rjimke) 

Er waren eens zes leerkrachten, twee bankmedewerkers, een verantwoordelijke leefgroepenwerking en een 
ingenieur. Zij besloten samen een reis te maken naar Malawi. De verhalen van drie van de zes leerkrachten - 
die er zelf al twee keer geweest waren - hadden de anderen enthousiast gemaakt om het land mee te gaan 
ontdekken. Er werden plannen gesmeed en reisroutes uitgestippeld. Er werd kennis gemaakt, want niet 
iedereen kende elkaar en er werden valiezen gemaakt en spullen verzameld om in Malawi aan de mensen te 

geven. 
 
Eenmaal vertrokken genoot iedereen met volle teugen van de schoonheid van Majete 
Wildlife Reserve, Mount Mulanje, Liwonde National Park, Kuti Wildlife reserve en 
Kasungu National Park. Ze spotten olifanten, nijlpaarden, krokodillen, zebra’s, een 
giraf en zijn vriendje de kameel, vogels, kudu’s, waterbocks, impala’s … en regelmatig 
weerklonken oh’s en ah’s vanuit kano’s, busjes en safariauto’s of vanop sunsetdecks of 
terrasjes. 

 
De groep genoot van de greens (#GiveAGuyAGreen #Carlsberg), gin-tonics met 
Malawi Gin en proefde allerlei Afrikaanse en minder Afrikaanse gerechten. Er 
werd gepraat, gelachen, dagelijks een malariapil ingenomen, deet gespoten en 
zonnecrème gesmeerd. 
 
De prijs voor het vervoer en de souvenirs moest 

telkens weer besproken en onderhandeld worden en tussendoor luisterden de 
reizigers naar de verhalen van de vele Malawiërs, die ze op hun weg ontmoetten, 
over de slechte politieke en economische situatie, over de centen die ze nodig 
hadden om een eigen business te kunnen opstarten of om hun project rond 
onderwijs, weeshuizen of andere sociale doelen te kunnen sponsoren … De 
verschillen tussen ons leven en dat van de vele Malawiërs die het met zoveel 
minder luxe moeten stellen, waren opvallend en waren vaak onderwerp van 
gesprek ’s avonds.  
 
Halfweg de reis hield de groep halt in Nkhata Bay voor een aantal dagen. Want 
eigenlijk was het daarmee begonnen. Door en voor het project van Tine en Rjimke 
waren de drie leerkrachten hier al eerder geweest en er werd dan ook volop tijd 
gemaakt voor gesprekken met alle mensen die betrokken zijn bij de schooltjes die 
door Chimwemwe worden gesteund. 
 
Ook Lonneke en Jan-Willem ontvingen de groep met open armen. Ze toonden ons het huis, vertelden over de 

projecten en het leven in Malawi … 
Het was een warme en 
deugddoende kennismaking, die 
werd afgesloten met een groepsfoto 
op het strand. 
 
Dank je, Lonneke en Jan-Willem! 
Het was fijn om jullie te leren 
kennen en om (weer) in Malawi te 
zijn, the warm heart of Africa! 
 

An, Angelica, Anke, Dries, Hans, 
Jan, Liesbet, Nele, Sofie en Yves 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drie héle fantastische jaren hebben 

wij in Malawi mogen wonen en 

werken. Nu komen we naar 

Nederland, maar over een jaar gaan 

we toch weer terug naar Malawi om 

Makuzi Beach Lodge te managen. De 

avonturen zijn dus nog niet voorbij!  

Wat een prachtig land!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie interesse en leuke reacties op onze nieuwsbrieven. We dragen het 

stokje nu weer over aan Rjimke. (In september vertrekt ze weer voor een aantal weken 

richting Malawi) 

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 

De tassen zijn gepakt en we hebben afscheid genomen 

van alle leuke en lieve mensen die we hier hebben 

ontmoet. Nu kijken we uit naar het weerzien met onze 

vrienden en familie. Als alles verloopt zoals gepland, zijn 

we op dinsdag 16 augustus weer in Zwolle.  


