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Op 7 september was het zover. Bepakt en bezakt werd ik naar de 

luchthaven van Düsseldorf gebracht om de vlucht van 21.30u naar 

Malawi te nemen. Via Dubai en Dar es Salaam kwam ik 8 

september om 17.15u aan in Lilongwe. Na een nachtje slapen in 

een lodge heb ik de volgende dag de bus naar Mzuzu genomen. 

Een rit van 5,5u. De laatste 45km naar Nkhata Bay heb ik met een 

shared taxi afgelegd. Het voelde weer als thuiskomen. Gelijk 

kwam ik bekenden tegen die me verwelkomden.  :) 

Een week na mijn aankomst kwamen mijn vriend Alex en mijn 

schoonouders Willem en Hannie aan in Malawi. Leuk om Malawi 

opnieuw te ontdekken door de ogen van Willem en Hannie. Voor 

hen was het de eerste reis buiten Europa.  

KLEUTERSCHOOL  IN  MKANDIRA 

Het gaat goed op de school in Mkandira. Mooie nieuwe 

speeltoestellen zijn gemaakt van lokale materialen. Na de 

zomervakantie zijn er veel nieuwe kinderen aangemeld. In 

Malawi is het de gewoonte een schooluniform te dragen. Op de 

scholen van Heart of joy krijgen de kinderen een mooi blauw 

met geel uniformpje.  :)  
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KLEUTERSCHOOL  IN  MTILLIRWA 

Ook de toestroom van nieuwe kinderen in Mtillirwa is meer 

dan verwacht. Eigenlijk willen we niet meer dan 40 kinderen 

per klas om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. Het 

probleem is alleen dat ouders hun kinderen niet altijd even 

structureel naar school sturen. Is er een begrafenis, regent het 

of moeten ouders werken op het land dan worden kinderen 

die verder van school wonen soms niet naar school gebracht. 

De ene dag heb je daarom 20 kinderen in de klas en een 

andere dag kunnen het er 50 zijn.  

In 1 van de klaslokalen in Mtillirwa moet een stuk van de 

vloer uitgebroken worden. De school is op een termietennest 

gebouwd. Voor het bouwen hebben ze dit nest weggehaald 

dachten ze, maar blijkbaar is dit niet helemaal goed gegaan. 

Dit probleem moet snel aangpakt worden want de termieten 

komen nu omhoog langs de muur en beschadigen het 

gebouw.  

Directeur van de scholen in 

Mkandira en Mtillirwa 

Innocent Kuchikondie. 

Omdat vele oogsten afgelopen jaar mislukt 

zijn door droogte, heeft Innocent alvast 

mais ingeslagen voor het dagelijkse bordje 

pap (van mais, soya en pindameel) voor de 

kinderen. Nu is het nog niet zo prijzig en is 

er nog een voorraad te verkrijgen. 

Een oud-leerling van onze school in Mkandira zou misschien teruggeplaatst worden van standard 3 

naar standard 2 van de basisschool. Omdat hij door z’n spasme zijn potlood niet goed kan vasthouden 

en door te harde potloden weinig op papier krijgt kan hij zijn schoolwerk niet goed maken. Ik heb 

daarom aan Hannie gevraagd 

om zachte potloden en 

rubberen potloodgreepjes mee 

te nemen.  Onder belangstelling 

van verschillende volwassenen 

en vele kinderen hebben we 

met Cliff geoefend. Hopelijk  is 

dit een oplossing voor hem. Het 

leek al wel iets beter te gaan. 



 

 

 

De nieuwe Little by Little 

boeken en de bijbehorende             

lespakketten werden met 

groot enthousiasme in 

ontvangst genomen.  :) 
 

Op alle drie de scholen hebben we nieuwe speel- 

en leermaterialen gebracht en uitgelegd. De 

scholen kunnen er weer een tijdje tegenaan! 



 

 

 

KLEUTERSCHOOL  IN  SINGO 

 

In Singo hebben Alex en Valson 

(klusjesman) de oude houten 

speeltoestellen weggehaald. Ze waren 

verrot en er zaten termieten in. Het 

was dus niet meer veilig om op te 

spelen. Valson gaat samen met een 

timmerman dezelfde speeltoestellen 

maken als de school in Mkandira. 

 

 

 

 

Hoe de leerkrachten in Singo lesgeven 

is echt een voorbeeld voor andere 

scholen in Malawi. Het was ontzettend 

leuk om hen weer terug te zien en te 

zien met hoeveel plezier deze 4 

vrouwen met de kleuters werken. 

 

 

 

Wat zitten er ook op deze school veel 

prachtige blije kindjes.  :) 



 

 

 

Een fantastische tijd hebben we gehad in Malawi. Ook de 

hulptroepen hebben volop genoten van de lieve kinderen, de 

gastvrijheid van de Malawiërs en het prachtige land. 

 

Volgende maand een nieuwsbrief in de 

vorm van een film :) 

 

Groeten van Rjimke 


