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 Geboorte Hope! 

Zoon van Valson (Handyman) 

Valson de handyman van Arthur 

Nursery school en lid van het 

schoolcomité heeft een zoon gekregen. 

Hope is rond en gezond en Valson en 

Aida zijn zeer trotse ouders. 

Chimwemwe is nu een grote zus en kan niet geloven dat 

ze een kleine broer heeft. Chimwemwe (genoemd naar 

de stichting) gaat ondertussen naar level 0 in Arthur 

nursery school en doet het zeer goed. (zie foto’s) 

 

 

 

 

 

Paasvakantie in April 

In April hadden we 2 weken paasvakantie zodat de 

leerlingen en leerkrachten van hun welverdiende rust 

konden genieten en bij hun familie konden zijn. Maar er 

is natuurlijk toch nieuws voor de fans van Chimwemwe 

Malawi. Zie hieronder! 

http://www.chimwemwe-malawi.org
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Het leven zoals het is: Malawi! 

Leven aan het malawi meer: 

Een bijnaam voor het malawi meer is het kalender meer omdat het ongeveer 

365 mijl lang is en 52 mijl breed (aantal dagen en weken in een jaar).  

Het is bekend bij aquariumliefhebbers omwille van zijn 

Cichliden. Dit zijn zeer typische en kleurijke 

aquariumvissen. Als je gaat snorkelen in het meer kom 

je er zeker verschillende tegen. 

 

Het is ook de grootste toeristische trekplijster van Malawi. 

Iedereen die malawi bezoekt zal enkele dagen aan het meer 

verbleven hebben. Hierdoor zijn er verschillende lodges en hotels langs het 

meer gelegen. Op sommige plaatsen zijn er veel 

rotsformaties terwijl het een beetje verder op een 

subtropisch paradijs lijkt met witte zandstranden. 

Zowel zonnekloppers als sportfanaten of duikers 

vinden hun weg naar het malawi meer. 

 

Volgende maand meer over de lake flies en lokaal 

voedsel 

Vervoer naar de scholen van HOY en ANS 

Toen ik in januari van België naar Malawi vloog had ik veel bagage bij, waaronder ook mijn 

mountainbike. Deze vervoerde ik in een speciale fietstas. En tijdens  mijn verblijf hier de 

eerste 4 maanden heb ik er al vele kilometers opstaan. Elke dag naar Singo of één van de 

scholen van HOY (Mkandira en Mtilirwa). 

Ondertussen ben ik gekend in Nkhata bay als 

de Mzungu (blanke man) op zijn fiets (volgens 

sommige zelfs meer een motor dan een fiets). 


