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(h)oorkliniek in Nkhata Bay 

 

Van 5 tot en met 8 juni was er weer een grote (h)oortest in het 

ziekenhuis van Nkhata Bay. Zoals vele onder jullie misschien al 

gelezen hebben, hebben Jan Willem en Lonneke dit vorig jaar 

opgestart. (zie nieuwsbrieven april t.e.m. juli 2016) Maar nu zij 

terug in Nederland zijn wordt dit nog altijd goed voortgezet 

dankzij de hulp van ABC Hearing Clinic samen met Hearing for 

humanity. In februari dit jaar hadden we al een eerste grote 

hoorkliniek. Maar ondertussen was het tijd om nog eens testen af 

te leggen. Mensen konden langskomen voor: 

1. Ear screening 

2. Ear syringing/wax removal 

3. Hearing test 

4. Infections treatment 

5. Hearing aids fitting 

6. Tips on how to take care of or ears etc... 
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Nieuws vanuit Nederland: 

Aanvraag handboeken “little by little” 

 

De handboeken met lespakketten 

‘Little by Little’ worden meer en meer 

aangevraagd. De tam tam gaat al een 

tijdje rond. Op veel plaatsen door heel 

Malawi worden de boeken gebruikt.  

In de grotere steden worden de boeken 

al op meerdere scholen gebruikt. 

Het zal niet lang meer duren voor er 

een 2e druk moet komen. 

Ontzettend blij zijn we hiermee :) 

Al deze bestellingen betekent voor ons 

in Nederland dat we hulptroepen 

hebben moeten inschakelen om alle 

lespakketten in orde te maken. De 

flitskaarten met de letters, cijfers, 

schrijfbladen moeten allemaal 

gekopieerd, gelamineerd, gesorteerd, 

gesneden en uitgeknipt worden.  Hulp 

komt vanuit verschillende hoeken, 

maar mijn schoonzus Hilde is echt een 

lamineer kampioen!!! 

Groetjes van Rjimke 



 

 

Fieldtrip: Lozwati school (Kafekule) 

 

In januari had ik een bezoekje gebracht aan een prachtige 

school voor secundair onderwijs in Kafekule. Zij hadden 

ook een kleine kleuterschool waar ze werken met de 

handboeken Little by little. Dit was jammer genoeg maar 

een kort bezoek waardoor ik niet veel tijd had om de 

kleuterleerkrachten een beetje uitleg te geven. Hoog tijd 

dus om nog eens langs te gaan en hen meer uitleg te 

geven over het handboek. Toen ik aankwam 

werd ik al hartelijk ontvangen door de kleuters 

(zie filmpje op facebook). Ik heb de voormiddag 

de leerkrachten wat geobserveerd en in de 

namiddag hebben we samen gezeten om het 

handboek even te doorlopen aan de hand van 

een powerpoint. Op het einde van de dag waren 

ze mij zeer dankbaar en hadden ze veel 

bijgeleerd. Ze gingen meteen aan de slag om 

nieuw speelgoed te maken en wisten de playing 

area’s beter in te richten. 

Afwerking bouwwerken Mtilirwa kleuterschool 

 

In de nieuwsbrief  van mei vertelde we dat er 

renovatiewerken en nieuwe bouwwerken plaatsvonden in de 

kleuterschool van Heart of joy and love foundation. Zo 

waren ze nieuwe toiletten aan het bouwen, maar ook een 

muur om termieten van de school weg te houden en meer 

veiligheid te creëren. Al deze werken zijn nu zo goed als af 

en we hebben ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om enkele kleine renovatiewerken uit te voeren. Alles is bijna 

uitstekend verlopen. Alleen was er begin juni een tegenslag. 

Door een late regenbui (regenseizoen is al even voorbij) is de 

muur ingestort. Deze was nog niet volledig af en stond nog 

niet stevig. Hierdoor hebben we jammer genoeg wat 

vertraging opgelopen. Maar nu staat de muur er weer en is 

ze steviger dan ooit tevoren! 



 

 

Het leven zoals het is: Malawi! 

Voorbereiden pap op de kleuterscholen 

 

Op deze moment is het oogstseizoen. Dit wil zeggen dat er veel producten nu goedkoop op 

de markt zijn. De ideale moment om inkopen te doen en voorraden in te slagen voor de 

kleuterscholen. Ook Innocent van Heart of joy and love foundation doet dit. 

 

Maïs, soya en pindanoten. Dit hebben we nodig om een voedzame pap te maken voor de 

kleuters op school. Zij krijgen dit dagelijks rond 10u. Zodat ze zeker niet met honger les 

moeten volgen. Met hulp van de kok en enkele leerkrachten maken we al deze 

voorbereidingen en zo geraken we een hele periode voort en moeten we geen inkopen doen 

wanneer de prijzen stijgen. 


