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 Bouw toilet Arthur nursery school 

Het toilet dat wordt gebruikt in de Arthur nursery school wordt 

gedeeld met de kerk en is niet uitermate geschikt voor de 

kinderen. Tijd dus om een eigen school toilet te bouwen waar de 

kinderen en leerkrachten trots op kunnen zijn. 

Valson (handyman) heeft eind februari wat lokale werkkrachten 

geregeld en heeft onderhandeld over de materialen zodat het 

bouwen kon starten begin maart. Hieronder enkele foto’s hoe de 

bouwwerken evolueerden! 

 

 

 

 

 

Stap 1: graaf een diepe put 

en bedek deze met een laag 

cement met 2 gaten in. 

Stap 2: begin bouw boven 

grond en plaats deurframe 

Stap 3: tijd voor het dak. 

Plaats balken en bevestig 

golfplaten 

Stap 4: afwerking door het 

plaatsen van deuren en het 

bepleisteren van muren 
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Training van leerkrachten Heart of Joy and Love Foundation 

 

In maart zijn we begonnen met een grote training voor de leerkrachten van Heart of Joy and 

Love Foundation. Dit is de organisatie van Innocent die Stichting Chimwemwe Malawi mee 

ondersteund. De training zal eerst focussen op de leerkrachten die lesgeven in Mkandira en 

Mtillirwa. 

Na overleg met Innocent en een grondige voorbereiding 

zijn we gestart met een PowerPoint presentatie over het 

handboek “little by little”. Hoe is het handboek 

opgebouwd? Wat betekend cirlce time? Ze leerden ze over 

classroom management, hoe ze de 4 corners moeten 

inrichten,… En natuurlijk ook hoe ze hun lessen best 

voorbereiden en dat kleuters op een actieve, speelse 

manier leren. 

Deze PowerPoint presentatie heb ik samen met 

innocent gegeven op een zaterdag voormiddag 

waarbij de leerkrachten bleven voor lunch. 

Hierna zal Innocent en ik naar de 2 scholen gaan 

om nog enkele praktische tips te geven terwijl de 

leerkrachten voor de klas staan en oefenen. Om 

uiteindelijk te eindigen met een attest uitgereikt 

door Heart of Joy and Love Foundation. De 

praktische stappen zullen plaatsvinden in april 

en mei. Eerst is het tijd voor paasvakantie. 

Stichting Chimwemwe Malawi op facebook 

De facebookpagina van stichting Chimwemwe Malawi is weer actief. 

Stuur een vriendschap verzoek en volg ons op de voet. Als het internet in Malawi het toelaat 

posten we geregeld nieuws op facebook! 

Check facebook: www.facebook.com/chimwemwemalawi 

 


