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Zoals al beschreven in de nieuwsbrief van maart waren we volop
bezig met een training te geven aan de leerkrachten van HOY.
Toen hebben we een theoretische
cursus gegeven aan de hand van
een powerpoint presentatie om
daarna in april en mei de
praktische opvolging te starten.
Blijkbaar heeft iedereen goed opgelet tijdens de theoretische uitleg,
want Innocent en ik konden een wezenlijk verschil zien wanneer
we voor de praktische tips langs de scholen gingen. Hier en daar
was er nog ruimte voor verbetering. Maar bijna alle leerkrachten
doen zeer goed werk en hebben een groot potentieel om
uitstekende leerkrachten te worden. Nu moeten ze enkel nog
ervaring opbouwen.

www.chimwemwe-malawi.org
chimwemwemalawi@gmail.com

Bouw muur en toiletten in Mtilirwa kleuterschool

Een tijdje geleden heeft Innocent van Heart of Joy and
Love foundation inspectie gehad van de overheid. Zij
waren onder de indruk van de scholen, maar hadden
echter één opmerking. Er waren niet genoeg toiletten
voor het aantal kleuters. Dit probleem moesten we
natuurlijk oplossen. En dat hebben we deze maand
gedaan. In maart hadden we al nieuwe toiletten

gebouwd bij Arthur nursery school, maar Mtilirwa
kon natuurlijk niet achterblijven.
Omdat deze school ook met een termieten probleem
zit sinds het regenseizoen was het ook nodig om een
muur achter het gebouw te bouwen. Zo houden we
de regen verder weg en krijgen we geen natte grond
waar de termieten zich goed voelen.
Deze werken hebben we samen laten uitvoeren en

met de overige bakstenen hebben we zelfs een
nieuwe zandbak laten bouwen. Zo blijft de school
maar groeien!

Steun Stichting Chimwemwe Malawi
Stichting Chimwemwe Malawi is maar een kleine organisatie en is daarom ook afhankelijk
van giften. Deze giften gaan rechtstreeks naar de kleuterscholen in Malawi. Hiermee voeren
wij onderhoudswerken uit, zorgen voor een gezonde maaltijd
voor de kleuters en ondersteunen de leerkrachten. Iedereen die
iets voor de stichting doet, doet dit vrijwillig. De gesponsorde
gelden gaan integraal naar Malawi
Voor Nederland: NL26RABO03042.38.147
Voor België: BE90 0882 4863 4132

Het leven zoals het is: Malawi!
Lakeflies

Lakeflies zijn de kleine vliegjes die
ontpoppen boven het meer in Malawi. Het
is een prachtig schouwspel om te zien. De
larven broeden in het meer en wanneer
deze ontpoppen lijkt het vanop een afstand
alsof er een brand is op het meer of dat er
een tornado ontstaat. Dit levert

spectaculaire beelden op. Wanneer dit
fenomeen opspeelt (het gebeurd ook in
meer Tanganyika, maar op kleinere schaal), is het de grootste bijeenkomst van eender welk
levend wezen ter wereld. Meer dan een biljoen kleine vliegen ontpoppen en vliegen uit op
hetzelfde moment. De explosie van vliegen in de lucht is de climax, opzoek naar een betere
wereld en hun levenscyclus. Ze ontpoppen uit het water en zoeken hun vrienden op en
beginnen meteen aan de reproductie. De vrouwtjes leggen hun eieren op het wateroppervlakte
en deze zinken diep weg, veilig van de hongerige vissen. Wanneer de larven klaar zijn,
ontpoppen ze en komen ze terug naar het wateroppervlakte en starten ze het proces opnieuw.

Maar wanneer de wind verkeert staat en ze te dicht komen bij het land of bij je huis, kan het
zeer vervelend zijn. Biljoenen kleine vliegjes die je hele lichaam bedekken of in je huis dringen.
Voor de lokale bevolking is dit echter een feest. Zij vangen deze vliegjes en maken er
hamburgers van. Volgens hen een delicatesse. Ze zeggen dat het een beetje naar vis smaakt.
Maar ik heb het zelf nog niet mogen uitproberen. Ik ben wel benieuwd!
Een interessante video kan je vinden op:
https://www.youtube.com/watch?
v=dUFNzHy9dXM

Volgende maand zal ik meer vertellen over
ander lokaal voedsel in Malawi!

