
 

 

Nieuwsbrief September 17 

 

Oudervergadering 

 

2 weken voor de start van het nieuwe schooljaar hadden 
we een oudervergadering gepland. Het is zeer belangrijk 
dat het schoolcomité, de leerkrachten en de ouders 
samen komen om op dezelfde lijn te zitten over de 
opvoeding van de kinderen. De ouders waren in het 
algemeen zeer tevreden over de werking van de school 
en waren zeer blij met de hulp vanuit Nederland en 
België. Ze vonden het echter jammer dat ik weer naar 
België ging gaan. Maar samen met de leerkrachten en het 
schoolcomité geloven ze in een prachtig schooljaar. 
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Start nieuw schooljaar 

 

Na een welverdiende vakantie is het nieuwe schooljaar gestart. De kleuters keken 

er zeer enthousiast naar uit om hun vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. Zij 

waren ook blij om hun leerkrachten te zien. In enkele maanden zijn de kleinste 

hard gegroeid en klaar voor een jaartje hoger. Het is toch wonderbaarlijk dat de 

kinderen zo snel groeien en leren! 

 

Kleurendobbelstenen voor lespakketen 

 

Vlak voor mijn vertrek naar België kreeg ik nog een berichtje van Rjimke of ik nog  

100 kleurendobbelstenen kon laten maken. In Nkhata Bay kan je makkelijk 

verschillende kleuren stof vinden en zijn er lokale kleermakers die altijd op zoek 

zijn naar extra werk. 

Ik had nog enkele dagen in Nkhata 

Bay voordat ik naar Lilongwe zou 

vertrekken. Rjimke kan deze 

dobbelstenen bij de verschillende 

lespakketten steken voor de 

kleuterscholen die de handboeken 

willen gebruiken. 

 



 

 

Terugreis naar België 

 

Halverwege september heb ik mijn reis naar België ondernomen. Ik was blij 

om mijn familie en vrienden terug te zien na een vermoeiende reis met 3 

vluchten. Maar mis Malawi ook. De eerste weken in België is het terug wennen 

aan het westerse gejaagde leven. Ik voel mij soms vreemdeling in eigen land. 

Maar weet dat dit tijdelijk is en dat alles wel weer goed zal komen. Ik volg de 

projecten van Chimwemwe Malawi nog met een warm hart. Ook zal ik mij de 

komende weken nog bezig houden met de afwerking van de filmpjes van de 

zingende en dansende kleuters (zie nieuwsbrief juli) zodat er een mooie dvd 

bij de lespakketten gestoken kan worden 

Wist je dat Malawi toegankelijk voor toeristen is  

Malawi wordt ook wel “Africa for beginners” genoemd. Dit komt omdat zo 

goed als iedereen er Engels spreekt, de oppervlakte van Malawi niet groot is 

(naar Afrikaanse normen) en hierdoor alles dicht bij elkaar gelegen is en het 

openbaar vervoer redelijk goed geregeld is. Moest je dus overwegen om naar 

Afrika op reis te gaan: vergeet Malawi zeker niet! Het heeft zeer veel te bieden: 

Malawi meer, Safari’s met the big 5, natuur met Mulanjeberg en Nyika 

Plateau,... 


