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Hier hebben we genoten van de zomervakantie 

met dit jaar prachtig zomers weer. Vele van ons 

zijn er op uit getrokken om elders een paar 

weken vakantie te vieren. In Malawi waren de 

scholen ook dicht. Maar ook in de vakantie gaat 

het leven gewoon door. De kinderen helpen de 

ouders mee op het land, gaan water halen uit 

de put, hangen gewoon wat rond, maar maken 

uiteraard ook heel veel plezier met vriendjes en 

vriendinnetjes. Je zal hen in ieder geval niet 

horen klagen over een saaie vakantie! 

 

http://www.chimwemwe-malawi.org
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Scholenband met Hivset Turnhout 

Sinds Jochem terug in België is, heeft hij contacten gelegd met een school in 

Turnhout, Hivset. (Zoals jullie vast hebben gelezen in vorige nieuwsbrieven) 

Zij zijn samen met hun leerlingen een scholenband aangegaan met Singo. 

Via whatsapp hebben zij geregeld contact met de leerkrachten in Malawi en 

proberen zij hun leerlingen meer uitleg te geven over hoe het schoolsysteem 

in Malawi werkt en wat de grote verschillen zijn met het onderwijs in België. 

Als school probeert Hivset in te zetten op ecologie en duurzaamheid. 

Daarom hebben zij dit schooljaar geld hebben ingezameld om de school in 

Singo voor te bereiden op de klimaatsverandering.  

Tijdens het regenseizoen merken we dat er verschillende kleuters niet naar 

school komen omwille van de regen. Dankzij de acties van Hivset kunnen we 

regenponcho’s aankopen die we aan de kleuters kunnen verdelen. Maar dit 

is niet alles. De acties van de studenten in België waren zo succesvol dat we 

nu ook opties bekijken om zonnepanelen te instaleren. Malawi is een zeer 

zonnig land, maar de elektriciteit is zeer onbetrouwbaar en de kosten zijn 

ontzettend hoog. Door de steun van Hivset kunnen we mogelijk onze eigen 

energie opwekken. We willen daarom Hivset Turnhout heel erg bedanken 

voor al hun warme acties. 

Tijdens het slot evenement hebben Jochem en Trizah een stukje Malawi 
naar Turnhout gebracht door Nsima te serveren en heeft Trizah een 
optreden gegeven. Jochem nam de cheque met het ingezamelde geld in 
ontvangst.   

 



 

 

 

LITTLE BY LITTLE 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is 

verteld, is Gerrie Kasbergen (leerkracht 

die werkt bij kleuterscholen van CCAP in 

Mzuzu district)  ruim voor de zomer-

vakantie gestart met het geven van een 

cursus aan een groep Malawische 

leerkrachten voor kleuteronderwijs.   

Voor de zomervakantie is de training 

afgerond en zijn de leerkrachten 

teruggegaan naar de dorpen waar ze 

wonen en kunnen ze het geleerde 

toepassen in de praktijk.  

Dat de juffen enthousiast zijn over de 

’Little by Little’ boeken en de training  

blijkt wel uit de opmerkingen hieronder: 

  

* Ik heb veel geleerd en ik vind het 

makkelijk om de handleiding te 

gebruiken. 

* Ik heb nu geleerd hoe les te 

geven. 

* Het zijn goede lessen en 

eenvoudig voor de kinderen. 

* Het is een zeer goed boek, “Little 

by little” is eenvoudig en een 

ongecompliceerd boek. 

* Nu kan ik lesgeven 

in een nieuwe stijl 

*  De lessen zijn 

direct en leuk om te 

volgen. 



 

 

 

 

HEARING CLINIC 

Tot slot kreeg ik via Lonneke en Jan Willem nog nieuws uit Malawi over 

de hearing clinic (kijk nieuwsbrief januari 2016 – juli  2016) 

Lately, we would like to give you a short report for Chintheche June 2018 hearing 

clinic: 

 

-  Nkhata bay DHO gave us a chance to do our job at chintheche rural hospital. 

-  Chintheche DHO gave us a chance to use the youth resources center building 

 to do our job.  

- The team of 4 specialized ear doctors from ABC Lilongwe came with their 

 e q u i p m e n t  a n d  m e d i c a t i o n  t o  a s s i s t  t h e  p a t i e n t s . 

-  More than 350 people were seen by the doctors during the clinic 

-  Out of the 78 people from Nkhata bay central, who needed to go to the 

 hospital but had no means of transport, 55 of them managed to get at the 

 hospital with the help from the Nkhata bay central constituency MP H.R 

 Mhone. (2 tone truck x 2 days). And 3 people went to the hospital by the help 

 from Aqua Africa ( K3335 x 3 people). 

- Most of the 350 patients were those who were able to travel on their own and 

 mostly those from Chintheche and the surrounding communities. 
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