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Nieuwsbrief augustus 2011 
   
 
Onze Belgische en Nederlandse bezoekers zijn weer 
uitgezwaaid,… wat een rust ;) !  Nu gaan ook wij genieten van een 
welverdiende vakantie voor 3 weken.  Maar eerst voor jullie nog de 
laatste Malawi perikelen. 
 
Vakantieactiviteiten 
Met grote dank aan de vrijwilligers waren de vakantieactiviteiten een 
razend succes.  Na het afscheid van Sofie, Ines en Kris kelderde de 
opkomst van de kinderen plots enorm.  Waarschijnlijk dachten de 

kinderen dat ook voor hen het 
‘feest’ ten einde was.  Maar enkele 
dagen later zaten we weer op het 
gewone aantal, de tam-tam was 
alweer in de dorpen rondgegaan. 
De kinderen genoten vooral erg van 
de balspelen, het tekenen en 
knutselen, het dansen en zingen.  En ook wij hebben volop 
genoten van de lachende gezichten en het vele plezier die 

je de kinderen ‘zo simpel’ kan geven. 
Aangezien het grote succes is het plan om vanaf september 1 keer per week de club voort te 
zetten, samen met enkele lokale mensen die het dan weer over kunnen nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vliegende meubelmakers 
Er is hard gewerkt de afgelopen weken, met als geweldig resultaat: 60 krukjes, 6 
kleutertafels, 1 tafel voor de lerarenkamer, 1 tafel voor de keuken, 2 grote rekken, 3 
hoekbankkasten (veel werk!), een zandbak, een schommel en ons graag gewilde klim-en 

klautertoestel.  Ook hebben de 
meubelmakers de verwijderbare wand 
tussen de lokalen (waarvan wij niet 
tevreden waren over het resultaat) uit 
elkaar gehaald en steviger weer 
opgebouwd.  Ongelofelijk wat een werk 
er is verricht en dat ook nog ondanks de 
tegenslagen waar de mannen en vrouwen 
mee te maken hadden.  De Chinese 
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kwaliteit van de stroomkabels zorgde voor wat irritaties en werkvertraging, het gereedschap 
dat ze vanuit NL mee hadden werkte ook niet allemaal behoorlijk.  Maar de inzet en het 
enthousiasme was groot en er werden oplossingen gezocht.  

De 3 lokale mannen die hen geholpen hebben, hebben een 
fantastische leerschool achter de rug.  Het was voor hen een 
mooie kans om van het vak te 
proeven en er nu hopelijk 
verder wat mee te kunnen.  
De meubelmakers hebben 
heel wat gereedschap 
achtergelaten.  Na onze 

vakantie zullen we kijken op welke manier dit gereedschap 
hier het beste terecht kan komen/gebruikt zal worden. 

 
Wie graag de verslagen van de vliegende meubelmakers wil lezen: www.vliegendemeubelmakers.nl 

 

Op de voorlaatste dag van de meubelmakers kwam een triest bericht binnen: het 5 maanden 
oude zoontje van Valson, 1 van hun lokale ‘hulpen’, was die ochtend overleden.  Het jongetje 
lag dood in zijn ziekenhuisbedje.  Hij was oorspronkelijk opgenomen in het ziekenhuis met 
koorts, maar de dagen voor zijn overlijden ging het al weer wat beter met hem??! 
Op de laatste werkdag hebben we samen met de meubelmakers de condoleance bijgewoond, 
een heel bijzondere, trieste gebeurtenis.  Het ging er ook erg formeel aan toe. 
De mannen zaten samen op een soort dorpsplein.  De vrouwen verzamelden in het huis.  Man en 
vrouw kunnen dus niet samen rouwen.  Wij als groep werden voorgesteld, konden een woordje 
houden, en konden wat geld geven voor de begrafenis (die later op de dag plaatsvond).  Het 
gegeven bedrag werd dan aan alle bijeengekomen mannen meegedeeld en formeel 
geaccepteerd.  
  
Het ongelofelijk trieste aan het verhaal is dat dit al het 4de kindje van Valson is die is 
gestorven.  Alle andere kinderen stierven ook voor ze een half jaar oud waren en allen slechts 
enkele dagen ziek.  Er is zo gezegd een bloedtest gedaan… tja, als daar niks uitkomt dan 
hoeft er uiteraard geen verder onderzoek te worden gedaan. Onbegrijpelijk… hoe kan dit nog 
gebeuren, anno 2011? 
 
 
Nieuwe materialen 
Onze lokale leerkrachten hebben ook tijdens hun vakantie geholpen op de school.  Samen met 

hun en de vrijwilligers hebben we een aantal spullen gemaakt 
voor de kleuters zoals kralen van bamboe, twister, loopklosjes 
van oude blikken en flitskaarten.  Omdat het allemaal 
gemaakt is van lokaal makkelijk te vinden materiaal kunnen ze 
het later ook zelf opnieuw maken als iets stuk is.  Ook na het 
vertrek van de meubelmakers en de vrijwilligers kwamen de 
leerkrachten helpen met het vernissen van de tafels en 
krukjes.   

http://www.vliegendemeubelmakers.nl/
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De speeltuin en de schommel zijn nu al populair bij de kinderen uit de buurt.  Maar de 
leerkrachten zijn zo bang dat het al stuk zal zijn voor de 
kleuters erop kunnen spelen, dat we de schommel tijdelijk 
hebben afgehaakt.  Nochtans hebben we ze proberen uit 
te leggen dat de meubelmakers geen Chinese kwaliteit 
afgeleverd hebben. Maar ja, toch maar even niet meer 
gebruiken.  
Onze vrijwilligers Nelleke en Marleen hebben hun 
creatieve talenten botgevierd op de muren in de lokalen.  Het ziet er nu in alle lokalen heel 
gezellig uit! 
 
 
Toestanden in Malawi 
In de voorgaande nieuwsbrief was er al gesproken over de rellen in Malawi.  Een groot tekort 
aan brandstof, enorm stijgende prijzen, gebrek aan buitenlandse valuta, een financiële 
politiek die niet transparant is (waardoor enkele landen miljarden aan ontwikkelingshulp 
recentelijk stop hebben gezet) zorgen ervoor dat de gemoederen in Malawi oplaaien.  Vanuit 
de overheid wordt hier vreemd op gereageerd; publieke!! uitspraken van de president en/of 
afgevaardigden: ‘’ I will meet you on the street’’ , ‘’ I will smoke them all out’’ ….  Morgen, 
woensdag 17 augustus, staan er nieuwe protesten te wachten.  Er gaan geruchten de ronde 
over de lijst met doelwitten: bepaalde supermarkten en huizen zouden worden afgebrand.  
Bij vorige protesten zijn 19 doden gevallen, enkele supermarkten en huizen zijn in vlammen 
opgegaan., veel winkels zijn vernield en leeggeplunderd.  De doelwitten betreffen 
voornamelijk eigendommen van leden van de democratische politieke partij DPP, eigendommen 
van politieofficieren die enkele demonstrerenden hadden doodgeschoten en winkels van 
Chinese/Indische zakenlui.  In Mzuzu zijn de voorbereidingen ter bescherming in volle gang: 
ramen worden dichtgemetseld, de anti-inbraakbeveiliging wordt verstevigd.  Het is druk in de 
winkels om voorraad in te slaan want waarschijnlijk zal alles voor enkele dagen gesloten zijn. 
  
Wijzelf wonen in Nkhata Bay waar het bij de vorige protesten heel rustig was.  Uiteraard 
voelen we ook hier de problemen die in het hele land spelen.  We merken vooral de stijgende 
prijzen.  Vele basisdingen zoals brood, suiker ed. zijn nu de helft duurder geworden.  
Schaarse dingen zoals parafine is wel 3 keer zo duur als voorheen.  Aan de pompen staan uren, 
zelfs dagen op voorhand al lange rijen auto’s en trucks te wachten als het gerucht gaat dat er 
een tankwagen zou komen leveren. 
 
 
Volgende week worden veel nieuwe 
foto’s op de website gezet. 
Hou het in de gaten! 
 
Fijne vakantie… 
 
 
 
 
 


