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Nieuwsbrief januari 2013 

 

   

Het lijkt wel herfst in Malawi. De regen valt 

met bakken uit de hemel en de paddenstoelen 

steken overal hun hoedje op. 

Toch worden de bomen groener en groener 

na de droge periode.  

Afgelopen maand was Rjimke aan het koukleumen in Nederland en slipte 

Tine op haar slippers over de blubberige paden om zand, bakstenen, … te 

regelen. Want het begin van het nieuwe jaar was ook het startsignaal 

voor de bouw van een nieuwe school. 

 

 

Arthur nursery school - Singo 

Een paar sfeerbeelden van een bezoek aan de Arthur nursery school in Singo.  

 

 

 

Vooral de jongste 2 groepen tellen veel kinderen. De oudste groep dunt door het jaar heen 

redelijk uit. Veel kinderen maken namelijk vanaf dat ze 6 jaar geworden zijn de overstap naar 

de basisschool, ook al is dat dan midden in het jaar.  

Op de basisschool laten ze echter ook vaak kinderen toe die nog veel te jong zijn, maar er 

ouder uitzien of een bepaalde kennis hebben. Zo kennen we een meisje dat in oktober 3 jaar 

is geworden die begin januari gestart is op de basisschool. Ook zijn er heel wat kinderen die 

vorig jaar nog in onze 2de kleuterklas zaten 

rechtstreeks doorgestroomd naar de 

basisschool in plaats van naar de 3de 

kleuterklas te gaan. Ouders zien het vaak 

helaas als iets positiefs als hun kind vroeg 

wordt toegelaten. 

 

Het is altijd leuk in Singo op schoolbezoek te 

gaan. We hebben nog enkele nieuwe 

spelletjes aangeleerd en de leerkrachten wat 

tips gegeven zoals dat ze kapotte dingen weg 

moeten gooien of herstellen in plaats van 

maanden op tafel te laten liggen. 

Verder hebben ze onze bemoeienissen niet 

veel meer nodig.  
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Land in Mtilirwa 

Op de voorlaatste dag van 2012 hebben we voor ‘Heart of joy’ een stukje land gekocht in het 

dorp Mtilirwa. Dit dorp is bij jullie vast nog bekend omwille van de kleuterschool in de kerk 

Nazarene. In september/oktober 2012 trainden we de leerkrachten van deze school. We 

hebben besloten de nieuwe school in dit dorp te bouwen omdat deze kinderen afhankelijk zijn 

van de goede wil van de dominee en het kerkcomité. Als 

deze plots zouden besluiten dat de kinderen niet meer in de 

kerk welkom zijn, dan staan ze op straat. Dit is namelijk al 

ter sprake geweest. Er wordt oa. gezegd dat de kinderen de 

vloer kapot maken. 

Ook in andere dorpen horen we soms dat de kleuterschool 

opgedoekt is omdat de kinderen en leerkracht weggejaagd 

worden uit de kerk of ander gebouw dat als school gebruikt 

wordt. Dat is natuurlijk heel jammer. 

 

 

Start van de bouw 

Begin januari is het stuk land schoongemaakt ter voorbereiding op de bouw: grassen en 

struiken werden weggehaald, bomen gekapt en wortels uitgegraven… 

Halverwege de maand kon begonnen worden met het graven van de fundering. Ook de truck 

heeft ondertussen al ettelijke tripjes gemaakt voor de aanvoer van cement, zand, 

kiezelstenen en bakstenen.  

Nu er heel wat materiaal voor handen is kan dan ook hard worden doorgewerkt en zijn de 

jongens al bezig met het gieten/bouwen van de fundering. 

 

 
 

We hebben besloten de bouw niet aan een aannemer uit te besteden, maar helemaal in eigen 

handen te houden. Uit ervaring met de bouw van de Arthur nursery school hebben we geleerd 

dat het in eigen handen houden van de bouw dan misschien wel een stuk tijdrovender is, maar 

des te minder problemen en frustraties oplevert. 
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Natuurlijk zijn wij nog altijd gewoon leerkrachten en geen aannemer of bouwvakker, dus 

hebben we wel gezocht naar een bouwvakker met genoeg kennis van zaken. Ook wordt er door 

Innocent (of een afgevaardigde) constant een oogje in het zeil gehouden. Dat is hier enorm 

nodig, aangezien zakken cement anders zomaar zouden kunnen verdwijnen  

Er is in januari een goede start gemaakt en we verwachten jullie in de nieuwsbrief van 

februari omver te blazen met de vooruitgang die geboekt zal zijn. (Als het niet te veel regent 

natuurlijk.) 

 

 

Expressive arts op de jeugdclub 

De kinderen van de jeugdclub in Chindozwa zijn gek op 

knutselen, tekenen en kleuren. In het begin was het heel 

moeilijk om ze hun eigen creativiteit te laten gebruiken. 

Alle tekeningen of knutselwerkjes zagen er bijna 

hetzelfde uit. Elk getekend huis had 1 deur in het midden, 

een raam ernaast en het dak was onderverdeeld in 

driehoekjes die in verschillende kleuren waren ingekleurd. 

Was het nu een kind uit standard 

3 of 7, de huisjes waren op 

dezelfde manier getekend. 

Wij probeerden vanaf het begin de kinderen te leren dat ze eigen 

fantasie en creativiteit mochten gebruiken. Het kind dat dan eens 

durfde anders te tekenen of kleuren kreeg gegarandeerd een duw 

van zijn buurman/buurvrouw en de opmerking dat hij/zij het fout 

deed. Gelukkig gaat dit nu een al stuk beter. 
 

Expressive arts is dan wel een vak op de basisschool, maar wordt vooral gegeven vanuit de 

theoretische invalshoek. Dit omwille van het ontbreken van materiaal voor het 

praktijkgedeelte. Het handboek bestaat uit zo’n 15 % theorie, en dus als overgrote 85% 

gedeelte praktijk, maar helaas komt van dat praktijkgedeelte dus vaak niks terecht. Tenzij 

de kinderen geluk hebben met een ondernemende leerkracht die bv. klei meebrengt... 

Verder bestaat een tekenopdracht dan al snel uit het kopiëren van iets uit het handboek. En 

zo krijg je dus allemaal identieke huisjes… Van enige stimulatie van eigen creativiteit is geen 

sprake.  
 

   
 

 

Fotoalbum 

Het fotoalbum op de website is weer geupdate. Neem gauw eens een kijkje! 

We proberen de komende maanden de foto’s van de bouw regelmatig up te loaden.  


