Mijn naam is Jochem
Brosens. Ik ben 29 jaar en
geboren en getogen in
Hoogstraten, een stadje
tussen
Antwerpen
en
Breda. Ik ben al enige tijd
geïnteresseerd
in
ontwikkelingswerk.
Dit
begon
in
het
hoger
onderwijs
toen
ik
studeerde voor sociaalcultureel werker (ter vergelijken met CMV in Nederland). Toen ik afstudeerde
heb ik nog een cursus gevolgd tot ontwikkelingswerker bij het Belgisch
ontwikkelingsagentschap. Hierna wou ik graag aan de slag om jongeren iets bij te
brengen over de noord-zuid problematiek. Na een intensieve zoektocht kwam ik
bij Chimemwe Malawi terecht. Een project dat met de lokale bevolking werkt,
zorgt voor jobs en de toekomst verzekert van de volgende generatie zonder de
samenleving te ontwrichten. Hier stond ik volledig achter!
In mei 2015 ben ik voor 2,5 maand naar Malawi getrokken om de nieuwe
leerkrachten van Mkandira en Mtilirwa op te leiden. Na een stoomcursus op de
school in Singo bij Ethel en Beatrice en enkele dagen oefenen met Sinalla was ik
klaar om de toekomstige leerkrachten uit te leggen hoe ze de syllabus ‘Little by
Little’ dienen te gebruiken. Naast mijn taken voor Chimemwe was ik snel
verkocht aan Malawi zelf. Wat een mooi en warm land met een nog warmere
bevolking! Ik voelde mij er al snel thuis. Voor mij was het al snel duidelijk dat dit
niet de laatste keer zou zijn dat ik naar Malawi zou komen. Ik wou het hele land
leren kennen, meer ervaring opdoen. Ik heb Malawi in mijn hart gesloten. Toen
wist ik nog niet dat ik in de laatste week van mijn verblijf in 2015 nog een keer
verliefd zou worden. Sinds die tijd is Trizah mijn vriendin en heb ik nog een
extra reden om te gaan wonen en werken in Malawi. Maar vooral het ongelooflijke
project
van
Chimemwe
blijft
mijn
grootste
motivatie.
Sinds januari 2017 ben ik ter plaatse werkzaam voor stichting Chimwemwe
Malawi.

