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Nieuwsbrief juni 2012 

 

 

Tina  

Tijdens de training in 

Mkandira kwam de 

hoogzwangere asambizi (juf) 

Elisa dagelijks naar school om les te geven. Tot in de 

laatste week heeft ze doorgewerkt. Zwangerschapsverlof 

is iets wat ze niet kennen. Vrijdagochtend nog voor de 

klas en vrijdagnacht is Tina geboren. Wij wonen vlak bij 

het ziekenhuis en hebben de volgende dag gelijk een 

bezoekje gebracht aan haar dochtertje. Elisa mocht ‘pas‘ zondag naar huis omdat ze veel 

bloed had verloren, maar het gaat nu helemaal goed met moeder en dochter. 

Tine wordt hier in Malawi Tina genoemd. De e (Tine) kunnen ze hier niet uitspreken en wordt 

een a. Rjimke is al helemaal lastig. Een naamgenoot zal er dan ook wel nooit geboren worden. 

Of misschien een van de variaties die er op wordt gemaakt: Limka, Limké, Jimmika, 

Yammikani,  … 

Toen we anderhalve week na de bevalling een bezoekje brachten aan de school in Mkandira 

was Elisa al weer een week aan het werk. Tina ligt toch hele dagen te slapen…dan heeft zij 

toch tijd om les te geven?!  

 

Hal in Singo 

Nog een paar dagen en dan is het juli. De startmaand voor het verhuren van de hal in Singo. 

De fashion plastic stoelen zijn vorige maand geleverd vanuit Lilongwe. Alles wat we nodig 

hebben voor de hal is nu aanwezig. Het was dus tijd om samen te 

zitten met het schoolcomité om zaken te bespreken. Voor welke 

aangelegenheid kan de hal gehuurd worden? Wie is er 

verantwoordelijk? Hoeveel kan er voor gevraagd worden, wie maakt 

aanplakbiljetten, ...  

Er werd ook druk gediscussieerd over wat te doen als mensen de hal 

’s ochtends tijdens schooltijd willen huren. Drie klassen samenvoegen 

tot 2 zodat 1 lokaal verhuurd kan worden werd er genoemd, of één 

klas gaat dan naar de kerk… Maar dat leek ons toch niet het beste 

idee van Malawi. Het belangrijkste is dat de kinderen goed onderwijs 

krijgen, dus ‘s ochtends moet het gebouw gebruikt worden om les te 

v.l.n.r. oma Evelyn, Elisa, Tina en grote broer Cliff 
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geven en ’s middags, weekends en in de vakanties kan de hal verhuurd worden! 

Zoals veel bijeenkomsten in Malawi was ook dit een hele formele aangelegenheid… 

We zullen zien hoe het gaat lopen. 

 

Naschoolse activiteiten 

De activiteiten in Chindozwa en 4-ways zijn nog steeds een groot succes. Naast sport en spel 

doen we ook knutselactiviteiten. Twee weken geleden hebben we vissen gemaakt met standard 

1 t/m 4 en maskers met de kinderen van standard 5 t/m 8. De kinderen vonden het prachtig. 

Iets uitprikken was nieuw voor hen en ook een schaar hadden veel kinderen nog nooit 

gebruikt. Als gekleurd papier gebruiken we oude tijdschriften. Die staan vol leuke kleurtjes 

en ‘mooie’ plaatjes. 

De meeste vissen en maskers hebben vast geen lang leven beschoren…er werd druk mee 

gespeeld . 

 

 

 

 

 

 

Naast sport en spel organiseert Innocent soms ook middagen voor 

jongeren om te ‘leren’ over een bepaald onderwerp. Vorige week kwam 

er een dominee spreken over goed en slecht gedrag van jongeren. 

Daarna werd er een debat gehouden over de voor- en nadelen van op (zeer) jonge leeftijd 

trouwen. Dit was wel heel interessant. De meeste jongeren waren vóór vroeg trouwen en 

noemden de volgende redenen: 

- Als je jong bent zijn er nog veel jongens en meisjes om uit te kiezen. 

- Als je op jonge leeftijd trouwt kun je snel kinderen krijgen die je kunnen helpen met 

bijv. brandhout zoeken. 

- Als je op jonge leeftijd trouwt is er minder kans dat je aids krijgt omdat je dan geen 

contact meer zoekt met andere jongens en meisjes. 

- Als je jong trouwt drinkt de jongen niet zoveel alcohol omdat hij verantwoordelijk is 

voor zijn vrouw (en kinderen). 

Over liefde hebben we niemand horen spreken…  
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Vliegende meubelmakers 

Nog een paar weken en dan komt er weer een groep meubelmakers uit Nederland 

overgevlogen (www.vliegendemeubelmakers.nl). 

Omdat de school in Singo geen meubels meer nodig heeft hebben we de directeur van de 

basisschool in Chindozwa (het dorp waar wij naschoolse- en vakantieactiviteiten organiseren) 

gevraagd hoe hij het zou vinden als er schoolbankjes voor ‘zijn’ school gemaakt zouden 

worden. Daar werd uiteraard vol enthousiasme op gereageerd! Alleen in het lokaal van 

standard 8 staan een paar oude versleten plastic tafeltjes en stoelen. Verder heeft de school 

geen meubilair. Vooral voor de meisjes van de hogere groepen (12-16 jarigen) is het vervelend 

om op de vloer te zitten. Ze dragen rokken en willen toch echt niet dat de jongens hun 

onderbroek zien! 

De meubelmakers zullen 60 tweepersoons schoolbankjes 

maken, wat hier betekent dat er 180 kinderen een zitplaats 

krijgen . 

 

Wist u dat… 

- Het weer hier een stuk aangenamer is dan in Nederland 

en België?     

- Het regenseizoen weer voorbij is? 

- Het hier overdag ± 26° is en ’s nachts ± 19° is? 

- Het een stuk warmer is dan vorig jaar rond deze tijd? 

- De schimmel zo langzaamaan het huis weer verlaat? 

- Wij momenteel dagelijks bezoek hebben van varanen in 

de tuin? (varanen zijn ongevaarlijk) 

- De apen ons nog steeds lastig vallen en de tomaten en 

papaya bladeren van ons stelen? 

- De kippen al flink gegroeid zijn? 

- Wij nog steeds op elektriciteit wachten voor ons huis? 

- De kinderen in Singo heel veel progressie gemaakt 

hebben afgelopen schooljaar? 

- Wij trots zijn op de kinderen en de juffen? 

- Wij iedereen een fijne vakantie wensen?? 

 

 

Valt er nog iets te halen…? 

Wakisa in het kippenhok 

Enkele varanen in onze tuin. 

http://www.vliegendemeubelmakers.nl/

