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Nieuwsbrief juli - augustus 2012 
 

Sinds halverwege juli schalt ‘muzungu, muzungu, muzungu’ door het 

dorp Chindozwa. Het loopt er dan ook vol met ‘blanken’ die naar 

Malawi afgereisd zijn om voor enkele weken hun handen uit de 

mouwen te steken.   

 

De vliegende meubelmakers 

De groep vliegende meubelmakers bestaat dit jaar uit 

mensen van diverse leeftijden. De jongste is 28 jaar oud en 

de oudste 77 jaar. Maar grotendeels bestaat de groep uit 

senioren.  

Met 9 man en vrouw sterk heeft de groep van dit jaar het 

doel om 60 schoolbanken in elkaar te zetten voor de 

basisschool van Chindozwa. 

Ze verblijven in een huis in het dorp, met mooi uitzicht op 

het meer en zicht op het leven van de lokale bevolking. Ze 

werken bij/rondom het huis omdat er bij de school geen elektriciteit is.  

Net als vorig jaar hebben de meubelmakers ook dit jaar weer 

‘elektrisch’ gereedschap mee van stichting gered 

gereedschap. Dit gereedschap blijft achter in Malawi zodat 

lokale jongeren hiermee verder kunnen werken. Toch leren ze 

de Malawische jongeren die mee helpen ook werken met 

handgereedschap, zodat ze ook aan de slag kunnen wanneer er 

geen elektriciteit voor handen is of geen elektrisch 

gereedschap hebben. Er werken/helpen dit jaar 6 lokale 

jonge mannen en vrouwen mee bij dit werk en ze worden tegelijkertijd 

een beetje opgeleid! Misschien gaan sommigen er mee door achteraf. Ze 

nemen hun werk in elk geval heel serieus. 

De groep zaagt, schuurt, schroeft en timmert er op los en het schiet al 

mooi op.  

Een tussentijds tripje naar Vwaza NP heeft de batterijen weer een beetje opgeladen. Nu de 

laatste loodjes (bankjes) en dan is het al weer tijd om noordwaarts te vliegen. 

Het is voor allen een heel bijzondere werkreis en de kinderen zullen na de vakantie les kunnen 

krijgen vanuit een prachtige schoolbank! Het resultaat zullen 

jullie kunnen zien in de nieuwsbrief van september. 

Voor hun verslagen kijk op www.vliegendemeubelmakers.nl  
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Door tijdgebrek is het niet gelukt de nieuwsbrief eerder deze week online te zetten. 

Inmiddels zijn de bankjes allemaal klaar en staan ze in de school.  Afgelopen woensdag zijn de 

bankjes officieel overhandigd. Zelf de chiefs (dorpshoofden) waren aanwezig. 

Vliegende meubelmakers, Tawonga okongwa. Jullie hebben mooi werk geleverd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieactiviteiten 

Samen met Valerie en Jeff, 2 vrijwilligers uit Nederland, doen we 4 middagen per week 

vakantieactiviteiten met de kinderen van Chindozwa. Er is elke dag een grote opkomst. Er 

wordt veel gelachen, gespeeld, geknutseld en gesport ☺. 

 

Speelgoed maken, school schilderen 

In de ochtenden zijn we samen met de vrijwilligers 

druk bezig met speelgoed maken. We leven ons uit op 

de puzzels die nog geschilderd moesten worden, we 

lamineren flashcards en werkbladen, schuren en 

verven schoolbordjes en maken ‘nieuwe’ loopklosjes 

van oude verfblikken. 

Ook zijn we sinds vorige week bezig met het 

schilderen van educatieve muurschilderingen op de muren van het 

klaslokaal van standard 1 en 2 van de basisschool in Chindozwa. De 

school zal een heuse metamorfose krijgen met nieuwe 

schoolbankjes, opnieuw geschilderde krijtborden (de 

meubelmakers willen de schoolborden nog voorzien van een nieuw 

zwart laagje) en mooie muurschilderingen. Dit was ook wel echt 

een keer nodig!  

 

Ervaring van Valerie  

Jeff en ik leerden elkaar drie jaar geleden kennen toen we als 

vrijwilligers werkten op een zomerkamp voor kinderen met een 

beperking. Na twee jaar dit kamp te hebben gedraaid, gaf ik 

aan dat het een droom van mij was om als vrijwilliger aan het 

werk te gaan in Afrika. Binnen enkele minuten besloten Jeff en 

ik om het kamp van 2012 over te slaan en naar Afrika te 

vertrekken.  

Inmiddels zijn we zo’n drie weken als vrijwilligers te gast in het 

huis van Rjimke en Tine in het prachtige Nkhata Bay om ons luxe, Westerse leven in te 

wisselen voor het primitievere leven in Afrika.  
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Het project van Rjimke en Tine biedt ons de mogelijkheid om het onderwijs, in de omgeving 

van Nkhata Bay, te verbeteren. Van het maken van schoolborden, puzzels tot aan educatieve 

muurschilderingen, lijkt het soms een kleine moeite om de educatie van de kinderen hier nieuw 

leven in te blazen.  

Inmiddels zijn de vieze, vlekkerige muren vervangen door witte muren beschilderd met de 

mooiste muurschilderingen. De kinderen kijken in stilte, met open monden mee met elke 

beweging die we maken met onze kwasten. Ze kijken uren mee hoe wij de school ‘kleur’ geven. 

In de middag staan de kinderen ons met stralende gezichten op te wachten. Wie onze tassen 

mogen dragen, daar wordt bijna ruzie om gemaakt. Kleine kinderen met veel te grote 

rugzakken op hun kleine ruggetjes. Het is een vertederend 

gezicht. De vraag voor hen is wat er in die bruine tas zal 

zitten. Een bal, verf, kwasten, spelletjes, lego. De kinderen 

hebben geen speelgoed. Ze spelen met rubber banden, met 

voetballen die ze maken van condooms en zakken. Hun 

enthousiasme lijkt te groeien als de rits van de tas open 

gaat en ze kunnen zien wat we hebben meegenomen voor die 

middag.  

De middag die mij het meeste is bijgebleven, is de 

‘tutmiddag’. Terwijl de jongens voetballen, nemen we de meisjes mee om 

te tutten. Het opdoen van lippenstift, oogschaduw en nagellak, lijkt 

voor de meisjes een droom te zijn die uit komt. Na een uur ziet elk 

meisje eruit als een ware dame. Hun make-up zit vaker op plaatsen waar 

het niet hoort te zitten, maar dat mag de pret niet drukken. Als de 

jongens erachter komen wat de meisjes doen terwijl zij aan het 

voetballen zijn, komen ze met grote getallen binnen gestormd. Binnen 

enkele minuten zijn niet alleen de meisjes dametjes geworden, maar ook 

de jongens hebben zich voorzien van make-up en nagellak. Op dat 

moment vult mijn hart zich met liefde en is het elke cent waard om hier te komen, elke minuut 

waard om hier heen te vliegen en hen hier zo opgedoft te kunnen bewonderen.  

 

Pa en ma Dewilde 

Ook papa en mama Dewilde maken zich nuttig. Pa hield de lokale 

jongens en meiden in de gaten terwijl de groep meubelmakers op 

safari was naar Vwaza NP en helpt een 

paar dagen mee met de meubelmakers. 

Hij is helemaal in zijn nopjes tussen 

hout en stof… 

En moeder helpt met schoolspulletjes 

maken en de vakantieactiviteiten. Ook 

voor hen dus een werkvakantie, maar volop genieten!  
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Book the hall 

Voor wie er toevallig eens langs zou rijden: de Arthur 

nursery school is niet meer te missen! 

Begin juli hebben we een bord gemaakt ter promotie 

van de hall, die vanaf nu te huur is. Het bord staat nu 

te pronken langs de weg.  

Tot nu toe zijn er nog geen boekingen geweest, de 

tamtam moet eerst nog rondgaan.  

Als het niet vanzelf een beetje gaat lopen zullen we meer promotiemateriaal moeten maken 

zoals posters en rondhangen in de dorpen en Nkhata Bay. 

Ook moeten de leerkrachten en het comité nog goed beseffen dat het belangrijk is voor het 

voortbestaan van de school en ze zelf meer moeite zullen moeten doen. Natuurlijk zullen wij 

er onze handen niet vanaf trekken, maar moet de school ook een eigen inkomen genereren! 

 

 

 


