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Nieuwsbrief september 2012 

 

Ook in Malawi gingen in 

september de deuren van de 

scholen weer open na een 

lange vakantie. In Singo 

stroomde de jongste groep 

van de Arthur nursery school al gauw weer vol met 

nieuwe kinderen. Juffen Tryness en Jainy hadden de 

eerste dagen hun handen overvol aan de kleintjes die 

moesten wennen aan 

het naar school gaan. 

De oudste kleuters 

hebben hun start 

gemaakt op de basisschool, en de eerste feedbacks waren 

heel positief: “De kinderen die van de Arthur nursery 

school komen doen het erg goed!”  

 

In deze nieuwsbrief vind je verder nog groot nieuws over de gloednieuwe plannen voor een 

schitterende toekomst voor Chimwemwe Malawi.  

 

 

Kleuterschool Nazarene 

Voor ons was het begin van het nieuwe schooljaar het startschot om meer schooltjes vooruit 

te helpen. Begin september zijn we gestart met de ontwikkeling van de kleuterschool 

Nazarene, eveneens een kleuterschool van Heart of joy. Deze keer hebben we de hulp van 2 

Nederlandse vrijwilligers Muriël en Levina. 

 

Aangezien in Malawi de zomer is aangebroken, breekt het 

zonnetje ‟s ochtends al vroeg door en laat zijn stralen 

goed branden. Op de 50 minuten durende wandeling naar 

school is een flesje water dan ook een must. 

Net als op de andere kleuterschooltjes, moeten we ons 

eerst weer even aanpassen aan de situatie zoals die is. 

Vooral de vrijwilligers trokken de eerste dagen hun ogen 

open en zijn geschrokken van het ontbreken van enig 

lesniveau, het saaie klassikale opdreunen, het ontbreken 

van speelgoed of materiaal, het feit dat 

de kinderen op matten in een donkere kerk zitten, ... 

Ondertussen zijn we een paar weekjes gestart en is er zeker al vooruitgang 

geboekt. Maar er is nog heel wat werk te doen. 

Asambizi (juf) Gloria spreekt goed Engels, en dat zorgt ervoor dat de 

ontwikkeling op deze school een stuk vlotter kan lopen dan toentertijd (april-

juni) in Mkandira. De eerste 2 weken was Gloria echter de enige lokale 

leerkracht en dat was niet voldoende voor ruim 50 kinderen.  

 

 

Pap eten in de jongste groep. 
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Om dit en enkele andere zaken te bespreken heeft een „oudermeeting‟ 

plaatsgevonden. Enkele mensen hebben zich hierna aangemeld om op 

vrijwillige basis in de school te assisteren/les te geven. 

Tijdens deze meeting is ook het belang besproken van op tijd komen, en 

dan niet de Afrikaanse tijd . Ook voor de leerkracht zelf een belangrijk 

punt…  

De afgelopen maanden hebben we van her en der heel veel speelgoed 

gekregen. Dat komt nu goed van pas en met deze enorme berg spullen 

zullen we ook in de toekomst nog verschillende schooltjes vooruit kunnen helpen.  

In oktober komen nog 2 vrijwilligers het team versterken. Vanaf dan zullen we gelijktijdig ook 

op een ander schooltje beginnen met de opleiding.  

 

 

Waka waka 

In Chindozwa hebben de middagactiviteiten een 

swingende start gemaakt. Muriël en Levina 

leefden zich de afgelopen weken samen met de 

kinderen uit op Waka waka en andere populaire 

liedjes. Dansen kunnen ze hier wel in Afrika! 

Zelfs de jongens zwieren 

en zwaaien er lustig op los.  

Naast het dansen worden 

de middagen natuurlijk 

gevuld met de gebruikelijke 

activiteiten. 

 

 

Vooruitblik in de toekomst van Chimwemwe Malawi 

Deel 1 
Aangezien wij niet het plan hebben om voor eeuwig in Malawi te blijven, beginnen we stilletjes 

aan meer en meer na te denken over de toekomst van de stichting. 

We zijn hier nu bijna 2 jaar en hebben in die periode al heel wat kunnen realiseren. Een 

verblijf van zo‟n 3 jaar lijkt ons mooi, en het plan is dan ook om hier nog ruim 1 jaar te blijven 

en dan de definitieve oversteek terug te maken. 

 

Dit komende jaar gaan we echter niet op onze lauweren rusten. Integendeel, we zijn helemaal 

op dreef en zitten nog vol nieuwe plannen. 

Zo zijn we naast de kleuterschool van Nazarene, van plan ten minste nog 1 andere 

kleuterschool geheel op te leiden. Omdat er verder ook door andere scholen nog vraag is naar 

zo‟n training, maar we niet overal voor 6 weken heen kunnen, hebben we het idee om een 

cursus te gaan verzorgen. Op die manier kunnen we gelijktijdig een groter aantal schooltjes 

vooruit kunnen helpen. 

 

Daarnaast zijn er plannen in de maak om nog een nieuwe school te gaan bouwen. Ook al zijn 

alle frustraties van de oude bouwperikelen nog niet helemaal uit ons hoofd verdwenen, we 

willen deze stap toch nog eens opnieuw zetten. Door de vele financiële steun die we krijgen is 

dit mogelijk. Momenteel zijn we bezig met de eerste besperkingen en papierwerk 
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hieromtrent. Als we meer informatie en duidelijkheid hebben, zullen we dat via de 

nieuwsbrief laten weten. 

 

Alles wat we de afgelopen jaren hebben opgezet/gerealiseerd, is gedaan in samenwerking met 

de lokale bevolking. We hebben mensen opgeleid in plaats van zelf les te geven, het lokale 

schoolcomité heeft het beheer over de eigen schoolrekening in plaats van dat wij het voor 

hen regelen, … Met andere woorden: de mensen hier hebben hun verantwoordelijkheden, ze 

moeten het zelf doen! Naar onze menig is dat de beste vorm van duurzame hulp bieden, want 

het uiteindelijke doel is toch dat ze zelfstandig verder kunnen en wij ter plaatse overbodig 

worden. 

Doordat we vanaf het begin dit uitgangspunt hebben gehanteerd, hebben we de lokale 

bevolking langdurig in dit proces kunnen begeleiden. Mits enige financiële hulp, verwachten we 

dan ook zeker dat de projecten zelfstandig verder zullen lopen na ons vertrek. 

 

Deel 2 
Nog mooier is natuurlijk als er van dichtbij een oogje op onze realisaties gehouden kan worden 

en het werk van stichting Chimwemwe uitgebreid wordt.  

Afgelopen juni hadden we het geluk om Lonneke en Jan Willem te leren kennen. Na een aantal 

gesprekken zijn we tot de overeenkomst gekomen dat Lonneke en Jan Willem stichting 

Chimwemwe Malawi in de toekomst gaan verderzetten. Wij blijven er dan natuurlijk vanuit 

NL/BE nog bij betrokken. Hun plannen? Die laten we ze graag zelf vertellen:  

 

Laten we ons even voorstellen aan jullie lezers; 

 

Wij zijn Lonneke van Zutphen en Jan Willem van Hasselt. Op dit moment 

wonen wij in Zwolle, in een leuk huisje dat wij volgend jaar zullen verruilen 

voor het huis van Rjimke en Tine in Nkhata Bay! 

 

Al jaren hebben wij de droom om in Malawi te wonen en daar werk te doen 

waarmee we de bevolking kunnen helpen. Wij zijn er dan ook al jaren mee 

bezig om het voor elkaar te krijgen. Na een aantal reizen over de wereld en in het bijzonder Afrika, zijn we 

afgelopen zomer bij Rjimke en Tine in Malawi beland. De klik was er meteen! We hebben heel wat afgekletst 

over ontwikkelingssamenwerking en over de situatie in Malawi. Het bleek al snel dat we op dezelfde 

golflengte zitten als het gaat om het bieden van ‘goede’ hulp aan de mensen in Malawi.  

We hebben de projecten van Rjimke en Tine bezocht en we waren onder de indruk van de manier waarop zij 

hulp bieden aan de scholen en aan de jeugd in Nkhata Bay. De projecten lopen grotendeels al zelfstandig, 

maar wij zouden hier heel graag verder meegaan zodat het in de toekomst zo goed kan blijven draaien.  

 

Daarnaast zouden wij erg graag ons eigen project willen starten binnen Stichting Chimwemwe. Afgelopen 

zomer hebben we hier onderzoek voor gedaan in Malawi om uit te vinden waar de vraag precies het grootst 

was en wat wij dan het best zouden kunnen gaan doen. Na veel vruchtbare bezoeken en veel enthousiaste 

mensen gesproken te hebben, konden wij ons project bepalen.  

 



Chimwemwe NL 3042.38.147                                                                                           www.chimwemwe-malawi.org 

Chimwemwe BE 088-2486341-32                                                                                 chimwemwemalawi@gmail.com  

 

Wij willen ons gaan richten op de dove en lichamelijk gehandicapte Malawianen. Er zijn door verschillende 

oorzaken erg veel doven en mensen met een handicap in Malawi. We hebben ervaren dat deze groep 

mensen geen mogelijkheden heeft om voor zichzelf een bestaan op te bouwen. Voor doven zijn er vijf 

basisscholen in het land, maar helaas geen vervolgonderwijs. Voor mensen met een lichamelijke handicap is 

er vooralsnog helemaal niets. Deze groepen staan compleet buiten de maatschappij en mede door 

onwetendheid en vooroordelen van de bevolking hebben zij ook geen enkele kans. Wij willen deze groep 

mensen ook een kans geven op een fatsoenlijk leven.  

 

Op dit moment zijn we weer in Nederland en zijn we druk met het werven van fondsen om ons project te 

kunnen realiseren. We zijn nu bezig om het plan uit te werken. Zodra we het uiteindelijke plan bepaald 

hebben zullen we dat op de website van Stichting Chimwemwe plaatsen zodat we meer kunnen uitleggen 

over ons project. In de maandelijkse nieuwsbrief zullen we jullie ook op de hoogte houden van de 

belangrijkste gebeurtenissen in onze voorbereiding. Op die manier kunnen jullie ons al een beetje leren 

kennen en wellicht kunnen we jullie ook een beetje aansteken met ons enthousiasme.  

 

Tot schrijfs! 

 

Lonneke en Jan Willem 

 

 

 

 

Grote plannen dus voor Chimwemwe Malawi! Het idee is dat 

Lonneke en Jan Willem in het najaar van 2013 naar Malawi 

komen en we dan nog enkele weken samen hebben om alles 

goed te kunnen overdragen. 

Via de nieuwsbrieven en de website houden we jullie graag op 

de hoogte van alle ontwikkelingen.  


