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Nieuwsbrief december 2013 

 
 

TEP/bankrekening  

Eindelijk is het gelukt! De TEP is aangevraagd! 

TEP staat voor Temporary Employment Permit, en dit is een verblijfsvergunning voor twee 

jaar. We hebben alle benodigde documenten verzameld en de aanvraag gedaan en dat houdt in 

dat we nu moeten wachten tot de aanvraag wordt goedgekeurd. Dan mogen we betalen voor de 

vergunning (dat is maarliefst € 240,- p/p). Daarna wachten we waarschijnlijk nog een jaar 

ofzo op de uitkomst van de aanvraag. Maar al die tijd dat we al betaald hebben en we wachten 

op de uitslag, mogen we in Malawi blijven. Hopelijk wordt de enorme stapel papier 

goedgekeurd en wordt de aanvraag in behandeling genomen, dan zitten we hier voorlopig goed! 

 

Nu we een TEP hebben aangevraagd, mochten we ook eindelijk een bankrekening openen. Dat 

is nu ook gelukt. Het geld dat we met jullie hulp in Nederland hebben ingezameld kan nu veilig 

naar Malawi worden overgemaakt. Het heeft ons heel wat geduld gekost, maar dat is ook wat 

het zo interessant maakt aan het werken in Malawi. Soms valt opeens alles op z’n plek en 

wordt je geduld beloont. Dat is vaak wanneer je het helemaal niet meer verwacht en dan is 

het juist extra fijn. De ups en downs zijn hier daarom steeds heel interessant en leerzaam.  

 

 

Nieuw gebouw Greenshop 

De tekeningen voor de bouw van het nieuwe gebouw voor 

het Greenshop Project zijn af en goedgekeurd. Dank je 

wel Sietze voor dit mooie en praktische ontwerp! Het 

gebouw wordt 7 meter breed en 16 meter lang. Ruimte 

genoeg voor een shop, een lunchroom, én een klaslokaal.  

 

 

Bobby en zijn werknemers zijn heel enthousiast over de 

nieuwbouw en zien zichzelf daar al werken. Voor de 

toekomstige studenten (de jongeren met de fysieke 

handicaps) hebben we ondertussen een toelatingstest gemaakt. De studenten moeten namelijk 

wel uitgebreid gescreend worden op hun motivatie, interesses en talenten. Daar gebruiken we 

de toelatingstest voor. Deze tests gaan we afnemen bij de studenten thuis in hun dorpen, 

zodat we hun leefsituatie goed kunnen inschatten.  
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Het regenseizoen wordt komende maanden nog wat heftiger en daarom hebben we snel alle 

materialen voor de fundering laten bezorgen. Als de weg straks in een modderglijbaan is 

veranderd kan de truck er niet meer veilig komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meubels voor de kleuterschool in Mtilirwa 

Zoals we al eerder schreven is de meubelmakersgroep van YEBO-YEBO meubels aan het 

maken voor de school in Mtilirwa. De eerste 4 tafels zijn al klaar en staan in het gebouw. Ze 

worden al gretig gebruikt door de kinderen. Nu de overige bankjes en bureautjes nog. Helaas 

is er door wat onenigheid binnen YEBO-YEBO vertraging opgelopen in het vervaardigen van de 

overige meubels. We hopen dat de overige meubels toch op korte termijn afgemaakt kunnen 

worden en dat de leerkrachten en kinderen op de school snel verder kunnen. De school is nu 

bijna af en de laatste details hebben nog wat tijd nodig. Hopelijk kunnen we jullie volgende 

maand foto’s laten zien van volle klassen! 

 

 

Blindenschool 

Eerder schreven we jullie over de brillen die we gedoneerd hebben aan de blindenschool in 

Nkhata Bay. Dit is een hostel waar blinde en slechtziende kinderen wonen en waar ze ook naar 

school gaan. Wij zijn twee weken nadat we de brillen hadden achtergelaten met de 

gebruiksaanwijzingen erbij (dit zijn namelijk hele handige brillen die je zelf op sterkte kunt 

stellen), nog eens terug gegaan naar de school om te kijken of de brillen ook daadwerkelijk 

worden gebruikt. En zie daar; een aantal kinderen droeg de brillen. Eén 

meisje had ‘m weliswaar verkeerd om op haar neus staan, maar hé, laten 

we niet meteen te kritisch zijn.  

 

We hebben afgesproken om na de 

kerstvakantie met wat kinderen te 

gaan zwemmen in het meer. Veel 

van deze kinderen zijn namelijk 

nog nooit in het water geweest! 

Het zal vast een enorme beleving 

voor ze zijn. We zijn nu op zoek naar plaatselijke 

vrouwen die het leuk vinden om ons te assisteren bij 

deze zwempartijtjes. Volgende keer meer hierover! 
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Presenting; Charlie! 

We hebben sinds half december ook een hond in huis. Dit is 

Charlie! Onze kat Rat Chaser (in de volksmond la chesa genoemd) 

vindt het bere-gezellig en de twee spelen de hele dag op het 

strand. Charlie is nog heel jong, ze was pas 5 á 6 weken toen we 

haar bij haar moeder meenamen. Maar haar conditie ging zo rap 

achteruit, dat we besloten haar mee te nemen naar ons huis. Nu 

krijgt ze voldoende eten en verzorging en ze groeit heel hard. Ze 

is heel speels en helaas ook niet altijd even snugger zodat we haar 

constant in de gaten moeten houden in onze grote tuin. We lachen 

ons krom om het maffe beest. Hopelijk groeit ze op tot een grote 

sterke hond die onze tuin goed bewaakt en waar we veel 

gezelligheid en lol mee kunnen beleven.  

 

 

Vakantie  

Je merkt het nauwelijks, hier geen kerstsferen, maar het is kerstvakantie in Malawi. De 

Arthur Nurseryschool is gesloten van 15 december tot 6 januari. We hebben de leerkrachten 

en de overige werknemers allemaal een kerstbonus gegeven zodat zij ook van een fijne kerst 

kunnen genieten met hun families.  

Wij doen het nu ook lekker even rustig aan. We hebben Jet en Jeroen en een enorme zware 

koffer in Tanzania van het vliegtuig gehaald. Die koffer zat vol met lekker en handig spul voor 

ons. Wat een verwennerij! Bedankt voor de kaartjes en pakketjes die sommige van jullie met 

hen mee hebben gestuurd.  

 

 

Tot slot nog een heeeeeel hartelijk bedankt aan iedereen die ons afgelopen jaar zoveel 

liefde en steun heeft gegeven. We vinden het fantastisch dat jullie zo betrokken zijn bij 

de projecten van Stichting Chimwemwe en we hopen dat we komend jaar nog heel veel 

mooie dingen kunnen laten zien in de nieuwsbrieven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgend jaar! 

Lonneke en Jan Willem 
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