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Nieuwsbrief november 2013 

 
 

‘En voordat je het weet is het alweer het 

einde van de maand en is het weer tijd om een 

nieuwsbrief te schrijven.  

Aan nieuws in ieder geval geen gebrek. ‘ 

 

Nursery School Mtilirwa 

Natuurlijk is iedereen benieuwd hoe het met de bouw van de nieuwe 

kleuterschool in Mtilirwa is gesteld. Vorige maand zijn we daar samen 

met Tina en Innocent gaan kijken. De bouw is in de afgelopen maanden 

aardig opgeschoten, maar helaas is er door moeilijkheden met het betaalverkeer wel wat 

vertraging opgelopen. De werklui met de juiste instelling zijn gebleven en zij wachten netjes 

op hun geld. Er staat inmiddels een school en de bouw is in de laatste fase beland. Het ziet er 

allemaal netjes uit en er wordt zorgvuldig gewerkt.  

Op de foto’s kun je zelf zien hoe mooi het is geworden. 

  

Tina (van de vliegende meubelmakers) heeft in Nederland met 

Rjimke overlegd welke meubels er nodig zijn in het schoolgebouw. 

We hebben gezamenlijk de maten genomen en besproken wat er 

door de meubelmakers van de YEBO-YEBO Coöperatie gemaakt 

zal gaan worden. De eerste meubels zijn al bijna 

af. Hopelijk kunnen we jullie in de volgende 

nieuwsbrief het resultaat laten zien.  

 

 

Carpentry school YEBO-YEBO 

Tina heeft naast de YEBO-YEBO Coöperatie ook een school opgezet voor 

jongelui die graag het meubelmakers-vak willen leren. Wij hadden een nieuwe 

poort nodig en zo hadden de jongelui een mooi project om te leren. Ruim een 

week hebben we een groep jongeren in de tuin gehad waarvan er enkele erg 

bedreven waren en anderen misschien nog wat sturing nodig hebben, maar 

uiteindelijk staat er een prachtige poort en kunnen wij nu gemakkelijk in en 

uit de tuin rijden met onze auto.  
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Toyota Hilux Surf 

Ja, we horen jullie denken; “Huh, auto?” 

Omdat wij een paar keer per week naar Mzuzu moeten voor het Greenshop Project hebben wij 

een auto aangeschaft. Deze auto scheelt ons heel erg veel tijd en gedoe. Als je naar Mzuzu 

wilt met openbaar vervoer, kan dat wel, maar je kunt er op een slechte dag zo twee uur mee 

kwijt zijn, terwijl het net geen 50 km is. We vragen ons ook regelmatig af of de betreffende 

chauffeur zijn rijbewijs bij een fles Sobo heeft gekregen of 

dat hij daadwerkelijk les heeft gehad. Met deze auto 

hebben wij onze veiligheid iets meer in de hand. Het is een 

flinke bak en hij rijdt als een tank. Ons kan nu weinig meer 

gebeuren en we kunnen lekker veel groente en fruit en overig 

materiaal vervoeren. We zijn nog op zoek naar een manier om 

de naam van Stichting Chimwemwe op de auto te vermelden, 

zodat iedereen kan zien waarom wij in deze auto rijden.  

 

Greenshop Foundation 

De voorbereidingen voor de Greenshop gaan voorspoedig. Op het moment van plaatsing van 

deze nieuwsbrief ligt de registratie van de Malawiaanse Stichting onder de pers. Samen met 

Bobby hebben we een aparte stichting opgezet voor het project: ‘The Greenshop Foundation’. 

Hiervoor is een bestuur samengesteld. We stellen ze even aan jullie voor: 

George Jivason Kadzipatike; Secretary and Legal advisor, 

hij is advocaat in Mzuzu.  

Bobby Jolly Mlongoti; Director, eigenaar van de Greenshop 

Mary Chipanda; Board member, zij is voeding adviseuse voor 

de Greenshop 

Lonneke van Zutphen; Advisor, U allen bekend 

Jan Willem van Hasselt; Advisor, U allen zeker bekend.  

Met deze Stichting hebben we direct toestemming van de 

Malawiaanse overheid voor onze werkzaamheden en is het mogelijk om ook in Malawi fondsen 

te werven. Door het op deze officiële manier op te zetten krijgen we juridische steun en is 

het ook voor ons mogelijk om een TEP (Temporary Employement Permit) aan te vragen. Daar 

hopen we jullie volgende maand meer over te vertellen.  

 

Logo Greenshop Foundation 

Een nieuwe stichting vraagt ook om een nieuw logo. Bobby had hier een 

aantal leuke en duidelijke ideeën over. Hij wilde graag de naam 

‘Greenshop’ gebruiken voor de Stichting, dat is vrij logisch. Als beeld 

dacht hij aan een blad, omdat dat groei verbeeld. De kleur groen is 

toepasselijk omdat het natuurlijk Greenshop heet en omdat groen een 

kleur is waarbij men denkt aan vooruitgang.            

‘Green colour means Go!’ 

 

Even een mailtje naar de Blesse en Roland Werkman heeft voor ons een 

mooi ontwerp gemaakt.  

Bobby is heel enthousiast over het nieuwe logo. Dank je wel Roland! 
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De bouw van het nieuwe pand 

De vorige maand schreven we over het land dat Bobby heeft gekocht voor een nieuw gebouw 

en bijbehorende tuin voor de Greenshop. Ondertussen hebben we er gratis en voor niks een 

aardig stuk bij gekregen. Het land was eerst schuin afgesneden, maar bij nader inzien is het 

toch praktischer om het rechthoekig te verkopen, dus hebben we er een flink stuk bij. We 

zijn nu druk met het ontwerpen van het gebouw en de omliggende tuin. De eerste voorzichtige 

schetsen zijn gemaakt. Sietze Sipma gaat ons nu helpen met een fatsoenlijke bouwtekening 

waarmee we aan de slag kunnen. Ondertussen zijn we vast begonnen met het storten van de 

fundering.  

 

Wist U dat…. 

… het logo van de Greenshop Foundation is ontworpen door Studio 3 van Roland Werkman?  

… U op www.std3.nl meer over zijn werk kunt vinden?  

… we een heel zwak puppy hebben proberen te redden? 

… we helaas te laat waren en het puppy toch is overleden?  

… de eerste regen is gevallen? 

… we elkaar niet meer kunnen verstaan door de druppels op de golfplaten? 

… we echt snel gebarentaal moeten gaan leren? 

… er een modderstroom onze tuin in kwam stromen? 

… we daarom nu een afvoergoot voor het water laten aanleggen?  

… wij brillen hebben gedoneerd aan de blindenschool hier in Nkhata Bay? 

… wij gauw gaan kijken of deze brillen ook worden gebruikt? 

… Tanzania weer zichtbaar is aan de overkant van het meer? 

… wij echt even dachten dat het van de aardbol was gevallen? 

… wij iedere ochtend braaf een glaasje artemisia thee drinken tegen malaria? 

… het heel smerig is?  

… Jan Willem de kinderen hier bommen leert maken? 

… het onschuldige bommetjes vanaf de rots in het water zijn? 

… we in de krant lazen dat een jongen zijn oom te koop aan heeft geboden? 

… Malawianen dus best vindingrijk zijn?  

… we heel graag post uit Nederland ontvangen?  

… dit een hint is? 

… de mango’s bij bosjes uit de bomen vallen?  

… het daarom gevaarlijk is om in de tuin te lopen? 

… er in Mzuzu een Shoprite winkel is geopend? 

… we nu weer bruin brood en kaas kunnen eten? 

… er nu regelmatig kreten als ooooh en aaah en hmmm uit het huis klinken?  

… U op ons weblog www.lonenjw.waarbenjij.nu onze privébeslommeringen kunt lezen? 

… we volgende maand weer een nieuwsbrief schrijven?  

 

  

 Groeten! 

 Lonneke en Jan Willem 

 


