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Nieuwsbrief oktober 2013 

 
 

We hebben de jaren, maanden, weken, dagen en uren afgeteld en 

op 3 oktober landden we dan eindelijk in Lilongwe. Ons avontuur is 

begonnen!  

Bij aankomst in Nkhata Bay waren we er stil van. We waren 

vergeten hoe belachelijk mooi het hier is en wat een prachtig huis Rjimke en Tine hier op de 

rotsen hebben neergezet. De mensen hier in Nkhata Bay hebben ons vanaf het eerste moment 

welkom geheten en we voelen ons hier eigenlijk nu al thuis.  

Valson, Johannes, Paulos en Mzondi hebben de afgelopen maanden goed op het 

huis en de tuin gepast, alles ziet er netjes uit. We zijn blij met zulke trouwe 

werknemers en ook zij zijn blij dat er weer wat reuring in het huis is. Zelfs de 

kat deed een dansje! 

 

Een nieuwe muur 

Het water van het meer staat op het moment extreem laag en daardoor is het strand veel 

langer geworden. Het rieten hek is gedeeltelijk aangevreten door insecten en daardoor kan 

iedereen nu naar hartelust over ons strand wandelen. De kinderen houden het bij vrolijk 

spelen en zwaaien, maar de volwassenen komen zich wassen op ons strand en laatst werd er 

zelfs geplast terwijl wij op de veranda toekeken! Reden genoeg voor ons om maatregelen te 

treffen. We bouwen een bakstenen muur rond het huis. Samson is een beer van een kerel en 

staat nu al een week in de brandende hitte te metselen. Er is al een groot gedeelte af. Het is 

erg knap om te zien hoe hij zonder fatsoenlijk gereedschap een kaarsrechte muur neerzet in 

een tempo waar menig Nederlandse metselaar een puntje aan kan zuigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Samson               JW hergebruikt het oude hek 

 

Rjimke en Tine 

Ondertussen zijn wij begonnen met de kennismaking van vrienden en collega’s van Rjimke en 

Tine en nog veel meer Malawianen die ons komen opzoeken. Telkens weer vertellen de mensen 

ons hoeveel Rjimke en Tine hier voor de Malawianen hebben betekend. Wij zijn hun trots om 

hun opvolgers te mogen zijn. 
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Arthur Nursery School 

in Singo 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn samen met Beyather naar de Arthur Nursery School in Singo gewandeld. Daar 

hebben Ethel, Beatrice, Ruth en Jane ons rondgeleid op de school. We waren er  vorig jaar  

met Rjimke en Tine al een keer geweest, maar het was heel goed om te zien dat alles er nog 

keurig uitzag. Malawianen zijn eigenlijk niet zo heel netjes, maar op deze school was alles 

netjes opgeruimd en er hingen geen plastic zakjes in de struiken. De lessen worden nog 

steeds volgens het systeem van Rjimke en Tine gegeven en de kinderen hebben er duidelijk 

erg veel plezier in. We hebben meteen een kijkje genomen op de carpentry school in de 

aangrenzende kerk van Valson en Patson. Ook daar wordt hard gewerkt en ziet het er op het 

eerste gezicht goed georganiseerd uit.  

 

Nieuwe training 

Op de terugweg naar Nkhata Bay kwamen we langs een andere nursery school (die overigens 

de prachtige naam Tom and Jelly draagt). De leraren op deze school vroegen ons om hulp. Het 

viel ons direct op wat een ander gedrag de peuters en kleuters op deze school hadden. Het 

was er totaal niet gestructureerd en de kinderen kregen zelfs rekenles! Dat horen ze pas op 

de basisschool te leren, dat is toch veel te hoog gegrepen voor deze kleine hummeltjes! We 

hebben de leraren verteld over de boeken die Rjimke en Tine hebben ontwikkeld en ze waren 

erg enthousiast. Beyather bood aan om de leraren te helpen met het invoeren van dit systeem 

op hun school. Daarvoor is ze deze week in training bij de leraren op de school in Singo. 

Hopelijk kan de Tom and Jelly school zo ook meer betekenen voor hun kinderen.  

 

Mtilirwa 

Innocent is ontzettend druk geweest afgelopen weken. We hebben helaas nog geen tijd 

gevonden om met hem naar de school in Mtilirwa te gaan. We hebben voor woensdag 30 

oktober een afspraak staan om daar een kijkje te nemen en te zien hoe ver de bouw is 

gevorderd. Daarover schrijven we in de volgende nieuwsbrief hopelijk meer.  
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De Greenshop 

Wij hebben onze tijd ondertussen goed besteed in gesprekken met Bobby Mlongoti, de 

eigenaar van de Greenshop. We praten wat af! Het is belangrijk om elkaar eerst goed te leren 

kennen en om duidelijk te weten wat de ander voor verwachtingen heeft bij onze 

samenwerking. Tot nu toe zijn wij heel enthousiast over Bobby zijn bijdrage en over zijn 

ideeën. Hieronder een citaat van Bobby; 

 

 

“Many people feel that disabilities are 

inabilities, but in my view disabilities are 

not inabilities. A disabled person can be 

very useful to the community if he is well 

trained. He can help both himself as well as 

the community.” 

 

 

 

Nieuw land 

Afgelopen jaar heeft Bobby goede zaken gedaan 

met de Greenshop. Hij heeft wat geld kunnen sparen 

en van dat geld heeft hij een stuk land gekocht in 

het centrum van Mzuzu op een steenworp afstand 

van zijn huidige winkel. Hij huurt dat pand en dat is 

eigenlijk zonde van het geld.  Op het nieuwe 

stuk land heeft hij alvast wat groente, fruit en 

kruiden gezaaid.   

 

Hoe we het stuk land verder gaan inrichten zijn we 

nog aan het bespreken. Er zal sowieso een pand komen te staan waarin de winkel en de school 

gevestigd zullen zijn. Wie weet is er ook ruimte voor een lunchroom.  

 

Tina 

We hebben ook al gezelschap gekregen van Tina. De 

eerste vrijwilliger. Tina is vorig jaar als vliegende 

meubelmaker in Nkhata Bay geweest en is daarna nog 

een keer terug gekomen en heeft hier al twee 

meubelmakersprojecten opgezet, een coöperatie en 

een opleiding. Ze blijft hier nog ruim twee maanden. 

De meubelmakers-coöperatie gaat ook de meubels 

voor de school in Mtilirwa maken. We hebben het 

heel gezellig met z’n drieën! 

 

 

Tot de volgende brief!   Lonneke en Jan Willem 


