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We schrijven deze nieuwsbrief op 18 september. Vandaag is het nog precies twee weken 
voordat we vertrekken naar Malawi. We zijn er bijna klaar voor. Ons huis moet nog even 
opgeruimd worden zodat Rjimke er haar spullen in kwijt kan. Dan kunnen haar ouders 
eindelijk de garage weer gebruiken! Verder hebben we nog een paar kleine dingetjes te 
organiseren voor ons vertrek, maar we zijn er ondertussen wel klaar voor.  
 
We hebben een bijzonder jaar gehad sinds wij vorig 
jaar in augustus terugkwamen uit Malawi. In Nkhata 
Bay op de veranda bij Rjimke en Tine hebben we de 
knoop doorgehakt; onder de Stichting Chimwemwe 
zullen wij een project voor gehandicapten jongeren 
gaan opzetten. We hadden nog een jaar om ons voor 
te bereiden.  
 
Het schrijfwerk 
Na onze ervaringen en gesprekken in Malawi zijn we 
de plannen gaan uitwerken. Na heel wat uurtjes op het wereld wijde web en verschillende 
cursussen en bijeenkomsten hadden we de informatie die we nodig hebben. Toen zijn we 
begonnen met het schrijven van het projectplan. Dat is echt wel nodig voor onszelf om 
houvast te hebben, maar ook voor het aanvragen van subsidies. Het project ‘the 
Greenshop’was geboren.  
Het aanvragen van subsidies wordt de particuliere initiatieven niet makkelijk gemaakt, en 
terecht. Niet ieder plan is direct levensvatbaar en heeft de beste uitwerkingen in het 
betreffende ontwikkelingsland. Hoe trots zijn wij dan ook dat wij subsidie hebben ontvangen 
van Impulsis en Achmea Foundation. Ons projectplan is ook door een aantal hele bekenden 
in de wereld van ontwikkelingssamenwerking gelezen en positief beoordeeld.  
 

De Fondsenwerving 
Nu we wisten dat we op de goede weg waren, konden we volop aan de 
fondsenwerving beginnen. Wat een leuke tijd was dat! Mega-hectisch, 
met allebei ons werk ernaast, maar ook zo leuk! We zijn zo blij met onze 
vrienden en familie die massaal hebben 
geholpen bij de verschillende acties. Er 
waren trouwens ook heel veel mensen die 
wij helemaal niet kenden, die zich 

belangeloos hebben ingezet om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor ons project the Greenshop. We kunnen jullie niet 
genoeg bedanken voor alles waar jullie ons afgelopen jaar mee 
hebben geholpen. Hieronder een kleine greep uit het geheel van 
acties die we voor Stichting Chimwemwe hebben opgezet; 
Exposities, sinterklaas spelen, benefietconcerten, sponsorloop, 
hamburgers verkopen, collectes, ijs verkoop, optochten, open 
dagen, muziek optredens, statiegeldcollectes, wijnverkoop, 
bingo, postzegels verzamelen, voetbalkaartjes verkopen, 
kinderactiviteiten en heel veel markten.  



Op 5 maart overleed Tine. Onze wereld, en met ons die van vele anderen, stond opeens op 
z’n kop. Wij kenden Tine nog maar heel kort, maar zij heeft op ons een hele grote indruk 
gemaakt. Wat een levenslust en wat een plezier had zij in haar werk in Malawi. Rjimke en 
Tine zijn nog steeds een hele grote inspiratie voor ons. Wij hebben het huis gekocht van 
Rjimke en Tine en we gaan ook het werk van de Stichting voortzetten. Wij beginnen ons 
eigen project, maar blijven ook de scholenprojecten volgen. Zonder Tine ziet de toekomst 
van de Stichting er opeens heel anders uit. Ze wordt nu al heel erg gemist. Het verdriet om 
Tine hebben we kunnen omzetten in extra motivatie voor de Stichting Chimwemwe. We 
willen het werk van Rjimke en Tine heel graag voortzetten.  
 
We zijn vol goede moed en hebben heel veel zin om in Malawi een mooi en duurzaam 
project voor gehandicapte jongeren te starten.  
 
Groeten en tot schrijfs.  
Het volgende bericht komt vanuit Malawi! 
 
Lonneke en Jan Willem 
 


