December was een lekker drukke
maand. We hebben goed verkocht
en de winkel ligt er prachtig bij!

We hebben een nieuw bestuur voor de
Greenshop Foundation. Mary Chipanda
durfde bijna geen Engels te praten en de
communicatie met haar was dus wel heel
lastig. Haar man Ernest neemt het stokje
van haar over. Mr Macleod Hara is de
directeur van de dovenschool en is het
nieuwste lid van ons bestuur. We zijn erg
blij met zijn ervaring in het bestuur.
Vlnr; Jan Willem van Hasselt, Ernest Chipanda, Lonneke van Zutphen,
Bobby Mlongoti, Macleod Hara, George Kadzipatike

Deze maand stelt Levi zich voor. Hij werkt sinds juni bij de Greenshop.
Levi is een slimme jongen, hij wil graag hogerop. Hieronder zijn verhaal.

Levi Bingu
‘My name is Levi Bingu, I’m a deaf boy. I was born
hearing, but I became sick and that resulted in a hearing
impairment since I was 3 years old. I went to school in
1994 and learned sign language. I finished secondary
school and wanted to become a pastor, but I faced many
challenges.’
‘Now I’m working in
commercial
agriculture business at
the Greenshop and I
try my best working
here. To my family I
explain the importance and the wonderful learning of the
Greenshop. Here my dream comes true of working in a
wonderful team. In the future I like to become a manager or
cooking teacher. Thank You!’

We zijn begonnen met het trainen van de
basisvaardigheden in de keuken. De studenten
hebben nog nooit een oven gebruikt, of een
mixer of een snijplank…een hele uitdaging dus!

Dikke lol in de keuken!

In Singo gaat het goed! Er is een tweede nieuwe leerkracht aangenomen. Haar naam is Bridget
Ngaunje, ze is 20 jaar en dit is haar eerste baan nadat ze de middelbare school heeft afgerond. Ze is
heel leergierig en heeft van Beatrice en Ethel de basis geleerd van Little by Little. Nu draait ze
samen met Nsala Level 0. Beatrice en Ethel staan weer voor hun eigen klas.

De kleuters zijn blij met de nieuwe juffen!

JW en de kinderen doen de inspectie

Er is ook weer onderhoud verricht op de school; de palen van
de schommel zijn vernieuwd, de klimtoren is gerepareerd, het
werk in de lokalen waar de delegatie uit België aan was
begonnen, is af en de ijzeren schommel is gelast.
De kinderen kunnen weer veilig spelen!
en nieuw zand in de zandbak!

December was een hele goede maand voor de
fondsenwerving. Op diverse Kerstmarkten is lekker
verkocht voor Stichting Chimwemwe. Ook zijn beide
projecten weer goed onder de aandacht gebracht.
Een greep uit de verschillende acties en donaties:
-Kerstmarkt in Abcoude met Heren 1 van de Hockeyclub.
-Kerstmarkt op de Zonnehoek in Apeldoorn
-Oliebollen verkoop bij C1000 Dekker in Hasselt
-Wijnverkoop door Wout en Jannie van Hasselt en Marijke, Henk en Marlijn van Zutphen
-Collecte van de Baak en de gereformeerde kerk in Hasselt
-De verloren tennissets van Herman en Jacob
-Verkoop van insectenhotels en kerstbomen door Wout
-Donaties van ASN en Suppletiefonds.
-en natuurlijk de vele donaties op beide Stichting rekeningen van lieve mensen die begaan
zijn met de projecten van Stichting Chimwemwe Malawi.

HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE STEUN !

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem
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