Een nieuw jaar, een nieuwe look. De nieuwsbrief heeft een nieuw uiterlijk gekregen, maar de
opzet blijft hetzelfde; maandelijks ontvangen onze donateurs het laatste nieuws over de
projecten van Stichting Chimwemwe uit Malawi.

De fundering is bijna klaar.

Er gaat heel wat gereken en gepraat aan vooraf.

.

JW en Bobby in gesprek met Martin Banda, de aannemer
Ondertussen gaat de handel gewoon door. De Greenshop heeft afgelopen maanden goede
zaken gedaan. December was een lekker drukke maand, in januari was het iets rustiger.

Bobby verkoopt ook kruiden en groenteplantjes
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Gift en Richard plukken de artemisia
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In januari hebben we samen met Bobby
een tour gemaakt langs de kust van het
Malawimeer. We hebben alle lodges
bezocht om de Greenshop bezorgservice
aan te prijzen bij de ondernemers.
Inmiddels heeft de eerste nieuwe klant
zich al aangemeld!

Greenshop on tour !

Wist u dat?
…de fondsenwerving voor de Greenshop nog steeds volop draait?
…dat Wout van Hasselt insectenhotels bouwt en die verkoopt voor het project?
…een prachtig insectenhotel maar €20,- kost?
…ze zijn te bestellen via w.van.hasselt@ziggo.nl?
…levering even kan duren omdat Wout een stuk van zijn
duim heeft afgezaagd?
…wij hem veel beterschap wensen?!
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Na wat haperingen in de laatste maand van vorig jaar, wordt er nu weer hard aan de meubels voor de
school in Mtilirwa gewerkt. We hopen in de volgende nieuwsbrief de resultaten te kunnen laten zien.
Innocent spreekt zijn dank uit in een brief aan alle donateurs. Hieronder zijn mooie woorden:

my dear friends,
I would like first to thank you for the best job you have been doing to our lovely Project in supporting financially and
even some of you supported us physically. Your support has made work go well and easy even though there were
some difficult situations, but we managed to successfully cross them because of your hand of support.
WE CALL IT A SUCCESSFULL YEAR!
We say it was a successful year because we have seen a lot of development and changes in this Ministry from your
support and ideas .These are things that really show good development. We had enough food to feed children in all
our child care centers for the whole term and the period of Christmas. We managed to start paying the teachers,
cook, watchmen and child caregivers for the whole term. To give gift and Love offering to needy and others who
haves critical problem during Christmas and New year.We always managed to give the youth something, like doing
sports and games such as playing football, netball, tabletennis, volleyball, jenga, chess and many more. What a lovely
and sweet story to tell you that we are in the new school, beautiful with a very good playing ground. Paying school
fees to over 14 children to secondary school, 4 sit junior exams and all have passed, 5 sit Malawi school certificate
examination all they have done well and the other 5 are in form one.
It is a very very big pleasure to say thank you for a great job you have done to give your time supporting us
physically, financially and materially to make our ministries vision to come true and successful, without your hand
we really had done not this much. May the Lord God almighty bless you abundantly.
My dear brothers, where ever you are, please take this in your mind. You are so sweet and blessing to us. We speak
blessing from Almighty God to fall upon you every day and wish you a very successful and prosperous New year.
WISH YOU SUCCESSFULL AND PROSPEROUS HAPPY NEW YEAR!!
Innocent Kuchikondie

Er staat nu ook een mooi bord aan de weg.
Als je van Mzuzu naar Nkhata Bay rijdt, kan je het niet missen.
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In Singo is de kerstvakantie weer voorbij.
De klassen zijn weer goed gevuld.
level 0:
27 kinderen

level 2:
14 kinderen

level 1: 32 kinderen

Dagopvang
Er is een dagopvang gestart om extra inkomsten te
genereren voor de school. Er hebben zich al 26 kinderen
aangemeld! De kinderen blijven na de reguliere les op
school en worden door hun ouders om 16.00 weer
opgehaald. Er worden spelletjes met de kinderen gedaan
en ze krijgen ’s middags allemaal een bord sima.

jaar het lesprogramma ‘Little by Little’van Rjimke en
In Dindano is vorig
Tine geïntroduceerd. Via Erica, een Nederlandse vrijwilligster, vernamen wij dat het programma
daar nog niet goed is ingeburgerd. We hebben de school bezocht en inderdaad bleek het
dagprogramma nog niet goed te werken. Erica heeft zelf al veel gedaan om wat structuur aan te
brengen, maar het is nog niet klaar. De leraressen hebben nog wat hulp nodig om straks
zelfstandig door te
kunnen. Erica gaat weer
verder en wij zullen hulp
zoeken voor de school en
de gang van zaken goed in
de gaten houden.
We houden jullie
natuurlijk op de hoogte.

Erica met het werkboek ‘Little by little’

Jet en Jeroen (de zus en de zwager van Jan Willem)
waren in de vakantie periode op bezoek. Het was hun
eerste bezoek aan Afrika. Ze hebben een hele
bijzondere tijd gehad. Vooral de ontspannen sfeer van
Malawi is hun heel goed bevallen.

Wij hebben ook heel erg genoten van hun bezoek!
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