
   

 

Een ietwat verlate nieuwsbrief deze maand, onze excuses daarvoor. We hebben wat 

problemen gehad met onze laptop en kwamen daardoor achter met ons werk. Nu is 

alles weer gerepareerd en kunnen we weer volop aan de bak! 

 

 

Het gaat goed met de bouw van het nieuwe pand.  

 Het metselwerk is bijna af, het dak gaat er binnenkort op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatadadaa! De voordeur met het logo 

van de Greenshop Foundation.  

De ijzeren kozijnen worden 

geplaatst, een zware klus! 



 

 

Eind maart zijn we samen met Bobby en 

Gift op bezoek gegaan bij Neema Crafts in 

Iringa, Tanzania. 

 

Door dit project zijn wij 7 jaar geleden  

geinspireerd geraakt. Neema is een 

goedlopende werkplaats met guesthouse en 

restaurant waar alleen Tanzanianen met een 

fysieke handicap werken.  

Een voorbeeld voor ons! 

 

 

Het was een heel leerzaam en inspirerend bezoek. Voor Bobby 

en Gift werd goed duidelijk wat er allemaal mogelijk is. 

 

Terug in Mzuzu heeft Gift een prachtige presentatie gegeven over het bezoek aan de 

rest van het personeel van de Greenshop.  

  

Goed overleg met de managers 

van Neema; Eric en Maria. We 

hebben goede hoop op een fijne 

samenwerking in de toekomst. 

Bobby en Gift gingen voor het 

eerst naar Tanzania.  

Titus geeft ons uitleg in de werkplaats 



Wist U dat?...  
...Sietze een prachtig overzicht heeft gemaakt van de Stichting Chimwemwe? 

...Rjimke twee nieuwe fotoalbums heeft gemaakt voor op de website? 

...U voorlopig dus nog niet uitgekeken bent? 

 

...we na ons bezoek naar Tanzania nog even bij de bouw gingen kijken? 

...we geschokt waren toen we zagen dat een vlijtige electricien alvast begonnen was? 

...hij lukraak geulen had geslagen in de muren? 

...hij dacht zo verzekerd te zijn van de opdracht? 

...wij  hem in ieder geval niet in dienst nemen! 

 

...wij vanaf begin mei, ons huis zes weken verruilen voor Makuzi Beach Lodge? 

...wij gevraagd zijn deze lodge te managen terwijl de eigenaren op reis gaan? 

...wij dit een bijzondere en gave uitdaging vinden?  

...het vast een hele leerzame ervaring zal zijn, waar we in de toekomst bij de Greenshop  

    nog heel veel aan zullen hebben?  

...de werkzaamheden voor het Greenshop project in deze periode gewoon doorgaan?  

 

...Rjimke ons deze zomer komt opzoeken samen met familie en vrienden van Tine? 

...wij het heel fijn vinden om hun te verwelkomen in Nkhata Bay? 

...zij dan hopelijk de baby’s van Aida en Valson en van Beyather kunnen bewonderen? ☺ 

 

 

 

Vorig jaar van maart t/m september 

was ons project de Greenshop het 2
e
 3

e
 

wereldproject van de gemeente 

Zwartewaterland (Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis). Dit was een 

halfjaar lang kei-hard aan de bak om fondsen te werven in de 

gemeente voor ons project; een zware maar ook geweldige tijd. 

Heel veel mensen hebben ons belangeloos geholpen en mede 

dankzij hen is het een groot succes geworden.  

Afgelopen maand is het eindbedrag bekend gemaakt en heeft Wout 

van Hasselt een presentatie gegeven over de fondsenwerving en de 

besteding van het verzamelde bedrag.   € 39.721,56 !!! 

  

Nogmaals heel hartelijk bedankt aan iedereen die ons geholpen heeft ! 

   



 

De leraressen in Singo hebben hun handen er vol aan; 45 peuters en kleuters zijn al aangemeld 

voor de dagopvang. De dames hebben een welverdiende loonsverhoging gekregen! 

 

Verder is er groot onderhoud op de school gepland. Samen met Valson (de klusjesman) 

en de leraressen hebben we een inventarisatie gemaakt van al het onderhoud dat 

gepleegt moet worden. Het is een aardig lange lijst geworden. We beginnen vast met de 

kleine klusjes en Rjimke zal komende zomer de rest van de 

werkzaamheden begeleiden.  

 

 

 

 

Het einde van de werkzaamheden in Mtilirwa is in zicht, de school is nu echt bijna klaar. 

Samen met Innocent hebben we een lijst gemaakt van alle klusjes die nog afgemaakt 

moeten worden. Het doel is om dit binnen een of twee maanden af  te ronden. 

Ondertussen is Innocent al op zoek naar een geschikt stuk land voor de bouw van nog 

een nieuwe school. In Mkandira is een een goed stuk land gevonden. Pas als alles in 

Mtilirwa klaar is, gaan we hier mee verder.  
 

 

 

 

  

Afgelopen 5 maart was het een jaar geleden dat Tine is 

verongelukt. Op de school in Mtilirwa heeft Innocent een 

herdenking gehouden om even stil te staan bij het verlies van 

een prachtig persoon, die heel veel heeft betekend voor de 

mensen in Nkhata Bay en de omliggende dorpen.  

Voor ons is Tine iedere dag een inspiratie en haar gemis is groot.  

We wensen iedereen heel veel sterkte met het verdriet. 

 
 
 

Tot de volgende nieuwsbrief!  Lonneke en Jan Willem 
 

The Greenshop 1664.38.804       www.chimwemwe-malawi.org 

Chimwemwe NL 3042.38.147       lonenjw@gmail.com 

Chimwemwe BE 088-2486341-32      chimwemwemalawi@gmail.com 


