Deze nieuwsbrief starten we met een korte update over de Greenshop. Daarna
laten we het aan Rjimke over. Zij was hier namelijk voor een maand. De eerste twee weken was
ze samen met familie van Tine en twee vrienden van de ouders van Tine. Een bijzondere reis,
waar veel over te vertellen is.

de keuken ...

Het grote werk is gedaan en we
zijn bezig met de afwerking. Het
is een flinke uitdaging, maar het
wordt echt heel mooi.

‘en hier komt een hoge tafel met 6 krukken’

De eerste dove jongeren zijn aan
het werk! Dit zijn Lucky en
Collins. Ze hebben samen een
bloembed van lege flessen
gemaakt in de vorm van ons logo.
Het is geweldig om met hen
samen te werken! Sinds juli zijn
er al 15 dove jongeren bij ons aan
het werk.

Van 14 tot 28 juli brachten de ouders, broers en schoonzus van Tine, samen met
Rjimke en twee goede vrienden van de familie, een bezoek aan Malawi.
Eindelijk kregen we de kans om de kleuterschooltjes van Singo en Mtilirwa te
bezoeken, om met eigen ogen te zien welk fantastisch project Tine en Rjimke daar
hebben opgestart. Maar de reis bood zoveel meer. Het was een gelegenheid om
herinneringen aan Tine op te halen, droevige maar ook veel mooie. We leerden
het ‘warme hart van Afrika’ kennen en konden op die manier zelf ervaren hoe
gelukkig Tine in Malawi was geweest.
Rondlopen in Malawi is een ware belevenis. Je raakt gewoon niet uitgekeken. Een
fiets met een tros kippen aan het stuur of met een zwijn vastgebonden op het
bagagerek. Vis die hangt te drogen aan de versnellingspook in de wagen. Een
barak opgetrokken uit vier houten planken, dat is dan een ‘real estate agency’ of
een architectenbureau. Doe-het-zelf steenbakkerijen om de paar honderd passen.
Een openlucht-meubelmakerij waar bedden in victoriaanse stijl worden gemaakt
(terwijl ik me niet kan herinneren een huis met een bed te hebben gezien).
Mannen die een kano snijden. Of marktjes waar bijna uitsluitend tomaten, ajuin,
bananen, bonen, rijst en manjok wordt aangeboden.
‘Azungu, blanke!’ Wanneer je dat hoort, weet je dat er kinderen in de buurt zijn.
En feit is, je hoort het overal. Langs de straten, in de dorpen, overal rennen
drommen kinderen ons enthousiast tegemoet, al lachend en al wuivend. Zelfs de
allerkleinsten werpen een handje, terwijl ze met de andere hand hun luier
trachten op te houden. Met het vrolijke ‘azungu’ worden we ook begroet aan de
Arthur Nursery School in Singo, het eerste kleuterschooltje dat Tine en Rjimke
stichtten. Als op commando laten de kleutertjes hun speelgoed in de steek. Ze
springen en dansen, verdringen elkaar om onze handen vast te nemen, en poseren
gretig voor het oog van de camera. Sommige verstoppen zich nog verlegen achter
het been van een volwassene. Maar eenmaal die verlegenheid overwonnen,
steken ze zelfs de draak met ons, azungu, door ons gefototrek te imiteren.
Hoe goed de kleutertjes hun lesje wel kennen? Dat meet je aan de hand van de
decibels die hun keeltjes produceren. En met handgeklap, gehuppel en ritmisch
gestamp tonen ze hoe zeker ze zijn van hun stuk. Het liedje dat we horen – ‘Hello
(x3), I’m fine (x3), how do you do, … thank you ...’ – horen we in de dagen erop
nog vaak langs de straten. Een teken dat het schooltje succes heeft en dat de
kinderen de aangeleerde zaken mee naar huis nemen. De onderwijsmethoden zijn
mooi aangepast aan de leefwereld van de kinderen. Hier geen jan-pop-hek-vis om
het alfabet aan te leren, maar kettle-onions-goat en irish potato. Leren tellen doen
ze met behulp van stukken groente en fruit die ze herkennen uit hun eigen
omgeving. Maar ondanks die verschillen, vallen vooral de gelijkenissen op. Ook
hier bengelen de voetjes van de zittende kindjes in de lucht. Ook hier wordt
dezelfde grap honderd maal herhaald met steeds hetzelfde hilarische effect. En
ook hier lukt het spelen met nieuw speelgoed niet meteen. Of misschien toch wat
minder snel dan bij ons. Rjimke vertelt dat de kinderen in Malawi nooit hebben
leren spelen. Eén van de dingen die het project alvast oplevert, is net dat de
kinderen al lerend spelen ook de vaardigheden en creativiteit ontwikkelen die
noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling.
Brecht (broer van Tine)

Luc bij de school in Singo

Andrea in Mtilirwa

Wouter bij de school in Mtilirwa

Innocent, Delphine en Katrien groeten
de chief van Mkandira

Brecht tekent het bezoekers boek
van de school in Mtilirwa

Mark in Mkandira

Er wordt hard gewerkt in Singo

Met z’n allen voor de school in Mtilirwa

Toen was het opeens zover, 14 juli 2014. Eindelijk vloog ik weer naar Malawi! Een reis waar ik lange tijd naar had
uitgekeken, maar wat ik ook wel heel spannend vond.
Het was een bijzondere reis met moeilijke en confronterende momenten, maar daarnaast was het ook heel fijn om weer
thuis te komen en te genieten van alle oude bekenden, de projecten en het prachtige land met al zijn eigenheden. Zoals
Brecht vertelde hebben we vele herinneringen opgehaald aan Tine en heb ook ik weer gevoeld hoe gelukkig wij waren in de
jaren dat we in Malawi woonden.
De eerste 2 weken mocht ik trots onze projecten tonen, fungeren als gids en vele mensen voorstellen aan de familie van
Tine. De ouders van Tine hadden ons al eens bezocht in Malawi, dus voor hen was het al wel bekender terrein.
Wat was het fantastisch om te zien dat de projecten zo goed lopen! De school in Singo loopt als een trein en ook de school
in Mtilirwa ziet er prachtig, goed verzorgd en georganiseerd uit. We kunnen ook zeker trots zijn op het goede werk wat
Innocent daar allemaal (voor ons) doet!
Vlak voor onze komst had Innocent land gekocht voor de bouw van de kleuterschool in Mkandira. Het land was al ontdaan
van een aantal grote bomen, het terrein was al deels vlak gemaakt en de bouwvakkers waren druk bezig met het maken van
een fundering. De 3e school wordt dus een feit. Inmiddels zijn ze al weer een stuk opgeschoten. Het doel is om de kinderen
na de kerstvakantie naar de nieuwe school te laten verhuizen, ook al zal het dan nog niet helemaal af zijn. Rond die tijd
begint het regenseizoen namelijk en het dak van het oude gebouwtje is zo slecht dat je het zonder paraplu niet droog
houdt.
Toen de azungu mannen aan de slag waren gegaan met herstelwerkzaamheden aan de hoekbanken in een klaslokaal in Singo
(die werden opgegeten door termieten) heb ik samen met de azungu vrouwen het vele speelgoed gesorteerd en verdeeld
over de 3 kleuterscholen. Beste mensen, bedankt voor al het gedoneerde speelgoed! Het was voor ons een heel gesjouw, maar
het is er geraakt en het gaat zeker goed gebruikt worden!

Toen de Belgen na 2 intensieve weken Malawi weer waren vertrokken richting België, ben ik nog 2 weken langer gebleven.
Ik heb nog verschillende dagen besteed aan uitleg geven over het voor de Malawische leerkrachten ‘vreemde’ speelgoed en
de nieuwe spelletjes, het opruimen van het speelgoed en het startklaar maken van de klaslokalen voor het nieuwe
schooljaar. Voor mij was het genieten om weer met de leerkrachten samen te werken en op de scholen bezig te zijn.!
Naast het werken op de scholen en het afleggen van bezoekjes hebben we ook het prachtige project ‘the Greenshop’
bezocht, ben ik nog een aantal dagen op pad geweest met Jan Willem en Lonneke, moest ik nog verschillende keren op
babybezoek, hebben we de volle maan uit het meer zien komen en hebben we vooral een hele gezellige tijd gehad!
Rjimke

O zo blij met de nieuwe bal

Met de school in Singo op de achtergrond
Speelgoed sorteren

2 kindjes bij de school in Singo

Rjimke Tine
Emanuel Bobby Junior
6 juli 2014, 3800 gram

dochter van Beyather
19 juli 2014

Chimwemwe (vreugde)
dochter van Valson en Aida
5 augustus 2014
Wij 3en (Lon, JW en Rjimke) kregen de eer om
een naam uit te zoeken voor dit mooie kindje.

Alle drie de kindjes zijn gezond en groeien goed!

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

