
 

 

   

Wat ging dat snel! We zijn ruim 2,5 maand in Nederland geweest en afgelopen maandag 
weer thuis gekomen in Nkhata Bay. Afgelopen maand heeft Rjimke de nieuwsbrief 
geschreven, nou ja, gefilmd        en nu zijn wij weer aan de beurt. 

 
  

Wat hebben we in Nederland allemaal gedaan?  

Allereerst hebben we natuurlijk een goed overleg gevoerd met het bestuur van Stichting 

Chimwemwe Malawi. Na alle ontwikkelingen bij de Greenshop was het hoog tijd voor een goed 

overleg over de voortgang van het Greenshop Project. In Friesland hebben we alles 

doorgesproken met Sietze Sipma en Johan Broersma. Gelukkig zitten we op één lijn over de te 

varen koers en is er een groot wederzijds begrip.  

We hebben ook advies ingewonnen bij Mirjam Vossen, aangezien 

zij ruime ervaring heeft met ontwikkelingsprojecten in Malawi. Zij 

heeft daar een aantal interessante boeken en artikelen over 

geschreven die wij allemaal gelezen hebben in voorbereiding op 

ons project. Voor meer informatie en links naar deze artikelen en 

boeken: www.mirjamvossen.nl  

Vele vrienden en bekenden hebben met ons gesproken over de strubbelingen bij de Greenshop 

en mede daardoor hebben we een duidelijk beeld gekregen van wat er allemaal gebeurd is de 

afgelopen maanden.  

In de nieuwsbrief van september schreven we dat we voor ons vertrek naar Nederland een 

aantal afspraken gemaakt hadden met Bobby over de voortgang van het project. Al in 

Nederland bleek dat Bobby niet voornemens was zich aan deze afspraken te houden. Hij schreef 

ons zelfs een bericht waarin hij aangaf niet meer met ons verder te willen. Voor ons was het 

ondertussen wel duidelijk. 

Onze samenwerking met Bobby en het personeel van de Greenshop is ten einde. 

We hebben een eindevaluatie geschreven en verstuurd naar alle grote 

sponsoren. Op de website is een verkorte versie van dit verslag te lezen, zodat 

iedereen kan lezen wat er goed en wat er fout is gegaan bij het Greenshop 

Project. Wij betreuren het enorm dat we niet meer actief bezig zullen zijn bij de 

Greenshop, maar we kijken gelukkig wel met heel veel voldoening terug op de 

afgelopen jaren. Als er vragen zijn naar aanleiding van deze evaluatie, willen we 

die graag beantwoorden. We zijn het best te bereiken via email.  

http://www.mirjamvossen.nl/


Gelukkig kunnen we wel veel doen met de ervaring die we hebben opgedaan tijdens het 

Greenshop Project. In Nederland hebben we met een aantal Stichtingen gesproken over onze 

ervaringen en hopelijk hebben zij wat aan de lessen die wij geleerd hebben.  

 

 

 

Met de camper van Lonneke haar ouders zijn we naar Sint Michielsgestel 
getoerd om in gesprek te gaan met Stichting Dovenzorg Malawi.    
(www.dovenzorgmalawi.nl) 

 

Deze Stichting zet zich sinds vele jaren in voor het leed van de dove mensen in Malawi. Zij zijn 

nauw betrokken bij de doven-basisscholen in Mua, Maryview en Mountainview. We hadden al 

eerder via email contact gehad met deze Stichting en we hebben in juni 2015 een bezoek 

gebracht aan Broeder Vladimir die voor hen in Maryview werkt. Omdat we met dezelfde 

doelgroep werken, was het heel fijn en verhelderend om te praten over de aanpak van beide 

stichtingen. Het was het ritje wel waard en we houden contact.  

 

 

 

Ook werden we uitgenodigd door Stichting People2people (www.ppl2ppl.nl) uit 

Groningen. Al sinds een aantal jaar houden wij de activiteiten bij van Eline en Dominic die voor 

deze Stichting naar Malawi zijn afgereisd om daar de BemBakery  (www.nl.bem-bakery.com) te 

starten. In de afgelopen jaren hebben wij steeds contact met hen gehouden om elkaar wat 

feedback te kunnen geven. Wij hebben hen ook onze evaluatie doorgestuurd en daarop werden 

wij uitgenodigd om onze ervaringen te komen delen in Groningen bij hun bestuur.  

Met Aleida en Henk hebben we gesproken over de valkuilen in een project met zo’n omvang in 

Malawi. Onze ervaringen werden door hen met gretigheid opgeslagen en wie weet kunnen wij 

op deze manier ook een steentje bijdragen aan het slagen van hun project. 

 

  

 

 

http://www.ppl2ppl.nl/
http://www.nl.bem-bakery.com/
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Naast alle gesprekken over de Greenshop hebben we 

gelukkig ok nog tijd gehad om bij te kletsen met 

familie en vrienden en hebben we enorm kunnen genieten van het 

Hollandse Leventje en het contact met alle fijne mensen die we 

daar gelukkig nog steeds om ons heen hebben.  

Bedankt voor jullie steun en jullie gezelligheid! 

 

Lees tip:  ‘ Terug naar Dickisoni   ’ 

van Dick Wittenberg 
 

Voor een mooi, ontroerend en eerlijk 
beeld over het Malawiaanse dorpsleven. 

 
Dit boek is een vervolg op het boek 
‘Buiten is het licht, binnen is het donker’ 
dat wij een aantal jaar geleden gelezen 
hebben. Dit vervolg kregen we cadeau van 
Vincent Elemans van Stichting Dovenzorg 
Malawi.  
 

In Hasselt hebben we een presentatie 

gegeven aan de Jeugddienst van de 

Hervormde kerk De Baak. Deze kerk heeft 

veel voor het project betekend en onze 

dank aan de leden van de Baak is groot. 

 

In Harderwijk hebben we een presentatie gegeven over het 

Greenshop Project aan de Stichting Suppletiefonds 

Sonnevanck. Deze stichting zet zich voornamelijk in voor TBC, 

maar heeft voor de Greenshop een uitzondering gemaakt, die 

door ons zeer wordt gewaardeerd. 

 

 

Tijdens de gesprekken met de verschillende 

Stichtingen en organisaties die vanuit Nederland 

werkzaam zijn in ontwikkelingssamenwerking in 

Malawi, bleek keer op keer weer hoe weinig contact 

er eigenlijk onderling is en hoe weinig mensen 

willen vertellen over problemen of mislukte 

projecten. Het is begrijpelijk dat stichtingen 

voorzichtig zijn met het naar buiten brengen van 

negatief nieuws dat eventueel hun organisatie zou 

kunnen schaden, maar wij zijn van mening dat 

mensen juist erg open staan voor eerlijke 

berichtgeving en daar hun voordeel mee kunnen 

doen. Wij hebben louter fijne, begripvolle en 

opbouwende reacties ontvangen op onze evaluatie 

en verhalen. Daar zijn wij alle betrokkenen heel 

dankbaar voor! 



 

 
 

 

 
Sinds 23 november zijn we weer terug in 
Malawi. Het weerzien met vrienden hier 
was erg gezellig, we hadden elkaar gemist.  
 
 

Ook onze huisdieren waren natuurlijk 
door het dolle om ons weer te zien. 

Charlie en Sjees stonden 
ons allebei op te wachten 
en zijn helemaal plat 
geknuffeld.  

 

 

 

We kunnen niet verder bij de Greenshop. Een dezer dagen zullen we naar Mzuzu rijden om daar 

een eindgesprek aan te gaan met Bobby en de dove jongeren. We hebben gehoord dat Collins al 

een andere baan heeft gevonden en dat de rest er nog wel werkt. Maar de tam-tam is niet altijd 

even betrouwbaar hier in Malawi. Er wordt veel gekletst. Daarom willen wij zelf graag ons 

verhaal vertellen aan de dove studenten en van hen horen hoe het hen nu vergaat.   

 

Wij zouden Lon en JW niet zijn als we niet al vol zouden zitten met nieuwe plannen.  

We willen sowieso verder gaan met het werken met dove jongeren in Malawi. We 

blijven dit doen onder Stichting Chimwemwe Malawi. Laten we maar niet op de zaken 

vooruit lopen en die plannen bewaren voor de volgende nieuwsbrief! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

Lonneke en Jan Willem 


