Een nieuw jaar, en een nieuw
personeelslid bij de Greenshop:

Ellen van Caelenberg
(Ellen is getrouwd met een Afrikaanse Belg, vandaar de
bekende klank van haar achternaam)

en haar zoon Kian

Omdat de winkel enorm gegroeid is en Bobby veel tijd nodig heeft om zijn land goed te
organiseren, hebben we besloten om een Shop Manager aan te nemen. Na een aantal
gesprekken is de keuze gevallen op Ellen. Eindelijk een vrouw om ons team te versterken!
We denken dat Ellen de vereiste vaardigheden bezit en het juiste karakter heeft om Gift,
Richard en de studenten goed te begeleiden en de omzet in de winkel op te schroeven.

En nu is de beurt aan Sisiya. Sisiya is de rustigste van het stel. Ze heeft veel plezier in het werk
in de keuken en is heel secuur in haar werk. Ze wil graag leren koken, ook al moet ze nog niet veel
hebben van de aparte dingen die wij koken. We lachen wat af met haar!

SISIYA MANDA
My story:
‘At 6 years of age I became
deaf. I failed to proceed my
education because I could not
communicate with my
teachers. I grew up with my
mother and did a little bit of
hair dressing, but I never went
to Secondary school.
The Greenshop Foundation
means the green future for me and my family!
My dream is to either work in a hotel or have my own business. I
also dream of assisting those with hearing impairments.
I really thank those who brought in the idea of introducing the
Green Foundation.’

Dankzij de hulp van Jeroen
Vinkenvleugel kan iedereen ons nu vinden! Op Google Maps is de
locatie van de Greenshop exact te vinden. Op de satelliet foto zie je
het nieuwe gebouw, de tuin en onze auto op de parkeerplaats. Wie
weet brengt dit nog meer klandizie!
www.google.nl/maps Zoek even op Greenshop, Mzuzu, Malawi.

Deze maand hebben we de eerste vrijwilligers bij de Greenshop mogen verwelkomen;
Grada Snoek en Christel van Dueren den Hollander.
Grada heeft een aantal weken meegeholpen met kluswerk en training gegeven op de computer. De studenten
zijn dol op haar. Dat ze heeft genoten van Malawi kan je lezen op haar blog: www.grada-in-malawi.reismee.nl
Christel blijft wat langer en gaat zich inzetten voor de communicatie tussen de studenten en de klanten.
Christel is logopediste en hoopt met haar ervaring en kennis een steentje bij te kunnen dragen aan het
Greenshop Project. Ook zij houdt een blog bij: www.christelvddh.waarbenjij.nu

Grada geeft Levi les op de computer

Christel leert Nthandose cake bakken

.

In Zuid Malawi zijn begin januari zware overstromingen
geweest. Wegen en bruggen zijn onbegaanbaar of
geheel weggeslagen door het water. Hele dorpen zijn weggespoeld. 121.000 mensen zijn hun
huis kwijt en er zijn zeker 100 mensen overleden en er worden nog steeds 153 mensen
vermist. Helaas zijn er in Malawi geen reserves om deze mensen te helpen.
In Noord Malawi waar wij wonen en werken regent het wel veel, maar we merken niet veel
van de ramp in het zuiden, behalve dat er vaak geen stroom en water is en dat de schappen
van de winkels leegraken. We leven mee met de Malawianen in de getroffen gebieden.

Roland Werkman van STUDIO 3 in de Blesse, heeft ons geholpen met een flitsend nieuw logo
voor het binnenkort te openen GreenCafé, de lunchroom binnen de Greenshop.
Roland heeft ook het logo van de Greenshop Foundation
voor ons ontworpen. Voor meer voorbeelden van zijn werk,
kijk even op zijn website : www.std3.nl

Grada heeft van de HEMA prachtige schorten
meegenomen voor gebruik in de keuken. We hebben in
Mzuzu het Greenshop Foundation logo erop laten printen.

Collins en Ayiti werken vol trots in de keuken,
en in Mzuzu bij de Chinese supermarkt vond
Christel deze handige groene regenponcho’s.
Ook deze hebben we laten bedrukken voor de
nodige naamsbekendheid in de stad.

en ze showen de poncho’s met veel plezier!

Op het land van Bobby groeit alles erg goed en
er wordt hard gewerkt. Omdat Bobby een nieuw
systeem heeft ingevoerd waarbij iedere arbeider
een eigen stuk heeft om te verzorgen ontstaat
er een gezonde rivaliteit die erg goed is voor de
productie.
Ook de vogelverschrikker draagt zijn steentje bij.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem

Volgende maand worden de deuren van de school in Mkandira geopend! In de volgende
nieuwsbrief alles over de nieuwste school van Stichting Chimwemwe Malawi.
Hou de nieuwsbrief van februari dus goed in de gaten!
The Greenshop NL41 RABO 0166.438.804
Chimwemwe NL 3042.38.147
Chimwemwe BE 088-2486341-32

www.chimwemwe-malawi.org
lonenjw@gmail.com
chimwemwemalawi@gmail.com

