the Talk of the Town!
Het GreenCafé is open en draait
lekker. Afgelopen maanden zijn
we druk geweest om de
studenten te trainen in de
keuken. Ze draaien het café al
bijna zelfstandig!

De studenten maken heerlijke
cappuccino’s en bakken
prachtige taarten. Ze doen het
werk met heel veel plezier.

Carrotcake met citroenglazuur

Deze maand stelt Collins zich voor. Collins wordt door ons
gekscherend Mr Bean genoemd, want hij weet zich net zo goed uit te drukken zonder te spreken en
hij heeft een heel goed gevoel voor humor. Collins is altijd enthousiast en staat altijd vooraan, hij
geniet van het werk in de tuin en vooral van het contact met de klanten in de Greenshop.

Collins Mbewe
‘I am married and I have one child. I lost both my parents. My hearing
impairment affected my life. When I was young I was very sick with
malaria. This affected my hearing and I failed to speak.
When I was 6 years old, I started school in Mua School for the Deaf. After
that I went to Embangweni Robert Laws Secondary School. I left school at
form 2. My school time was just fine when my both parents were there.
Since my parents died, I failed to
continue school because I could not
afford it anymore.
Before I joined the Greenshop Foundation, I was painting, drawing
posters and sometimes practicing carpentry. The Greenshop Foundation
is a source of knowledge and experience for me to help me overcome
some of my family problems. I want to be a successful man at the
Greenshop by working hard and in this way I can help my family. I will
work hard and be transparent. In the future I want to be working at the
Greenshop. Jobs are very scares these days. I hope to have my future at
the Greenshop.’
God bless you all

In februari zijn de ouders van Jan Willem, Wout en
Jannie voor de tweede keer op bezoek geweest bij
de Greenshop. Deze keer hadden ze vrienden
Gerard en Miep meegenomen. Vorig jaar stonden
ze nog op een kale fundering, dit jaar dronken ze
koffie op de veranda en stonden ze versteld van
het resultaat. Ze konden met eigen ogen
aanschouwen waar de fondsen waar zij zich altijd
flink voor inzetten aan besteed worden.

Tijdens een bezoek aan het land van
Bobby met de zoontjes van Azeli,
Mwayawu en Joseph.

Er is weer een nieuw lid in het Greenshop Team; Teacher Charles.
Charles is in december met pensioen gegaan. Hij heeft 15 jaar lesgegeven aan
de doven basisschool in Embangweni. Iedere dag van 14.00 tot 16.00 geeft hij
de studenten les in Engels en Life Skills. De studenten zijn blij met zijn lessen en
doen enorm hun best in de klas.
Wij ‘bemoeien’ ons ook af en toe met de lessen, dan bedenken we iets geks of we nemen de studenten
mee de tuin of de stad in. Laatst hebben we een Quiz met ze gedaan. De jongens tegen de meiden en wie
het snelst alle opdrachten en vragen goed had afgerond.

De jongens begonnen met de rekensommen en
de meiden deden eerst de keuken-opdrachten.

en de meiden hebben gewonnen!

Oké, Lonneke heeft ze een klein beetje geholpen…

Eindelijk zijn ze klaar… het ziet er hartstikke
professioneel uit en het personeel is mega trots.

Door sponsoring vanuit Christel
haar achterban heeft ze Bobby
kunnen helpen met spullen
voor de werkers op het land en
een stevige fiets waarmee de
oogst van het land naar de
winkel vervoerd kan worden.

8 weken lang heeft Christel ons geholpen bij de
Greenshop. Ze heeft flink wat werk verzet, een greep
uit haar werkzaamheden;
-handige keuken uitleg met foto’s gemaakt
-begin gemaakt met een Greenshop gebarentaal boek
-sponsoring van het land van Bobby
-training van de studenten in keukenvaardigheden

Tot de volgende nieuwsbrief!
Lonneke en Jan Willem

The Greenshop NL41 RABO 0166.438.804
Chimwemwe NL 3042.38.147
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