
 

 

 

 

  We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad! 

Het is weer tijd voor een nieuwbrief van Stichting Chimwemwe Malawi. We zijn wat later 

dan normaal, onze excuses daarvoor.  

 

 

 

           

Bij de Greenshop hebben er wat problemen 
gespeeld en daarom zijn er veranderingen 
gemaakt in de aanpak van het project.   
 
Gaande weg in het project merkten wij steeds 
vaker dat de samenwerking tussen Bobby en ons 
op een einde loopt. De afgelopen maanden koos 
Bobby steeds vaker zijn eigen weg. Op zich is dat geen probleem, want we juichen juist 
zelfstandigheid erg toe. Helaas werkte het voor ons toch ook wel vaak frustrerend, want 
het blijkt dat Bobby en wij steeds vaker verschillen van mening over de te varen koers. 
De cultuurverschillen werden steeds meer zichtbaar.  
 
Wij zijn gedurende het gehele project erg druk geweest met het opleiden van het 
personeel met de gedachte van het winstgevend maken van het bedrijf de Greenshop. 
Daarvoor maakten we afspraken met Bobby en zijn personeel. Gaande weg merkten wij 
dat zij deze afspraken vooral nakwamen om ons niet teleur te stellen, maar zij er 
eigenlijk niet zo zeer de noodzaak van inzien. Ook na herhaaldelijke uitleg, discussies en 
nieuwe afspraken, zagen we nauwelijks vooruitgang in de inzet van Bobby en zijn 
personeel. Het begon er steeds meer op te lijken dat wij de lat een beetje te hoog 
legden voor onze Malawiaanse partners.  
 
We hadden zelfs het idee dat zij ons langzamerhand een beetje vervelend begonnen te 
vinden. Bij ieder bezoek aan de Greenshop liepen we maar te zeuren over onnodige 
kosten, verkeerd berekende verkoopprijzen, vuiligheid, slechte kwaliteit van de 
producten, fouten in de administratie, afwezigheid van personeel en ga zo maar door. 



Voor ons is het erg lastig om een balans te vinden tussen de Malawiaanse cultuur 
waarbij al dit soort zaken echt niet zo belangrijk zijn en onze cultuur waarin wij graag 
dingen perfect georganiseerd zien. We besloten dat we minder op hen moesten fitten 
en hen meer zelf moesten laten ervaren  wat een goede weg voor het bedrijf en het 
project is.  
 
Uiteindelijk is het idee natuurlijk dat Bobby zelfstandig zijn bedrijf draait en daarmee het 
project ondersteunt. De investeringen zijn allemaal gedaan en er staat nu een prachtig 
bedrijf met alle mogelijkheden tot een goede opleiding voor de dove studenten.  
De Greenshop is daarom ook minder afhankelijk van de steun van Chimwemwe 
geworden.  
 

 
Bobby heeft aangegeven dat hij het stokje graag overneemt van ons en 
dat hij zelf de leiding wil over zijn bedrijf en het project.  
 
We willen Bobby en zijn personeel deze kans graag geven en daarom 

hebben we afgesproken dat Bobby voor een aantal maanden zelf eindverantwoordelijke 
is voor het reilen en zeilen van de Greenshop. Er zijn afspraken gemaakt over wat hij in 
de komende maanden zou moeten doen.  
 
 
 
 

1. De studenten moeten full time bij de Greenshop werken en tijdens hun 
 werk aangestuurd en getraind worden door het horende personeel en de 
 leraar.  
 
2. De studenten moeten iedere dag minimaal twee uur klassikaal les krijgen. 
 Hun ontwikkeling moet getoetst worden.  
 
3. Bobby presenteert zijn bedrijf naar de buitenwereld als een 
 ontwikkelingsproject voor dove jongeren om daarmee goodwill te 
 creëren in de gemeenschap en zijn klanten te informeren over de aard 
 van het bedrijf.  
 
4. Het bestuur van de Greenshop Foundation houdt een kloppende 
 administratie bij van alle inkomsten en uitgaven binnen de Greenshop 
 Foundation.  

 
 
 
 
 



 
Wij nemen van de gelegenheid gebruik om 
de komende maanden in Nederland door te 

brengen. In Nederland zullen wij met het bestuur van 
Stichting Chimwemwe de voortgang van het project 
bespreken en plannen maken voor de toekomst. Ook zijn er nog 
een aantal mensen die we willen spreken, die ons wellicht 
nieuwe inzichten kunnen geven over hoe we de toekomst van 
het Greenshop Project kunnen veilig stellen.  
 
Daarnaast kunnen wij ook mooi weer 

even aan het werk en onze spaarrekening aanvullen. We zullen 
ook wat bezoekjes aan sponsoren afleggen en natuurlijk gaan 
we heel veel bijkletsen met alle vrienden en familie!  
 
 
 

 
 
 
Als we eind november terug zijn in Malawi, zullen we met Bobby 
samen bepalen hoe de koers van de Greenshop verder gevaren 
zal worden. Natuurlijk laten we dat allemaal weten via onze 
maandelijkse nieuwsbrieven. Voor vragen over de voortgang van 
het Greenshop project zijn we ook bereikbaar via de mail.  
 

 
 

 
 
 

 

Wij zijn trots om onderdeel te mogen zijn van Stichting Chimwemwe Malawi 
en we willen graag duidelijk maken dat de strubbelingen die zich momenteel 

voordoen bij het Greenshop project zich absoluut niet voordoen bij de 
overige projecten van Stichting Chimwemwe Malawi.  

 

Er is zelfs reden tot feest, want de stichting bestaat dit jaar 5 jaar! 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op de kleuterscholen van Stichting Chimwemwe Malawi loopt het lekker. Onze 
vrijwilliger Jochem Brosens heeft zijn werk er weer opzitten en is weer vertrokken terug 
naar België. Hij heeft het enorm naar zijn zin gehad en we verwachten hem nog wel 
weer eens te zien in Malawi!  
 

 
Op dit moment is Rjimke weer in 
Malawi! Zij zal de eerste week van 
het schooljaar hier zijn om de scholen 
weer op gang te helpen en te 
bekijken hoe het de scholen van 
Chimwemwe vergaat.  
  

 

In de volgende nieuwsbrief meer over Rjimke haar reis.    

    

Vriendelijke groeten, 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 


