Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij diverse scholen en programma’s
voor dovenzorg in Malawi. In deze extra editie
doen we verslag van onze reis.

Dit is de route die we hebben afgelegd.
We zijn vertrokken vanuit Nkhata Bay en na een kop koffie
bij de Greenshop in Mzuzu zijn we doorgereden naar Embangweni.

Het eerste bezoek : Embangweni Primary
and Secondary School for the Deaf

Daarna reden we verder naar Lilongwe voor
de nodige boodschappen voor ons privé en voor
de Greenshop. Daarna op naar het ‘verre zuiden’.
Het tweede bezoek : Maryview School for the Deaf

Het derde bezoek : Montfort Special Needs
Teachers College
Het vierde bezoek: Bangwe Factory
Na alle bezoeken rond Blantyre en het overige shop-werk,
gingen we weer noordwaarts.
Het vijfde bezoek: Mua School for the deaf

En daarna moe maar voldaan weer terug naar huis.
Hieronder het verslag.

Embangweni Primary en Secondary School for the Deaf

In Embangweni is sinds maart dit jaar de eerste Secondary School voor Doven geopend.
Een enorme mijlpaal voor de dovenzorg in Malawi!

Dit zijn de eerste 9 studenten aan de Secondary School. Een aantal van hen kennen wij nog
van 4 jaar geleden toen wij op de Primary School in Embangweni een enquête hebben
gehouden over de toekomstdromen van de dove jongeren in Malawi.

Het is te gek om te zien dat deze jongens en meisjes
weer naar school gaan en dromen over de toekomst.
Misschien wel bij de Greenshop!
Dankzij onze gebarentaal lessen konden
we prima met de studenten communiceren.

Maryview Primary School for the Deaf
In Limbe, vlakbij Blantyre staat de eerste Primary School for the Deaf ooit gebouwd in
Malawi. We werden uitgenodigd om in Standard 8 (dat is de hoogste klas) een wiskunde les
bij te wonen.

Deze school heeft indruk op ons gemaakt.

De leerlingen hebben práchtige
uniformen aan. De school wordt goed
gesponsord en dat zie je in alles.

De studenten zaten aan mooie
halfronde tafels zodat ze elkaar
altijd goed kunnen zien. Dat is
natuurlijk noodzakelijk omdat ze
taal moeten aflezen en gebaren
gebruiken.

Onze student Ayiti komt van deze school. We lieten de leerlingen foto’s zien van onze
studenten en Ayiti werd meteen herkend. Hij was een berucht voetballer op school!

We hebben diverse klassen bezocht en
de leerlingen verteld over het project de
Greenshop. Ons project werd heel
enthousiast ontvangen en de leerlingen
hopen in de toekomst ooit zo ver naar
het Noorden te reizen dat ze de
Greenshop met eigen ogen kunnen zien
en wie weet melden ze zich ooit wel aan.

Montfort Special Needs Teachers College
Op het Montfort College worden de leraren getraind om les te geven aan dove leerlingen. Helaas
waren alle studenten op het moment dat wij er waren op een ‘field trip’. Gelukkig was het hoofd van
de school, Lazarus Thomu er wel. We hebben met hem koffie gedronken en hij heeft ons over zijn
jaren lange ervaringen in dovenonderwijs in Malawi verteld. Hij is een goed onderwezen man, hij
heeft zelfs bij Kentalis in St Michielsgestel training gehad en in Birmingham opleiding genoten.
Helaas wordt Lazarus volgende maand 60 en moet hij verplicht met pensioen. Er is nog geen
opvolger bekend, we hopen maar dat het iemand is met een zelfde groot hart voor de Doven.

Op Montfort krijgen studenten een twee jarige opleiding in het onderwijs voor mensen met diverse
uitdagingen. Studenten kiezen na het eerste jaar of zij zich willen richten op doven of blinden
onderwijs. Ieder jaar komen er zo’n 35 afgestudeerde leerkrachten voor het dovenonderwijs van dit
College. Vaak worden deze leerkrachten door de overheid in het reguliere onderwijs geplaatst. Een
hele vervelende kwestie als je bedenkt dat wij op alle dovenscholen te horen krijgen dat er te weinig
leerkrachten zijn voor de klassen.

We hebben ook Broeder Vladimir uit Maastricht ontmoet.
Deze broeder woont al ruim 25 jaar in Malawi en heeft zich in
zijn leven ruimschoots ingezet voor de dovenzorg in Malawi.
Hij werkt via de stichting Dovenzorg Malawi en heeft aan de
wieg gestaan van diverse dovenscholen in het land.
www.dovenzorgmalawi.org

Beide heren hebben hun ervaringen met ons gedeeld en ons daardoor beter
wegwijs gemaakt in het wereldje van de Dovenzorg in Malawi.

Bangwe Factory

In Limbe zijn we op bezoek gegaan bij de Bangwe Factory. Dit is een werkplaats voor
mensen met fysieke beperkingen. Er werken ook veel doven. In totaal werken er 90 mensen
in een weverij, een drukwerkplaats en een
naaiatelier.
Bangwe is een initiatief van MACOHA
(Malawian Council for the Handicapped)
We hebben een rondleiding gehad door de fabriek en
met de werknemers gesproken. De werknemers
vertelden ons dat ze vanuit het hele land naar Limbe
zijn gekomen omdat dit de enige plek is waar zij een vak
kunnen leren en een baan konden krijgen.

Mua Primary School for the Deaf
Op de laatste dag van onze reis zijn we op bezoek
geweest in Mua bij de dovenschool. Het hoofd van de
school was er helaas niet, maar de leraren kwamen ons
allemaal verwelkomen en luisterden vol aandacht naar
onze uitleg over ons project.

We waren heel aangenaam verrast te
horen dat er in Mua twee dove
leerkrachten werken. Zij zijn een
voorbeeld voor de leerlingen en geven de
leerlingen het gevoel dat alles mogelijk is
als je hard werkt en in je toekomst blijft
geloven.

Duncan en Lucy;
allebei doof.

Ook in Mua kregen we de gelegenheid om de leerlingen te vertellen over de Greenshop. Ze
luisterden aandachtig en waren erg geïnteresseerd. Hun leerkrachten drukten hen nog op
het hart dat als ze goed hun best deden, dat er voor hen ook een mooie toekomst in het
verschiet ligt.

Vaste prik bij het bezoek aan de scholen is het
voorstellen. Alle leerlingen spellen hun naam en
geven ons hun naamgebaar. Voor ons een
goede oefening in het vingerspellen aflezen!

We hebben ook flink wat promotie gemaakt voor de Greenshop.
Door heel het land hebben we posters opgehangen.

Teamwork van Jan Willem en Jody in de
toiletten van Korea Garden Lodge.

We hebben ook overal flyers uitgedeeld.
We zullen zien of het de komende tijd drukker
wordt bij de Greenshop. Het toeristen seizoen
staat voor de deur!

Het was een geweldige week!
The Greenshop 1664.38.804
Chimwemwe NL 3042.38.147
Chimwemwe BE 088-2486341-32

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

