Chimwemwe
Malawi
Stichting Chimwemwe Malawi steunen?

Om de boeken te kunnen blijven verspreiden en de scholen te blijven
steunen kunnen we financiële steun goed gebruiken. Elke bijdrage is
welkom. Stichting Chimwemwe Malawi wordt gedragen door vrijwilligers en donateurs en kent geen overhead. Er blijft niets aan de
strijkstok hangen. Al het geld dat ontvangen wordt komt dus ten
goede aan het kleuteronderwijs in Malawi.

Word donateur en maak een bijdrage over op:
NL26 RABO 0304 2381 47
BE90 0882 4863 4132

Of ga naar de website voor het machtigingsformulier (NL)
www.chimwemwe-malawi.org
chimwemwemalawi@gmail.com
Voor Nederland:
Vanaf 6 december 2010 merkt de belastingdienst onze
stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Chimwemwe Malawi

Chimwemwe Malawi (vreugde) is een
kleinschalige stichting opgezet door
Tine Dewilde BE († Malawi 2013) en
Rjimke Sipma NL in mei 2010. De stichting helpt lokale kleuterschooltjes in Malawi zich te ontwikkelen. Er wordt zeer nauw
samengewerkt met de lokale bevolking.

Handleiding Little By Little’

Tine en Rjimke hebben voornamelijk training gegeven aan lokale leerkrachten. Daarnaast ontwikkelden ze ook de lerarenhandleiding ‘Little By Little’
voor 2 leerjaren. Deze handleidingen worden uitgegeven met bijbehorende lespakketten en bevatten onder
andere flitskaarten, schrijfkaarten en een kleurendobbelsteen. De pakketten worden al door vele schooltjes gebruikt door heel Malawi.

Onderwijs in Malawi

Malawi ligt in Zuidoost-Afrika. Het is één van de armste landen
ter wereld maar met een hele vriendelijke bevolking. Helaas is
de armoede in Malawi een grote belemmering voor kinderen om
onderwijs te volgen. Veel kinderen maken daardoor hun school niet
af. In Malawi is een groot tekort aan goede kleuterscholen. Kleuterscholen worden niet gesteund door de overheid en er is geen opleiding
tot leerkracht kleuteronderwijs. Veel kleine kinderen blijven alleen thuis
wanneer de ouders op het land werken. Gelukkig zijn er kerken of lokale

initiatiefnemers die een kleuterschooltje starten om deze kinderen op te
vangen. Met de handleiding ‘Little By Little’ kunnen lokale leerkrachten
een kleuterschooltje starten en de kinderen van goed onderwijs voorzien.

Resultaten

Naast het uitgeven van de handleiding met lespakketten heeft Stichting
Chimwemwe Malawi 3 scholen gebouwd, geeft salaris aan 22 werknemers, ruim 250 kinderen krijgen dagelijks een voedzame bord pap, schoolmaterialen worden aangeschaft en onderhoudswerkzaamheden worden
gedaan.
Vanaf 2013 zijn er regelmatig vrijwilligers vanuit België en Nederland ter
plaatse om voor een langere periode voor Chimwemwe Malawi te werken
en o.a. training te geven aan leerkrachten op verschillende lokale kleuterschooltjes.
Rjimke gaat ook jaarlijks terug naar Nkhata Bay om de projecten te blijven
volgen.

