Einde schooljaar
Zoals vermeld in vorige nieuwsbrief is het momenteel
ook grote vakantie in Malawi. Voordat de leerkrachten
van hun welverdiende rust konden genieten, hebben ze
nog hun klassen opgeruimd en alles nagekeken. De
klassen zien er weer stralend uit en zijn klaar voor een
nieuw schooljaar vol spelende en ontdekkende kinderen.
Maar ook Valson heeft hard gewerkt in de vakantie. Voor
hem was dit de ideale moment op klussen uit te voeren
zonder dat de kinderen rondlopen. Hij kon ongestoord
werken...
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Jaarproject Basisschool Doornstraat
Basisschool Doornstraat in Brugge heeft in schooljaar 2016/2017 doormiddel van
verschillende acties en activiteiten geld ingezameld voor Chimwemwe Malawi.
Alle leerkrachten en kinderen waren hierbij actief betrokken.
Er werd oa. een sponsorloop georganiseerd en de kinderen konden genieten van
een (h)eerlijk ontbijt.
Tine had een meterkindje, Eleanore. Eleanore is een leerlinge van Basisschool
Doornstraat en mocht samen met oa. Luc en Andrea de ouders van Tine een
fantastische check in ontvangst nemen.

Namens Chimwemwe Malawi: TAWONGA OKONGWA! (Heel erg bedankt!)

(h)eerlijk ontbijt
Sponsorloop

Eleanore zo trots als een pauw 

Pc training voor de kleuterleerkrachten van Singo
Zoals je in vorige nieuwsbrief kon lezen, keer ik begin september terug naar
België. Om de communicatie met de kleuterscholen en de leerkrachten te
versterken zijn wij deze maand druk bezig geweest met een training voor de
leerkrachten. Nu kunnen zij gemakkelijk mailtjes sturen naar Chimwemwe
Malawi in Nederland en België.

Ze hebben er ondertussen al verschillende dagen opzitten en het gevoel van de
muis begint goed te vlotten, maar ook het vinden van de juiste letters op het
toetsenbord gaat steeds sneller en sneller. Het enigste wat ze nog moeten doen
is blijven oefenen. Want oefening baart kunst.

Vernieuwde bandenmuur
In de nieuwsbrief van februari ’17 kon je lezen
dat er nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst.
Jammer genoeg was de bandenmuur niet stevig
genoeg voor het regenseizoen. Door het
stilstaande water in de banden was dit een
ideale broedplaats voor muskieten. Nu heeft
Valson er gaten doorgeboord en heeft hij deze
stap voor stap terug opgebouwd. Juist op tijd voor het nieuwe schooljaar!

