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Het jaar 2017 laten we al bijna achter ons. Dit is alweer de laatste 

nieuwsbrief van dit jaar. 

Afgelopen maanden zijn we in België en Nederland druk bezig 

geweest met het inpakken van pakketten voor bij de 

handleidingen die we naar Malawi versturen (zie hoofdpagina 

van onze website) 

Gerrie Kasbergen een kleuterleerkracht uit Nederland woont al 

ruim een jaar in Malawi. Ze woont in de stad Mzuzu en geeft 

training aan kleuterleerkrachten in Mzuzu en omstreken.  Toen ze 

per toeval onze boeken en lespakketten zag op een schooltje in 

Malawi wilde ze hier graag meer van weten. Ze heeft contact met 

mij (Rjimke) opgenomen en na een leuk skype gesprek werd ze 

nog enthousiaster. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?  

Vanaf januari 2018 gaat Gerrie aan de hand van de Little by Little 

handleidingen cursussen geven aan vele schooltjes in de regio 

Mzuzu. Ze bestelde 80 boeken met lespakketten van elk level. Dat 

betekend dat er 160 pakketten richting Mzuzu zijn vertrokken!!! 

 

Hier gaan al die 

dozen naartoe. 

Mzuzu. 

47 km van  

Nkhata Bay.  

De dozen staan allemaal 

klaar voor vertrek  :) 

Er zijn 200 nieuwe 

boeken gedrukt. 

http://www.chimwemwe-malawi.org
mailto:chimwemwemalawi@gmail.com


 

 

 VOORDAT WE AL DIE PAKKETTEN KONDEN VERSTUREN IS ER HEEL WAT WERK 

VERRICHT.   GELUKKIG KWAM ER HULP VANUIT VERSCHILLENDE HOEKEN!! 

Het meidenweekend in België met de vriendinnen 

van Tine werd nuttig besteed :) Lamineren en vor-

men uitknippen! 

Ook in Zutphen wordt er hard gewerkt. Lamineren 

en kleuren sorteren. 

Logés zijn weer welkom wanneer alle pakketten zijn 

ingepakt ;)  

In de keuken wordt het alfabet gesorteerd. 

 Bericht uit Malawi 
Terwijl hier de sneeuw, regen en hagelste-

nen uit de lucht komen is het in Malawi 

juist droog en erg warm.  

De klassen van de HOJ scholen zitten elke 

dag vol. 40 kinderen per groep is helemaal 

niet gek. Het is dus hard werken voor de 

leerkrachten. Gelukkig doen ze het met 

veel plezier en gaan de kinderen graag naar 

school! 

Deze foto kreeg ik doorgestuurd. Met 35° een muts op (kindje links onder)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TOT VOLGEND JAAR! 

Jochem woont dan wel niet meer in Malawi, hij wil (gelukkig) nog 

geen afstand doen van Stichting Chimwemwe Malawi! 

In Mei dit jaar kregen we de vraag van Hivset Turnhout of we geïnteresseerd waren in een mogelijke 

samenwerking met hun scholieren. 

In het schooljaar 2017-2018 starten zij met een project over klimaatproblematiek en waren op zoek 

naar een project in het zuiden waar ze verhalen mee konden uit wisselen en waar zij geld voor kon-

den inzamelen om een wezenlijk verschil te kunnen betekenen tegen klimaatopwarming. Na wat ge-

brainstorm en heen en weer te mailen, zagen we dat er veel raakvlakken zijn waar we elkaar kunnen 

vinden. 

Hun leerlingen kunnen veel leren over het leven in Malawi en dat de bevolking al echt afziet van de 

klimaatopwarming. Zo krimpt het Malawimeer al een tijdje door mindere regen, waardoor er een 

water tekort dreigt en er ook elektriciteitsproblemen zijn. Door de ontbossing zijn er in het grilligere 

regenseizoen meer modderstromen en zijn de resultaten in het oogstseizoen tegenvallend. 

Deze problemen hebben ook effect op de Arthur Nursery School: duurdere producten voor de dage-

lijkse portie pap, donkere klassen tijdens blackouts en minder leerlingen tijdens het regenseizoen. 

Hivset Turnhout zag hier verschillende punten waar zij hun leerlingen in kunnen onderwijzen en 

waar ze achter kunnen staan om geld in te zamelen. 

Uit 5 ingestuurde projecten werd 

Chimwemwe Malawi gekozen als 

partner! 

Vrijdag 17 november ging ik 

(Jochem Brosens) meer uitleg ge-

ven aan de 120 leerkrachten van 

Hivset Turnhout zodat iedereen 

op school mee is in het verhaal 

van Chimwemwe Malawi. 

Vanaf nu kan de samenwerking 

opgestart worden. Meer nieuws 

zal u hierover zeker kunnen lezen 

in de volgende nieuwsbrieven.  

 


