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 Afwerking van speeltoestellen Arthur nursery 

school 

Tijdens het bezoek van Rjimke en haar vriend Alex in 

september hebben zij samen met Valson (handyman) de oude 

speeltoestellen in Singo weggehaald (zie nieuwsbrief 

september). Hierna heeft het schoolcomité samen met Valson 

nieuwe speeltoestellen geplaatst. Deze zijn ondertussen 

helemaal klaar en de kleuters vinden ze super om op te spelen. 
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Juf Sinella is bevallen! 

Juf Sinella van de kleuterschool in Singo is bevallen van een 

jongetje, Eduard! Sinella staat normaal in de klas met Grace in 

level 0. 

De aandachtige lezers hadden in de nieuwsbrief van januari 

misschien al gezien dat Sinella in verwachting was. 

Zij is begin februari op zwangerschapsverlof gegaan en is op 

17 februari bevallen van een jongen. 

In tussentijd heeft Martha haar vervangen in Singo. Martha is 

de kokkin van de school maar heeft ook een opleiding 

gevolgd in early childhood development. 

 

Stichting Chimwemwe Malawi op facebook 

De facebookpagina van stichting Chimwemwe Malawi is weer actief. 

Er staat nu een filmpje op van de muziekles met juf Beatrice  

Check facebook: www.facebook.com/chimwemwemalawi 

 



 

 

Ear clinic in Nkhata bay 

 

Het laatste jaar dat Jan Willem en Lonneke in 

Malawi verbleven hebben zij een hoorkliniek 

opgestart in een nieuwe ziekenhuis van Nkhata 

Bay. (Zie nieuwsbrieven april t.e.m. juli ‘16). Op 

het einde van hun project hebben Jan Willem en 

Lonneke geld gedoneerd aan ABC hearing 

clinic. Dit was het resterende bedrag op de 

rekening van Chimwemwe Malawi dat bedoelt 

was voor hulp aan doven en slechthorende. 

Dankzij ABC hearing clinic en Alex Ndipo wordt deze hoorkliniek verder gezet. Elke 

maand is er een oor kliniek door Liz Ottoway. 

Eind januari, begin februari kwam ABC langs met hun audiotrailer 

waarin ze betere hoortesten kunnen afnemen. Jammer genoeg had 

deze op de weg van Mzuzu naar Nkhata Bay pech. (zie afbeelding). 

Maar geraakte toch nog op tijd ter plaatse! 

Alex Ndipo had weer goed voor promotie gezorgd door overal 

affiche uit te hangen en flyers uit te delen. Hierdoor kwamen er 131 

mensen met (geh)oorproblemen naar de kliniek. (zie tabel ABC) 

 

In juni wordt er weer een drie daags Ear Camp in samenwerking met Hearing for Humanity 

georganiseerd. We houden jullie op de hoogte!  

Het is tof om te zien dat het project van Jan Willem en Lonneke nog zo goed verder loopt. 

Bedankt ABC hearing clinic en Alex Ndipo! 

  No. people 

Total consultations 131 

Hearing assessments 48 

Discharge management 35 

Fungal management 6 

People requiring hearing 
aids 

21 

Ear impressions taken 38 

    


