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Einde schooljaar 

 

Vanaf 28 juli is het hier grote vakantie. Nu zijn de scholen gesloten 
en kan iedereen genieten van een dik verdiende rust. De 
leerkrachten werken nog een weekje langer door om hun klassen 
op te ruimen, de puzzels mooi te sorteren, kapot speelgoed er 
tussen uit te halen… Het is de moment voor de grote kuis, zodat 
de klassen mooi zijn wanneer het nieuwe schooljaar aanbreekt. 
Nu is er dus rust voor de kleuters, maar ze zullen blij zijn wanneer 
de schoolpoorten weer open gaan op 18 september! Maar 
natuurlijk was er op de laatste dag nog les en moesten de kleuters 
ook hun aandacht houden bij de nieuwe lesstof... 
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The Making off: dvd voor Little by little 

 

Zoals je in vorige nieuwsbrief kon lezen, is er veel vraag naar de handboeken “little by little”. 

Om iedereen die deze handboeken wil verder te helpen, willen we graag een dvd aanbieden 

waarop de kleuters samen met de leerkrachten de liedjes uit het handboek zingen en alle juiste 

dansbewegingen uitvoeren. Maar dit vraagt wat voorbereiding. Tijdens de laatste schoolmaand 

heb ik mij verschillende keren met een camera vanachter in de klas gezet zodat ik mooie 

filmpjes kon maken… Hier al enkele foto’s van de zingende kleuters. Voor een preview movie 

kan je best facebook checken! Will be continued... 

Terugkeer naar België 

 

In Januari kwam ik naar Malawi vol zin om weer als 

vrijwilliger voor Chimwemwe Malawi te werken. Maar 

in september keer ik weer terug naar België. 

Ik heb ontzettend genoten van mijn werk voor de 

stichting en wou dat ik nog lang hier kon blijven, maar 

ben ook blij dat ik mijn familie en vrienden weer zal 

zien. De afgelopen maanden heb ik veel werk verricht 

(zoals je kan lezen in de vorige nieuwsbrieven). En dit 

zorgt ervoor dat de scholen uitstekend lopen. De steun 

die Chimwemwe geeft aan de scholen helpt zeer veel 

en daarom zoekt Chimwemwe Malawi ook een nieuwe 

contactpersoon in Malawi om alles verder in goede banen te leiden. 

Ben jij geïnteresseerd om mijn taken over te nemen? Wil jij deze uitdaging 

aangaan? Ik kan het zeker aanraden!!! 

Neem dan snel contact op met Stichting Chimwemwe Malawi 



 

 

 

De kleuters van level 0 hebben plezier op de speelplaats 

Enkele sfeerfoto’s 

 

Malawi Independence day 

 

Op 6 juli was het groot feest in Malawi. Dan vieren 

ze hier de onafhankelijkheidsdag. Het is één van de 

belangrijkste feestdagen in Malawi. Malawi verwierf 

onafhankelijkheid van de britten op 6 juli 1964 en 

vierde dit jaar daarom hun 53ste 

onafhankelijkheidsdag. 


