Nieuwsbrief voorjaar 2018
Op 26 april was het zover. Bepakt en bezakt vlogen
Heidy, Mark, Alex en ik naar Malawi. Heidy en Mark
zijn vrienden van ons die de kleuterschoolprojecten en
het prachtige Malawi graag eens wilden zien en
ontdekken. Na een nachtje in Lilongwe zijn we
zaterdag de 29e naar Nkhata Bay gereisd. Een rit van
ongeveer 6u. Het voelde weer een beetje als
thuiskomen.
KLEUTERSCHOOL IN MTILIRWA
Nieuwsgierige kopjes kwamen om het hoekje van de deur
kijken toen wij aan kwamen lopen. De kinderen waren
nieuwsgierig, maar ze vonden het ook wel spannend. Ze zien
niet dagelijks blanke mensen. De kinderen die op de school
zaten toen Tine en ik hier woonden, zitten inmiddels op de
basisschool. Ook Jochem is alweer een tijdje terug in Belgie.
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KLEUTERSCHOOL IN MKANDIRA

Het was rustig op de school. Er was een
inentingsprogramma bezig waardoor veel
kinderen niet naar school kwamen.
De vorige keer toen ik hier was (sept 2016)
was er een termietenplaag op school. Een
groot deel van de vloer moest uitgebroken
worden om de termieten te bestrijden.
Gelukkig is het weer keurig hersteld en zijn
de termieten niet terug gekomen :)

Innocent heeft naast de
kleuterscholen ook een jongens
voetbalteam en een meisjes
korfbalteam. Innocent geeft
training aan beide teams en ze
spelen regelmatig wedstrijden. Hij
was erg blij met de shirts die we
voor beide teams hadden
meegenomen.

TWISTER WAS
OOK EEN GROOT
SUCCES :)

Op alle drie de scholen hebben we nieuwe speelen leermaterialen gebracht en uitgelegd. De
scholen kunnen er weer een tijdje tegenaan!

KLEUTERSCHOOL IN
SINGO

Dit blijft de school waarbij
ik even een brok in mijn
keel krijg als ik hier
aankom. Tine en ik
hebben hier ontzettend
veel tijd doorgebracht
toen we hier woonden.
Ook het weerzien van de
leerkrachten is elke keer
weer fijn. Vooral het
weerzien van Ethel en
Beatrice waarmee wij
zoveel en fijn hebben
samengewerkt. Blij dat
het zo goed gaat met hen!

Een fantastische tijd hebben we gehad in Malawi. Ook de
hulptroepen hebben volop genoten van de lieve kinderen, de
gastvrijheid van de Malawiërs en het prachtige land.

