Nieuwsbrief voorjaar 2020
Hoe gaat het op de Arthur Nursery School en de scholen van
Hearth of Joy? En hoe zit het met corona in Malawi?
In deze nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte brengen.
Ook willen we jullie voorstellen aan een belangrijk persoon voor
ons in Malawi: Pricilla Ngwira.
Maar we starten alvast met mooi nieuws. Chimwemwe Malawi
bestaat alweer 10 jaar!
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www.chimwemwe-malawi.org
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Chimwemwe Malawi bestaat 10 jaar!
In de zomer van 2009 vertrokken Tine en ik voor het eerst
naar zuidelijk Afrika. Al backpackend reisden we van ZuidAfrika door Mozambique, Malawi en Zambia. We wilden sfeer
proeven, de landen ontdekken en praten met lokale mensen.
We wisten namelijk al dat we voor een aantal jaren
vrijwilligerswerk wilden doen in één van deze landen. We
waren er bij thuiskomst al snel over uit dat het Malawi ging
worden. Het prachtige land, de zeer vriendelijke mensen en
ook de enorme armoede heeft ervoor gezorgd dat we onze
hulp wilden aanbieden in dit land.

In april 2010 vertrokken Tine en ik (beide leerkracht
basisonderwijs) voor 2 weken naar Nkhata Bay om te kijken
op welke manier wij een steentje konden bijdragen aan het
onderwijs in Malawi. Er bleek grote behoefte te zijn aan hulp
in het kleuteronderwijs. We kwamen in contact met Crosby
Ngwira, een prachtige man die we later onze Afrikaanse
vader noemden. Zo noem ik hem nog steeds. Ada (vader)
Crosby. Hij heeft ons kennis laten maken met de Arthur
Nursery School (ANS). Crosby is bestuurslid van deze
kleuterschool. Tine en ik voelden ons er thuis en wilden de
leerkrachten die zich voor 100% inzetten de hulp bieden die
ze verdienden.

BOUW ANS 2010

CROSBY, TINE EN KIDS

Op 9 november 2010 vertrokken we dan echt :). Een groot
avontuur tegemoet!
IN DE NIEUWE SCHOOL

CHINDOZWA 2011

MKANDIRA 2012 (HOJ)

MTILIRWA 2012 (HOJ)

Met heel veel plezier hebben wij op de Arthur Nursery School gewerkt. Met een
lach op ons gezicht gingen we er elke dag naartoe om de leerkrachten een
training te geven en om een prachtig schoolgebouw te bouwen.
Op den duur werden we overbodig in Singo en zijn we in de buurt op zoek gegaan
naar een andere plek waar ze onze hulp konden gebruiken. We kwamen in contact
met Innocent en Wakisa die ook een groot hart hadden voor de kleuters van
Malawi. Heart of Joy (HOJ) heet hun stichting. Ook op deze schooltjes hebben
we de leerkrachten training gegeven. Inmiddels waren we ook begonnen met het
schrijven van een bruikbare handleiding voor kleuteronderwijs. ‘s Zomers deden
we vakantieactiviteiten en op de dinsdag– en donderdagmiddag deden we sport–
en spelactiviteiten met soms wel 100 kinderen in het dorp Chindozwa.
Nog steeds ben ik enorm trots op hetgeen Tine en ik hebben bereikt. Vele
leerkrachten hebben we mogen opleiden, 3 prachtige schoolgebouwen gebouwd
en een heel bruikbare handleiding geschreven voor 2 leerjaren. Deze handleiding
`Little bij Little` wordt al op vele schooltjes door heel het land gebruikt. En nog
steeds komen er zo nu en dan nieuwe aanvragen binnen. Gelukkig hebben we nog
een voorraadje in huis.

Afgelopen 5 maart was het alweer 7 jaar
geleden dat Tine is gestorven. Tine wordt enorm
gemist, maar ze geeft ons ook de kracht om ons
te blijven inzetten voor de kleuters in Malawi.
En wat zijn we blij dat de scholen nog steeds
vele kinderen aantrekken en dat deze kinderen
mede dankzij Tine een goede start kunnen
maken in hun leven.

ARTHUR NURSERY SCHOOL
Vanuit de Arthur Nursery School komen eigenlijk altijd goede
berichten. Ze zijn tevreden met het aantal kinderen en hun
leerprestaties. 122 kinderen zitten er nu op deze school, verdeeld
over 3 klassen. Level 0 heeft 46 kinderen en 2 leerkrachten, level 1
heeft 42 kinderen met 1 leerkracht en level 2 heeft 34 kinderen met
1 leerkracht.
Ook de kinderen die doorstromen naar de basisscholen doen het
goed. De leerkrachten merken dat de kinderen voorlopen in hun
ontwikkeling ten opzichte van de kinderen die geen kleuteronderwijs
hebben gehad of naar een andere kleuterschool zijn geweest.
De leerkrachten en het schoolbestuur bedanken ons vaak voor onze
hulp (ook heel veel dank aan alle donateurs uiteraard), maar wij
bedanken hen ook voor hun blijvende inzet en de liefde voor de
kinderen.

SCHOLEN HEART OF JOY

Ook de scholen van Heart of Joy lopen goed. De klassen zitten vol en de
leerkrachten geven vol passie les aan de kinderen van Mkandira (59 kinderen
verdeeld over 2 klassen) en Mtillirwa (83 kinderen verdeeld over 2 klassen).

Ze hadden alleen op de scholen weer last van termieten. Sommige planken
waren volledig opgegeten door deze beestjes. Alles is gelukkig weer hersteld
dus de gebouwen zijn weer stevig.
Innocent heeft vorig jaar een stuk land gekocht bij Mzimba. Regio Mzimba is
een hoger gelegen gebied waar het koeler en vochtiger is. Hier kunnen de gewassen veel beter groeien dan in Nkhata Bay.Op dit stuk land verbouwt hij
o.a. pinda’s om hier later pindakaas van te kunnen maken voor de verkoop. Op
deze manier hopen wij dat de scholen een eerste stap maken om een beetje
geld binnen te halen en daardoor minder afhankelijk worden van ons. Helaas,
zoals alles in Malawi, kost ook dit veel tijd. Er zijn ziektes geweest in de
planten waardoor de oogst veel minder was dan gehoopt. Er worden nu ook
mais en sojabonen verbouwd om pap voor de kinderen van te kunnen maken.
Door de droogte van vorig jaar is er schaarste aan voedsel en ook zijn de
prijzen hierdoor gestegen.
Ook vanuit deze scholen worden
we heel erg bedankt voor de
steun die ze al jaren van onze
Stichting krijgen. We hopen dat
we nog vele kinderen van goed
onderwijs kunnen voorzien.

Land bij aankoop

Land na verbouwing

CORONA IN MALAWI
Het ziet er naar uit dat de verspreiding
van corona in Malawi tot nu toe meevalt.
De scholen zijn al dicht vanaf begin april.
(Waarschijnlijk gaan ze weer open op 13
juli as.)
Mensen hebben advies gekregen van de
VN hoe met elkaar om te gaan en hoe om
te gaan met de hygiëne. Ze hebben
geleerd hoe ze zichzelf, hun families en
hun land veilig kunnen houden. Maar dit gaat uiteraard heel anders dan bij
ons. De families wonen veel bij elkaar, schoon water is niet altijd
voorhanden, vele mensen gebruiken dezelfde waterpomp en zeep is een
luxeproduct. We zijn daarom heel blij te horen dat het virus ondanks dat
niet als een gek om zich heen grijpt. De meeste mensen die positief getest
zijn lijken mensen te zijn die terug kwamen uit het buitenland, met name
uit Zuid-Afrika.
Ondanks het geringe aantal mensen die besmet zijn met het coronavirus zal
de economische impact van de coronacrisis waarschijnlijk erg groot zijn.
Toeristen blijven weg waardoor vele inkomsten van de lokale bevolking
wegvallen.

Op de website van UNICEF-Malawi staat een verontrustend artikel. De
titel luidt; ‘COVID-19 kan miljoenen kinderen tot kinderarbeid dwingen.’
Kinderarbeid is sinds het jaar 2000 met 94 miljoen gedaald, een winst die
nu wordt bedreigd.
In tijden van crisis wordt kinderarbeid voor veel gezinnen een copingmechanisme, aldus UNICEF-directeur Henrietta Fore. Naarmate de
armoede toeneemt, scholen sluiten en de beschikbaarheid van sociale
voorzieningen afneemt, worden er meer kinderen op de arbeidsmarkt
gedrukt. Nu we de wereld na COVID opnieuw uitvinden, moeten we ervoor
zorgen dat kinderen en hun families de instrumenten hebben die ze nodig
hebben om soortgelijke stormen in de toekomst te doorstaan.
Kwaliteitsonderwijs, diensten voor sociale bescherming en betere
economische kansen kunnen gamechangers zijn.
(bron: https://www.unicef.org/malawi/ )

PRICILLA NGWIRA
We willen jullie graag voorstellen aan Pricilla
Ngwira, de dochter van Crosby (onze Afrikaanse
vader).
Pricilla is de afgelopen jaren al een belangrijk
contactpersoon voor ons geweest in Malawi. De
leerkrachten en bestuursleden van de Arthur
Nursery School zijn niet zo thuis in het werken
met computers en informatie doorspelen via
internet. Daarom heeft Pricilla deze taak vrijwillig
op zich genomen. Ze is ook erg betrokken bij de
Arthur Nursery School.
Pricilla is een hele slimme jonge vrouw van 24 jaar oud en heeft een dochtertje,
Elisabeth van 1,5 jaar. Omdat ze een goede leerlinge was op de middelbare
school heeft de regering haar aangeboden de opleiding tot leerkracht
basisonderwijs grotendeels te vergoeden. Dit gebeurt in meerdere sectoren in
Malawi, omdat de meeste mensen zelf geen opleiding kunnen bekostigen. Dit
betekent wel dat sommige Malawiërs een beroep opgelegd krijgen en dus een
opleiding gaan doen waar ze niet zelf voor hebben gekozen. Dat is ook in Pricilla
haar geval zo geweest. Daarnaast kan ze niet goed rondkomen van het loon dat
ze verdient. Haar inkomen moet ze delen met haar hele familie.

Pricilla werkt nu tijdelijk als leerkracht basisonderwijs, Maar heeft de wens om
het diploma Bachelor of Arts in Secondary Education English. Ze heeft de
aanvraag gedaan om geselecteerd te worden op de St. John The Baptist
University in Lilongwe (https://www.dmisjbu.edu.mw/). Ze is hiervoor geselecteerd
maar heeft niet de middelen om het schoolgeld te betalen.
Omdat Pricilla een contactpersoon ter plaatse wil zijn en ze zo betrokken is bij
onze Stichting hebben wij besloten haar opleiding te bekostigen. Ze wil na
afronding van de opleiding o.a. graag voorlichting geven op verschillende scholen
(ook op de scholen van onze Stichting). Ze blijft dus naast de andere
werkzaamheden die ze gaat verrichten na de opleiding ook zeker beschikbaar op
de Arthur Nursery School.
Pricilla was ontzettend blij dat ze de kans krijgt om deze opleiding te kunnen
doen! Waarschijnlijk kan zij ook starten op 13 juli.

