Nieuwsbrief 1 2021
Om te beginnen willen we jullie bedanken voor
de blijvende interesse in Stichting Chimwemwe
Malawi. Omdat er al langere tijd geen Belg of
Nederlander ter plaatse is in Nkhata Bay, kunnen
we jullie niet met regelmaat nieuws brengen.
Maar we kunnen jullie wel vertellen dat de
Stichting nog springlevend is en de scholen
goede resultaten laten zien! Wij zijn trots op de
inzet van de lokale schoolmedewerkers. Ze doen
enorm hun best om de kinderen een mooie
toekomst te bieden.

Kleuterscholen Hearth of Joy
Ondanks het feit dat de coronabesmettingen in
de voorbije maanden leek mee te vallen, heeft
Innocent afgelopen zomer toch corona gehad.
Hij is behoorlijk ziek geweest en heeft ruim een
maand in quarantaine gezeten. Hij heeft vooral
zijn kinderen heel erg gemist, zegt hij. Maar
gelukkig is Innocent weer helemaal hersteld en
zet hij zich weer
volledig in voor
de kleuterscho–
len van Heart of
Joy.
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Op 12 oktober zijn alle scholen in Malawi weer geopend. De
kinderen waren blij dat ze weer naar school mochten gaan. Alleen
maar thuis zitten verveelt snel en thuisonderwijs zoals wij dat
tijdens de lockdown kennen, was er niet. Op school worden er leuke
activiteiten georganiseerd en kunnen de kinderen spelen en leren
met echt speelgoed. De kinderen gaan altijd met veel plezier naar
school.

Vorige week zijn er weer verschillende herstelwerkzaamheden
verricht. De termieten hadden weer huisgehouden in de planken
van de school en de wind had het dak
van de school in Mtilirwa er deels
afgewaaid. Ook zijn de muren weer
fris blauw geschilderd.

Kleuterschool in Singo
Behalve de kinderen zijn ook de
leerkrachten blij dat ze de deuren van
de scholen weer hebben mogen openen.
De meeste kinderen zijn teruggekomen,
maar er zijn ook ruim 20 kinderen
doorgestroomd naar de basisschool.

Fannie
Naast het mooie nieuws dat de scholen weer geopend zijn en
dat het goed gaat op de scholen is er ook verdrietig nieuws.
Onze lieve kokkin Fannie Kanyaso is na een kort ziekbed op
woensdag 25 november overleden. Ze is 67 jaar geworden.
Fannie werkte al sinds begin 2011 op de Arthur Nursery
school en was de moeder van de school.
Al die jaren heeft ze vijf dagen per week
alle kinderen van een heerlijk bord
voedzame pap
voorzien.
‘We lost a
Hero’, zeggen
ze vanuit
Malawi!

COVID-19 Malawi

(bron: UNICEF)

In slechts een paar maanden tijd heeft de Coronavirus-ziekte of COVID-19 de
levens van kinderen over de hele wereld op zijn kop gezet. Honderden miljoenen gingen / gaan niet naar school. Ouders en verzorgers zijn hun baan
kwijtgeraakt. Grenzen zijn gesloten.
In Malawi waren er op 22 december nu 6202 bevestigde gevallen en 187 sterfgevallen (bron: website van het ministerie van Volksgezondheid).

UNICEF ondersteunt de regering van Malawi bij het ondersteunen en versterken van de nationale voorbereidings- en responsactiviteiten van COVID 19 in het land.
UNICEF werkt ook samen met het Bureau van de VN-Resident Coördinator
en met de WHO, VN-agentschappen en andere ontwikkelingspartners. Ze
zorgen voor preventieve maatregelen in gemeenschappen in Malawi met risicocommunicatie, het verstrekken van handwasbenodigdheden, hygiëne- en
medische kits aan gezondheidsinstellingen en het monitoren van de impact
van de uitbraak om de continuïteit van zorg, onderwijs en sociale diensten te
ondersteunen. UNICEF schakelt media en belanghebbenden in om verkeerde
informatie aan te pakken, zodat kinderen, zwangere vrouwen en hun gezinnen weten hoe ze COVID-19 kunnen voorkomen.

PRICILLA NGWIRA
Op 20 december is Pricilla
gestart met haar studie.

eindelijk

Door corona waren de scholen gesloten
en na opening van de universiteit heeft
Pricilla 2x malaria gehad waardoor ze
nog meer vertraging heeft opgelopen.
Maar ze is van start gegaan :)
Pricilla woont nu in Lilongwe. De
huisvesting is door de universiteit
geregeld. Gelukkig kan ze ook zo nu en
dan naar huis omdat het mogelijk is om
onderzoekswerk te doen in Mzuzu.
(Lees meer over Pricilla in
nieuwsbrief van voorjaar 2020.)

de

En tot slot
Er is 2 weken geleden weer een prachtige bestelling de
deur uitgegaan van 10 lespakketten.
Heel veel dank aan Stichting
honour2live :) We wensen de
leerkrachten in Malawi alvast veel
plezier met de pakketten.

