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Nieuwsbrief zomer 2013 

 
Vrijdag 21 juni zijn mijn vader Sietze Sipma en ik naar Malawi 
gevlogen om daar voor 5 weken te verblijven. Er was veel te doen 
zoals opruim- en kluswerk en een paar nieuwe leerkrachten 
moesten wegwijs worden gemaakt. De bouw van de school in 
Mtilirwa is flink opgeschoten en zijn er speeltoestellen geplaatst 
bij onze beide scholen. 
 
Terug in Malawi 

Na een goede vlucht met een overstap in Nairobi, Kenia zijn we zaterdagmiddag 22 juni 
aangekomen in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Voor mij een thuiskomen met een naar 
verdrietig gevoel. Vooral het toekomen bij ons huis. Het is leeg zo zonder onze vrolijke Tine.  
De eerstvolgende dag stonden de 4 leerkrachten van onze school in Singo voor de deur. Na 
schooltijd zijn ze gelijk naar ons huis gekomen. Ik vond het fijn om hen weer terug te zien en 
bijzonder dat ze zo spontaan langs kwamen. De dagen erna hebben we nog vele andere mensen 
terug gezien die ons de afgelopen jaren dierbaar zijn geworden! 
In de 5 weken dat mijn vader en ik in Malawi zijn geweest heb ik enorme steun ervaren van de 
mensen daar. Ook in Malawi wordt Tine enorm gemist! Er werd ook gezegd: we zullen nooit 
alleen jouw naam noemen, het zal altijd Rjimke en Tine blijven. We zullen jou ook nooit als 
individu zien. Als we over jou praten of aan jou denken dan praten en denken we ook  
automatisch aan Tine! Ook uitten de mensen hun dankbaarheid voor wat Tine en ik de 
afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ik kan na deze weken ook zeggen dat ik trots ben op wat 
Tine en ik hebben bereikt. Ik ben 3½ maand weggeweest en alles is ook zonder ons 
doorgegaan zoals het hoort te lopen. Sommige Belgen en Nederlanders stonden er in het 
begin een beetje sceptisch tegenover: ‘zal het project niet weer in elkaar storten als jullie er 
niet meer zijn’? Maar zoals de meeste mensen, hadden ook Tine en ik er alle vertrouwen in dat 
dat niet zou gebeuren. We hadden goed nagedacht over de opzet en hebben het nu zelf 
kunnen ervaren: ‘het loopt ook als wij er niet zijn’. Ook de lespakketten met handboeken voor 
leerkrachten die Tine en ik hebben gemaakt en geschreven worden al door verschillende 
scholen in Malawi gebruikt. Er worden er zelfs al bijbesteld door scholen vele kilometers bij 
Nkhata Bay vandaan! 
   
Bouw van de school in Mtilirwa 

De eerste keer dat we langs kwamen bij de bouw waren we blij om 
te zien hoe goed ze al opgeschoten waren. De golfplaten lagen 
ondertussen op het dak en er waren verschillende mensen aan het 
werk in de school. Ze waren bezig met het egaliseren van de vloer, 
sleutelen aan de deuren en het inmetselen van de sierblokken voor 
de ramen. Voor de ramen hadden Tine en ik gekozen voor 
sierblokken omdat dit sterker is dan de glazen ramen die ze hier 
kennen. Het geeft iets minder licht door, maar door onze ervaring 
in Singo, hebben we toch hiervoor gekozen.  
Een paar dagen voor ons vertrek was er al weer een groot verschil 
te zien met de eerste keer dat we langs kwamen. Innocent wilde 
het zover mogelijk af hebben voor ons vertrek, en dat is gelukt! 
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De ramen waren allemaal klaar, de betonvloer was gestort, de muren gepleisterd en gewit. Het 
zag er goed uit. We zijn blij te zien hoe goed Innocent de leiding van de bouw op zich neemt. 
Hij registreert ook alles keurig, zodat wij precies kunnen zien waaraan het geld wordt 
besteedt. De school zal nog niet helemaal klaar zijn als de kinderen in september hun intrek 
nemen, maar het schiet wel behoorlijk op. In oktober komt Tina Wentink (iemand van de 
groep vliegende meubelmakers van vorig jaar juli) naar Mtilirwa om daar samen met lokale 

jongeren meubeltjes te 
maken voor de nieuwe 
school.  

 

 

Leerkrachten opleiden in Singo 

Door enig verloop van leerkrachten van de scholen van 
‘Heart of joy’ ben ik een aantal dagen bezig geweest met 
het wegwijs maken van de nieuwe leerkrachten. Ook heb ik hen meegenomen naar de school in 
Singo. Dit zal tevens de leerschool worden voor nieuwe leerkrachten. De leerkrachten in 
Singo weten wat ze doen en waar ze over praten. Ze weten precies hoe te werken met het 
handboek en het reilen en zeilen op de kleuterschool. Nieuwe leerkrachten kunnen veel van 
hen leren. Ook de leerkrachten van de nieuwe school van Innocent zullen begin september nog 
een paar dagen meedraaien op de Arthur nursery school in Singo. 

 
 

Zaadjes zaaien 

De zaadjes die ik had gekregen tijdens de 

begrafenis van Tine (zie nieuwsbrief mei) 

hebben de kinderen van de school in Singo 

rondom de school gezaaid. Na een 

gesprekje over Asambizi Tine (juf Tine) 

hebben eerst de kinderen van de jongste 

groep en daarna de kinderen van de 

oudste 2 groepen de zaadjes rondom de 

school gestrooid. De kinderen mochten 

zelf een plekje kiezen voor hun zaadjes.  
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Nieuwe speeltoestellen 

Voor onze terugkeer in oktober wilden Tine en ik graag duurzame speeltoestellen laten 
plaatsen bij allebei de scholen. Singo heeft al wel een aantal speeltoestellen, maar dat zijn 
houten speeltoestellen en die zullen niet nog jaren lang mee gaan. Tevens zijn er zoveel 
kinderen op die school dat er nog best een paar toestellen bij konden. Op vrijdagochtend  12 
juli zouden de speeltoestellen geleverd worden vanuit Blantyre. Toen we daar ’s ochtends rond 
7 uur aankwamen, zagen we 3 ‘vreemde’ mannen. Dit bleken de installateurs te zijn. Het was 
nog even wachten op de vrachtwagen met de toestellen, maar de mannen konden vast beginnen 
met graven van gaten en het plaatsen van het onderstel voor de spinner die zij hadden 
meegenomen. Na vele telefoontjes die dag om te vragen waar de vrachtwagen bleef, kregen 
we ’s middags te horen dat die nog in Lilongwe (6 uren rijden bij Singo vandaan) was waar ze 
ook iets moesten leveren. De installateurs zijn dus maar weer naar hun lodge gegaan waar ze 
logeerden en de leerkrachten en wij zijn weer huiswaarts gekeerd. De volgende ochtend werd 
ik gebeld met het nieuws dat de speeltoestellen waren aangekomen. We zijn daarom weer 
naar de school gegaan en ’s middags waren alle toestellen bij beide scholen geplaatst. Helaas 
voor de kinderen moest het beton eerst een week uitharden voor er op gespeeld mocht 
worden èn het is vakantie, dus moesten ze sowieso nog wel even wachten.   

 

 

 

Muurschildering 

Ons mooie logo is nu van een grote afstand te zien op 
de school in Singo. De leerkrachten en het 
schoolcomité hadden ons al meerdere malen gevraagd 
om op de school te schilderen dat het door mensen 
uit België en Nederland is gesponsord. Daarom 
hebben we hiervoor een lokale man gevraagd dit voor 
ons te doen. Dezelfde schilder zal dit ook op de 
nieuwe school in Mtilirwa schilderen als het gebouw 
af is.  
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Afscheid, maar niet voorgoed 

De 5 weken in Malawi zijn voorbij gevlogen! We hebben het elke dag druk gehad. De dag om 
afscheid te nemen kwam dan ook veel te snel. We hebben een hele groep mensen bij ons thuis 
uitgenodigd voor een lunch. Na lekker te hebben gegeten, verschillende speeches en een 
groepsfoto moesten we toch dag zeggen. Tine en ik hebben daar een heel leven opgebouwd en 
veel vrienden gemaakt. Het was moeilijk dit achter te laten. Ook voor de mensen daar was het 
een emotioneel moment. Gelukkig zijn er een aantal mensen die kunnen e-mailen en heb ik mijn 
Afrikaanse zusjes geleerd hoe ze een mail kunnen sturen. Op deze manier kunnen we contact 
blijven houden. Ook ga ik zeker volgend jaar zomer terug naar Malawi om de scholen en de 
mensen weer terug te zien!  

 
Ons project blijft bestaan! 

Ik wil nog een keer noemen dat het project van Tine en mij niet stopt! We zullen de scholen 
financieel blijven steunen. De leerkrachten en andere medewerkers krijgen maandelijks een 
salaris vanuit de stichting, kinderen krijgen dagelijks een bord pap, schoolmaterialen moeten 
aangeschaft worden en herstelwerkzaamheden moeten gefinancierd worden. 
 
Ook wil ik u laten weten dat we waarschijnlijk nog een school gaan bouwen voor Innocent. 
Zoals u op foto’s onderaan deze nieuwsbrief kan zien, hebben de kinderen van de school in 
Mkandira veel te weinig ruimte om te kunnen spelen. Nu we hebben gezien hoe keurig 
Innocent alles regelt en registreert hebben wij er vertrouwen in dat we dit vanaf een afstand 
kunnen regelen. We hopen daarom ook dat u vertrouwen blijft houden in Chimwemwe Malawi 
en dat u ons blijft steunen met het werk dat we doen in Malawi!  

 
Lonneke en Jan Willen zullen begin oktober de oversteek maken om 
hun project de Greenshop te starten onder stichting Chimwemwe 
Malawi. Ze zullen ook de projecten van Tine en mij blijven volgen en 
contact persoon worden voor de mensen van ons project!  


