Nieuwsbrief 12 januari 2011
Teacher training
Zoals verteld in de vorige nieuwsbrief waren wij in december
uitgenodigd om een aantal dagen een teacher training bij te
wonen voor leerkrachten van kleuterschooltjes in Mzuzu en
omgeving. Het was een leuke ervaring. Leuk ook om te zien hoe gemotiveerd de
leerkrachten waren. Ze willen zich allemaal graag inzetten voor de kleuters van
Malawi, terwijl ze bijna niks betaald krijgen. Ze hebben tijdens deze cursus allerlei
handreikingen aangeboden gekregen, maar het zal heel moeilijk werken blijven zonder
materialen. Wel hebben ze geleerd hoe je speelgoed en materialen kan maken van
lokale spullen, maar helaas waren de meeste dingen niet erg duurzaam en kost het veel
tijd om dit allemaal in elkaar te frutselen. We vragen ons af of het in de praktijk
uitgevoerd zal worden. Er werd vooral de
nadruk gelegd op het feit dat je ook met
weinig materiaal veel kan doen... maar het
schooltje daar was dan wel weer uitgerust
met
geïmporteerde
materialen,
1
leerkracht per 10 kinderen... Een beetje
heel erg krom dus!
Tijdens het thema lessenplanning werd er
zo’n dik uur gepraat over het belang van
het plannen van je lessen, tot de leider te
kennen gaf dat je helemaal je lessen niet
hoeft te plannen... Volgens hem moet je de kinderen observeren en 1 op 1 gesprekjes
voeren over datgene waar het kind mee speelt. Tja, ‘voer’ dat maar eens uit in een klas
met 40 kinderen, zonder speelgoed...
Niet elk item was even leerzaam, maar we kunnen zeker een aantal dingen gebruiken
bij ons eigen schooltje en de training die wij gaan geven in Singo.
Kerst
Om een beetje in de kerstsfeer te komen en iets gezelligs te doen met een aantal
kinderen uit Singo leek het ons leuk om kerststerren te maken. Maar ja, hiervoor
hadden we natuurlijk wel het een en ander aan materiaal nodig. In Mzuzu hebben we
kinderscharen kunnen vinden, maar geel papier...nergens te vinden, dus dan maar een
paar gele stiften en wit papier. En dan nog de glitters, want zonder glitters zijn het
natuurlijk geen echte kerststerren. Gelukkig hadden we nog een glanzend omhulsel
bewaard van een pak kauwgom. Na dat in mini snippertjes te hebben geknipt hadden
we onze glitters! Je moet hier extra creatief zijn en gelukkig bewaren we van alles (je
weet maar nooit of het ooit van pas komt  ). Dan op naar Singo. Er werd een matje
uitgespreid op het gras bij Crosby in de tuin waar we op konden zitten knutselen. Het
plan was om alleen met ‘kleine’ kinderen sterren te maken, maar het voorbeeld van een
glitterende ster sprak ook de jongeren en volwassenen wel aan, dus ook zij gingen
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kleuren, knippen en plakken. Vooral het knippen was een erg moeilijke taak. Zelfs de
‘groten’ vonden het moeilijk om op de lijn te knippen. Toch zag je iedereen genieten
van dit gezellige knutseluurtje. Ook wij genoten volop! Weer even iets anders dan al
dat computerwerk... én voor een aantal mensen in Singo een mooie kerstversiering,
voor ons een mooie kerstkaart!
En toen was het 25 december...KERST! Kerstvieren in het warme Malawi is toch een
hele andere belevenis dan in het koude België of Nederland. In eerste instantie heb
je hier niet de kerstgekte in de winkels en
ook in de huizen is niks van kerstsfeer te
bekennen (behalve in een paar huizen van
Singo natuurlijk met een sprankelende ster
:). Maar wij hebben niks te klagen gehad. Wij
hebben lekker gebrunched, we hebben een
paar uur op het strand doorgebracht (het
strand was bom en bom vol!) en ’s avonds een
heerlijk lopend buffet in een restaurant. En
dat voor maar 1.200 kwacha pp (€6,00) 
Bouw
De bouw van de school gaat gestaag verder. De muren hebben het daklevel bereikt,
afgelopen maand is de fundering van de leerkrachtenkamer/opslagruimte gelegd en
ook daar staan inmiddels de muren recht.
Tijdens ons ‘uitje’ naar Mzuzu waren ze in de
klaslokalen 3 ramen vergeten. En ja, er staat
echt op de bouwtekening dat elk lokaal 4
ramen moet hebben...dus maar weer een paar
stukken muur uit moeten breken. ‘Gelukkig’
zijn de muren hier
niet zo heel erg
stevig en kostte het
niet veel moeite .
We hopen dat ze zo snel mogelijk bezig gaan met het
geraamte van het dak. Daarna kunnen de golfplaten gelegd
worden en dan schiet het echt op ! Het begint al op een
school te lijken. We kijken er naar uit om daar zelf aan de
slag te gaan. Eerst mooie (educatieve) tekeningen op de
muren schilderen en dan de uitdaging aangaan om er een
goed lopende leerzame school van te maken!
Materialen en lesprogramma maken
Momenteel hebben wij het dagelijks druk met materialen bedenken en maken (of wat
we moeten laten maken) Bijv. stempels van hout en rubber, blokken, knijpkaarten,
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poppen en knuffels naaien, een paar auto’puzzel’banen enz. Veel materialen en
speelgoed is hier helaas niet te krijgen. En ipv de slappe materialen die ze op de
training lieten zien willen wij duurzame materialen hebben voor ‘onze’ school. Een
aantal dingen kunnen we zelf maken of samen met moeders, een aantal dingen kunnen
we laten maken, maar ook zouden we graag veel puzzels en prentenboeken willen
hebben. We zijn aan het uitzoeken hoe we die hier kunnen krijgen... om iets per post
op te laten sturen kost veel geld. We hopen dat het evt. vanuit Zuid-Afrika of Kenia
besteld kan worden.
Ook zijn we bezig met het maken van een handleiding/lesprogramma. Er bestaat in
Malawi een syllabus (handleiding) voor de kleuterschool, maar daar kan bijna niemand
mee uit de voeten. Het is onduidelijk hoe ermee te werken, te hoog gegrepen en de
materialen die gebruikt moeten worden zijn er niet. Het is on ge lo fe lijk veel werk
om voor 3 klassen een lesprogramma te schrijven voor een heel jaar, maar naar ons
idee erg belangrijk om te hebben.
Tonga
In het gebied waar wij wonen is de voertaal Tonga. Voor ons een erg moeilijke taal,
omdat je het nergens aan kan linken. En dan zeggen mensen in Singo weer andere
dingen dan in Nkhata Bay. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Helaas zijn er geen
boeken om uit te leren. Maar om met de kinderen te kunnen communiceren zullen we
de taal toch een beetje moeten beheersen. Dus we blijven oefenen!
Opgestaan uit de dood
Voorpagina nieuws: er is iets heel bijzonders gebeurd in Malawi! Een broer en zus die
zo’n tien jaar geleden zijn gestorven en begraven, zijn weer op de been. Ze zagen
eruit als zwervers toen ze werden herenigd met hun moeder. Maar ja, na al die jaren
onder de grond... In Malawi zijn de wonderen de wereld nog niet uit!
Oorverdovend onweer
Tot slot nog het weerbericht... Veel zonneschijn +/- 32°, weinig regen, maar als het
regent gaat het vaak gepaard met felle lichtflitsen en oorverdovende donder. Het
knalt hier flink tussen de bergen. Maar zelfs terwijl de zon schijnt, de lucht blauw is
en er geen regen op komst is, horen we vaak gerommel in de lucht. Dit schijnt hier
altijd zo te zijn tijdens het regenseizoen.
We hebben geen idee of het aan het weer ligt, maar het record van 16 uur
stroomstoring is twee dagen geleden verbroken met 28 uur!! Het zal je in Nederland
of België maar gebeuren… Gelukkig zijn we het hier gewend!

MONI MOSI
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