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 Zoals sommige onder jullie alvast weten, ben ik (Jochem Brosens) 

terug naar Malawi vertrokken om te werken voor Chimwemwe. In 

mei/juni 2015 heb ik mijn eerste bezoek gebracht aan Nkhata Bay 

en heb ik een training gegeven aan de toenmalige leerkrachten van 

Mtillirwa en Mkandira. Al snel was het duidelijk voor mij dat ik 

terug zou keren naar Malawi, zoals ik beschreef in de nieuwsbrief 

van augustus 2016. Normaal gezien zou ik in november al 

vertrokken zijn, maar door enkele veranderingen op de job die ik 

had in België is dit opgeschoven naar januari. De laatste maanden 

was voor mij echt aftellen. En nu ik hier ben, ben ik zeker dat dit 

de plaats is waar ik momenteel moet zijn. 

 

Op woensdag 11 januari ben ik in Brussel Airport vertrokken 

naar Malawi. Hier nam ik afscheid van mijn familie en beste 

vrienden. Vanaf nu stond ik er alleen voor. Met een 

tussenlanding in Parijs vloog ik met Ethiopian Airlines naar 

Addis Ababa en erna naar Dar es Salaam. Mijn laatste vlucht 

was met Malawian airlines. Een kleine gezellige vlucht, waarbij 

de stewards de warmte en vriendelijkheid van Malawi al 

meteen toonde. Hierdoor kwam ik volledig ontspannen aan op 

donderdag 12 januari rond 17.00u. plaatselijke tijd. Na 2 nachtjes 

in Lilongwe, nam ik de bus naar Mzuzu om vanaf daar de 

laatste etappe te ondernemen met een shared taxi. Ik verblijf in 

het huis gebouwd door Tine en Rjimke. Het huis waar Lonneke 

en Jan Willem jaren in hebben gewoond. Evelien huurt dit nu en 

ik deel dit samen met haar. Wat een pracht van een huis op een 

pracht van een locatie. Ideaal om thuis te komen na een drukke 

dag op de scholen. 
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Kleuterscholen in Mkandira en Mtillirwa 

In de eerste week heb ik meteen de scholen van Innocent 

bezocht en kennis gemaakt met de nieuwe leerkrachten. Ook 

de vader van Innocent was op bezoek uit Zomba. Dit ligt in 

het zuiden van Malawi en dit is een dag reizen om langs te 

komen. Tijdens zijn verblijf bij Innocent helpt hij mee op de 

scholen. In Zomba was hij ook leerkracht. Dus zijn ervaring 

is zeker welkom voor de jongere leerkrachten. Innocent is 

een druk bezet man en de hulp van zijn vader kan hij wel 

gebruiken. 

De scholen In Mtillirwa en Mkandira blijven maar groeien. 

In de omliggende buurten wordt er met veel lof gepraat over 

deze scholen. Ook de nieuwe leerkrachten doen het goed. De 

komende maanden zal ik mij met hen bezig houden en    

 trainen in het gebruik van het handboek Little by little.  

 

 

 

 

 

 

 

Juf Grace in Arthur Nursery School (Singo) 

Grace is de nieuwste juf in Singo. Zij staat samen met Sinella in de klas bij 

level 0. In deze klas zitten de jongste kinderen en ook de meeste. Sommige 

dagen zitten hier tot 40 kinderen. Sinella had dan ook haar handen vol. 

Hierdoor is de hulp van Grace zeker welkom. Grace heeft al 5 jaar ervaring 

met kleuters. Zij hielp eerst vrijwillig mee in voordat Arthur Nursery School 

werd gebouwd. Hierna heeft ze een cursus gevolgd in ECD (Early Childhood 

development). Maar ze is zeer blij met deze kans. Samen met de leerkrachten 

van Mtillirwa en Mkandira zal zij een training volgen en meer leren over het 

handboek Little by little. 



 

 

Field trip naar Lozwati-school 

Kafukule 

In België had ik de kans om de mensen van 

werkgroep Pasparou te ontmoeten. Zij 

ondersteunen verschillende projecten in kafukule. 

Zij ondersteunen Ndindasi en Patrick in het 

ontwikkelen van verschillende projecten. Eén 

daarvan is de Lozwati-school. Deze bestaat 

ondertussen uit een secundaire school die ondertussen officiële examens mag afleggen van 

de overheid en is er daarnaast een kleuterschooltje voor 50 kleuters waar zij gratis onderwijs 

krijgen. Via Chimemwe Malawi had de werkgroep Pasparou al een handboek kunnen 

bezorgen aan de kleuterleerkrachten van Lozwati-school. Maar de nodige training hebben 

zij nooit gekregen. Hoog tijd dus om eens een bezoekje te brengen aan dit mooie project en 

te kijken hoe het gaat in de kleuterschool. 

Ndindasi pikte mij ‘s morgens om 8u. op in Mzuzu 

voor een avontuurlijke trip naar Kafukule. Na de laatste 

20km over ruwe zandwegen gereden te hebben 

bereikten we de Lozwati-school rond 10u. Ik ontmoette 

meteen de leerkrachten en zij toonde mij hoe zij 

dagelijks lesgeven aan de kleuters. Dankzij de 

werkgroep Pasparou zien hun klaslokalen er prachtig 

uit. Zij gebruiken het handboek al redelijk goed, maar ik kon hun toch enkele tips 

meegeven. Dit was een eerste verkennend bezoek. Maar na een gesprek met Ndindasi ben 

ik er zeker van dat dit niet mijn enigste bezoek zal zijn aan dit prachtig project. 

De juffen van Singo 

zijn blij dat er weer 

i e m a n d  v a n 

Chimwemwe Malawi 

bij hen langskomt. 

 

Zij zouden iedereen 

graag bedanken! 


