Nieuwsbrief juli 2011
“Malawi?! Waar ligt dat? Wat ga je daar doen?”
Dat hebben we de laatste maanden vaak mogen horen. We geven
jullie graag het antwoord op deze vragen in deze nieuwsbrief, die
deze maand eens niet door Tine en Rjimke wordt opgesteld.
Wij zijn Nelleke en Marleen – twee Nederlandse meiden die het project via het internet
leerden kennen – en Ines, Kris en Sofie – drie Belgische vrienden van Tine en Rjimke.
Onze eerste indrukken
Dit is voor ons alle vijf onze eerste kennismaking met Afrika. Het kan dan ook niet anders dan
dat we constant overspoeld worden door nieuwe indrukken. De prachtige natuur (heel veel
bergen, prachtige vergezichten, veel groen, velden, bananenbomen en natuurlijk het
uitgestrekte Lake Malawi), de hartelijke verwelkomingen van alle mensen (“Hello, how are
you?”), het andere ritme (eventjes snel ergens heen gaan, is geen optie) en de vele, vele
mensen die naast de baan wandelen.
De intensiteit van de geuren is ook helemaal anders dan bij ons. Overal wordt afval verbrand
of stukken berm, de cassava die ligt te drogen, verspreidt een zure geur en de uitlaatgassen
van de auto´s lijken ons niet bepaald milieuvriendelijk.
We herkennen heel veel dingen van op foto’s en in documentaires: vrouwen die allerlei dingen
moeiteloos op hun hoofd dragen en de kinderen op hun rug, de huizen die gebouwd worden uit
zelfgebakken stenen en bedekt worden met rieten of golfplaten daken, de overvolle,
versleten busjes en de pick-ups waar mensen en bagage uitpuilen.
We zijn het snel gewoon dat we niet dezelfde luxe hebben als thuis. Douchen doen we met
koud water, koken gebeurt op kolenvuurtjes (en duurt dus heel wat langer), kleren wassen
doen we in Lake Malawi en als rond 18.00 u. de nacht valt, zie je zonder zaklamp geen hand
voor ogen.
De stenen huizen van de mensen wekken de
indruk dat ze het hier toch behoorlijk goed
hebben, maar in de voorbije weken kregen we
de kans om de mensen en hun levenswijze van
dichterbij te leren kennen en dan wordt het
al snel duidelijk dat heel wat inwoners van
Malawi het echt niet breed hebben. De
economische situatie is verre van ideaal en
verschillende mensen vertellen ons dat dat
echt wel een politiek probleem is. De rellen
vorige week in Lilongwe, Blantyre en Mzuzu
hebben daar zeker mee te maken. In Nkhata
Bay hebben we daar niets van gemerkt, maar
we hoorden wel wat verhalen via de krant en de plaatselijke bevolking.
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Youth Club
We zijn in de eerste plaats natuurlijk gekomen om Tine en Rjimke een handje te helpen in de
school. We zijn – opnieuw – ontzettend onder de indruk. In een half jaar tijd hebben ze een
school gebouwd en een huis voor zichzelf, al heel wat materiaal gemaakt voor in de school en
samen met de leerkrachten nagedacht over hoe ze de kleuters goed onderwijs kunnen bieden.
We voelen goed dat Tine en Rjimke door de bevolking op handen worden gedragen. Iedereen
spreekt vol lof over hen en overal waar we passeren worden ze geroepen en willen mensen met
hen praten.
De kleuters hebben nu vakantie, maar Tine en Rjimke wilden in die periode graag activiteiten
organiseren voor de jeugd van Singo en enkele andere dorpjes. Wij zijn gekomen om hen
daarbij te helpen. De activiteiten gaan door van dinsdag tot vrijdag; in het weekend en op
maandag zijn we vrij. Op de ene dag kunnen kinderen van 8-11 komen, op de andere dag de 1216-jarigen.
Onze dagindeling
07.00 u.

08.00 u.

09.00 u.

12.00 u.
13.30 u.

De wekker laat van zich horen. Tijd om op te staan. We verfrissen ons en nemen
een westers ontbijt: een kom cornflakes of wat brood met jam. Om van een kop
koffie te genieten, moeten we vaak bergen verzetten. Een kopje melk maken is
eenvoudiger: een volle lepel melkpoeder mengen met water.
We zouden moeten vertrekken op dit uur. Heel dikwijls blijft het bij een poging. Er
moet nog materiaal klaargelegd worden. Alles moet afgesloten worden en hond en
kat worden strikt gescheiden.
Te voet gaan we naar Nhkata Bay om daar een busje te nemen richting Singo.
We stappen uit aan Pirhi CCAP (de kerk naast de school) en begroeten er iedereen.
Daarna maken we, samen met de leerkrachten, materialen voor de school. We
schilderen een grote Twister op een houten paneel, tekenen en schilderen een
autobaan, de muren van de klaslokalen worden verder versierd met didactische
prenten en de namiddagactiviteit wordt voorbereid.
We genieten van een eenvoudige lunch: brood met jam, een banaantje, een tomaat
en water.
De jongeren zouden nu moeten
arriveren maar meestal sijpelen ze
een voor een binnen en hebben we
pas na een uurtje een grote groep.
We spelen frisbee, leren de
kinderen met loopklosjes lopen,
spelen een groot ganzenspel en
heel wat kring- en pleinspelen. Er
wordt ook geknutseld, getekend,
geplakt.
De
kinderen
zijn
enthousiast!
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15.30 u.

16.00 u.

18.00 u.

20.00 u.
22.00 u.

Aan het einde van de activiteit hebben we meestal een vijftigtal kinderen. Ze
hebben niet altijd de leeftijd die ze zouden moeten hebben om aan de activiteit te
‘mogen’ deelnemen, maar dat laten we maar even zo.
Nadat we iedereen weer begroet hebben, vertrekken we naar huis, met een busje
of achteraan in een pick-up (en vaak eerst nog met wat kinderen aan de hand die
een eindje meewandelen). Er moeten nog boodschappen gedaan worden en we
moeten eten maken. Op sommige dagen duiken we in Lake Malawi en wassen we wat
kleren.
Het is ondertussen helemaal donker. Het eten staat op het vuur en we zitten
gezellig te kletsen op het terras van Rjimke en Tine. We vullen elk ons eigen
reisdagboek aan en bespreken de plannen voor de volgende dag.
Het eten is klaar. We eten pasta, rijst of aardappelen met wat groenten en een
vleesvervanger op basis van soja.
De meesten onder ons zijn moe; we duiken in ons bed, onder het muskietennet en
stellen de wekker in voor de volgende dag.

De Vliegende Meubelmakers
Sinds een week hebben we op de school nog extra
Nederlands gezelschap gekregen. Zes handige
mannen en vrouwen komen er kasten, een
speeltuin en tafels en stoelen bouwen voor de
school. Dat betekent dat er dus heel wat muzungu
(blanken) rondlopen in Singo!
Er
wordt
gezaagd,
geboord,
gehamerd,
uitgemeten … samen met enkele mannen uit de
buurt die op die manier ook leren hoe ze al die
materialen later zelf kunnen maken / herstellen.
In geen tijd staan de eerste hoekkasten er al en kunnen de kinderen schommelen op een
autoband. De zandbak wordt gegraven en we zien hoe het zweet van hoofden en ruggen drupt.
In de namiddag is het zo warm dat we zelfs zweten als we niet bewegen.
De opening van de school – zaterdag 23 juli
We keken ernaar uit: de opening van de school. De organisatie was volledig in handen van de
gemeenschap. Ook Tine en Rjimke wisten niet goed wat er allemaal zou gebeuren. We hoorden
dat heel wat mensen op hun manier hebben bijgedragen om het feest te laten slagen.
Sommigen gaven geld, anderen een deel van hun oogst of hout om vuur te maken.
Om 08.00 u. staan wij al paraat. We hangen nog wat slingers met ballonnen op, naast de
slingers die we in de voorbije dagen met de kinderen hebben gemaakt en verwelkomen de
mensen. Iedereen arriveert in mooie kledij. Het is duidelijk dat dit voor hen een feestelijke
en belangrijke dag is.
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Rond 09.00 u. wordt de start van de misviering aangekondigd. Wij krijgen een speciale plaats
in de kerk en proberen daarna om de volgende twee uur te volgen wat er gezegd wordt. Er
zijn predikanten van overal gekomen die allemaal iets vertellen, veel in het Engels, maar nog
meer in Chitonga, waar wij dus niets van begrijpen..
Daarna mogen we in processie naar de school. Eerst alle hooggeplaatsten, daarna wij en
daarna de bewoners van de dorpen. Er wordt gezongen, gebeden en geroepen. Het lintje
wordt geknipt en daarna gaan de predikanten en de hooggeplaatsten van lokaal naar lokaal om
ze – als het ware – in te zegenen.
En ten slotte is er nog een heel programma met speeches en optredens van koren. En ook wij
treden even op. We leerden de kinderen een dansje op het liedje ‘Waka waka’ (het lied van
het WK Voetbal 2010) en in de aankondiging wordt verteld dat we de kinderen een ‘traditional
dance’ uit Nederland en België hebben geleerd.
Ook Tine en Rjimke nemen even het woord. Ze vertellen waarom ze voor dit project hebben
gekozen en bedanken alle mensen met wie ze samenwerken.
De opening eindigt ’s middags bij Joseph, de predikant van Phiri CCAP die ons en de
belangrijke gasten bij hem uitnodigt voor de lunch. We genieten er van de typische
gerechten: kip, beef, nsima (van maïs of van cassava), rijst, aardappelen, mosterdsalade met
pindanoten en een frisdrank.
Voor ons was het een speciale ervaring en we zijn blij dat we dit konden meemaken.
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Zo doe je dat in Malawi
Zo begroet je iemand.

Mwayuka! (Goeiemorgen!)
Ndayuka! Mwayuka Uli? (Goeiemorgen terug! Hoe is jouw morgen?)
Ndayuka umampha. (Mijn morgen is goed.)
Jewu! (Dankjewel)
Zo zet je koffie.

Je neemt een lege plastic fles, snijdt de fles door en prikt wat gaatjes in de bodem. Ondertussen maak
je een kolenvuurtje aan en laat je water koken. Je steekt een koffiefilter in de petflesbodem en vult
die met koffie. Je wacht tot het water kookt en daarna kan je de koffie beginnen opgieten.
Zo doe je de was.

Neem twee emmers. Vul ze allebei met water uit Lake Malawi. In de ene emmer doe je wasproduct,
daarin doe je je vuile was. Je laat die wat weken en daarna schrob je op je kleren tot de vlekken eruit
zijn.
Spoel de gewassen kledij uit in de tweede emmer, wring de kledingstukken (indien nodig met z’n
tweeën) uit en hang alles te drogen aan de waslijn.
Zo verplaats je je.

Afhankelijk van de afstand kies je voor een shared cab (bv. om naar Mzuzu te gaan) of voor een busje
(bv. om naar Singo te gaan). Wil je naar Lilongwe, dan kies je voor een grote bus. En als de mogelijkheid
zich voordoet, spring je achteraan in een pick-up, samen met 25 andere mensen, 15 zaken maïs, bagage
en dekens en een koppel kippen.
Zo overleef je de avond.

Drink Malawi Gin, praat met je vrienden, doe er uren over om het eten
klaar te hebben, roep de hond en de kat af en toe tot de orde, bekijk een
filmpje op de computer (als de batterij niet leeg is), bestudeer de sterren,
de Melkweg en de maan die uit Lake Malawi lijkt op te stijgen.
Zo bescherm je je tegen malaria.

Slik elke ochtend of avond een pil, wrijf je bij zonsondergang helemaal in met antimuggenstick of –melk
op basis van deet, draag lange kledij en slaap onder een muskietennet.
Zo maak je vrienden.

Dat gaat vanzelf.

Zo overleef je de warmte.

Niet. ;-)

Dank je!
We sluiten deze nieuwsbrief graag af met een hele grote dankjewel voor Tine en Rjimke. Ze
hebben ons met open armen ontvangen in hun huis en ons wegwijs gemaakt in dit prachtige
land en de cultuur. We leerden dankzij hen heel wat mensen kennen en nemen prachtige
herinneringen mee naar huis.
We kunnen jullie, lezers van deze nieuwsbrief, alleen maar bevestigen dat wat Tine en Rjimke
hier doen, echt wel een verschil maakt!
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