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Zes maanden levertijd
Het lijkt zo eenvoudig, je bestelt boeken en ze
worden binnen enkele weken geleverd. Niet in
Malawi. De staatsdrukkerij, die de schoolboeken
uitgeeft had niet zoveel boeken op voorraad.
Dergelijke bestellingen krijgen ze niet vaak.
Schoolboeken voor een hele school, voor elk vak!
Ongehoord! Na ruim zes maanden touwtrekken
en een aanbetaling, omdat ze het niet kunnen
voorﬁnancieren, was het dan zo ver. De boeken
konden worden opgehaald. Het was zó
uitzonderlijk dat de provinciale
onderwijsfunctionaris kwam kijken en een
toespraak hield.

Een hele happening
Onder grote belangstelling van honderden
kinderen en ouders hielden de inspecteur, het
schoolhoofd, een leerkracht, de dominee en onze
zendeling, Deon Labuschagne toespraken. Er
wordt gezongen en God werd gedankt. Een hele
happening.
Tree of Life heeft gekozen één boek per twee
kinderen voor ieder vak te bestellen. Daarnaast is
er in ieder klaslokaal een kast getimmerd met een
goed afsluitbare deur. Dit zodat de boeken niet
mee naar huis gaan en ze na gebruik meteen
netjes opgeborgen kunnen worden.
Aanvankelijk wilden we de boeken kaften, maar
kaft materiaal was onvoldoende verkrijgbaar.

Blije gezichten!
Het mooiste moment van alles; de blije
kindergezichten als ze, vaak voor het eerst, een
boek in handen krijgen!
De docenten voelen zich gesteund, ze kunnen nu
veel eﬃciënter lesgeven. Ze hoeven niet alles
meer uit te schrijven op de schoolborden. Ze
kunnen kinderen in de klas stimuleren wat voor te
lezen of zelf stil te lezen, wat eerder moeizaam
was. We hopen dat de interesse van kinderen in
lezen zal toenemen.
De ouders voelen zich trots dat hun kinderen een
beter kans krijgen op een hoopvolle toekomst.

Bibliotheek geopend
Naast de schoolboeken, is er ook een bibliotheek
geopend op het trainingscentrum. De school
heeft hier geen ruimte voor beschikbaar.
Schoolkinderen kunnen hier op gezette tijden
komen lezen en spelen. Er is een heel scala van
kinder- en informatieve boeken en christelijke
lectuur. Voorheen hadden kinderen nergens
toegang tot boeken. Er waren kinderen die het
boek op de kop vasthielden. Een aantal jaar op
school zegt nog niets over leesvaardigheid.
Alfabetiserings- en leeslessen voor ouders
behoren ook tot de mogelijkheden. We hebben
een gepensioneerde leraar (Mr. Davie) bereid
gevonden om als bibliothecaris te werken. Hij
geeft lees lessen en doceert Engels.

Lesmateriaal voor betere
ontwikkeling van het kind
Naast materialen voor de schoolkinderen heeft
Tree of Life ook ingezet op de peuters en
kleuters met puzzels, educatief speelgoed,
bouwblokken, kleur- en knutselmateriaal. Het
was een hele belevenis voor moeders en
kinderen.
Beiden hadden de eerste keer vaak geen ﬂauw
idee wat ze met die spullen aan moesten. De
kinderen in het dorp spelen met een stok, steen
of een touw.
Geweldig om te zien dat na een paar keer
samen spelen, moeders meer op hun kind
gericht raken. Opvoeding wordt vaak gezien als
taak van de school en niet van de ouders.

School en kinderclub maaltijden
Afgelopen jaar hebben we gedurende het hele jaar
wekelijks een voedingsrijke soep mogen aanbieden
voor de meest kwetsbare kinderen. Zo’n 105 kinderen
zijn geselecteerd en komen in twee groepen een
ochtend naar het Gezinscentrum. De soep heeft
essentiële bouwstoﬀen en is speciaal ontwikkeld voor
ondervoede kinderen.
Het voedselprogramma voor de school loopt nu vanaf
de start van het honger seizoen (begin december 2021)
tot aan de oogst half april. 175 zakken mais á 50 kilo
zijn gedoneerd aan de school die dit zelf tot meel
vermaalt en tot maaltijden bereidt.
Deze mais is dankzij uw bijdrage op de Tree of Life
boerderij aangeplant en geoogst in april 2021.

Bezoek april 2022
Afgelopen april is de familie Slager een maand
naar Malawi geweest. Ze hebben natuurlijk de
school meermaals bezocht en met leerlingen,
leraren en schoolbestuur gesproken.
Het was goed om de dankbaarheid voor de
boeken en maaltijden zelf te ervaren.
Een bijzondere ontdekking voor hen was dat
Mitongwe basisschool uit duizenden scholen is
geselecteerd voor een voedselprogramma voor
de komende drie jaar. Slechts twee scholen in
het gehele Ntcheu district zijn uitgekozen
hiervoor. De uitvoerende stichting was ook bezig
een nieuwe gaarkeuken te bouwen. Een
gebedsverhoring!
Met 240 foto’s en tientallen video’s van deze
prachtige kinderen in de tas hebben ze nog heel
wat te laten zien ;-)

Financiële status
Deze activiteiten zijn ingedeeld in vier projecten:

Benodigd

Inkomsten

Project 1, School uitrusting, € 14.910

€ 11.768,-

Project 2, Lesmateriaal, € 14.265

Behaald

Project 3, Maaltijden, € 19.723

Behaald

Project 4, Gezinscentrum, € 38.555

Behaald

Project 2, 3, 4 zijn afgerond zoals u heeft kunnen
lezen. Voor project 1 wordt nog fondsen
geworven en hopen we in de tweede helft van
2022 te kunnen realiseren.

Klaslokalen en lerarenwoningen 2022
In gesprek met de directrice van de school, hebben we de
huidige behoeften van de school gehoord. De school kampt
met ruimtegebrek: er zijn tien klassen in zeven klaslokalen.
Drie klassen krijgen geen les als het regent, omdat ze les
krijgen onder een boom. Drie extra klaslokalen zou een
enorme zegen zijn.
De overheid in Malawi levert de leerkrachten, maar de
school moet huisvesting leveren samen met de ouders. De
gemeenschap is echter niet kapitaalkrachtig genoeg voor
een bakstenen huis, met golfplaten (schatting € 9.000 per
huis).
Tevens zouden we een huis willen bouwen waar we een
Afrikaans zendingsechtpaar in kunnen laten wonen die zich
zal gaan bezighouden met het trainen van de leraren,
kinder- en jeugdwerkers.
We zijn in contact met een Nederlands fonds waar we dit
plan aan mogen voorleggen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

www.treeoﬂife.international

