
Hallo allemaal,                                                                                 Cape Maclear, 13-06-2013 

Tja………………… en dan is het opeens half juni en dus de hoogste tijd voor een ( laatste vanuit hier) update. 

Terugdenkend is dit jaar voor mij voorbij gevlogen. Het lijkt één grote prachtige vakantie, met de daarbij 

behorende gevoelens van heimwee, maar volop genietend van al het nieuwe.  

Natuurlijk waren Hetty en ik hier al 6 x geweest, dus de omgeving was, zeg maar, vertrouwd. Maar nog niet het 

echte contact met de lokale bevolking : hun leven, interesses, dromen, dingen van de dag, zorgen om geld, dus 

zorgen voor “brood op de plank”, familie-perikelen, hoe erg het is als er geen regen valt, als het schooluniform 

van je kind kapot is, als de school opeens € 1,25 vraagt voor extra kosten, een familielid ziek wordt en naar de 

dokter moet ( Brother, please give me some money), enz. enz. enz. Heb je geen baan, dan is dat heel erg, maar 

heb je wel een baan en je verdient dus geld, dan komt de hele familie langs voor hulp en het is ”Malawian 

culture to help , even if your own familie will suffer”. 

Het leven is hier ontzettend hard en zwaar voor de mensen en ik heb heel veel bewondering gekregen voor 

hun inzet, doorzettingsvermogen ondanks alle tegenslagen, hun positivisme, hun veerkracht. Hun absolute 

vertrouwen in hun god,die hen dagelijks helpt de dingen te doen. “Only God knows and He will help us”. 

We hebben, namens de stichting, heel veel kunnen doen en bereikt. Van de vorige werken zijn jullie op de 

hoogte gebracht via berichten op de website. Sindsdien hebben we een tweede check van ons nieuwe 

meubilair gedaan, een tweede vernislaag aangebracht en een verbeterde manier gevonden voor de ongelijke 

vloeren in de lokalen, waardoor de bankjes erg onstabiel bleken. Extra zijsteunen helpen nu goed. Ook hebben 

we contact gelegd met de grote baas van de schriften-pennen-potloden-krijt-bordlinealen-enz.-fabriek en is de 

eerste order voor a.s. augustus geplaatst en ons tweede doel is daarmee een feit en dit gaan we zeker voor 5 

jaar realiseren. Geweldig!!! 

Ook zijn we begonnen met het laten maken van nieuwe schooluniformen. Dankzij het geld van o.a. Simone en 

Helen kunnen we nu voor tenminste 4 jaar aan 50 leerlingen een nieuw uniform geven. Kingston heeft dit alles 

terdege onderzocht en eerst zijn er 16 kinderen gevonden, die niet naar school kunnen vanwege het ontbreken 

van… Daarnaast vond hij de nog armere dan alle andere arme gezinnen. Wat een prachtig iets om deze 

kinderen heel blij (en hun families zo dankbaar) te zien!!! Voor de grap heb ik ook even een uniform 

aangetrokken en ben samen met de kleermaker op de foto gegaan. 

     

Deze Mister Ideed heeft op mijn verzoek een hele kleine uitvoering gemaakt, die ik mee zal nemen naar huis. 

Kan ik deze aan een ieder laten zien om nog meer geld hiervoor te vergaren. Want……..eerlijk is 

eerlijk……………..we hebben al heel veel kunnen en mogen doen, maar het is nog lang niet klaar!!! Wat te 

denken van een school met (nu al ) 2230 leerlingen zonder water??? Het is onvoorstelbaar : bijna iedereen 

loopt blootvoets, maar moet natuurlijk wel regelmatig naar de wc = een groot gat!!! Geen water , dus gewoon 

weer in de klas. Even een dweil door de lokalen of de borden lekker schoonmaken……nee……..het is tobben. 



Hetty heeft al enkele contacten gelegd met mensen, die zich bezighouden met sanitatie in o.a. Malawi  en we 

hopen op een positief vervolg. Maar natuurlijk is ook hier geld voor nodig!! We zullen zien. 

     

Met mij gaat het heel goed .Ik heb veel mensen vanuit Nederland mogen ontvangen en hen Malawi laten 

“proeven”. Met Rutger en Heidi zijn we (Kingston en ik) op safari geweest in Zambia en vonden we deze wijze 

spreuken in het “directeurskamertje” van een zeer arm schooltje ergens ver weg in de bush!!! 

Nogmaals het was en is fantastisch om hier te zijn en zoveel mee te mogen maken. Nog 1 maand te gaan en ik 

kom weer naar Nederland (hoop 20 juli op Schiphol aan te komen). Ook daar verheug ik mij op : heerlijk 

iedereen weer zien, vasthouden, knuffelen,spreken.En begin september terug naar Klavertje 4 , waar ik ook 

weer met kinderen mag werken. Eerlijk is eerlijk : kinderen zijn geweldig!!! 

 

Dank voor jullie mails, support, meeleven, bijdragen in welke vorm dan ook. 

Zikomo kwambiri , tuanana !! ( tot snel), Liefs Lieke 

            

 

 

 


