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NIEUWSBRIEF Q3-19
Vrienden van Stichting Beter Malawi,
Inmiddels zijn onze Erik en 3 dames van International School Eindhoven goed aangekomen in Malawi. Ze zijn erg
enthousiast en zijn druk in de weer geweest met sponsoracties. In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor en
vertellen ze wat hun plannen zijn tijdens hun verblijf in Malawi. En zelf hebben wij ook al plannen voor 2020. Lees
snel verder!

International School Eindhoven (ISE)
Wij zijn Joan Roach, Mandy Touw en Lizzy Luijten en alle drie
zijn we werkzaam op de internationale school van
Eindhoven, ook wel ISE genoemd.
Joan Roach is de directrice van de internationale afdeling en
is nauw betrokken bij de ontwikkeling van zowel de
kinderen als de leerkrachten. Voordat ze directrice werd was
ze de schoolleider en daarvoor een zeer gepassioneerde
groepsleerkracht. Ze komt uit Engeland.
Mandy Touw is sinds drie jaar groepsleerkracht van de
kinderen in groep 4. Ze heeft zelf les gekregen op de
internationale pabo, ook wel Iteps genoemd. Mandy heeft
zelf een Engelstalige vader waardoor ze tweetalig is
opgevoed.
Lizzy Luijten werkt sinds een aantal jaar op de internationale
school in verschillende groepen, voornamelijk midden- en
bovenbouw. Ze heeft stage gelopen op deze school en vond
het werken met al die verschillende culturen zo interessant
dat ze is gebleven.
Wij werken op de internationale school, waar de voertaal Engels is, en we maken gebruik van de methode
“Letters and sounds” . Er zijn veel kinderen die de Engelse taal al goed beheersen maar er zijn ook kinderen die
dit nog moeten leren. Vanaf jongs af aan moet er bij de basis begonnen worden en dat gebeurd door middel van
het aanleren van de klanken. Ook wel ‘ phonics’ genoemd in het Engels. Het Engels heeft diverse klanken en
klankcombinaties en is opgedeeld in verschillende fases. Na de zesde fase wordt er begonnen met spelling.
Wij willen in Malawi voornamelijk samen met de leerkrachten van de onderbouw gaan werken om deze klanken
op een kindvriendelijke manier aan te bieden. We zullen voornamelijk gebruik maken van flitskaartjes en plaatjes
waardoor de kinderen leren hoe de klank uitgesproken moet worden en welke woorden er bij de klank passen.
Ons doel is om samen met de leerkrachten passende flitskaartjes te creëren die passen bij de belevingswereld
van de kinderen. Het is belangrijk dat de materialen duurzaam zijn zodat ze langer mee kunnen. Daarnaast zullen
wij een aantal lesjes modelleren aan de leerkrachten waarin we laten zien hoe je de klank effectief kunt aanleren.
Wij hebben heel veel zin in deze educatieve reis en we hopen dat we hiermee een begin kunnen maken met het
verbeteren van het Engelstalig onderwijs. Daarnaast hopen wij dat de leerkrachten dusdanig gemotiveerd blijven
en raken om onze ideeën toe te passen in de toekomst.
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Leading Farmer Project (LFP)
In onze vorige nieuwsbrief was te lezen dat de maïsoogst dit jaar weer goed is. De composttraining heeft ook
positief effect gehad. De boeren hebben zelfs het doel gesteld dat ze over 5 jaar maïs verbouwen met alleen
zelfgemaakte compost. Er is inmiddels ook een pilottuin opgezet, waar het verschil van de regulier wijze van maïs
verbouwen kan worden vergeleken met gebruik van de LFP-wijze. Dit was weer nodig omdat bij ons bezoek van
april dit jaar bleek dat de methode voor verschillende chiefs (leiders van een dorp) toch nog niet duidelijk was.
Ook hebben de 4 experts de afgelopen maanden bij Johannes Bos weer cursus gevolgd. Zij hebben gedurende
3 x 3 dagen cursus gehad in het maken van compost en het toepassen daarvan bij het verbouwen van maïs.
Door Lewis (onze lokale toeverlaat) is nu ook een 5-jarenplan opgesteld, waarbij het doel is om over 5 jaar maïs te
verbouwen zonder kunstmest. Dat is echt een geweldige stap, want zover vooruit hebben ze nog nooit gedacht.
We kregen in september nog wel het bericht dat één van de experts, Doreen, plotseling overleden is. Erik zal
tijdens zijn bezoek aan Malawi persoonlijk onze condoleances overbrengen.

Leading Farmer Project (LFP) at school
Vorig seizoen is Namilongo primary school als 1ste gestart met het nieuwe landbouwen. Voor dit jaar gaan ook
Namajoka en Nkanda primary schools meedoen. Dit is echt fantastisch nieuws en Lewis met z’n Expert team
zorgen voor kennis overdracht.

Namajoka primary school

Nkanda primary school

Bij deze beide scholen heeft nog een deel van de kinderen buiten les, omdat er niet voldoende lokalen zijn. Als we
in staat zijn een paar sponsors te vinden die ons hiermee willen helpen, dan kijken wij ook weer of Stichting Wilde
Ganzen ons hierbij wil helpen. Het zou geweldig zijn als het ons gaat lukken!
Helpen jullie ons mee???

Website Beter Malawi
Voor 2020 hebben we als doel gesteld dat we een online metamorfose ondergaan. En daarvoor willen we een
beroep op jullie doen.
Ben of ken jij iemand die een gebruiksvriendelijke website kan en wil bouwen voor een goed doel, laat het ons
dan vooral weten via een berichtje per mail: manon@betermalawi.nl

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick en Manon
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