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Nu de vakantieperiode zowel in Nederland als in Malawi weer achter ons ligt en we 

weer begonnen zijn met ons werk, leek het ons een goed moment om weer een 

nieuwsbrief op te maken. 

 

Huis 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we ondertussen waren verhuisd en we ons erg 

thuis voelden in ons huis. Vóór onze ‘verhuizing’ van het tijdelijke onderkomen naar dit 

huis, was het de bedoeling dat er (groot) onderhoud gepleegd zou worden. Dat kon toen 

niet doorgaan, dus hebben we er toen vrij onverwachts voor gekozen om alvast over te 

gaan. Nu is de huiseigenaar vanuit Zuid-Afrika overgekomen en heeft hij veel voor ons in 

gang gezet en dat wordt heel voortvarend opgepakt. Het huis en het kantoor zijn binnen 

en buiten opnieuw geschilderd, zelfs de golfplaten daken. Ook worden er wat reparaties 

uitgevoerd. Nog niet alles is gedaan, maar het lijkt erop dat een belangrijk deel wordt 

afgerond in de komende weken. Naast het werk door hen gedaan, heeft Margriet in haar 

vakantie een aantal meubels geschilderd. Al met al hebben we nu echt ons eigen plekje 

gekregen hier en daar zijn we echt heel blij mee. 

 

 

 

Vakantie 

In de zomervakantie van Margriet zijn we er verschillende keren op uitgetrokken. De 

zomer in Nederland is de winter in Malawi. Dus zo ongeveer de koudste maanden van het 

jaar. Overdag ligt de temperatuur dan tussen de 20°C en 25°C, ’s avonds koelt het wel 

meer af. 

We waren van plan om samen twee weken vrij te nemen, maar we moesten ons wat 

aanpassen. We zijn eerst een paar dagen naar Majete Wildlife Reserve, in het zuiden, 

geweest. Vanuit onze lodge, midden in het park, hebben we een aantal ‘game drives’ 

gedaan. Prachtige natuur en bijzondere dieren gezien, sommige van dichtbij. Zoals een 
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boze moederolifant die op onze auto af kwam stormen toen we net onze terugreis waren begonnen. Blijkbaar kwamen we 

iets te dicht bij haar kleintje en dat stond mevrouw niet aan. Maar we hebben nog niet alle bijzondere diersoorten in Majete  

Wildlife Reserve gezien, dus een goede reden om terug te gaan. 

We zijn ook  naar ‘Lake Malawi’ geweest. Eén van de grootste meren ter wereld, met bijzonder veel leven. Heel veel mensen 

rondom het meer leven van de visserij en ook wel van het toerisme, al is daar maar op kleine schaal sprake van. Als je ziet 

hoe indrukwekkend mooi het meer en de natuur in en rondom het meer is, dan zou je héél véél meer mensen verwachten. 

Deze wintermaanden (!) hebben we al bezoek uit Herkingen gehad: ds. en mevrouw Van Wijk zijn twee weken in Malawi 

geweest. Zij zijn goed bevriend met ds. en mevrouw Van der Bas. En nu er ook nog eens twee gemeenteleden hier in Zomba 

zijn, was er voor hen genoeg aanleiding om Malawi te bezoeken. Verschillende dingen met elkaar gedaan: naar het ‘Lake’ 

geweest, een katholieke missie met een cultuurmuseum van Malawi bezocht, wandelingen gemaakt, een natuurpark 

bezocht. We hebben erg genoten van de gesprekken. Bijzonder dat ze ons wilden bezoeken. 

De komende maanden hopen we nog meer bezoek uit Nederland te ontvangen. Daar zien we naar uit! 
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Werk Margriet 

De scholen zijn weer begonnen…     Alhoewel de lokale scholen hier iets later starten, is de eerste term op Sir 

Harry’s International School van start gegaan. Met een ‘staff training’ van anderhalve week waarin, vooral veel 

informatie gedeeld werd met de nieuwe leerkrachten en er ook  ruimte was voor voorbereiding van het 

klaslokaal en de eerste lessen, werd het jaar begonnen. Ook in deze dagen was goed merkbaar hoe welkom je 

bent als nieuw lid van het team. Er was tijd voor het beter leren kennen van elkaar, maar ook voor het maken 

van afspraken rondom schoolontwikkeling en de dagelijkse gang van zaken in de klassen. Het is erg leuk om 

bekende dingen in een ander jasje terug te zien (‘thinking maps and thinking hats’, ‘behaviour management’, 

‘energizers’, et cetera). Inmiddels zijn de kinderen ook weer aan hun schooldagen begonnen. Wat is het leuk om 

weer een eigen groep te hebben! Ik heb een groep van ongeveer 20 kinderen (het aantal varieert nog wat in de 

eerste weken doordat er heel gemakkelijk kinderen bijkomen of vertrekken). Samen met mijn 

onderwijsassistente Caroline gaan we het leerproces van deze 3- en 4-jarige (!) kinderen tegemoet. Aan het 

einde van het schooljaar kunnen deze kinderen namelijk korte woordjes en zinnetjes lezen… Er is gelukkig alle 

ruimte om dit binnen het geheel van ‘playbased learning’ op te pakken. De schooldagen beginnen hier eerder 

dus van maandag tot vrijdag staat onze wekker op 5:30 uur. De avonden zijn hier dan ook wat korter 

doordeweeks. Een leuk onderdeel van het schoolleven op Sir Harry’s is dat er veel sportieve activiteiten zijn. Dat 

is iets waar we allebei ook echt plezier in hebben, want bij verschillende dingen is Erik ook van harte welkom. 

We merken ook in deze periode echt dat de betrokkenheid bij de school ons allebei fijne contacten oplevert.  
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Werk Erik 

Erik  is bezig met het plan hoe hij de komende jaren gestructureerd de ‘Reformed Presbyterian Church of Malawi’ (RPC) kan 

bijstaan. Eerst heeft hij de afgelopen maanden de huidige stand van zaken geanalyseerd. Hij is nu praktisch klaar met de 

beschrijving daarvan. Met een aantal voorstellen hoopt hij met de commissie zending overeen te komen hoe in de toekomst 

D.V. de kerk hier op organisatorisch vlak verder geholpen moet  worden. 

De contacten met de Malawiaanse collega’s binnen HHK Mission en met de Malawiaanse ambtsdragers binnen de  RPC zijn 

erg fijn. Er lijkt een goede verhouding te zijn,  cruciaal voor een vruchtbare samenwerking. Ook de samenwerking met ds. 

Van der Bas is erg goed. We zijn allebei bezig op een iets ander vlak, maar vrij regelmatig hebben we een gedachtewisseling 

en leggen we elkaar de  ‘problemen’, die we ondervinden, voor. We zijn bijzonder dankbaar voor de goede verhouding die 

er met familie Van der Bas mag zijn. 

In Malawi zijn veel dingen héél anders geregeld en de meeste zaken gaan hier met een andere snelheid dan we in Nederland 

gewend zijn. Er is ook veel verlegenheid. Mensen voelen zich lang niet altijd vrij om de problemen ter sprake te brengen. En 

als er een gesprek is over de problemen en een mogelijke oplossing wordt voorgesteld, dan durven veel mensen echt niet 

altijd hun mening te geven. Het weigeren van een voorstel is onfatsoenlijk, tenminste in een ‘warme’ cultuur. Dus bij een 

besluit of zelfs een ondertekening van een overeenkomst is het niet vanzelfsprekend dat  iedereen het ook werkelijk met 

elkaar eens is. Voor ons  onbegrijpelijk,  hier een kwestie van respect. De manier van denken is zó anders, dat we er ons vaak 

niet van bewust zijn. Over en weer kunnen we van elkaar veel leren. 

 



Rondzendbrief Erik & Margriet Ju     jaargang 1 – nr. 4 | 18 september 2017 

 

 6 

 

Slot 

We krijgen bijna elke week wel post. Soms is het ‘maar’ tien of elf dagen onderweg, een andere keer duurt het gerust twee 

maanden. Er is geen peil op te trekken. Post krijgen heeft hier zo’n andere plek dan in Nederland. Een kaartje, een briefje, 

een e-mail, een pakketje... we zijn  er stil van hoe veel meeleven er is. Dat doet ons erg goed. Dank daarvoor! 

Wanneer we bedenken dat we hier alweer een half jaar wonen kunnen we ons dat aan de ene kant niet goed voorstellen. De 

mate waarin we ons thuis voelen hier geeft echter wel weer dat het inmiddels ook wel een noemenswaardige periode is. Wat 

is het heerlijk om te ervaren dat we ons voor dit moment zo op onze bestemming weten en dat we gezond en blij de dagen 

beleven. Natuurlijk missen we mensen uit Nederland of maken we een grapje over een bolus of een boterham met kaas waar 

we zin in hebben, maar al met al voelen we ons bijzonder gezegend en zien we dit als een heel bijzondere periode in ons 

leven. 

 


