
 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  34 2015 / 2016 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 34 van de 6e jaargang    13-5-2016                                  

 

  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Lieve kinderen en beste ouders/verzorgers 

Inmiddels, een week na onze thuiskomst uit Malawi, wordt de volle omvang van wat daar 

is gebeurd steeds duidelijker. Ik kan zonder overdrijving zeggen dat de ceremonie rond 
het water een van de indrukwekkendste belevenissen van ons leven is geworden. 

Wat blijkt het toch eenvoudig om met geringe middelen (ook al is € 6000,= een hoop 
geld, zeker daar) het leven van mensen fundamenteel te veranderen. 

In Malawi spreken ze van water-slavernij, omdat zij dagelijks heel veel moeite moeten 

doen om water te verkrijgen. Heel vroeg op, ver lopen, met een zeer zware emmer op 

het hoofd. Zeker 20 liter per keer. Wie dichtbij een (hand)pomp woont heeft geluk. Dat 
was in Nsaru niet het geval, hun pomp is al tijden geleden kapot gegaan. Lopen dus!! 

ProMundo wordt in Malawi vertegenwoordigd door Richard Jackson Mdyetseni. Een 

integere, hoogopgeleide Malawiaan, geschoold in accountancy en landbouwmanagement. 

Zijn inzet op de ideeën van ProMundo hebben alles mogelijk gemaakt. 

De chief van het dorp, de vader van Jackson, sprak over een historische dag. Verlossing 

van  “water-slavery” en een stap in een nieuw tijdperk. Als ik zou moeten proberen uit te 

leggen wat dit voor hen betekent, zou ik de vergelijking kunnen maken, dat bij ons geen 
water meer uit de kraan komt. En wat dat voor gevolgen heeft. 

In hun geval de positieve kant ervan. Er blijft tijd en energie over voor nieuwe 

initiatieven, Er kunnen hoogwaardiger landbouwproducten worden verbouwd. Welvaart 

zal toenemen. Door beschikbaar en schoner drinkwater zal ziekte afnemen en hopelijk 

kindersterfte doen verminderen. Scholing zal beschikbaar komen. Kortom, er liggen 

allerlei nieuwe kansen in het verschiet 

Er wordt momenteel gewerkt aan een film hiervan, zodat wij die met de kinderen kunnen 

delen. Dat zij met eigen ogen kunnen zien, wat een geweldige betekenis hun 

inspanningen hebben opgeleverd. Wat mij betreft de ultieme les in burgerschap. Wat is 

er mooier dan iets te betekenen voor een ander in deze wereld. Dit zal hen lang 

bijblijven, verwacht ik. Gisteren was ik in groep 7, het viel mij op dat er nog steeds grote 

betrokkenheid is bij de kinderen. Dit is onderwijs pur sang, concreet en betekenisvol. 
Daar leren kinderen van. 

De film zullen wij ook op onze website plaatsen, zodat die ook voor u toegankelijk is. 

Zoveel dankbaarheid, uitgedrukt in vrolijkheid, mooie woorden, gebed en zang en dans, 

waren overweldigend. Els de Wit, voorzitter van ProMundo, is u en uw kinderen erg 

dankbaar dat dit door hun inzet in Malawi heeft kunnen plaatsvinden. Dit zal zeker 
navolging vinden. Zimoko Kwambiri!!. Heel erg bedankt. 

De MR, zal ik de financiële verantwoording overleggen, zoals een goede stichting (NGO) 
betaamd. 

Lees verder op de volgende pagina 
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Ik hoop dat u bovenstaande met uw kind(eren) wilt bespreken en vertalen in uw eigen 

woorden, zodat zij weten, dat zij enorm trots kunnen zijn op zichzelf. Wij zullen niet 

nalaten dat ook te doen. 

Groet, namens Els, Gert de Wit    

 

Schoolreisje groep 1 t/m 4 

Op dinsdag 17 mei zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 op schoolreis gaan naar de Spelerij in 

Dieren. Zij vertrekken om 9.00 en zullen rond 16.00 uur terug op school zijn.  

 

!! Wilt u die dag zoveel mogelijk de parkeerplaats vrij houden? Dan kunnen de bussen hier 

parkeren en kunnen de kinderen veilig de bus in! Alvast bedankt!! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonbel1MzMAhXiKMAKHcsCCosQjRwIBw&url=http://schooltravel.nl/bestemming/de-spelerij_de-uitvinderij/18/&psig=AFQjCNGfJplvDfnKqQjSvvMkS399Af-2XA&ust=1462871805196527
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Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

Op donderdag 2 juni gaan de kinderen van de  groepen 5, 6 en 7 op schoolreisje. Op de 

locatie die is gekozen, is weinig begeleiding nodig. Daarom zal er door de leerkrachten 

geen uitvraag worden gedaan voor hulpouders. 

Meer informatie over de schoolreis volgt eind mei. 

Personele zaken 

Monique van Deuveren zal nog enige tijd uit de roulatie zijn, i.v.m. haar gebroken ribben. 

Vanaf hier van harte een snel herstel gewenst! 

Ik wens u een goed Pinksterweekend 

 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 

 

 


