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NSIPE, SAINT PETER CLAVER PRIMAIRE SCHOOL, MALAWI. 

 

Direct na thuiskomst in Nederland, op 10 juli 2007, wisten we wat ons te doen stond. Was het 

levensverhaal van Theo Winkelman en vooral zijn missiewerk, door ons bezoek in Malawi en 

de medewerking van velen in Afrika, voor een groot deel bloot gelegd; duidelijk was dat we 

er een zorg bij hadden gekregen. Beter gezegd een zorg erbij hadden genomen. Riet en ik 

waren erg geschrokken van het niveau van onderwijs in Afrika, ook in Zambia, maar vooral in 

het arme zuiden en midden van Malawi.  

Vooral het gebied tussen Lilongwe en Balaka, een gebied van ca. 170 km lengte, vanuit  

centraal  Malawi, waar Lilongwe ligt,  naar het zuiden, via de M1 of M5, was door ons 

redelijk veel doorkruist. De lagere school in onze uiteindelijk zuidelijkste bestemming Nsipe, 

de plaats ook waar father Theo Winkelman 12 jaar als parochiepriester had gewerkt, was een 

schrik en tegelijk een zorg voor ons van het eerste moment af dat we de oude gebouwen, wat 

een lagere school bleek te zijn, zagen.  

 

De school, de kerk en het Patershuis (oorspronkelijk bedoeld als bisschopshuis) zijn door, of 

in opdracht van de Montfoort Paters in de jaren 1937 gebouwd, maar sinds de overname door 

de Witte Paters in ca. 1954; de paters Montfortanen zijn naar het Noorden van Malawi 

verhuisd, terwijl de Witte Paters zich concentreerden op het zuiden van Malawi, is er geen 

geld geweest voor onderhoud van de panden. Toen in 1962 Malawi zelfstandig werd, en 

Minister President Banda de scepter zwaaide, werden de scholenopleidingen successievelijk 

onder de verantwoordelijkheid van de regering van Malawi gebracht. De salarissen van de 

onderwijzers worden door de regering betaald, aangevuld met enig geld voor 

schoolbenodigdheden, maar helaas is er nog altijd geen sprake van het betalen van een echte 

huur voor het gebruik van de panden, die uiteindelijk nog altijd van de Witte Paters in het 

Diocees Dedza zijn. 

Het ontbreken van schoolmeubelen, maar wel lekkende daken en te weinig of geen 

schoolmateriaal, bezorgde ons gewetensnood. Een kind zonder onderwijs is in Malawi 

verloren, een kind dat onderwijs krijgt heeft veel, heel veel  kansen meer…. 

De hoofdmeester, headmaster stond er met krijt op zijn deur geschreven, hebben we 

uiteindelijk schoolmeubeltjes beloofd. 

 

…en belofte maakt schuld……op zoek naar schoolartikelen 

 

Direct na thuiskomst leerde ik snel wat Marktplaats.nl in dit geval zou gaan betekenen voor 

ons. 

Onder de afdeling schoolbenodigdheden stonden zoveel aanbiedingen. Dat dagenlang  

’s avonds duizenden advertenties moesten worden gelezen op het beeldscherm om de juiste 

schoolspullen te vinden was toen nog onbekend. Daarbij kwam dat een schoolbankje met of 

zonder tafeltje al gauw vanaf E 10,- tot soms wel E 40,-- kostte. En we wilden voor ca. 1567 

kinderen een tafeltje en een stoeltje naar Nsipe, Malawi sturen.  Soms stonden er 

schoolborden te koop, schoolkaarten, vaste en oprolbare, en bijvoorbeeld wereldbollen en 

rugzakken. Die laatste meestal van een kennelijk erg gewild merk, want goedkoper dan E 30,-

- heb ik ze niet gevonden. Dus dan maar geen schoolrugzakjes erbij. Ofschoon er van een 

budgetbeleid bij ons nog geen sprake was,  zou dit zeker buiten de begroting vallen. 



Maar het geluk was met ons. Op Marktplaats werden uit een boerenschuur in Middelharnis de 

eerste 40 stoeltjes, oorspronkelijk bestemd voor een nog te bouwen manege-kantine, 

gescoord.  Een snelle afspraak werd gemaakt en de kosten waren een paar euro per stuk. Het 

stof van de gerooide aardappelen die in die schuur lagen opgeslagen kregen we erbij cadeau. 

 

Ook de tijd was in ons voordeel. Wij ontdekten op internet dat veel scholen tijdens de “grote 

vakantie” meubeltjes mochten wisselen. Hun budgetten voor 2007 werden besteedt aan 

nieuwe schoolmeubelen, terwijl de oude kindermeubeltjes voor de vele klassen feitelijk noch 

in goede conditie waren.  

Na een bod op meerdere schoolmeubeltjes kregen we een reactie per mail van een VMBO-

school uit Oldenzaal.  Wij verzonden een antwoord met een Marktplaats-mail met de  

mededeling dat wij schoolmeubeltjes en schooltoebehoren voor een door ons geadopteerde 

school in Malawi zochten.  Op hun verzoek om meer informatie stuurde ik hen onze foto’s die 

wij op  22 juni 2007 op lokatie in Nsipe hadden gemaakt.  

 


