
De Republiek Malawi ligt in het 
zuidoosten van Afrika en heeft cir-
ca 16 miljoen inwoners. De kinder-
sterfte is er hoog en de levensver-
wachting bij de geboorte ligt op 
minder dan 50 jaar. 
Meer dan 65% van de bevolking 
leeft onder de armoedegrens.
Malawi kent een hoog percentage 
volwassenen die besmet zijn met 
HIV/Aids (ongeveer 900.000 vol-
wassen, wat bijna 12% van de be-
volking is). 
Door politieke problemen in de jaren 
2010-2012 kwam Malawi in ernstige 
financiële problemen wat grote 
gevolgen heeft voor subsidiepro-
gramma’s en prijzen van levens-
middelen en benzine. 
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Kleuterjuffen leren het belang 
van voedzame maaltijden 

Toy Box inhoud Een fiets voor elke committee
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De CCAP Synod of Livingstonia 
is een kerkgenootschap met vier 
niveaus, vergelijkbaar met de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Dit kerkgenootschap is al ja-
ren partner van de GZB, en de 
gemeenten zijn voornamelijk in 
het noorden van Malawi gelegen. 

Het Early Childhood Development 
centre (ECD) is in 2012 door de 
Synode opgezet met als doel het 
trainen van de ECD committees 
in de verschillende classes, alsook 
het trainen van de kleuterjuffen 

zelf. Er zijn meer dan 500 lokale 
ECD committees, met meer dan 
1000 kleuterjuffen, die vanuit de 
Synode aangestuurd en getraind 
worden. De lokale committees zijn 
verantwoordelijk voor de kleuter-
scholen (lokale ECD centres) in 
hun eigen omgeving.
Gerrie Kasbergen, zendingswer-
ker van de GZB, is zeer nauw bij 
het werk van ECD betrokken door 
het geven van advies, het aanbie-
den van trainingen en het aanle-
ren van nieuw methoden zoals de 
Toy Box.

Early Childhood Development Department, onderdeel van 
Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) Synod of 
Livingstonia
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Trainen van ECD committees en kleuterjuffen

Sinds 2012 worden alle lokale ECD committees getraind door de Synode in kennis over de ontwikkeling van 
het jonge kind en het leiden van de lokale ECD centres. De opleiding die kleuterjuffen doorgaans ontvangen 
in Noord Malawi is heel kort en van zeer matige kwaliteit. De trainingen van de Synode darentegen geven 
gerichte training over hoe kinderen (van vóór de schoolleeftijd) leren, het belang van het spelen tijdens het 
leren en dat in een daarvoor geschikte ruimte, alsook hoe ze zelf materialen en spelletjes kunnen maken.
In 2017 is het Toy Box project van start gegaan. Elke Presbyterie (classes) heeft een doos gekregen met 
speelgoed en spelletjes, die erop gericht zijn kinderen spelenderwijs te laten leren. Dit helpt kinderen in hun 
ontwikkeling op verschillende vlakken zoals: fysiek, sociaal, emotioneel en de taalontwikkeling. De dozen met 
speelgoed rouleren tussen de verschillende kleuterscholen en is met enthousiasme ontvangen. 
De kleuterscholen liggen wijd verspreid in de regio. Het is van groot belang dat de committee-leden de 
scholen regelmatig kunnen bezoeken. Om dit makkelijker te maken voor hen heeft elke committee een fiets 
gekregen. Vanuit de  Synode wordt ook regelmatig gereisd naar de lokale committees over vaak slechte 
wegen. De auto die hiervoor gebruikt wordt moest in deze periode gerepareerd worden.
Begin 2018 is er een begin gemaakt met het trainen van de kleuterjuffen zelf. Een groep van 18 juffen heeft 
in februari 2018 een twee weken durende training gevolgd over het zorgen voor kleuters en het maken van 
allerlei materiaal. Aan het eind kregen ze knutselmateriaal mee zodat ze zelf aan de slag kunnen met het 
maken van tekeningen, puzzels en spelletjes. 

Financieel overzichtImpact van de trainingen
Bijna alle deelnemers aan de 
trainingen hebben weinig tot 
geen kennis over het omgaan met 
jonge kinderen. Als ze al een op-
leiding hebben ontvangen is dat 
minimaal. Enkele opmerkingen 
van deelnemers: 
Tsala:
Ik ben erg blij met de training, ik 
heb veel geleerd over hoe kinde-
ren groeien en ontwikkelen. 
Committee lid:
Onze lokalen waren eerst hele-
maal leeg. Nu hebben we de Toy 
Box en de kinderen vinden het 
heerlijk om ermee te spelen en het 
helpt bij hun ontwikkeling. 
Madalitso:
De fietsen die we hebben gekre-
gen zullen het makkelijker maken 
om de scholen te bezoeken voor 
monitoring en evaluaties. 

Training van committees in Lilongwe en 
Mzalangwe

Overgemaakt
Overgemaakt naar CCAP ECD 17-02-2017
Overgemaakt naar CCAP ECD 23-01-2018

Totaal

Besteed
Toy boxes 20x
Fietsen 19x
Transport + auto kosten
Vergoedingen voor de trainers/facilitators
Voorbereidingsbijeenkomst
Accommodatie en maaltijden deelnemers
Trainingskosten; Committee trainings in 4 classes
Cursus materialen
Overhead (kantoorkosten, bankkosten e.d.)

Totaal

 6.500
 4.802
 11.302

277 
1.407 
1.450 
1.629 

99 
2.104 

989 
419 

1.043 
9.416

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Uit Zwijndrecht ontvangen, 9.126,04 euro tussen september 2016 en januari 2018. Ook in 
2018 blijven we betrokken bij dit project. Gedurende het eerste half jaar van 2018 heeft er 
een pilot training plaatsgevonden van 10 kleuterjuffen van verschillende scholen waarbij 
ze leerden hoe om van lokaal beschikbare (of goedkope) materialen, lesmateriaal en 
speelgoed te maken. Verder gaat de evaluatie van het Toy Box project binnenkort van 
start. 

Training van kleuterjuffen Zelf materialen maken


