
Nieuwsbrief nr.1 - 2016Beste donateurs,
Onze stichting kijkt terug op een financieel goed jaar waarin wij 3 mooie zendingen hebben besteld. In Malawi was de hulp ook 
hard nodig. Na de watersnood van begin 2015 volgde eind vorig jaar ook nog een cholera epidemie. Hoewel beiden onder 
controle lijken, zijn er nu weer berichten van een slechte oogst en kans op hongersnood… Gelukkig hebben de Nederlandse 
artsen Christiaan en Leonore Huigens zich eind 2015 in St. Luke’s bij tropenarts Mariët Groenemeijer gevoegd zodat de proble-
men nog beter aangepakt kunnen worden. Ons bestuur is verder versterkt met dhr. Bernard Wessels. 
Ondanks de grote erfenis die we vorig jaar mochten ontvangen van onze oud-oprichter Tonnie Schuurmans blijven we voor de 
voortzetting van onze steun erg afhankelijk van uw gulle donaties. We hopen dan ook van harte dat we ook dit jaar weer op u 
mogen rekenen – St. Luke’s en de Malawianen hebben onze steun onverminderd hard nodig!              Theo Zijp, voorzitter

Van de Penningmeester

Doneer nu! Van overstroming tot cholera 

Fijn dat u in 2015 weer heeft gegeven. Met uw hulp is het 
gelukt om vorig jaar voor €60.515,74- aan medicijnen te 
versturen naar Malawi. Begin 2016 is er ook weer een 
grote zending afgeleverd in Malawi. Tevens hebben wij in 
overleg met het ziekenhuis de volgende giften gedaan: 
- Aanschaf gipszaag voor het verwijderen van gips.
- Tandheelkunde spullen, gekocht bij de DHIN.
- Diverse malen geld voor aanschaf van diesel. Reden: de
stroomvoorziening viel vaak uit en er moest teruggevallen
worden op de levering van de eigen noodgenerator.
Daarnaast zijn we bezig met een separaat gesponsord
zonne-energie project in Gawanani en Chilipa. Ook de
verbouwing voor de technische dienst (zie elders meer in
nieuwsbrief) is separaat gesponsord.
Er zijn ook kosten geweest. We proberen dat altijd te
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of via de website: stlukes.nlBegin 2015 werd Malawi geteisterd door ernstige over-

stromingen. De regio waar het St. Luke’s actief is, was 
niet het ergst getroffen, maar wel vele huizen raakten 
verwoest. In de droge periode daarna is er veel weer 
opgebouwd, maar helaas is bij het starten van het nieuwe 
regenseizoen eind 2015 weer een nieuw probleem 
ontstaan: cholera, een zeer besmettelijke ziekte, die zich 
snel verspreidt binnen een populatie waar geen goede 
sanitaire voorzieningen en drinkwater zijn. 
Ter vergelijking: in West-Europa heeft deze ziekte sinds 
1896(!) geen kans meer. In Malawi was in 2009 de laatste 
grote uitbraak... Een van de health centers (soort dorps-
gezondheidspost) van St. Luke’s Hospital, Mposa, ligt 
vlakbij de bron van de besmetting. De regering heeft 
gezorgd voor een behandelgebouw dat los van het health 
center staat, maar de omstandigheden zijn erbarmelijk. 
Grootste probleem is echter dat familie in en uit kan 
lopen. Onbegrijpelijk voor deze besmettelijke ziekte. 
Ook bij het St. Luke’s was de ziekte doorgedrongen. 

beperken. Er zijn notariskosten geweest, 
verzekeringskosten tegen calamiteiten, 
bankkosten en hostingkosten. De kosten 
voor het drukwerk zijn weer volledig 
gedoneerd waarvoor onze hartelijke dank. 
De kosten zijn in totaal €1.238,20. 

Dankzij de artsen Mariët en Christiaan 
is de aanpak daar beter: een aparte tent 
is opgezet en bovendien rijdt een 
gezondheidscoördinator in de omge-
ving rond voor voorlichting (zie foto). 
Het helpt: de uitbraak lijkt onder controle!

http://www.stlukes.nl


Nieuwe medische hulp!

Bernard versterkt bestuur

Hallo, wij zijn Christiaan en Leonore, getrouwd, beiden 
30 jaar, en zijn sinds december 2015 werkzaam in het St. 
Luke’s Hospital als respectievelijk tropenarts en basisarts 
met werkervaring in neurologie & huisartsgeneeskunde. 

Geef St. Luke’s Hospital meer dan 1x per jaar uw aandacht!
We sturen naast deze nieuwsbrief nog 2x per jaar een digitale brief rond. Verder zijn we actief op Facebook en kunt u veel 
op onze website www.stlukes.nl vinden. Ook de artsen houden een blog bij. De links hiervan vindt u ook op onze website.

Donatie-mogelijkheden
Veel mensen denken bij doneren maar aan twee vormen:
eenmalig of vast (per maand, kwartaal of jaar). Er zijn 
echter meer opties mogelijk. Zo hebben we een donateur 
die elke week minimaal een euro overmaakt. Waarom hij 
voor deze vorm kiest? Elke week wil hij zijn week met iets 
goeds starten en even stilstaan bij het feit dat ons luxe 
leven niet zo vanzelfsprekend is voor iedereen.
Doneren kan ook belastingvoordeel opleveren. Als u zich 
voor minimaal 5 jaar aan ons verbindt via een schenkings-
akte kunt u deze giften (ongeacht de hoogte) eenvoudig 
aftrekken. Zonder schenkingsakte moet u minimaal 1% 
van uw inkomen schenken om in aanmerking te komen 
voor belastingaftrek. Zie www.stlukes.nl/akte
Tot slot kunt u er ook voor kiezen om geld na te laten. Een 
mooie gedachte om ook na uw leven nog bij te dragen 
aan een betere wereld. 

Nieuwbouw voor technische dienst 
Dankzij gulle gevers kunnen we soms 
meer doen dan de medicijnzendingen. 
Zo loopt er nu een project voor het 
vernieuwen van de werkplaats. Als de 
onderhoudsmedewerkers een betere 
basis hebben, gaat het onderhoud aan 
andere gebouwen immers ook sneller! 

Wilt u ook een project sponsoren?
Neem gerust contact met ons op!

Bernard Wessels (4e van rechts op foto) is bouwkundig 
ingenieur en tot ruim een jaar geleden werkzaam 
geweest in bouw- en vastgoedmanagement. Sinds 
september 2015 is hij bestuurslid. Lees meer over 
Bernard en zijn bijzondere motivatie in het nieuwsbericht 
op onze website.
Het inmiddels achtkoppige bestuur doet zijn werkzaam-
heden zonder vergoeding. Ook speciale dank aan VES 
Piazza Sports te Houten voor het kosteloos beschikbaar 
stellen van de vergaderlocatie.

We zijn aardig bereisd 
maar zien deze ‘emigra-
tie’ wel echt als een 
nieuwe uitdaging. 
Spannend en leuk om de 
komende jaren in Malawi 
te mogen wonen en 
werken!

Het motiveert ons om, in samenwerking met een klein 
team van voornamelijk lokale medewerkers, een bijdrage 
te kunnen leveren aan de gezondheidszorg van Malawi. 
Het is ons doel om voor een periode van 2 tot 3 jaar 
werkzaam te zijn in de tropen. Het zal een ervaring met 
vele ups en downs worden: lachende gezichten, tropi-
sche temperaturen en bijzondere contacten maar ook 
hard werken, doodzieke mensen, stroomuitval, tekorten 
aan materieel, frustraties, cultuurverschillen en noem 
maar op. Het zal een heel ‘avontuur’ worden waarbij we 
hopen dat het ons als stel dichter tot elkaar en anderen 
brengt en ons verder zal vormen als mens en als arts. 

Naast Christiaan en Leonore werkt ook de Nederlandse 
Mariët Groenemeijer al een jaar in het St. Luke’s en zijn er 
doorlopend in wisselende periodes meerdere co-assistenten 
uit met name het AMC en UMC actief.  Allen bedankt!

Het stichtingsbestuur met Christiaan en Leonore

http://www.stlukes.nl/akte
http://www.stlukes.nl

