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Inleiding 
 

Later dan u vorige  jaren van ons gewend was, ontvangt u nu ons 

Bulletin 1999. Wij hopen van harte, dat uw belangstelling voor het 

Luke’s Hospital niet is gaan tanen. 

 

Beginnen mag ik met U te melden, dat wij een nieuw bestuurslid 

hebben: Theo Zijp. Van Juni 1993 tot December 1996 werkte Theo 

als arts in het Luke’s Hospital. Zijn vrouw Esther de Bruin deed daar 

veel administratief werk en heeft anderen daarin opgeleid. Met hun 

drie kinderen wonen Esther en Theo nu in Wervershoof: Theo is 

bezig met zijn huisartsenstage. In vorige bulletins hebt u enige malen 

iets van hem kunnen lezen, verleden jaar nog over de demonstratie 

keuken in Malindi. Als bestuurslid houdt hij zich bezig met de 

leveranties van de IDA aan het ziekenhuis; in het financieel overzicht 

kunt u zien, dat deze aankoop van medicijnen onze belangrijkste 

uitgave is. 

 

In dit bulletin leest u de ervaringen van twee mensen, die even 

terugkeerden naar Malawi: Herma van Triest en Ko te Velde na 4 

jaar en Marius Groeneveld na 30 jaar. Marius leidde in 1973 onze 

reis ( Instituut v. Internationale Excursies) naar Kenia, Zambia en 

vanuit de verte( want de toegang tot Malawi was hem ontzegd) naar 

Malawi. Onze groep logeerde toen o.a. in het vormingscentrum 

Chilema en vandaar uit bezochten wij het Luke’s Hospital. Wij 

moesten constateren, dat de verpleegstersschool, geschonken door de 

Nederlandse regering niet in gebruik was. Voor die school is toen een 

sponsorgroep opgericht, zodat het lesprogramma weer gestart kon 

worden. Onze stichting is later uit die sponsorgroep ontstaan. 

Inmiddels gaat het goed met de school, nu 25 jaar later. U kunt dat 

lezen in dit bulletin. 

In het  Luke’s Hospital werken twee Nederlandse artsen, Elly 

Holtrust en Manuel Gerritzen. 

Uit een brief van Elly krijgt u een indruk van het reilen en zeilen in 

het ziekenhuis. 

Van gezin Gerritzen ziet u een paar foto’s. Meriam werkt als 

verpleegkundige. 
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Dit jaar wordt ons bulletin verzorgd door ons bestuurslid André 

Brockhus. 

 

Tenslotte: Heel veel dank voor uw hulp in de afgelopen jaren, 

financieel of op andere wijze. 

Blijft u ons vooral steunen, het is nog heel erg nodig!!! 

Namens de patiënten en de werkers van het ziekenhuis: Zikomo 

kwambiri ( heel erg bedankt!). 

 

Tonny Schuurmans 
(Voorzitter) 

 

 

 

Even terug in het warme hart van Afrika 
 

Na een lange tijd van voorbereidingen ( boekjes lezen, foto’s kijken, 

malariaprofylaxe regelen etc. ) vertrokken Ko Wiep, Floor en ik voor 

drie weken naar Malawi. Het was inmiddels vier jaar geleden, dat 

ons contract afliep. Wiep en Floor waren er toen nog niet. 

Na een reis van ongeveer 24 uur kwamen we in Malawi aan. Het was 

alsof ik niet weg was geweest. De chaos op het vliegveld 

( die er overigens voor zorg droeg, dat we een paar dagen illegaal in 

het land hebben gezeten ), de rode aarde, de vele lopende 

Malawianen langs de, nu nog slechtere wegen, etc. Het voelde vanaf 

de eerste minuut weer heel vertrouwd. 

Na een aantal dagen acclimatiseren bij Adri van der Maas in Zomba, 

togen we richting st. Luke’s Hospital. Het eerste wat me daar opviel, 

was dat het er minder extreem druk was. Deels had dit te maken met 

de droge tijd ( dan is het meestal rustiger in het ziekenhuis), maar 

later begreep ik van oude bekenden dat het liggeld, medicatieprijzen 

etc. omhoog waren gegaan, terwijl de koopkracht daarin niet mee 

was gegaan. Voor mensen met een salaris was het al moeilijk om het 

hoofd boven water te houden, maar voor de substantiële boeren (80% 

van de bevolking haalt haar levensonderhoud uit de opbrengst van 

haar stukje akker - of tuinbouwgrond), was het helemaal moeilijk 

geworden. 
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Een aantal malen bezocht ik alleen of met de familie het ziekenhuis 

en ontmoette zo veel oude bekenden. Een van deze bekenden was mr. 

Mbuzi, die directeur van het ziekenhuis was geworden. Wat me o.a. 

uit zijn gesprek met hem is bij gebleven is, dat de steun van stichting 

St. Luke’s Hospital voorlopig van essentieel belang blijft. 

Tussen de bezoeken door, vierden we vakantie op het prachtige 

Zomba Plateau, het Lake en bij Adri van der Maas ( voorheen arts in 

het St. Luke’s Hospital.) De drie weken waren helaas te snel voorbij, 

but we will be back one day! 

 

Herma van Triest 
(Bestuurslid) 

 

 
Kleine markt bij het St. Luke’s Hospital . Familieleden van de patiënt moeten zelf voor 

het eten van de patiënt verzorgen. 



 4 

Na dertig jaar 

 

In februari 1968 kregen wij een telefoontje van het bureau van de 

president, dat we het land Malawi binnen vijf dagen verlaten dienden 

te hebben. We werkten als buren van St. Luke’s in het 

vormingscentrum Chilema. Op dinsdag 2 februari 1999 zetten we 

met het hele gezin opnieuw voet op Malawiaanse bodem. De 

kinderen toen 10, 3 en 2 jaar, nu volwassen en benieuwd naar een 

stuk van hun leven dat bij twee van hen geen levende herinnering had 

achtergelaten. 

We reden door het land en waren onder de indruk van het vele, dat 

wel, maar meer nog van het vele, dat niet veranderd was. De wegen 

min of meer geasfalteerd, de Malawianen nog altijd te voet of op de 

fiets; de maïs tot in de kleinste hoekjes grond; de kinderen 

ondervoed; de angstig snel toenemend aids en niet te vergeten het 

nieuwe politieke bestel, waarin de mensen nu kunnen zeggen wat ze 

denken en willen. 

De tocht naar Malosa door de vertrouwde door en door Groene 

velden, de hartelijke ontvangst in het vormingscentrum en dan één 

van de hoogtepunten: naar dokter Holtrust in St. Luke’s. 

Op ons alle vijf heeft de St. Luke’s ontmoeting een diepe indruk 

gemaakt. Het is ontstellend te constateren, hoe dertig jaar politiek 

wanbeheer veel mogelijkheden voor verbetering van de leefsituatie 

ongebruikt heeft gelaten en hoe ondanks die onwil om feiten en 

mogelijkheden onder ogen te zien op plaatsen als St. Luke’s met 

volharding en doorzettingsvermogen gewerkt is. Het is niet na te 

vertellen met welke onvoorstelbaar primitieve middelen (want 

ondanks alles, wat in Nederland voor St. Luke’s gedaan wordt 

zijn soms de meest elementaire basisvoorwaarden niet aanwezig) 

ieder zich letterlijk onvermoeibaar inzet om er het beste van te 

maken. Een mooi huisje waar het aggregaat in zal komen, maar dat 

laat al maanden op zich wachten. Want tijdens ons bezoek viel de 

stroom weer eens uit en wat moet je dan in een ziekenhuis? 

Opereren met een zaklantaarn op het voorhoofd. 

Je mag hopen, dat het nieuwe regeringsbestel zich meer aan de 

belangen van de bevolking gelegen zal laten liggen, zodat ook St. 

Luke’s zich met wat meer armslag, een beter instrumentarium en een 
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goed opgeleide staf aan haar taak zal kunnen wijden. De bereidheid 

daartoe is volop aanwezig. Vooralsnog zal hulp vanuit Nederland 

onontbeerlijk zijn. 

 

Marius Groenenveld 

 

 

 

Goed nieuws van de afdeling tandheelkunde. 
 

Gillian Bews, de 30 jarige Schotse vrouwelijke tandarts uitgezonden 

door een  Engeland instantie schrijft: 

"Toen ik September 1998 bij St. Luke’s kwam werken trof ik daar 

een toegewijd team medewerkers, dat dapper met verouderde 

apparatuur deed, wat  maar kon. Elke dag was een avontuur, je kon er 

nooit zeker van zijn of de boor tot het einde van de behandeling bleef 

werken en of de stoel in de gewenste richting zou draaien. Elke dag 

had wel een verrassing in petto. 

Mr. Kumpolota bleek heel kundig in lesgeven op scholen en het 

maken van kleine vullingen en het vervaardigen van protheses.  

Miss Lydia Chapatula is uitermate bekwaam in pijnloze extracties, 

ook bij kinderen en het geven van mondhygiëne instructie 

Beide zijn opgeleid in St. Luke’s, maar hebben niet genoeg 

schoolopleiding om een officieel diploma te halen. 

Mr. Kaunda, ook een tandartsassistent besloot na het overlijden van 

zijn vrouw naar een ander ziekenhuis te gaan. In zijn plaats is er nu 

Anthony Kamanga, van de School of Science in Lilongwe, die zijn 

praktijkjaar bij ons mag doen en hopelijk na zijn Staatsexamen als 

Dental Technician hier zal blijven werken en misschien nog voor een 

aanvullende training naar Tanzania kan. 

Gemiddeld worden er 250 patiënten per week geholpen. 

En toen arriveerde het Goede Nieuws. Sytse Fluitsma, voorheen 

tandarts in Mzuzu in het Noorden van Malawi, kwam met een truck 

vol nieuwe apparatuur, 2 schitterende stoelen, een zuigapparaat en 

boor en andere instrumenten en begon meteen alles te installeren. De 

DHIN(Dental Health International Netherlands) samen met Memisa, 
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zijn is sinds 1996 actief geweest voor St. Luke’s en st. John 's in 

Mzuzu met dit geweldige resultaat. 

Het is een feest om te zien. Behalve het preventieve en normale 

curatieve werk kan de kliniek nu ook een deel van de tijd privé 

patiënten helpen, waardoor we tenminste één afdeling hebben waar 

we wat inkomsten van krijgen. 

De jaarlijkse supervisie en bijscholing van de dental orderlies in een 

groot aantal Health Centers gefinancierd door Memisa, gaat ook 

gewoon door, zodat de bevolking in de dorpen tenminste veilige en 

humane mondverzorging krijgt." 

 

Gill is een leuke sportieve vrouw, die eerst vanuit een caravan in de 

sneeuw in het noorden van Schotland schooltandheelkunde bedreef 

en zich nu als en vis in het water voelt in Malawi. 

Ze zegt: "Heel veel dank aan alle goede gevers." 

 

Gillian Bews 
(tandarts, St. Luke’s) 
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Het hoofd van de Verpleegsters School meldt: 
 

Mr. Mutholowa is een verpleger -vroedheer met docenten opleiding, 

getrouwd, met twee boefjes van jongens en sinds 1997 hoofd van de 

verpleegster -vroedvrouwen opleiding. Na het vertrek vorig jaar in 

mei van de 2 Engelse docenten, is hij met een assistent docente miss 

Zimphango verantwoordelijk voor de school. 

Hij schrijft: in 1998 hadden we 20 eerste jaars, 27 tweede jaars, en 19 

derde jaars leerlingen. 

De derde jaars werken al, maar moeten nog hun Staatsexamen doen 

om officieel geregistreerd te worden. Eén tweedejaars is gezakt. De 

leerlingen hebben afwisselend een paar weken les en dan een praktijk 

gedeelte in het ziekenhuis. Ze lopen ook een maand stage in het 

Psychiatrische Ziekenhuis in Zomba. 

Dit is waarschijnlijk het laatste jaar dat de leerlingen een deel van 

hun opleiding in Mulanje Mission ziekenhuis doen. Dat zal een 

enorme verlichting zijn om niet steeds transport te moeten 

organiseren en overleg met Mulanje te hebben. En bovendien hebben 

we dan meer helpende handen op de zalen. 

De Britse regering is bezig met een Veilig Moederschap programma 

en daar valt voor Zomba District St. Luke’s onder. Ze zullen dit jaar 

de kraamafdeling uitbreiden en aanpassen aan de eisen die de Nurses 

Council heeft gesteld voor de opleiding tot vroedvrouw. 

De school heeft nog uitbreiding van 2 klaslokalen en 1 huis voor een 

docent en verbetering van de keuken nodig. Een nieuw hostel, voor 

mannelijke studenten zal waarschijnlijk in mei klaar zijn. 

De leerlingen zijn graag hier, er is een huismoeder en 4 koks en drie 

schoonmakers die allemaal goed voor hen zorgen en er zijn eigenlijk 

nooit klachten. 

De situatie is vorig jaar heel penibel geweest omdat de nieuwe donor 

voor de CHAM(Christian Health Association Malawi) verpleegster 

scholen, ICCO Nederland met de Nederlandse regering eiste dat de 

Malawiaanse regering zwart op wit zou beloven ieder jaar een iets 

hoger percentage van de uitgaven voor de scholen te garanderen. 

De nieuwe groep leerlingen begon drie maanden te laat, nadat het 

akkoord eindelijk was getekend en het ziekenhuis moest uit allerlei 

potjes lenen om de tweede en derde jaars zakgeld en kost en 

inwoning te geven. 
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Gebrek aan docenten is nog een nijpend probleem. CHAM had een 

heel aantrekkelijk financieel pakketje gemaakt, maar de tutors zijn 

opgeleid door de regering, meestal vrouwen, en zij willen alleen met 

hun ook hoog opgeleide echtgenoten in de 4 grotere plaatsen in 

Malawi zitten. En dus kwamen er heel weinig gegadigden op af. 

 

Mr. Mutholowa 

 

 

 

Elly Holtrust schrijft: 
 

 

Meesterplannen: 
 

Het is niet eenvoudig om een verslag te doen over 1998. Een jaar 

waarin heel veel gebeurde. We hebben het einde van het jaar gehaald 

en wonderlijk genoeg lijken nu veel puzzelstukjes te passen. 

En St.  Luke’s is in 1999 aan de voorlopig laatste fase van uitbreiding 

begonnen, waardoor het nooit geschreven Masterplan voor een 

compleet ziekenhuis met een volledige opleiding voor verpleegsters 

zal worden voltooid. De studenten blijven dan de hele opleidingstijd 

in st. Luke’s waardoor we ook meer helpende handen krijgen. 

In aanbouw en onder de kap zijn een 20 bedden hostel voor 

mannelijke leerling-verplegers en een TBC ward met 12 bedden en 4 

privé-isolatie kamers en een office voor de TB officer. 

Met de Ambassadeur van Japan werd een overeenkomst getekend 

voor een nieuwe Apotheek en medicijnenopslagplaats met 

gedeeltelijke airconditioning. Centraal gelegen bij de polikliniek en 

de zalen; ter vervanging van de hete ruimte zonder plafond en slecht 

gelegen met veel geloop voor patiënten en personeel. Deze flinke 

ruimte kan daarna voor de Onderhoudsdienst gebruikt worden, die nu 

nog in een kleine ruimte, eigenlijk bestemd voor familie van de 

kraammoeders, huist. 

MEMISA heeft belangstelling getoond om een nieuw kantoor te 

bouwen. Dit zal dan vooraan bij de parkeerplaats komen. Het oude 

kantoor, verscholen achter het ziekenhuis wordt bestemd voor de 
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Public Health, archiefruimte, naaikamer voor doofstomme Sara en de 

telefoon centrale plus de spoedig te installeren radio communicatie 

met al onze klinieken. 

 

Niets meer te wensen dan? 

 

Ja, nog wel een paar heel belangrijke dingen zoals een riolering, ter 

vervanging van de talloze putten die steeds geleegd moeten worden. 

Tenminste 4 stafhuizen. Eventueel een kleine privé-afdeling met 

keukenservice voor mensen uit Zomba, waardoor we wat inkomsten 

kunnen krijgen. Leden van de Medical Board zijn daar voor aan het 

werk. Vernieuwing van elektriciteit en afzonderlijke meters voor de 

stafhuizen. Door een scheiding van de elektriciteit gaan we dan een 

lager tarief betalen, de rekening bedraagt nu gemiddeld fl. 1500 per 

maand! Het Ziekenhuis heeft al nieuwe elektriciteit voorzieningen 

(Van Simavi). Elk moment kan de nieuwe generator, voor de vele 

keren dat het licht uit floept, arriveren. Het is vaak niet goed uit te 

leggen waarom dingen zo lang duren, als het geld van de Rotary uit 

Woerden er al is en een lieve familie het nog ontbrekende geld heeft 

gegeven. Geldtransacties gaan fout, de bestelling fout, het transport 

veel langer dan verwacht. Het elektriciteitshuisje staat geduldig leeg 

te wachten: 

We hebben nu twee stevige handbediende sterilisators, na 9 maanden 

niets; dat is heerlijk en spaart veel tijd uit. Nadat de stichting ons had 

geholpen, gaf onverwacht Action AIDS (USA) een zelfde exemplaar. 

Het nieuwe ziekenhuis in Machinga had ons al die tijd geholpen, 

daarna kregen zij pech met hun computerbestuurde apparatuur en 

hebben wij hen kunnen helpen. 

Goede apparatuur werkt kostenbesparend. Er is een nieuwe en 

betrouwbaar hoofd van de onderhoudsdiensten die goed verstand 

heeft van elektriciteit, wat ons heel wat zenuwen en geld spaart. 

Van de Nederlandse Ambassade kregen we geld voor training van 

staf en voor twee hele goede elektrische microscopen. (Ruim 2000 

gld. per stuk!) Er moeten door de enorme toename van TBC zoveel 

sputa worden nagekeken dat een van de laboranten al ‘s morgens heel 

vroeg begon omdat er maar één "snelle " microscoop voorhanden 

was. 
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Staf 

 

Dit blijft een van onze grootste zorgen. 8 Januari hadden we alweer 

de eerste begrafenis van de vrouw van een assistent-tandarts, 22 

januari een zeer bekwame oudere vroedvrouw, door het jaar gevolgd 

door 2 receptionistes, 2 hulpverpleegsters, een jonge verpleegster, 

een nachtwaker, een leerling verpleegster en er zijn verschillende 

zieken onder de staf. 

Ook heeft iedereen ditzelfde probleem in de familie, met alle 

gevolgen van de zorg, de financiële problemen, weeskinderen die 

over de familie worden verdeeld. Veel staf moet voortijdig opzeggen 

en we hebben minstens twee maal per maand een morgen sollicitatie 

gesprekken, zeer tijdrovend. Van 4 jonge mannen onder de 35 die we 

onlangs wilden aannemen als medical assistant en verpleger, bleken 

bij keuring 2 al duidelijke verschijnselen van AIDS te hebben.’s 

Morgens komen wij als staf tezamen, beginnen samen de dag om de 

moed er in te houden. Dit is ook de gelegenheid om mededelingen te 

doen, nieuwaangekomenen worden verwelkomd en anderen 

uitgezwaaid. Iedereen neemt een beurt, van de schoonmaker tot de 

directrice, want alle Malawianen zijn geboren sprekers, ook de 

Moslims zijn altijd present. Vaak na afloop zingen we onder het 

schudden van vele handen: Moni wa Mtendere:  (ik wensje een dag 

van Vrede toe.) Verder proberen we de staf aan te moedigen door hen 

naar trainingen te sturen, één is voor Clinical Officer, een ander voor 

18 maanden anesthesie, een verpleegster voor psychiatrie 

opleiding.De nieuwe Anglicaanse bisschop is een jonge intelligente, 

integere man die naar de board vergadering komt en achter ons beleid 

staat. Een geëmancipeerde man, die zijn vrouw naar Engeland laat 

gaan gedurende een jaar om haar studie Theologie af te ronden. 

 

Einde van een stressvol jaar. 

 

Er is geweldige regen ook weer dit jaar. Na de devaluatie van het 

geld tenminste hoop op een goeie oogst. 

In de verloskamer komt een kip binnen gewandeld en springt 

kakelend op een verlosbed. De vroedvrouwen lachen, die moet zelf 

de bevalling maar doen. Niemand jaagt de kip naar buiten, ook 

zonder alles altijd te regelen komen er toch veel dingen vanzelf in 

orde. 
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Kerstmis was heel erg rustig dit jaar. Dr. Manuel Gerritzen was eerst 

2 weken ziek met koorts zonder bekende oorzaak en liet zich ook 

maar voor AIDS testen. Gelukkig negatief, een pak van ons hart. 

Daarna werd ik ziek, ook een virus waarschijnlijk en belandde van 

het Oude in het Nieuwe Jaar in mijn bed. Het was een pittig jaar en 

we voelen ons toch vaak nog te kort schieten. De goede voornemens 

om een Kerstrondzendbrief te sturen vielen in het water, geen 

energie, geen tijd. 

 

 
Als de werkzaamheden in het ziekenhuis het toelaten komen Manuel en Meriam om 

 10 uur altijd even naar huis om een kopje koffie te drinken.  
 

MEMISA heeft per september mijn contract voor drie jaar verlengd, 

dus ik hoop dat ik maar gezond blijf. Maar wees er van overtuigd dat 

we de constante hulp van onze trouwe achterban enorm waarderen en 

ook heel vaak noemen, vooral als we het weer eens echt niet zien 

zitten. We zouden het ziekenhuis zo graag wat minder afhankelijk 

hebben van buitenlandse hulp, maar daar is voorlopig nog weinig 

uitzicht op. Alle hulp wordt zo economisch mogelijk gebruikt. Uit 

het jaarrapport dat Manuel Gerritzen gemaakt heeft, blijkt duidelijk, 

hoe wij proberen de balans tussen curatieve en preventieve 

geneeskunde in het oog te houden. 
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Wij kregen een gift om het preventieve gedeelte van het ziekenhuis 

dat maar één ruimte heeft, uit te breiden met een ruimte voor 

familieplanning en één voor de “under 5 children”, die nu nog in de 

wachtruimte behandeld worden. De staf ziet nu dagelijks zowel 

zwangeren als kinderen en klanten voor geboorteregeling, i.p.v. 

afzonderlijke kliniekdagen wat minder wacht - en looptijd voor de 

moeders is. 

De bouw van deze nieuwe ruimte samen met een klein huisje voor de 

vele gasten gaat nu ook binnenkort van start. De grotere projecten 

worden gedaan door een Malawiaanse aannemer Paw en de kleinere 

door Father Salaka van het Diocese, die architect was voordat hij 

priester werd. Hij maakt de tekeningen naar onze aanwijzingen en 

heeft ook de supervisie over onze andere bouwprojecten. 

 

Rompslomp 

 

De Administrateur zit in de executive board en het financiële comité 

van CHAM en werd ook gevraagd voor de 5 jaars schema van 

Machinga District. We proberen St. Martin Hospital in Malindi 

geleidelijk meer zelfstandig te maken. Eén van de Health Centres aan 

het Lake wordt opnieuw gebouwd. Dit vraagt allemaal tijd 

vergaderen en naloop. We hebben tamelijk wat personeel die aan 

pensioen toe zijn en dringend opvolging nodig hebben, fundraising 

moet continu aandacht hebben en als de administrateur van huis is 

moeten de artsen inspringen. 

 

Dr. Adri van der Maas heeft een nieuw contract getekend met GTZ 

(German Technische Zusamenarbeitung) en volgt de Duitse 

projectleider op. We mogen haar e-mail en Fax gebruiken en ook, 

indien nodig, haar ervaring en advies bij gelegenheid. 

Maar, het lijkt wel een refrein: Rond de jaarwisseling was er bijna 2 

weken geen e-mail connectie, er werd al van sabotage gemompeld 

i.v.m. de komende verkiezingen. 
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Herstructurering AIDS en Weeskinderen Programma. 

 

Omdat deze problemen zo groot zijn hebben we voor beide 

programma's de hulp van de bevolking ingeroepen. De opgeleide 

AIDS coördinator is helaas niet langer beschikbaar, we hebben nu 

een nieuwe Coördinator aangetrokken. Hij wordt begeleid door een 

vrijwilligster Caroline v. Mulken, een professionele Health Educator 

en vormt met 2 fulltime counselors van het ziekenhuis en 8 extra 

getrainde vrijwilligers vanuit de dorpsgroepen een team. Waardoor 

nu bijna alle patiënten gecounseld kunnen worden en naar een groep 

in het dorp verwezen voor nazorg. 

Ook voor de ruim 500 weeskinderen zijn er nu 5 dorpscomités die 

mee verantwoordelijk zijn voor selectie en meebepalen wat de 

individuele kinderen of hun familie nodig hebben. Ook hier is nu een 

ervaren en voltijds coördinator voor aangetrokken. Zonder de hulp 

van MEMISA zouden we dit niet kunnen volhouden. 

 

Mijn persoonlijke bestaan 

 

Mijn persoonlijke bestaan wordt behalve door de telefoon ook 

opgefleurd door Queen en Ciobi, twee trouwe honden die om 5 uur s' 

middags beslist een wandelingetje willen maken, en door veel bezoek 

en aanloop. Op mijn vrije weekend ga ik meestal zwemmen in 

Zomba en dit jaar heb ik boompjes bij geplant in mijn grote tuin en 

ook op het ziekenhuisterrein zijn we met aanplant bezig. Kortom de 

dagen zijn altijd weer te kort, zelfs met 3 Moslim mannen die 

geweldig voor me zorgen tot zelfs een bloemetje op tafel als ik weg 

ben geweest. Op mijn beurt word ik ingeschakeld voor allerlei 

financiële en gezondheidsproblemen in hun families. ‘s Avonds dan 

nog een uurtje Wereldomroep of BBC en met een temperatuur van 30 

graden en zeer vochtig weer zoals de laatste weken vallen de luikjes 

vaak al voor tien uur toe, maar uiteraard nooit (of bijna nooit) zonder 

nog éven aan alle lieve mensen in Nederland en elders te denken die 

met ons meeleven en het mogelijk maken dat wij mee kunnen doen 

aan een stuk zorg met en voor Malawiaanse mensen die, met hun 

eigen aardigheden, toch zo precies hetzelfde zijn als wij. Kromliggen 

en hopen op een betere toekomst voor hun kinderen, voor hun land. 

Wist U dat Malawi elke dag £ 147000 aan schulden moet 

terugbetalen? Dat de uitgaven voor gezondheidszorg per jaar per 
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hoofd van de bevolking de laatste drie jaar zijn teruggelopen van 

£3.60 naar £ 1.30? Dat een zwangere in Malawi 68 keer meer kans 

heeft om te overlijden ( door allerlei oorzaken) dan een aanstaande 

moeder in Nederland? 

Tijd voor een Jubilee jaar. Probeer alstublieft via uw kerk of andere 

organisaties de petitie aan de Wereldleiders te sturen voor 

kwijtschelding van schulden aan de armste landen. Dit zou het rijke 

westen in het jaar 2000 ook vrijpleiten van Schuld. 

 

Heel hartelijke groeten en heel veel dank van de staf en de patiënten. 

 

Elly Holtrust 
(Senior medical officer St. Luke’s) 
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 Twee culturen bij elkaar. De pop die altijd door Malou Gerritzen 

in een draagdoek op haar rug mee moet en de klompen 

 



 16 

De Container 

 

In het bulletin van 1997 schreef ik dat de verwachting was dat de 

container omstreeks half dat zelfde jaar op transport zou gaan. Fout 

dus. Het werd dus september 1998 voordat de container uiteindelijk 

vol was. Medio 1998 kwam alles in een stroomversnelling. Er was 

een organisatie die wilde meeliften met de container voor transpoort 

van 5 kubieke meter gebruikte kleding en heeft een redelijke donatie 

aan de stichting gedaan. De brandweer van Rotterdam heeft twee 

kuub aan brandweerslangen gegeven die hier afgekeurd zijn maar in 

Malawi prima voor irrigatie kan worden gebruikt. Bovendien werden 

er nog 10 matrassen met lakens en dekens bijgedaan. Daarnaast 

kwam de firma Beijersdorff nog met een hele lading handschoenen, 

pleisters en andere verbandmiddelen. De firma Hofmeester uit 

Rotterdam waar ik als tandarts zaken mee doe, doneerde een hele 

vracht tandheelkundige materialen. Daaronder bevonden zich vele 

sterilisatoren die uiteraard bijzonder van pas komen in een tijd 

waarin wij geconfronteerd worden met AIDS. Er werden drie braille 

machines privé door iemand gedoneerd( een zeer kostbare vracht). 

Nico Kind was weer bereid om de container kosteloos naar het schip 

te vervoeren en de firma Datema tegen gereduceerde prijs het 

vervoer te regelen. De vervoerskosten zijn volledig door het 

Havenbedrijf Rotterdam betaald. Ik had wel op de plaats van Manuel 

op de foto willen staan om te zien hoe de container ontvangen werd.  

Bij deze wil ik alle mensen danken voor hun materiële en financiële 

bijdrage aan deze container. De volgende container staat op dit 

moment al weer klaar. 

Andre Brockhus 
(v/h tandarts in St. Luke’s) 
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Eind Oktober 1998 kwam dan eindelijk de langverwachte container aan. Als je dan 

de verhalen hoort hoe blij de Malawianen zijn en of er nog iets voor hun bij zit, heeft 

ons erg ontroerd. 
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Financieel overzicht bulletin 1998 

 

 

Inkomsten: 

Individuele giften in 1998 72.729,25 

Collectieve giften in 1998 36.954,32 

Rente en andere opbrengsten 2.005,38 

Totaal 111.687,95 

Bij de individuele giften is inbegrepen  1439,47 t.b.v. aids-kinderen 

en orphans 

 

 

Uitgaven: 

Aankoop medicijnen van IDA bestemd voor Malawi 83.386,62 

Aankoop acceptgiro’s voor bulletin 

 

190,35 

Transformator aangekocht voor St. Luke’s Hospital 135,15 

Inschrijving Kamer van Koophandel Stichting 76,61 

Aankoop operatieklompen voor St. Luke’s Hospital 154,00 

Betaling aandeel in de nieuwe generator voor St. 

Luke’s Hospital 

8.865,38 

Transport container met hulpgoederen naar St. 

Luke’s Hospital via Datema 

6.278,81 

Aankoop en levering operatiekleding en dekens voor 

St. Luke’s Hospital 

1.590,00 

Drukken en binden jaarverslag St. Luke’s Hospital 492,68 

Totaal 

 

101.169,60 
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Specificatie collectieven giften: 

 

Dienst Geest verzorging, Utrecht   2773,40 

Diaconie Parkstraat Gem. Velp     348,50 

Kerkdienst Averbergen, Olst     135,25 

Kerkdienst Huize Willibrord, Olst     321,15 

Diac. Cie. Remonstr. Gem. Apeldoorn  2540,60  

Loterij vrouwengilde      315,00 

MM Hemmerbuurt Hem    1250,00 

Kuijper, veiling boeken      248,62 

Kennemer Gasthuis IJmuiden       25,00 

PC de Lichtenberg Amersfoort     151,20 

Inst. V. Internationale Excursies     250,00 

Verpleeghuis Velserduin IJmuiden     952,50 

Opbrengst sobere maaltijd IJmuiden  1064,70 

Zrs. Franciscanen, Aerdenhout       25,00 

Malawi Diner opbrengst        90,00 

St. Lions Club, Enkhuizen      500,00 

Bron van leven Hazerswoude             10.000,00 

Noordelijk Tekenbureau      100,00 

Diaconie Ev. Luth. Gem., Woerden    542,50 

Diaconie Geref. Kerk Mijdrecht     500,00 

Diaconie Herv.Gem.Marienheem     150,00 

Marinelfonds, Dronten    1000,00 

Penningmeester v.d. Voorzienigheid            10.000,00 

Penningmeester v.d. Apeldoorn   2200,00 

Diaconie Hervormde Gem.     200,35 

Velsen voor de derde wereld   1270,55 

 

 

 

Gerard Ydema  
(Penningmeester) 


