
Inleiding 
 
Geachte donateurs, lieve mensen, 

 

Zoals het nu al jaren lang de gewoonte is, ontvangt u in het voorjaar ons Bulletin. We hopen dat u het 

echt leest, want er wordt veel informatie gegeven. Maar liefst 4 artsen leveren een bijdrage: Manuel 

Gerritzen geeft een terugblik en Arjan Calkhoven en partner Heleen Rossing, een eerste indruk. Ellie 

Holtrust, begonnen aan haar laatste jaar in het St. Luke’s Hospital, beschrijft grote en kleine 

gebeurtenissen in en rondom het ziekenhuis. In het bijzonder het bezoek van de First Lady van 

Malawi. Elly en Jan Burggraaff gingen met gezin, na 16 jaar, terug en hadden de tijd van hun leven. 

Na zoveel jaar kunnen zij oordelen over de veranderingen in het ziekenhuis en in Malawi over het 

algemeen. Er heerst nog altijd armoede en er is nog zoveel hulp nodig. Even terug naar het jaar 1973; 

de band met het St. Luke’s Hospital ontstond toen door een reis van het Instituut voor Internationale 

Excursies (Bergen-NH) naar Afrika. Wat wisten we toen over Aids? En nu…een project voor 600 

Aids- weeskinderen. Ook daarvoor is veel geld nodig! Voor Uw bijdragen en belangstelling in het 

afgelopen jaar: veel dank! Wij hopen in het komende jaar weer op u te mogen rekenen. 

Mede namens de mensen in Malawi: 

 

ZIKOMO – Dank u wel! 

 

Tonny Schuurmans 
(Voorzitter) 

 

 Wij zijn als Stichting op dit moment bezig om een verklaring van geen bezwaar te 

verkrijgen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

 

 Wij hebben in onze Stichting geen overheadkosten.  

 

Arjan schrijft 

 

Beste mensen, 

 

Voor de trouwe lezers van het St. Luke’s Bulletin zal het geen nieuws zijn dat Dr. Manuel Gerritzen 

zou gaan vertrekken omdat z’n contract afliep. Inmiddels is dit gebeurd en zijn wij aangekomen om de 

gelederen te versterken. Weliswaar met enige vertraging omdat het bij MEMISA (nu Cordaid) niet 

geheel duidelijk was of de gelederen wel versterkt moesten worden hoewel de versterking al wel 

gevonden was. Uiteindelijk was de kogel door de kerk en zijn we de 31
e
 augustus gearriveerd, zij het 

met een voorlopig contract voor 1 ½ jaar in plaats van de gebruikelijke 3 jaar. Niets te vroeg bleek al 

snel, Dr Elly Holtrust trok de kar al zo’n 5 weken alleen en kon wel eens een vrije dag gebruiken. Dat 

versterking nodig was, was dus wel duidelijk. Voor diegenen die ons niet kennen zal ik ons eerst eens 

even voorstellen: Ik ben Arjan Calkhoven en mijn partner is Heleen Rossing. Na een aantal jaar in 

Nederlandse ziekenhuizen gewerkt te hebben in verschillende vakken ben ik naar Engeland vertrokken 

om daar de huisartsopleiding te gaan doen. Na ook hierin een paar jaar gewerkt te hebben besloot ik 

toch om de tropenopleiding af te maken. Met nog een jaar Chirurgie in Gouda en de tropencursus was 

dit afgerond. Heleen heeft ook een aantal jaren in verschillende ziekenhuizen gewerkt waarna ook zij 

de tropencursus heeft gedaan.Tijdens die cursus werd de vacature voor Medical Officer in het St. 

Luke’s bekend. We waren allebei al eens in Malawi geweest en het leek ons een prima plaats om te 

werken en te wonen. In April werd bekend dat ik de baan kon krijgen en we hebben dan ook niet 

geaarzeld. Malawi is een heel mooi land met erg vriendelijke mensen. Wel is het dicht bevolkt en is er 

veel armoede. Ook zijn er veel te weinig artsen, juist voor de armste mensen. Veel van de weinige 

artsen die er dan nog zijn, verkiezen het om in de stad een privé praktijk te hebben omdat ze zo meer 



kunnen verdienen. Overbodige luxe is ons verblijf hier dus niet. Bij aankomst werden we goed 

ontvangen: er stonden verse bloemetjes op tafel en de koelkast was gevuld. We wonen in hetzelfde 

huis als Dr. Gerritzen en troffen ook z’n hond nog aan die we dus maar hebben overgenomen. In het 

ziekenhuis was het erg druk, September is vaak een drukke maand omdat er dan veel bevallingen zijn. 

Veel werk wordt gedaan door, eveneens schaarse, Medical Assistants (MA)en Clinical Officers (CO), 

geen artsen maar wel mensen die een verkorte oplei-ding hebben gedaan om zoveel mogelijk ziekten 

te kunnen herkennen en behandelen. De artsen en soms extra opgeleide Clinical Officers superviseren, 

trainen en doen de grotere operaties zoals de keizer-snedes en doen dus ook de nachtdiensten hiervoor. 

Gelukkig was er ook net tegelijk met ons zo’n CO teruggekomen van de opleiding zodat Dr Holtrust 

even uit kon blazen. Heleen werkt voorlopig ook in het ziekenhuis hoewel er helaas nog geen 

duidelijkheid is over een eventueel contract voor haar. Zij is ook tropenarts en er is zoveel te doen dat 

ze niet werkeloos toe wil kijken. 

 

Arjan Calkhoven en Heleen Rossing 

 

Ook zij heeft nu fulltime werk met name met het superviseren van de zwangerschapscontroles en de 

verloskamers. Inmiddels zitten we hier al weer vier maanden, onze bagage is uit Nederland 

overgekomen en we hebben nu ook een auto zodat we er af en toe eens tussenuit kunnen. Er is nog 

steeds geen duidelijkheid over onze contracten maar we hebben het erg naar onze zin en hopen dat we 

minstens drie jaar kunnen blijven. Zoals bekend is een van de grote problemen hier Aids. Er komen 

langzaam maar zeker steeds meer projecten van de grond om op allerlei manieren deze ziekte terug te 

dringen en hopelijk kunnen we hier wat aan bijdragen en zien we voordat we weer weggaan misschien 

een vermindering van het aantal gevallen. Een mooi streven voor de toekomst.  

Tot de volgende keer. 

 

Arjan Calkhoven 
 (Medical officer St. Luke’s) 

 

Heleen Rossing 
(Partner van Arjan) 

  



St. Luke’s Hospital 
 

Lieve vrienden, 

De week voor Kerstmis werd het nieuwe Office overgedragen, gebouwd met geld van 

MEMISA door Pieter Hogendoorn, een  Nederlandse aannemer die al ruim dertig jaar in 

Malawi woont, een zeer solide en ruim gebouw. Een mooie entree met open receptie, acht 

kamers en één grote kantoorruimte en een vergaderzaaltje plus werkruimtes. En hoera, de 

telefooncentrale met voldoende lijnen voor het hele terrein is nu ook geïnstalleerd. Dat was 

het ergste ongemak van het afgelopen jaar, 6 maanden lang geen verbinding en als je dan 

dienst hebt moet je op één oor slapen voor als de nachtwaker van het ziekenhuis, die bang is 

voor de honden, aan het hek komt. Als de honden blaffen is het dan de bewaker met een 

boodschap of niet? Met de nieuwe generator in functie begint het ziekenhuis echt up to date te 

worden. Hoog bezoek: vrijdag middag, 22 december met nog zweetdruppels van het 

verhuizen op onze neus, komt het bericht dat de First Lady, Madam Muluzi , op Kerstmorgen 

de zieken komt opvrolijken. Spoedvergadering zaterdags en alle hens aan dek. De 

verpleegsters moeten zoveel mogelijk in dienst, er wordt geschrobd en geveegd, extra 

Kerstversiering opgehangen, de politie en heren van het protocol komen steeds langs. 

Vanwege de vele regen en warmte schiet het gras uit de grond, geen nood, extra mannen 

kappen de hele zondag gras, de oprit wordt versierd met groen en bloemen. 

 

  
 

Maandags om half zeven als ik het mandje rozen uit de stad voor Madam aanreik , loopt 

Matron (hoofd verpleging) met blauwe haarrollers in het ziekenhuis rond , de politie zegt dat 

ik in “ uniform” moet verschijnen. Bisschop James Tengatenga is niet blij, maar komt toch op 

tijd van zijn Kerstdienst uit Zomba. De First Lady is Moslim en nog in de vasten van 

Ramadan. Bij aankomst is er veel publiek, we worden voorgesteld en vervolgens gaat ze alle 

zalen rond en groet elke patiënt en iedereen krijgt een pakje met levensmiddelen. Er zijn over de 60 

kinderen en ook de andere zalen zijn vol, veel mensen aan een infuus, ze probeert tegen iedereen iets 

te zeggen, houdt even een hand vast. Velen zijn te ziek om zelfs te reageren. In de verloskamer krijgen 

de Kerstbaby’s 1000 kwacha en een meisje dat net geboren is krijgt haar naam Patricia Shanil en 2000 

kwacha en wordt de volgende dag met een dienstauto naar huis gebracht. De jonge moeder is een wees 

en boft dus. Maar nee, ze is eigenlijk heel bang dat er wel iets mis zal gaan met haar baby vanwege 

jaloezie van de boze geesten. De president heeft met deze vrouw 5 kinderen plus 6 geadopteerde 

kinderen, die allemaal met fraaie kleren op de Kerst en Nieuwjaarskaart staan. Na de ronde zijn er 



speeches buiten, het is intussen gloeiend heet en Madam spreekt heel aardig. Ze prijst de verpleegsters, 

ze is ooit zelf in St. Luke’s bevallen van een tweeling, ze spreekt over de betekenis van Kerstmis, het 

Christus kind moet in de harten van mensen geboren worden en waarschuwt tegen vroeg trouwen en 

roept de ouders op de kinderen zelf voorlichting te geven over seks en de gevaren van AIDS. Zelfs de 

Bisschop is achteraf tevreden, geen te openlijke partij propaganda, er is uiteraard wel een entourage 

met zingende dames en ministers van de regerende party, maar ook de Gouverneur sprak voornamelijk 

over Kerstmis. s’Avonds kon iedereen in het land die een TV bezit  het bezoek aan St. Luke’s zien.  

 

St Luke’s on-line 

Het Jaar 2000 is omgevlogen. En op 5 mei kreeg ik voor het eerst in mijn 31 jarige periode in Malawi 

een telefoon. Het is niet te geloven, het ding werkt zelfs bij onweer als onze  elektriciteit uitvalt! Op 11 

mei was de officiële opening van de nieuwe apotheek met een vertegenwoordiger van de Japanse 

Ambassade en de uitbreiding van de moeder en kind kliniek. Beide gebouwen een reuze aanwinst, die 

het werk makkelijker en meer professioneel maken. Op 12 mei kwamen 7 Nederlandse computer 

enthousiasten, vrienden van dokter Manuel Gerritzen op alle kantoren computers installeren en  nu zijn 

we dus allemaal “on-line” en “connected”. 

 
Afscheid. 

Op 20 Juli was het afscheid van Manuel en Miriam en de kinderen, met veel hartelijke speeches en 

cadeautjes. Na drie en een half jaar inzet en een zeer goede verhouding met staf en patiënten, is 

Manuel nu met de huisartsen opleiding begonnen. In augustus alleen werden er 23 kinderen met een 

keizersnee geboren. Het aantal bevallingen is het afgelopen jaar omhoog met ruim 300 stuks, in totaal 

1756 en precies 200 keizersneden. Vooral ook dames van de werkende stand uit Zomba met al eens 

een probleem bevalling  proberen het nu bij ons. Ook vertrok na twee jaar de Schotse tandarts Gillean 

Bews. Mr Kamanga, een Dental Therapist(Malawiaanse tandheelkundige) met 3 jaar opleiding werkte 

met haar mee en is nu hoofd van de afdeling. We hopen dat hij blijft en dan over twee jaar een 

voortgezette opleiding in Zuid Afrika kan doen. Ook verwachten we nog een Noorse lady dentist- 

VSO(Engelse uitzend organisatie) voor twee jaar. Ook Gills huisgenote Carolien van Mulken vertok, 

na ruim twee jaar als vrijwilligster het PHC(Primary health care) team en met name het AIDS 

programma te hebben ondersteund. Het team moet nu op eigen kracht verder. 

 

Training 

In ons 2
e
 ziekenhuis St. Martin’s in Malindi ging intussen de bouw van een TBC afdeling van start met 

geld van de Stichting Sonnevanck in Harderwijk. Nu zullen de vele patiënten niet meer naar Mangochi 

District Ziekenhuis hoeven en St. Martin’s 

Hospital wordt ook steeds meer een zelfstandig draaiend ziekenhuis. Na een jaar impasse mogen / 

moeten we nu in januari een groep mannelijke leerling verplegers aannemen voor een twee jaar 

opleiding tot verpleger en hopelijk in april onze eigen groep voor de driejarige verpleegster 

vroedvrouwen opleiding. De minister heeft gedecreteerd dat er twee lichtingen per jaar moeten zijn . 

Het nieuwe office voor de school, met een leslokaal en een recreatieruimte waar ook televisie komt, is 

klaar en erg mooi. Nu moeten we nog proberen geld te vinden voor de keuken, die werkelijk erg 

verouderd en onhygiënisch is. We krijgen soms andere groepen voor training en dat helpt ook om 

inkomsten voor de school te krijgen, maar we moeten dan wel betere maaltijden kunnen bieden. We 

hebben drie Malawiaanse en 3 buitenlandse docenten, een Duitse en een Engelse en Bridget Lehuray 

die voor 4 jaar komt via de Anglicaanse Kerk,  een ongekende weelde. In maart gaat de aanbouw aan 

de kraamkliniek van start, betaald door Safe Motherhood UK waarmee we dan hopen op goedkeuring 

om voor het eerst de volledige opleiding te kunnen doen. 

 

Vrienden Hulp 

Met twee nieuwe collega’s Arjan Calkhoven en Heleen Rossing en een kersverse Clinical Officer, Mr 

Jonathan Waluza terug van studie zijn we nu bezig om meer naar organisatie te kijken, om het peil van 

een opleidings ziekenhuis te benaderen. We zouden absoluut niet kunnen draaien zonder de hulp van 

de vrienden. We hebben de prijzen verhoogd en nu een categorie Working Class patiënten  

(particulieren) ingevoerd, die dus meer kunnen betalen dan de doorsnee dorpsmensen. We krijgen ook 

wel wat mensen van bedrijven uit Zomba die verzekerd zijn en een particulier tarief betalen. Maar 



zonder de donatie van medicijnen van uw Stichting, vele persoonlijke giften in geld of natura, zonder 

de steun aan het weeskinderen project waar 600 kinderen via een projectofficer en dorps comités 

geholpen kunnen worden, zou het onmogelijk zijn om de moed er in te houden of zelfs maar bij 

benadering zorg te kunnen bieden. Dr. Moreen Gordon, die hier 4 jaar lang s’morgens als vrijwilligster 

werkte, keerde in oktober met haar man voorgoed terug naar Ierland, maar steunt nog het 

geïmpregneerde muskietennetten dorpsproject, waarbij we gesubsidieerde netten verkopen. 

 

Vooruitgang 

De ergste chaos van de “Demokalasi “(democratie) lijkt over, de kranten schrijven meer steekhoudend 

en realistisch. Er komt een nieuwe brug over het meer bij Mangochi en een tweebaansweg  van 

Liwonde via Ntaja naar Mozambique. In Mzuzu werd een tweede Universiteit geopend en als de 

regering tóch Mercedes ‘s koopt volgt daar stevige kritiek op in de krant. De lokale verkiezingen 

waren een fiasco, niemand zag er de zin van in om te gaan stemmen, dus de regering is gewaarschuwd. 

Wel werd er flink gegrapt over de verkiezingen in Amerika en het voorstel gedaan om volgende keer 

wat Afrikaanse waarnemers te sturen. Op World Aids Day 1 december waren er voor het eerst grote 

spandoeken met het portret van de President en de tekst: “ Afrika gaat ten onder aan AIDS. 

Malawianen, laten we  alsjeblieft ons gedrag wijzigen.” We hadden een actief jaar en nu prachtige 

regens, de vroeg geplante maïs staat al manshoog. We hadden geen overstromingen en ondanks de 

zeer povere economie, kunnen we het Nieuwe Jaar met vertrouwen tegemoet zien.  Zoals de Senior 

Accountant op de Boardmeeting zei, met de gebruikelijke verwisseling van de l en de r: “ Thanks to 

Almighty God we corrected some fees”. Het zal mijn zesde en laatste jaar worden in het ziekenhuis en 

ik hoop nog het één en ander te kunnen stimuleren. Heel veel dank aan U allen die het mogelijk maken 

een stuk zorg en toch ook vooruitgang te realiseren. Verschillende stafleden waren of zijn op 

cursussen, en in het algemeen hebben de Malawianen meer zelfvertrouwen en zijn meer bekwaam. 

Waar grootmoeder nog steeds op 3 stenen kookt, regelt de kleindochter het gewenste aantal kinderen 

en gaat niet automatisch voor verpleegster of onderwijzeres, maar volgt   bij voorkeur een accountant 

en computer cursus, of gaat bij de radio en TV omroep werken. 

We wensen U allen een Gezond en Gezegend Nieuw Jaar en namens staf en patiënten: Heel Veel 

Dank ! 

 

Elly Holtrust 

(Senior medical officer St. Luke’s) 

 

De huidige politieke situatie in Malaŵi 
 

Het warme hart van Afrika blaast nieuw leven in de economie. 

Nadat Banda voormalig president van Malawi, van zijn troon week en plaats maakte voor de 

democratisch gekozen leider Bakili Muluzi, gaat het nu na zes jaar economisch gezien wat beter. Er 

worden bijv. steeds meer investeerders van buitenaf aangetrokken ( dit om de werkloosheid te 

bestrijden), de importheffingen probeert de huidige regering af te schaffen, zodat er goedkoper 

ingevoerd kan worden. Lokale belastingen moeten worden verhoogd. Om dit laatste zonder leningen 

voor elkaar te krijgen, wordt hulp van donoren ingeroepen, hetgeen niet meevalt, daar donoren liever 

geld in gezondheidszorg en onderwijs stoppen. Malawi krijgt nu ongeveer 400 miljoen donorgeld 

hetgeen niet voldoende is. Het liefst zou de nieuwe regering een flink startkapitaal gedoneerd willen 

zien, maar dat gaat niet eenvoudig. Input vanuit Nederland bestaat uit enkele miljoenen voor lopende 

projecten. Als die zijn afgerond, gaat de knip erop. En dat terwijl Malawi aan de criteria voldoet, die 

minister Herfkens gesteld heeft. Behalve dan dat de resultaten nog gering zijn, maar kun je dat na zes 

jaar democratie al verwachten? Malawi wil haar krachten met nog een aantal Afrikaanse landen 

bundelen om bijv, alle toegezegde fondsen te claimen. Volgens de Oeso - maat moeten alle 

geïndustrialiseerde landen 0,8 % van hun BNP aanwenden voor ontwikkelingshulp.( Amerika bv. 

komt slechts met 0,11 % over de brug. Wellicht wordt dat onder het gezag van Bush niet beter). Als zij 

aan hun plicht zouden voldoen, zou de schuldenlast van heel Afrika worden weggewerkt! (In Malawi 

bedraagt de schuldenlast 5 miljard gulden). Muluzi bevestigde meteen in het begin van zijn 

regeringsperiode de rechten van de mens. Hij werd hier ten zeerste om geprezen. Daarnaast is Malawi 



een samenwerkingsverband aan gegaan met het IMF en de Wereldbank. Er is nu zes jaar gewerkt aan 

structurele verbetering en langzaamaan wordt er wat resultaat geboekt. De nieuwe minister van 

financiën (net dit voorjaar aangesteld) wordt geprezen door het IMF om zijn 10 punten economisch 

plan ( o.a. banenexploitatie, economische groei etc.). Onder zijn regime gaat de inflatie minder snel. 

De minister van natuur en milieu heeft verschillende landen bereid gevonden te onderzoeken of 

Malawi mineralen heeft. De landbouw moet een nieuwe input krijgen. Er zijn plannen om de 

infrastructuur te verbeteren om beter transport mogelijk te maken. De toeristenindustrie is de laatste 

twee jaren toegenomen, maar accommodatie etc moet aanzienlijk verbeterd worden, wil men meer dan 

1 miljoen toeristen gaan aantrekken. Al met al is het duidelijk dat de nieuwe regering met vereende 

krachten Malawi nieuw leven probeert in te blazen maar er moet nog veel gebeuren. 
 

Herma van Triest 
(Bestuurslid Stichting St. Luke’s) 

 

Kantoormeubelen 
 

In het bestuur hebben we regelmatig boeiende gesprekken over de beste manier om vanuit Nederland 

het St. Luke´s ziekenhuis te helpen. Wat is structurele hulp en rijd je met je Nederlandse steun niet de 

plaatselijke economie in de wielen? De vragen zijn makkelijker te stellen dan te beantwoorden. Maar 

over één ding zijn we het binnen het bestuur eens: we sturen geen spullen of medicijnen waar niet door 

de mensen van het ziekenhuis zelf om gevraagd is. En dan kan het gebeuren dat je te maken krijgt met 

leuke toevalligheden, zoals het afgelopen jaar. Vanuit het ziekenhuis kwam het verzoek om 

kantoormeubelen. Nu ging de NCRV verhuizen, samen in één gebouw met AVRO en KRO. Dat 

betekende dat er nieuw kantoormeubilair zou komen en het oude meubilair van de hand zou worden 

gedaan. Als werknemer bij de NCRV heb ik toen het verlanglijstje van het St. Luke’s ingediend. Het 

antwoord was positief: tegen een symbolisch bedrag kon St.Luke’s de kantoormeubelen krijgen, in 

riante staat. Fantastisch ! Maar… hoe moesten de meubelen bij de container in Rotterdam komen? De 

grote patiëntenkring van het bestuurslid André Brockhus bracht soelaas: onder hen is namelijk Peter 

Put, die een grote vrachtauto ter beschikking had, alleen beschikbaar op zondag! 

En zo kreeg zondagmorgen 2 juli een niet alledaagse invulling: 

Werken, maar voor het goede doel. De bestuursleden Gerard IJdema en ondergetekende met 

versterking uit hun familiegelederen kwamen samen met Peter naar de NCRV om de meubelen op te 

halen en in te laden. De sfeer zat er meteen al goed in én het grappige was dat die ook oversloeg op de 

NCRV medewerker Harm Boerma! Rondlopend door het gebouw op zoek naar de kantoormeubelen 

bood hij ons nog meer materiaal aan. Felrode stoelen, enorme archiefkasten, de verleiding was groot 

om veel meer te nemen, maar met de gesprekken op de bestuursvergaderingen in ons achterhoofd over 

hulp bleven we nuchter. Na overleg hebben we uiteindelijk besloten om een aantal bureaustoelen extra 

mee te nemen. 

.  



Het kan toch geen kwaad als er om tien stoelen gevraagd wordt dat je het dubbele aantal stuurt? De 

vrachtwagen zat trouwens goed vol. 

’s Middags is alles naar de container in Rotterdam gebracht en ingeladen. Ook de container zat 

nagenoeg vol en kon weer klaargemaakt worden voor vertrek. Ik zou wel eens willen dat zo’n 

container kon spreken, wat een verhalen zou je dan horen!!! 

 

Hennie Burggraaff 
(Bestuurslid Stichting St. Luke’s) 

 

Malawi 1997-2000, een terugblik 
  

Het bestuur heeft mij gevraagd om een terugblik te geven van de periode dat ik in St. Luke´s werkte. 

Dit lijkt eenvoudiger dan het is omdat het een periode is geweest die zeer intens is geweest en waarin 

ook veel gebeurd is. Daarnaast zijn we nu vier maanden terug in Nederland en heb ik nog regelmatig 

het gevoel dat ik zo weer terug kan gaan naar Malawi om daar verder te werken. Toch zal ik proberen 

terug te kijken. 

  

Politiek gezien was het een stabiele periode. Een democratisch gekozen president was aan de macht en 

hij werd herkozen in het laatste jaar dat wij er waren. Hopelijk heeft hij in zijn tweede ambtstermijn 

meer mogelijkheden om veranderingen door te voeren. Economisch gezien ging het niet goed met de 

regio waarin Malawi ligt. Dit had ook zijn weerslag op de Malawiaanse economie. Verschillende 

devaluaties zorgden ervoor dat de munt bij ons vertrek een derde waard was van datgene wat hij waard 

was bij onze aankomst. Dit werd ook veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten van de tabak 

veilingen en door veel ziekte onder de bevolking. De gewone man in Malawi kon door de devaluaties 

niet meer het meest basale voedsel kopen. 

  

Met de expansie van de beide ziekenhuizen van het bisdom ging het goed. St. Luke´s kreeg een TBC-

afdeling die hard nodig was. Dit in verband met een toename van het aantal TBC-patienten in het land 
door de aids epidemie. Verder werd een nieuwe apotheek en medicijnopslag gebouwd met 

airconditioning. Deze apotheek ligt centraler in de ziekenhuisstructuur en is gebouwd volgens een 

lokaal beproefd plan. Ook is een uitbreiding van het consultatiebureau gerealiseerd, de 

verpleegkundeschool uitgebreid met een slaapzaal en een nieuw kantoor met bibliotheek, 

verschillende nieuwe stafhuizen gebouwd en een nieuw administratiekantoor was klaar eind 2000. 

Ook St. Martin´s werd opgeknapt en verder uitgebreid.  

  

De aanvoer van medicijnen was over het algemeen voldoende. Hoewel het naast de donaties ook een 

groot deel van het ziekenhuisbudget opslokte. Met name in de periode tijdens de staking werd in de 

overheidsziekenhuizen een groot deel van onze voorraad opgebruikt en zaten we krap. Een andere 

ontwikkeling was dat per patiënt meer en duurdere medicijnen werden voorgeschreven omdat de 

patiënten zieker in het ziekenhuis aankwamen dan enkele jaren daarvoor. Uit het voorgaande blijkt dat 

het nog steeds nodig is dat via donaties St. Luke´s wordt voorzien van medicijnen. 

  

Voor ons gezin was het een erg vruchtbare tijd. Het groeide van 3 naar 5 leden. Daarnaast was het ook 

een goede ervaring. Door een aantal jaren in de tropen leer je te relativeren en daardoor maak je je 

minder snel druk. We hopen dit nog even vast te kunnen houden in Nederland. Op dit moment ben ik 

met de huisartsenopleiding bezig. Dus voor 2,5 jaar onder de pannen. Of het daarna Nederland blijft is 

nog een vraag.  

Voor de komende tijd wil ik via de St. Luke´s stichting betrokken blijven bij het ziekenhuis in Malawi. 

  

Bedankt, zikomo voor de ondersteuning de afgelopen jaren! 

  

Manuel Gerritzen 
(v/h Medical officer St. Luke’s) 

  



Weerzien met Malawi 
 
In juli 2000 was het dan zover. Na 16 jaar zullen we Malawi terug-zien. In het begin van de 80- er 

jaren hebben we bijna 4 jaar gewoond en gewerkt in het St. Luke’s Hospital. De twee oudste kinderen 

Marjolein en Edwin zijn er geboren, en nu ze allebei uit huis gaan moet het er van komen: terug naar 

het geboorteland. Gelukkig kun-nen we een paar contacten aanboren en meteen blijkt de eerste grote 

verandering: in plaats van brieven die weken onderweg zijn is er nu e-mail. Elly Holtrust, de huidige 

dokter in het St. Luke’s biedt per omgaande elektronische post logeerplaatsen aan. Jan Hofman, een 

goede vriend die in Malawi woont, biedt ook onderdak aan. Zelfs een huurauto zal klaar staan bij 

aankomst op het vliegveld in Lilongwe. Het lijkt allemaal perfect geregeld, tot we met de auto het 

vliegveld afrijden en al na 200 meter stilstaan met pech! Gelukkig komt de man van het verhuurbedrijf 

ons achterop en er wordt een nieuwe auto geregeld en kunnen we op weg. Het eerste wat opvalt, is dat 

het veel drukker is geworden. Later horen we dat de bevolking gegroeid is van 6 miljoen in 1980 tot 

11 miljoen nu, ondanks alle ziekten. Eerst gaat het naar Mangochi, het stadje waar Jan Hofman woont 

in een mooi huis aan het water waar het Malawimeer uitloopt in de Shire rivier. Bij een rondleiding 

door zijn tuin vermeldt hij tussen neus en lippen door dat de nijlpaarden, die in zijn moestuin komen 

grazen, toch wel lastig zijn. Jan is jaren werkzaam geweest als tropenarts, waaronder vele jaren in 

Malawi en is nu aangesteld als docent aan de medische faculteit van de universiteit van Malawi. 

Daarvoor moet hij lesgeven in Blantyre en stages begeleiden in het district Mangochi. Jan is iemand 

die gekozen heeft voor een carrière in de tropen en is na allerlei opleidingen tot een specialist in 

tropische preventieve geneeskunde geworden Net als Elly Holtrust en vele anderen nog even 

onmisbaar voor het land als 20 jaar geleden is. Dat onmisbaar zijn is niet een uiting van het 

ondoelmatig zijn van de ontwikkelings-hulp zoals minister Herfkens ons wil doen geloven, maar een 

uiting van de overweldigende problemen op gezondheidszorggebied, die voorlopig niet door het land 

zelf zijn op te lossen. De eerste dagen brengen we door aan het meer en we bezoeken Malindi, waar 

we uiteraard het St. Martin’s Hospital, het zuster ziekenhuis van St. Luke’s, bezoeken. Ook brengen 

we een aantal dagen in de huisje van de Anglicaanse kerk aan het meer door. Ook hier de herkenning: 

er is namelijk in 16 jaar helemaal niets veranderd, zelfs allerlei details zoals de grapefruitboom in de 

tuin en de gammele elektriciteits-aansluitingen zijn hetzelfde. Het hele verblijf in Malawi is voor ons 

een feest van herkenning met een treurige ondertoon dat er nog zo veel moet verbeteren. Een feest van 

herkenning van de nog steeds prachtige natuur, de vriendelijke en goedlachse mensen en hun prachtige 

baby’s, de majestueuze zonondergangen, de geuren van houtskoolvuurtjes. Na een week zakken we af 

naar Malosa. We rijden langs het prachtige Zomba plateau en komen aan op de plaats waar we zoveel 

herinneringen aan hebben. Ook hier de herkenning: de rode aarde, de kraampjes bij de oprit, die 

inmiddels een heel dorpje vormen en natuurlijk het St. Luke’s ziekenhuis zelf, met in het midden de 

bekende gebouwen die door overdekte paden met elkaar in verbinding staan, maar ook nieuwe 

gebouwen voor tbc patiënten, een apotheek en verblijven voor de verpleegkundigen in opleiding. En 

dan ontmoeten we Elly Holtrust, die een vermoeide indruk maakt. Nogal logisch want ze staat er al 

weer een flinke tijd alleen voor sinds de familie Gerritzen teruggegaan is naar Nederland, en het is ook 

nog niet duidelijk wanneer de opvolger komt. Maar vermoeid of niet tijdens de rondleiding blijkt ze 

nog vol plannen te zitten. Het valt me op dat ze erg goed is in datgene waar veel eerdere dokters 

(inclusief mijzelf) mee worstelden: een goede combinatie van delegeren van taken waar het kan en 

toch een oogje in het zeil houden. Een heel leven in Afrika en een grote dosis mensenkennis komen 

hier goed tot hun recht. Natuurlijk maken we kennis met de staf en tot mijn verbazing een heleboel 

bekende mensen die ons direct herkennen en vragen hoe het met de kleine Marjolein en Edwin is. Als 

ik hem voorstel en ze zien dat Edwin inmiddels 1 meter 90 is kunnen ze niet geloven dat het dezelfde 

jongen is. Bij de rondleiding valt mij op dat een aantal zaken goed geregeld zijn: de nieuwe gebouwen, 

de nieuwe generator, de nieuwe stafhuizen, de goede autoclaven waarin de instrumenten gesteriliseerd 

kunnen worden, er zijn genoeg handschoenen en er is een echoapparaat. Maar ook zijn er steeds weer 

nieuwe zaken die aan vernieuwing of verbetering toe zijn. Ook de economische toestand van de 

mensen is geen haar ver-beterd, de meeste mensen lopen op blote voeten en komen tientallen 

kilometers te voet naar het ziekenhuis. Ik maak kennis met Mr. Mbuzi, de medical administrator en 

overhandig hem de cheques van de Stichting; hoewel ik alleen maar als postbode fungeer bedankt hij 

me uitvoerig en laat me uitgebreid zien hoe goed het allemaal besteed gaat worden aan nieuwe dekens, 

medicijnen en een telefooncentrale zodat de dokter eindelijk weer telefonisch opgeroepen kan worden. 



Ik beloof hem de dank te zullen overbrengen aan de donateurs van de stichting St. Luke’s Hospital, bij 

deze! Natuurlijk kan ik het niet laten en moet ik ook wat medisch werk doen. Elly heeft een paar 

gynaecologische patiënten verzameld en ik voel me wat minder toerist als ik wat adviezen kan geven 

en een paar operaties kan doen. Met Crissy, dezelfde operatieassistente als 17 jaar geleden maar nu 

met leesbril is het heel gezellig. Ik moet wel zeggen dat ik voor-zichtiger opereer vanwege AIDS 

risico’s. Veel medische gesprekken gaan over AIDS en de enorme verwoestende werking op alles wat 

met moeite is opgebouwd. Er is wel een mentaliteitsverandering merkbaar, het onderwerp wordt in de 

krant en op de radio besproken, er wordt geadverteerd voor condooms en meisjes schrijven inge-

zonden stukken in de krant dat ze alleen zullen trouwen met een man die schriftelijk kan bewijzen dat 

hij niet geïnfecteerd is. Maar dat is te laat voor de mensen die al ziek zijn. De medicijnen die hier in 

Europa gebruikt worden, zijn voor hen vaak onbetaalbaar. Maar ook in deze groep is de kwaliteit van 

leven aanzienlijk te verbeteren door behandeling van infecties. Het is mij in ieder geval duidelijk, dat 

hulp van buitenaf meer nodig is dan ooit en als ik zo rondkijk begint het toch weer te kriebelen, er is 

zoveel te doen terwijl wij in Nederland kibbelen of een neuscorrectie wel of niet in het 

ziekenfondspakket hoort. Ik denk dat we nu geen 16 jaar wachten om weer terug te gaan. 

Elly en Jan Burggraaff 
(v/h Medical officer St. Luke’s) 

 
Financieel overzicht Bulletin 2000. 

 

Inkomsten: 

Individuele giften in 2000 39.664,85 

Collectieve giften in 2000 44.079,56 

Rente en andere opbrengsten 2.121,43 

Totaal 85.865,84 

 

Uitgaven: 

Aankoop: medicijnen, medicijnen ten behoeve 

van aids-kinderen, hulpmiddelen voor het 

ziekenhuis laboratorium, infuus materiaal, 

verbandmiddelen enz.  

37.755,68 

Aanschaf en transport container met 

hulpgoederen voor St. Luke’s Hospital 

10.455,11 

Notariskosten ivm te ontvangen lijfrente 117,50 

Gift voor dekens en voor telefooncentrale van 

het St. Luke’s ziekenhuis 

26.571,54 

Gift aan het aidskinderen project 10.000,00 

Kosten Centraal Bureau Fondsenwerving 1.500,00 

Kosten acceptgiro’s bulletin 179,61 

Inschrijving Kamer van Koophandel 59,83 

Totaal 86.639,27 
 

Behalve bovenstaande gift van 10.000,- aan het aidskinderen project zijn er nog diverse giften voor dit 

project binnen gekomen zodat het totale bedrag voor het aidskinderen project 14100.- is 
 

Specificatie Collectieve giften: 

Giften tot f 500,00   

Videotheek de Videofreak, Woerden  

Opbrengst maaltijd Deventer  

Pastorale Cie. Lichtenberg, Amersfoort  

Apotheek Velserbroek, IJmuiden  

Instituut Internat. excursies  

Diac. Ev. Luth. Gem., Woerden  



Kerkdienst West-Flinge, Bovenkarspel  

Vrouwenraad Samvro, Velsen  

Hervormde Vrouwenver., Olst  

Diac. Parkstraat gem., Velp  

Drietour reizen (collecte)  

  

Giften van f 500,00 tot f 1500 
Dienst geestelijke Verz. Utrecht 

 

Diac. Cie. Rem gem. Apeldoorn  

Lions, Utrecht  

Stichting Moyo fonds, Venlo  

 

Giften van f 1500,00 tot f 2500,00 
Diac. Cie. Hervormde gem., Olst 

 

MM (aanvraag 2000)  

Kerkdiensten Velserduin, IJmuiden  

Apotheek Ledeboer, IJmuiden  

Velzen voor de 3e wereld, Velserbroek  

Vrijzinnig Hervormden, Apeldoorn  

 

Giften van f 2500,00 tot f 3500,00 

 

Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer  

 

Gift van f 10.000,00  

 

Stichting Goeie Doelen, Delft  

 

Gift van f 12.500,00 

 

Bron van Leven, Hazerswoude-dorp  

  

Gerard IJdema 

  



Het Container project 

 
In 2000 is weer het nodige aan hulpgoederen per container naar Malawi verstuurd. Halverwege het 

jaar 2000 was er een grote besteling medicijnen die goedkoper per container vervoerd konden worden 

dan per luchtvracht. Snel dus een container voor enkele reis geregeld en naar het douaneterrein 

gebracht omdat de bestelling niet in Nederland mocht worden ingevoerd. Aldaar ingeladen en 

vervolgens op transpoort gezet naar Malawi. De container waar ik mee bezig was, was zo goed als vol 

en werd afgevuld met de stoelen en andere kantoorbenodigdheden, via Hennie Burggraaff, van de 

NCRV. Tevens was er nog een donatie van enkele nieuwe en gereviseerde breimachines die op de 

valreep meekonden. Enkele weken na de verscheping van de medicijncontainer volgde ook deze 

container zijn weg naar Malawi. Beide containers zijn in goede staat in Malawi aangekomen en zullen 

nu weer dienst doen als opslagruimte of als winkeltje. Momenteel ben ik weer naarstig op zoek naar 

een volgende container want de diverse hulpgoederen en tweedehands kleding beginnen mijn garage al 

weer aardig te vullen. Waarschijnlijk gaat een club in Vlaardingen mij helpen om de volgende 

container aan te schaffen, te vullen en te vervoeren. Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Het 

leuke van dit containerproject is dat zo vele mensen spontaan met ideeën komen of komen helpen. Ja, 

en daadwerkelijk hun steun kunnen geven hetwelk hen zelf ook een goed gevoel geeft. 

Bij deze wil ik weer iedereen bedanken voor hun materiële en immateriële steun bij dit project. 

 

André Brockhus 
(v/h tandarts St. Luke’s) 

 

 


