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Inleiding 
 

 

Geachte donateurs, lieve mensen, 

 

Wat onwennig heb ik de voorzittershamer van Tonny Schuurmans 

overgenomen. Vele jaren heeft zij samen met Jetty Hendriks de kar 

van onze stichting getrokken. Het bestuur en naar ik hoop ook de 

donateurs zullen hen in de vervolging van de Stichting St. Luke’s 

Hospital niet teleurstellen. In dit bulletin komen heel veel informatie 

en wetenswaardigheden aan bod. Uiteraard een afscheidsschrijven 

van Tonny Schuurmans. Elly Holtrust schrijft het een en ander over 

het reilen en zeilen in en om het ziekenhuis en haar afscheid na 30 

jaar hard werken in Malawi, alhoewel? Ria Epping- van Laarhoven 

zal ons een verslag doen over 10 jaar Malawi. Arjan Calkhoven en 

Heleen Rossing geven een beeld van de actuele situatie. Theo Zijp 

geeft een uiteenzetting over de doelstelling van onze stichting 

waarbinnen wij op verantwoorde wijze plegen te opereren. Gerard 

IJdema geeft het financiële verslag weer en presenteert de door hem 

verzorgde CBF goedkeuring (centraal bureau Fondswerving) alsook 

een zeer aantrekkelijke vorm van schenking per notariële akte die 

voor u kosteloos is. O ja, ik zal nog het een en ander vertellen over 

het containerproject en wat voor staartje dit gekregen heeft bij een 

Rotaryclub in Vlaardingen. Het is zoals een zaadje dat grond, water 

en licht nodig heeft om te groeien zo heeft Malawi uw steun nodig 

om te groeien. Heel veel dank voor uw steun in het afgelopen jaar. Ik 

hoop dat de gedrevenheid van het bestuur u positief zal stemmen 

zodat wij dit jaar weer op u kunnen rekenen. Mede namens de 

mensen in Malawi: 

 

ZIKOMO KWAMBIRI ( heel hartelijk bedankt) 

 

 

André Brockhus 
(Voorzitter) 
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Tonny schrijft 
 

 

Lieve mensen, 

 

Bij de lijst van bestuursleden van onze Stichting zult u mijn naam 

niet meer terugvinden. 

Het is tijd om afscheid te nemen en de leiding over te laten aan 

mensen die jonger zijn, die niet zo lang geleden in Malawi zijn 

geweest en er meestal ook hebben gewerkt. 

Maar voor ik afscheid neem wil ik u allen, donateurs en instellingen 

en alle mensen, die op een of andere manier hebben bijgedragen aan 

het voortbestaan en verbeteren van het St. Luke’s Hospital, nog eens 

heel hartelijk bedanken voor uw steun. 

Hierbij denk ik vooral aan de mensen van het eerste uur, toen er 

alleen nog maar een sponsorgroep was. Was dat geen succes 

geworden, dan was misschien de Stichting niet eens van de grond 

gekomen. 

Tevens wil ik alle bestuursleden, van vroeger en nu, danken voor hun 

inzet en het vernieuwde bestuur veel succes toewensen. 

Voor de mensen die in mijn omgeving (Velzen, IJmuiden, Driehuis, 

Santpoort en Haarlem) geldt, dat zij nog altijd bij mij terechtkunnen 

voor inlichtingen over het ziekenhuis. Ik houd contact met het 

bestuur. Mijn nieuwe adres vindt u hieronder. 

Ik wil eindigen met de allerbeste wensen voor het St. Luke’s Hospital, 

voor de mensen die er werken en voor alle inwoners van het 

prachtige land Malawi! 

 

De Stichting mag toch op uw steun blijven rekenen? 

 

 

Tonny Schuurmans  
Lodewijk van Deijssellaan 48 

1985 CL Driehuis 

(Oud-voorzitter) 
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Elly Holtrust 
 

 

Lieve vrienden, 

 

Als Ria Epping, zoals gewoonlijk vol enthousiasme me vanuit een 

winters Nederland vraagt om nog een stukje over mijn laatste jaar 

voor het bulletin te schrijven, is het hier 36 graden en nog steeds 

geen regen. 

Ik ging “op vakantie” dacht ik, maar in stilte was een comité al druk 

bezig met het organiseren van een afscheidsfeest. En het werd een 

daverend afscheid., op 5 september, de laatste dag van mijn contract. 

Binnen de omheining van de Verpleegsters school  was een groot 

baldakijn opgezet en veel staf, ook uit Malindi en de Health centers 

waren  gekomen. Hoewel ik mijn beste Malawiaanse jurk aan heb, 

word ik door Matron (directrice) meegenomen en opnieuw 

aangekleed. Onder geklap en gejuich nóg een keer, nu in een 

wikkelrok met een T-shirt met mijn portret en de woorden:  

“ Dr. Holtrust,  St. Luke’s is your home, please come back.” 
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Tot grote hilariteit worden ook de Bisschop, de Medical 

Administrator, Mr. Mbuzi en de welgevulde voorzitter van de 

Governing Board (bestuur) Father Kaswaya in eenzelfde T-shirt 

uitgedost. Mooie toespraken en een modeshow door de studenten - er 

is veel eten - ook voor alle kinderen die meegekomen zijn. Matron 

vergelijkt me met een cassave, je kunt alles ervan gebruiken, de 

wortelstok om te eten, de stengel als brandstof  en de bladeren als 

groenten.  ” Zo was jij ook een multipurpose- doctor.” 

 

Bisschop Tengatenga spreekt Elly Holtrust toe bij  haar afscheid  

 

Ik ben zeer ontroerd en probeer alle medewerkers zo goed mogelijk 

te bedanken, me ook bewust van zoveel, waaraan ik om welke reden 

dan ook niet  heb beantwoord. 

“Als de Heer het Huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders, 

vergeefs sta je vroeg op en ga je laat naar bed…” Ik ben vooral 

dankbaar en de stroom met cadeaus houdt maar niet op. 

Van het Diocees een fraaie çhief stoel, met rustende dieren: “want je 

liep maar altijd, ook na het werk ging je nog met de honden 

wandelen, nu moet je maar eens gaan rusten.”  Er is een officiële 

fotograaf met video apparaat en een band uit Zomba, zodat iedereen 

na afloop nog naar hartelust kan dansen. 
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Toen ik in Januari 1970 begon als arts in Malawi moest er een 

postzegel van 4 Tambala met een klein vogeltje op een brief, nu  een 

vogeltje van 5 Kwacha.(20 cent).Een ei was 5Tambala, nu 6 Kwacha. 

Elk ziekenhuis had toen een mazelen - en kinkhoestzaal en een 

donkere hoek voor baby's met tetanus. 

De WHO verklaarde Malawi vrij van kinderverlamming, er is geen 

kinkhoest meer en mazelen nog sporadisch. .TBC was een ziekte van 

arme mensen, nu sinds de AIDS epidemie komt het zeer frequent 

voor. Kinderen werden vaak blind na mazelen en verwaarloosde 

ooginfecties of ze stierven van uitdroging.  Door voortdurend 

lesgeven, vaccineren en vit A distributie is dit radicaal veranderd. 

Helaas is de moederlijke sterfte tengevolge van AIDS en gebrek aan 

voldoende personeel bijna verdubbeld van 620 per 100.000 

bevallingen in 1992 naar 1127 in het jaar 2000. 

Uit het dagboek van Elly 
Op 2 Januari plantten de administrateur, de directrice en ik plechtig 

twee avocado’s en een kapokboom bij het nieuwe administratie 

gebouw, een jaar later zijn ze al anderhalve meter hoog. Op de 

veranda van mijn huis is een bijenzwerm. Allergisch geworden na 

twee steken moeten ze helaas worden uitgerookt. 

Er wordt een drieling geboren, het laatste kind is een dwarsliggertje 

van 1.1kg , ik haal hem er aan zijn voetjes uit en noem hem Limbani. 

Wees sterk, betekent dat. Hij is intussen een flink opgegroeide baby 

geworden en bijna net zo groot als zijn zusje Hava en broertje 

Ishmail.   

 

In de bevolking tussen de 15 en 49 jaar is nu 16.4 % besmet met het 

HIV-virus sinds 1985 zijn er meer dan 260.000 mensen overleden 

tengevolge van AIDS, er komen elk jaar ongeveer 70.000 

weeskinderen bij de 390.000 die al opgevangen worden in de 

families en in de ziekenhuizen zijn 7 van elke 10 patiënten op de 

volwassen afdelingen opgenomen vanwege een episode van ziek zijn 

in het verloop van hun uiteindelijk dodelijke ziekte. 

Het Nationale AIDS controle programma wordt gesteund door 

Noorwegen met 2.5.miljoen US Dollar. 
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President B. Muluzi weigert een lening van  40 miljoen dollar voor 

AIDS bestrijding, maar vraagt zoals veel landen nu in Afrika om de 

medicijnen tegen betaalbare prijs beschikbaar te maken.  

De discussies in de kranten over AIDS zijn veel meer direct en ook 

mijn observatie, bij bezoek aan vrijwilligersgroepen in het dorp, is 

dat er veel meer openheid is. Ook in de dorpen rond St. Luke’s 

worden mensen aangemoedigd om zich vrijwillig te laten testen en 

als ze negatief zijn eventueel bloeddonor te worden en negatief te 

blijven. De respons is zeer bemoedigend. 

Er is een diploma uitreiking aan 17 verpleegster vroedvrouwen, de 

laatste groep die het  vroedvrouwen gedeelte in Mulanje deed.. Onze 

School heeft nog steeds geen toestemming voor de volledige 

verpleegster en vroedvrouwen opleiding, een grote zorg, want we 

hebben wel genoeg docentes en die willen graag les geven. 

In de nieuwe lichting arriveren voor het eerst 20 jonge mannen voor 

de verplegers opleiding. Intussen is het februari en het regent 

onafgebroken; wordt het niet te veel?.  

 

Cordaid –Memisa belegt een bijeenkomst aan het meer voor hun 

dokters en gezondheid werkers uit Malawi en Zambia. We krijgen 

bevestigd dat t.g.v. van het nieuwe beleid van Minister Herfkens er 

geen Memisa artsen meer naar Malawi zullen komen.  Wel wil 

Cordaid geld van de EU lospeuteren voor een ambitieus  AIDS 

bestrijding plan voor Zuidelijk Afrika, hoe dat moet helpen met het 

nijpend gebrek aan Malawiaans medisch personeel is ons allen een 

raadsel. 

In april is de zoveel belovende oogst op veel plaatsen weggespoeld of 

verrot. Toch exporteert Malawi een deel van de maïsoogst, die aan 

het eind van dit jaar mondjesmaat en duur moet worden geïmporteerd 

Zo leven arme mensen en arme landen van de hand in de tand. 

We begraven Lois Pota, voormalig secretaresse op het Diocees, 

dochter van onze Senior Clinical Officer  Mr. Pota en zus van het 

hoofd van de kinderafdeling  Violet Pota, na de 'bekende' langdurige 

ziekte en ze laat een zoontje van 4 jaar na. 

 

Vlak bij de toegangsweg naar het ziekenhuis ligt het St.Luke's 

OILCOM benzinestation, dat we nu sinds een jaar in beheer hebben. 

Het eerste financiële jaarrapport is klaar. Het ziet er zeer gunstig uit 

en er kan ongeveer de helft van het jaarlijks begrote budgettekort van 
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betaald  worden.  Op Onafhankelijkheidsdag wordt onze bisschop 

Tengatenga gevraagd om tijdens de festiviteiten in Mzuzu de 

gedachtenisrede te houden. Hoewel de toespraak niet over -kritisch is, 

proberen Young Democrats van de regeringspartij hem af te ranselen, 

maar pakken per ongeluk een dominee die als eerste uit zijn auto 

komt en de veiligheidsdienst kijkt net de andere kant uit. In de krant 

wordt de President uitgedaagd om excuses aan te bieden. 

 

Ria Epping (secr.van de stichting St. Luke's) komt begin augustus op 

bezoek en behalve gezellig is de afloop met betrekking tot een aantal 

projecten ook zeer succesvol.   

De Engelse organisatie 'Safe Motherhood' (veilig moederschap) heeft 

een uitgebreid programma voor de hele zuidelijke regio, trainingen  

en communicatie en verbetering van de infrastructuur.  

Esther Ratsma , die ook drie jaar als arts in St. Luke’s heeft gewerkt 

is daarvan de technisch adviseur en ook St. Luke’s krijgt een post- 

operatieve afdeling aan de verloskamer en het oude gedeelte zal 

worden opgeknapt! Daarna hopen we eindelijk de toestemming voor 

de vroedvrouwen opleiding te krijgen. 

In Augustus doe ik mijn laatste 3 weken non-stop dienst, mijn laatste 

kans om de kersverse Clinical Officer nog wat kneepjes van het vak 

te leren op de verloskamer en hem bij zijn eerste zelfstandige 

keizersneden te assisteren.  Een hele pientere 22 jarige jonge man, 

die mogelijk volgend jaar de volledige artsenopleiding gaat volgen 

Mijn operatieklompen begeven het, mijn bureaulamp knapt af en 

mijn trouwe lieve herdershond Queen, gaat hemelen. Mijn drie 

sterren kok  Mr.  White wordt vergeetachtig, we lachen samen:   

“Er zijn  geen medicijnen tegen oud worden".  Kortom het is tijd om 

te gaan. Mijn opvolger Arjan Calkhoven is al een jaar lang ingewerkt 

Heleen Rossing heeft een partner contract gekregen en werkt overdag 

volledig mee, ik kan met een gerust hart vertrekken. 

 

Er is altijd gebrek aan personeel, altijd te weinig geld, maar St. 

Luke’s heeft zoveel goede vrienden, in Nederland, Engeland, 

Australië. Het zal wel lukken! 

Door gezamenlijke inspanning van Ria Epping en Esther Ratsma 

krijgen we de door Simavi gedoneerde radioverbinding met de 

Health centers opeens geïnstalleerd (een zaak die we bij de rechter 

hadden gedeponeerd vanwege wanprestatie). Een zucht van 



 8 

verlichting, eindelijk kunnen we Simavi weer recht in de ogen kijken 

en de vroedvrouwen kunnen de ambulance oproepen voor 

spoedgevallen, i.p.v. een boodschap per fiets. 

En:".Hoera.. de container met medicijnen van de Stichting St. Luke's 

Hospital  kan nu elk moment arriveren". 

Terugkijkend op 6 jaar St. Luke's 
In deze 6 jaar is St. Luke’s structureel uitgegroeid tot een volgroeid 

ziekenhuis, met 145 i.p.v. 120 bedden en met 7 nieuwe stafhuizen  

erbij. Door interne verbouwing op de mannenzaal wordt de laatste 

hand gelegd aan 2 tweepersoons privé kamers met douche/toilet en 

een staf -ziekenkamer met ingebouwd toilet/douche. De kinderzaal is 

gerenoveerd en Mother’s Union van de Anglicaanse kerk in Blantyre 

heeft de zaal geadopteerd en laten schilderen en lakens en gordijnen 

gegeven . Ook de nieuwe  gebouwen zijn weer onderling  verbonden 

met overdekte paden, tegen de regen en tegen de zon, goedlopende 

communicatie, essentieel voor een familie bedrijf waar de  belangen 

van patiënten en werknemers  behartigd worden.   

 

De Administateur  Mr. Geoffrey  Mbuzi heeft in oktober in Israël een 

cursus Health Information goed doorlopen. Hij zal in maart 2002 

naar Nederland komen om samen met een afgevaardigde van het 

bestuur verschillende donoren in Nederland te bezoeken, om de 

wederzijdse band  te versterken.  

 

Op 29 November is de feestelijke opening van de TBC zaal in 

Malindi aan het meer in  aanwezigheid van Ad  en Judith Goede, oud 

tropenartsen en vertegenwoordigers van de Sonnevanck stichting in 

Harderwijk. Alle lof voor de Engelse bouwer Roger Flambert (van de 

Baptist Missie) en zijn team lokale werkers die een royaal, koel en 

degelijk gebouw met isoleerkamers en een veranda met uitzicht op 

het Meer, twee zalen ,een TBC kantoor met centrale receptie heeft 

neergezet. Voor zijn vertrek werden ook nog de Polikliniek en de 

Operatie kamer gerenoveerd , hij en zijn vrouw Karla zullen jaarlijks 

een paar maanden terugkomen om het dorpenwerk (weeskinderen 

project met timmerman en breimachine opleiding en groenteteelt 

voor de verkoop) te begeleiden. 
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In Malindi overlijdt de  directrice, Lucy Limbe, 28 jaar , ik heb haar 

nog als student gekend, moeder  van twee al overleden  kinderen.  

Gelukkig komt Mathilde Chiutula terug, moeder van 6 zonen. Ze 

heeft een Diploma in Public Health gehaald in Nairobi, bekostigd 

door Memisa en ze zal weer vol enthousiasme doorgaan met het 

Primary Health Care Programma rond  St. Luke’s,  St. Martin, 

(Malindi)  en de Health Centers. En zo zal het preventieve werk, ooit 

door  Adri van der Maas geïnitieerd en zo uiterst belangrijk naast het 

curatieve werk, onder competente leiding doorgaan. 

 

Het politieke spel wordt enthousiast gespeeld. Er is een anti 

corruptie Bureau, waar veel aan het licht komt, hoewel vaak niet 

verder opgevolgd, maar de openheid is toch een teken van meer 

democratisch  handelen.  

Malawi wordt toegelaten tot de AGOA, (Agricultural Growth 

Opportunity Act), waar een voorkeursbehandeling wordt gegeven 

aan export vanuit Afrikaanse landen. Malawi exporteert rieten en 

houten meubels, katoen en textiel, minder tabak maar er is 

drievoudige groei mogelijk voor macademi noten  (huidige capaciteit 

500 ton per jaar en prijs $11 per kg ) en gekweekte vis.. 

Malawi is een van vijf Ethanol producerende landen, een bijproduct 

van de suiker melasse. Benzine wordt met 20 % ethanol vermengd, 

wat gunstig is voor de CO2 uitstoot. Een ander bijproduct is 

koolzuurgas voor de frisdranken. 

 

Inmiddels is het al december geworden en bij 36 graden pak ik mijn 

boeltje in, een deel naar Nederland, de rest even opslaan totdat het 

duidelijk is waar ik enkele maanden per jaar zal  gaan  wonen. Mijn 

witte jas en bungelende stethoscoop van de kapstok. De Bisschop 

gaat akkoord dat ik op het ziekenhuis terrein blijf wonen en ik hoop 

nog wat te kunnen assisteren in voornamelijk AIDS vrijwilligers 

dorps activiteiten  rond St. Luke’s en in Phalombe District. 

Dankjewel lief en gastvrij huis, helpers, bloemen , hond en poesen. Ik 

ben hier erg gelukkig geweest. 

 

Een waar gebeurd verhaal:  Een visser stond  vredig te hengelen 

langs de Shire rivier. Een krokodil zag zijn kans en greep hem bij 

zijn been en probeerde hem onder water te slepen. 
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Maar een nijlpaard, die net in de buurt aan het grazen was, geërgerd 

door dit gespartel, stoof er op af en gaf de krokodil een optater. Die 

liet van schrik de man los en met alleen wat verwondingen kwam hij 

vrij. De Moraal van dit verhaal?    

St. Luke’s en allen waar het voor opkomt is vaak in levensgevaar. 

Zullen we het nog overleven? Waar is er redding.? Ik vermoed dat 

die man in die benarde minuten wel een schietgebed heeft gedaan  en 

zo weten wij soms ook niet anders  te doen. 

En ons vertrouwen op hulp en uitkomst werd nog nooit beschaamd. 

 

Uw inspanningen zijn de moeite waard, uw interesse en meeleven  

zijn onbetaalbaar voor ons hier, door de Vrienden (Stichting St. 

Luke's Hospital) en hopelijk steeds ook weer nieuwe vrienden, 

kunnen we hier een stuk gezondheidszorg aanbieden aan ongeveer 

100.000 mensen, zomaar een plekje op de aardbol waar u verwant 

mee bent geworden. Kom ons opzoeken, de wegen in Malawi zijn  

heel erg verbeterd en u bent van Harte Welkom. Namens allen hier 

en ook van mij persoonlijk: een Gezegend Jaar 2002. 

ZIKOMO KWAMBIRI, HEEL VEEL DANK  

 

Elly Holtrust 

( ex Senior Medical Officer) 

 

Foto:  Entree St. Luke's Hospital met nieuwe kantoor
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Arjan en Heleen vanuit Malawi 
 

 

Beste lezers, 

 

Bij deze weer een bericht van ons. Sinds het laatste Bulletin waarin 

we ons voorgesteld hebben is er een hoop gebeurd. 

 

Zoals al aangekondigd in het vorige bulletin is Elly Holtrust 

inmiddels met (haar welverdiende) pensioen gegaan. Er is met een 

groot typisch Malawiaans feest afscheid van haar genomen met veel 

cadeaus, dans en muziek. Zelfs waren er T-shirts gemaakt met haar 

beeltenis op de borst. Zonder aarzeling trokken Mr. Mbuzi ( De 

Administrator) en Father Kaswaya (De voorzitter van de Board) deze 

over hun hoofd tot grote hilariteit van iedereen. 

Met Elly’s vertrek werd de stafsituatie wel heel nijpend. Ik ben haar 

opgevolgd als Senior Medical Officer maar het was al wel duidelijk 

dat Cordaid geen contract zou geven aan een tweede Nederlandse 

dokter. De Clinical Officer, Mr. Waluza, die tegelijk met ons 

gekomen was, was na 5 maanden alweer vertrokken. Op zoek naar 

groener gras. Iets wat op het ogenblik erg veel gebeurt in Malawi.  

 

Ook was mijn contract nog altijd niet verlengd en het zag ernaar uit 

dat we eind februari zouden moeten vertrekken. We hebben toen 

alles op alles gezet en vele brieven geschreven. Met resultaat. Lokaal 

hebben we een nieuwe jonge Clinical Officer gevonden, Mr. 

Ghumulira die de plaats van Mr. Waluza in kon nemen, en vanuit 

Nederland hebben we een tijdelijke tropenarts mogen verwelkomen,  

Jeroen van ’t Pad Bosch. Helaas mag hij maar voor 4 maanden 

blijven. Cordaid houdt vast aan het standpunt geen tweede dokter te 

sturen. Ze willen een Malawiaanse dokter in het St. Luke’s. Dat valt 

echter niet mee. Er zijn er niet genoeg en die er zijn, verwachten een 

fors salaris. Bovendien blijven ze nooit voor lang. We zijn dus maar 

verder gaan kijken en hebben VSO aangeschreven, een Engelse 

vrijwilligers organisatie. Zeer waarschijnlijk sturen zij per februari 

2002 een dokter voor twee jaar. 

 

Verder hebben we nu voor elkaar dat mijn contract verlengd wordt 

tot drie jaar en Heleen krijgt een 50% partnercontract.  
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Al met al hebben we dus weer even adempauze. 

Uiteraard blijven we ook op zoek naar lokaal personeel. Zoals gezegd 

is dat erg moeilijk omdat er niet zo veel gekwalificeerd personeel is, 

maar ook omdat men wil werken waar het beste wordt betaald. Op 

het moment zijn dat vaak de regeringsziekenhuizen. De regering 

heeft allerlei “allowances” (extra premies) ingevoerd, die wij ons 

personeel niet kunnen betalen. Het gevolg is al snel dat er meer 

personeel vertrekt dan dat erbij komt. Er vinden op het moment wel 

onderhandelingen plaats in de hoop dat de regering de 

missieziekenhuizen ook deze allowances geeft, maar zoals alles hier: 

dat kan nog wel even duren. 

 

In het ziekenhuis is het deze maanden niet erg druk. Vorig jaar was 

dit wel zo, de regentijd is begonnen wat ook het malariaseizoen 

inluidt. De mensen hebben nu echter niet het geld om naar het 

ziekenhuis te komen. De oogst is vorig jaar mislukt en er heerst veel 

honger. Een reis naar het ziekenhuis voor een ziek kind betekent dan 

al gauw geen eten voor de anderen. Moeilijke keuzes dus, maar hier 

aan de orde van de dag. 

 

Er zijn ook nog wat andere ontwikkelingen te melden: De TB-

afdeling in Malindi is, natuurlijk met een feestje met zang en dans, 

geopend door Dr. Goede, een vertegenwoordiger van de donerende 

Sonnevanck stichting. Twee andere bouwprojecten zijn in volle gang: 

De operatiekamer in Malindi en een nieuwe vleugel aan de 

verloskamers in het St. Luke’s. 

Ook hebben we drie maanden geleden weer de medicijnen van de St. 

Luke’s stichting gekregen. Erg welkom want meer en meer 

medicijnen raakten “Out of Stock”, een veelgehoord antwoord hier. 

 

Verder zijn we afgelopen jaar druk bezig geweest om wat beter in 

kaart te brengen hoeveel patiënten we precies zien en met welke 

ziekten. Het is belangrijk om dit te weten om bijvoorbeeld beter te 

kunnen zien hoeveel medicijnen er nodig zijn. Met de maatregelen 

die zijn ingevoerd is dit nu zowel voor de beide ziekenhuizen als 

voor de Health Center’s goed te zien. Toevallig is ook de regering 

begonnen met het uitgebreid invoeren van een “Health Management 

Information System” per 1 januari.Een ingrijpend nationaal project 

dat gelukkig voor ons niet meer zo nieuw was. 
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Een andere ontwikkeling is dat we in het St. Luke’s en enkele Health 

Centers als een van de eersten zijn begonnen met het zogenaamde 

“Voluntary Counseling and Testing” in de strijd tegen de AIDS. Dit 

betekent dat mensen gratis voorgelicht kunnen worden en dan getest 

kunnen worden. Meer en meer ziekenhuizen beginnen hiermee. Dit 

in de hoop dat het meer bespreekbaar wordt en taboes doorbroken 

worden. En natuurlijk om verspreiding te voorkomen. Voorkomen is 

tenslotte beter dan genezen, maar valt in de praktijk niet altijd mee. 

Er is erg veel belangstelling voor en mensen waarderen de 

mogelijkheid zeer.  

Zo bent u weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen van 

het ziekenhuis. Bij deze Zikomo Kwambiri (Hartelijk dank) voor al 

uw hulp en tot de volgende keer. 

 

Arjan Calkhoven en Heleen Rossing 
(Senior Medical Officer)  (Medical Officer) 

 

 

 
Gewassen handschoenen drogen om vervolgens te steriliseren 
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MALAWIANEN,  de KLOK en de TIJD 
 

 

De eerste keer dat ik in Malawi was in 1992 bezocht ik ook ons 2
e
 

ziekenhuis het St. Martin's Hospital in Malindi aan het Malawimeer. 

een idyllisch 'Bounty-reclame'  plekje.  In die tijd woonde Father 

Zimba vlak naast het ziekenhuis. Een Anglicaans priester met zijn 

gezin. Twaalf kinderen had hij. Zijn gulle lach hoorde je van verre. Ik 

vierde er palmzondag mee. Een processie buiten rond de kerk, 

gezwaai met de palmtakken, dansend en zingend, trommelend. 'Feest 

in de kerk', dacht ik, en het gevoel dat ik daarbij had kwam van heel 

ver uit mijn jeugd, toen ik, als katholiek meisje, bruidje mocht zijn 

bij een plechtige viering, in een prachtig lange witte jurk. 

Father Zimba gaf me vlak voor mijn vertrek, na drie dagen, de zegen 

en bad met mij. Daarbij zei hij dat ik van de goede God veel krediet 

zou krijgen voor alles wat ik deed en nog voor Malawi zou willen 

doen. Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt, dat zult u begrijpen.  

Hij heeft nog iets gezegd dat me nadien nog vaak bezig houd, 

namelijk:  

"Jullie hebben de klok en wij hebben de tijd."  Daarmee duidend op 

de haast en de stress die ons allen hier zo vaak in de greep heeft en 

het dwingende moeten van alle dag. Daar in Malawi heeft men 

genoeg aan het lief en leed en de zorg van elke dag. Bezig is men met 

de vraag hoe vandaag weer een aantal monden te voeden en hoe 

vooral een dak boven hun hoofd te kunnen vinden of behouden. 

Wat vandaag niet gaat komt morgen, ze doen hun best op het 

moment en lachen veel. 

De klok geeft me nog altijd veel te denken. Die gedachte helpt me 

vaak om even stil te worden, even rust te nemen om die tijd te vinden.  

 

AIDS, de hel van Afrika noem ik het. Gemiddelde leeftijd is van 47 

jaar(1992) naar 38 jaar (2000) gedaald. Elke dag zie je een begrafenis, 

hoor je mensen huilen. Houdt het niet op? Het is van het grootste 

belang dat er aandacht wordt gegeven aan voorlichtingsprogramma's 

op de scholen en bij de mensen in het dorp.  

Vanuit het ST. Luke's zijn zulke programma's al in volle gang. In 

deze jaren waarin de AIDS zo'n enorme vlucht heeft genomen zijn 

het de vrouwen die de kinderen en families in hun gemeenschap 

opvangen. 
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De dorpsbewoners worden getraind om zelf voor hun patiënten te 

zorgen. Het stigma dat er rond deze ziekte ligt zal beetje bij beetje 

verminderen. De mensen hebben nu zoveel van de problemen in hun 

omgeving ervaren dat ze heel goed weten wat er aan de hand is. Zei 

men eerder nog: “Mijn man /vrouw is gestorven aan malaria of tbc”, 

nu onderkent men toch de HIV/ AIDS als boosdoener. Daarom is het 

van belang om ook deze programma's goed te coördineren. De vele 

AIDS weeskinderen worden geregistreerd - binnen een straal van 10 

km.rondom het ziekenhuis -  en krijgen gezondheidszorg/  controle. 

Er wordt gezorgd voor schoolgeld, uniformen en lesmateriaal. Er zijn 

educatieve spelprogramma's in de Hospital school. Er is veel geld 

nodig voor deze programma's niet alleen voor de zorg en opvang van 

deze weeskinderen (orphans) maar ook acties voor de aan Aids 

gerelateerde problemen. Daarom zijn we ook zo blij dat dit speciale 

werk door vele donateurs van onze Stichting wordt gesteund en we 

vanuit deze programma's een grote groep Malawianen kunnen 

bereiken.   

Een extra woord van dank is hier dan ook op zijn plaats.  

 

Het St. Luke’s Hospital is enorm veranderd in de tien jaar dat ik er 

nu - jaarlijks – kom. Het is uitgebreid met een nieuwe TBC afdeling, 

een apotheek met koelmogelijkheid voor speciale medicijnen, een 

kantoor met aparte kamertjes, waar men in een vertrouwelijke sfeer 

de AIDS patiënten en hun familie kan voorlichten en begeleiden 

(counselen). Ook is er een uitbreiding op de UFC (under five clinic = 

consultatiebureau) gerealiseerd. Moeders kunnen komen met hun 

kleintjes en gelijkertijd zelf voor hun zwangerschapcontrole. Er is 

een speciaal hostel voor 20 mannelijke verpleegkundige leerlingen 

gebouwd. Ook dat laatste is in Malawi heel nieuw: mannen in deze 

opleiding.  

Dat ook de zorg die ons Hospital (zo mag ik het onderhand wel 

noemen denk ik) beter is dan de zorg die men in de 

gouvernementsziekenhuizen ontvangt, blijkt wel uit het feit dat veel 

mensen naar ons toekomen, ondanks het feit dat ze een kleine 

bijdrage moeten betalen.  

 

Ook in het St. Martin's in Malindi is vooruitgang geboekt. Een 

prachtig nieuw gebouw verrees aan de rand van het meer, een TBC 

afdeling, geschonken door Sonnevanck, Nederland. Een Engelsman, 
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door de missie uitgezonden, maakte met de mannen van de 

technische school zelf de bedden. Ik heb mijn ogen uitgekeken, het is 

werkelijk fantastisch. Ook heeft deze man twee nieuwe 

toiletgebouwen gemaakt en een mortuarium met koelruimte. 

Het wordt namelijk steeds moeilijker om de mensen dezelfde dag te 

begraven, want ze moeten volgens traditie vaak terug naar de 

geboortegrond van vader of opa en dat kan wel eens honderden 

kilometers verder zijn. Dan kost het tijd om transport te regelen en 

het geld daarvoor bijeen te krijgen. Dit laatste, een koelruimte aan het 

mortuarium in het St. Luke's staat ook hoog op het verlanglijstje. 

 

Een belangrijke ontwikkeling in de bereikbaarheid van onze 

Health Centers, (buitenklinieken) met het St. Luke’s. Het 

radiocommunicatie – systeem, dat we van Simavi mochten bouwen, 

verbindt nu de acht Health Centers en het St. Martin's Hospital in 

Malindi met het St. Luke’s Hospital en werd eind 2001 gerealiseerd. 

Grandioos! En ze zijn er zo blij mee! Men kan nu op tijd vragen om 

de ambulance en patiënten, kraamvrouwen op tijd  naar het 

ziekenhuis laten vervoeren.  

Veel dank hiervoor op deze plek aan SIMAVI. 

 

Terugkijkend op die tien jaar ben ik blij met alle ontwikkelingen.  

Het heeft zin om vol te houden óók als het moeilijker is of lijkt. 

Langzamerhand komt er verbetering voor deze mensen in de 

omgeving van het St. Luke's.  

We kunnen met z'n allen – zij het op bescheiden wijze - 'trots' zijn op 

de ontwikkelingen in ons Hospital. Uw steun en hulp, lieve donateurs, 

hebben hiertoe een wezenlijke bijdrage geleverd.  

 

 

 

Ria Epping – van Laarhoven 
(Secretaris) 

 

 
PS. Voor een juist begrip wil ik hierbij vermelden dat mijn bezoeken voor 

eigen rekening zijn. Ik hoop in april 2002 weer te gaan. 
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De doelstelling van de Stichting St. Luke’s 

Hospital Malawi. 

 

 
De doelstelling van de Stichting St. Luke’s Hospital Malawi is het 

inzamelen van financiële middelen ter ondersteuning van het 

ziekenhuis St. Luke’s Hospital (140 bedden), het kleinere St. 

Martin’s Hospital (60 bedden)  en 8 Health Centers in Malawi, 

tezamen vormend de Medical Department of the Anglican Diocese of 

Southern Malawi.  

 

De ingezamelde gelden worden voornamelijk gebruikt voor de 

aanschaf van medicijnen en medische benodigdheden in het 

ziekenhuis. Dit is hard nodig omdat het ziekenhuis deze zaken 

moeilijk op een andere manier kan financieren. De bestuursleden die 

in het St. Luke’s hebben gewerkt kunnen dit uit eigen ervaring 

volmondig beamen. Feit is namelijk dat donoren veelal niet zo 

geïnteresseerd zijn in het financieren van deze “lopende kosten” 

(waaronder  medicijnen en medische benodigdheden vallen), maar 

meer gefocust zijn op het financieren van een welomschreven project 

met een begin en een eind en een vaste begroting, zoals bijv. het 

neerzetten van een gebouw, donatie van een ambulance, bouw van 

een waterput en dergelijke. 

 

Vandaar dat de St. Luke’s Stichting zich juist ten doel heeft gesteld 

om het ziekenhuis op deze manier te ondersteunen. Medicijnen en 

medische hulpmiddelen zijn immers van essentieel belang voor het 

functioneren van een ziekenhuis, zonder deze middelen kunnen met 

name de allerarmste patiënten niet adequaat geholpen worden. 

 

De suggestie is wel eens gedaan dat de Stichting meer aan structurele 

hulp zou moeten doen: iets opzetten of steunen wat in de toekomst 

ook blijft (bijv. een keuken/slaapplaats voor guardians, een 

elektriciteitsproject, zonnepanelen). Deze opmerkingen worden door 

het bestuur zeker ter harte genomen, en er worden ook wel degelijk 

af en toe dergelijke projecten gesteund. Dit gaat dan met name om 

wat meer acuut ontstane situaties waarbij snel hulp nodig is maar niet 

zo snel een andere financier te vinden is, zoals bijvoorbeeld het 
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uitvallen van de telefooncentrale van het ziekenhuis vorig jaar. 

Daarnaast is de Stichting ook bereid om donaties, bestemd voor 

bepaalde projecten (zoals bijvoorbeeld het Orphan project dat AIDS-

wezen ondersteunt) te ontvangen en te waarborgen dat dit geld ook 

inderdaad wordt gebruikt waar het voor bedoeld is. 

Voor onze Stichting blijft echter de eerste prioriteit: medicijnen en 

medische benodigdheden. Voor andere projecten kan het ziekenhuis 

vaak toch nog wel een donor elders te vinden.  

 

Tot slot is het goed om te weten dat de Stichting vrijwel geen 

overheadkosten kent. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die 

hoegenaamd niets declareren. De meeste bestuursleden hebben één of 

meerdere jaren in het ziekenhuis gewerkt. Zij zorgen ervoor dat meer 

dan 95% van de giften ten goede komt aan het St. Luke’s Hospital.  

 

Voor de duidelijkheid hier ook enkele opmerkingen over donaties, 

bestemd voor bepaalde projecten, zoals het Orphan project dat 

AIDS-wezen ondersteunt, en AIDS-projecten. 

De Stichting is in het belang van het St. Luke’s Hospital bereid om 

deze giften te ontvangen en voor zover mogelijk te waarborgen dat 

dit geld ook inderdaad wordt gebruikt waar het voor bedoeld is. 

Deze gelden worden deels besteed aan algehele medische zorg aan 

wezen en Aids-patiënten, deels aan continue zorgprojecten rond deze 

groepen (bijv. schoolgeld en –kleding voor AIDS-wezen, thuiszorg 

voor Aids-patiënten), en deels aan op zichzelf staande projecten 

speciaal voor of met een duidelijke connectie met deze groepen (bijv. 

een voorlichtingsruimte op een gezondheidspost). 

Voor de kleinere bedragen kunnen we van het ziekenhuis niet eisen 

dat elke aan AIDS-wezen of AIDS-zorg gespendeerde euro als 

zodanig geadministreerd wordt. Van de grotere (€ 5000) projecten 

kunnen we het ziekenhuis om begrotingen en informatie vragen om 

zodoende aan u terug te rapporteren wat er met een donatie is 

gebeurd. We blijven daarbij natuurlijk wel afhankelijk van de 

rapportage uit het veld. 

Donaties met een bepaald oogmerk maken de laatste jaren een 

groeiend deel uit van alle donaties aan de Stichting. Door de omvang 

van deze donaties zijn de meeste lopende AIDS-zorg onderdelen in St. 

Luke’s voorlopig gefinancierd. Voor sommige nieuwe donaties kan er 

dan soms niet a la minuut een direct toepasbare AIDS-gerelateerde 
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bestemming aangewezen worden. Hiertoe treden wij dan in overleg 

met St. Luke’s Hospital. 

Mocht voor een bepaald project gegeven donatie niet direct een 

passende bestemming voorhanden zijn, dan zal bij grotere bedragen 

contact met de donateur gezocht worden om te bezien hoe de gelden 

in dat geval besteed kunnen worden. Wij houden daarbij als eerste de 

hierboven genoemde algemene doelstelling in gedachten. 

 

Theo Zijp 
(Bestuurslid) 

 

 

Gerealiseerde overkapping van de paden tussen de afdelingen 

 

Schenking per notariële akte  
 

 

Gratis notariële akte voor Uw jaarlijkse gift aan het St. Luke’s 

Hospital.  Nog steeds is het mogelijk dat de Fiscus een gedeelte van 

Uw  donatie aan het St. Luke’s  meebetaalt. Uw bijdrage moet U dan 

wel laten omzetten in een schenking per notariële akte. De schenking 
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kunt U dan volledig aftrekken van Uw inkomen. Zo betaalt de fiscus 

van elke Fl. 100,-- tot circa fl. 50,00  mee  (Dit is afhankelijk van de 

hoogte van Uw inkomen). 

 

De fiscale kant van Uw huidige bijdrage: 

Gewone giften, zoals Uw huidige donateurbijdragen zijn slechts 

beperkt aftrekbaar. De aftrekbaarheid geldt alleen voor giften die 

meer dan 1% van Uw onzuiver inkomen en minimaal fl. 120,00 

bedragen.  

 

De schenking via de notariële akte: 

Dit is voor U veel aantrekkelijker. Daarbij zegt U voor een periode 

van minimaal 5 jaar een vaste jaarlijkse bijdrage toe aan de Stichting 

St. Luke’s Hospital. Indien deze schenking door de notaris wordt 

vastgelegd kunt U de volledige schenking aftrekken van Uw inkomen. 

De notariële akte kost U in dit geval niets. . 

 

Wat is van belang?  

Als U via de antwoordkaart of via e-mail aangeeft geïnteresseerd te 

zijn dan wordt er contact met U opgenomen. U ontvangt een akte 

thuis waarop U een aantal noodzakelijke gegevens invult. Het 

passeren van deze akte bij de notaris wordt door ons verder geregeld.  

Heeft U verdere vragen hieromtrent dan kunt U contact opnemen met 

de penningmeester van de Stichting (adres achter in dit boekje). 

 

 

Centraal Bureau Fondsenwerving 
 

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de gegevens van de 

Stichting St. Luke’s Hospital Malawi getoetst aan de criteria voor de 

steunwaardigheid van fondsenwervende instellingen. Daarbij is 

geconstateerd dat de werving van fondsen op verantwoorde wijze 

plaatsvindt en dat voldoende waarborgen worden geboden voor een 

verantwoorde wijze van fondsenwerven en besteden. Dit positieve 

oordeel hadden we natuurlijk wel verwacht maar we zijn er toch trots 

op dat we het logo van de het Centraal Bureau Fondsenwerving 

mogen voeren. Voor onze donateurs is het een waarborg dat alle 

giften goed worden besteed.  
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Financieel overzicht 2001 
 

Inkomsten: 

Individuele giften in 2001 62.765,04 

Collectieve giften in 2001 74.229,36 

Rente en andere opbrengsten 3.476,24 

Totaal 140.470,64 

 

Uitgaven: 

Aankoop: medicijnen, medicijnen ten behoeve 

van aids-kinderen, hulpmiddelen voor het 

ziekenhuis laboratorium, infuusmateriaal, 

verbandmiddelen enz.  

96.359,16 

Transportkosten medicijnen 731,87 

Mastenbroek en Troost Accountants. Kosten 

opmaken jaarrekening ten behoeve CBF keur 

220,15 

Gift aan het aids-voorlichtingproject 2.572,19 

Gift aan het aidskinderen project 11.604,78 

Chequekosten 79,98 

Kosten Internet Provider homepage 110,14 

Inschrijving Kamer van Koophandel 54,94 

Totaal 111.753,21 

 

Toelichting:  

1) In het totaal van de individuele en collectieve giften is tevens 

begrepen een bedrag van fl. 35.648 bestemd voor aidsprojecten 

2) Nog te betalen medicijnen in bestelling fl. 55.000. 

 

Specificatie Collectieve giften 

Giften tot f 500,00 
Sophia Reval. Den Haag 

Diac. Parkstraat gem., Velp 

Diac. hervormde gem., Olst 

Apotheek Velserbroek, IJmuiden 

Instituut Internat. excursies 

Diac. Ev. Luth. Gem., Woerden 

West-Flinge, Bovenkarspel 

Vrouwenraad Samvro, Velsen 
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Hervormde Vrouwenver., Olst 

Drietour reizen (collecte) 

 

Giften f 500,00 tot f 1500,00 
Ver. voor vrijz. Hervormden, Apeldoorn 

Velserduin, IJmuiden 

Diaconie S.O.W., Olst 

Rotary, Binnenmaas 

 

Giften f 1500,00 tot f 2500,00 
Penn. Rem. Gem. Apeldoorn 

40 km loop voor het goede doel  Venhuizen. 

Apotheek Ledeboer, IJmuiden 

St. Pelgrimshoeve, Zoetermeer 

St. Marinelfonds, Dronten 

 

Gift f 2500,00 tot f 3500,00 

Diac. Rem.Gem, Apeldoorn 

 

Gift van f 5000,00 
W.J. Deetman beleggen, ’t Harde 

 

Gift van f 8000,00 

Soroptimisten, Gorinchem 

 

Gift van f 12.500,00 
St. Bron van leven 

 

Gift van f  30.000,00 
Congregatie  van zusters van de voorzienigheid. 

 

 

 

Gerard IJdema 
(Penningmeester) 
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Het container project 
 

 

In het vorig bulletin schreef ik over mijn verwachtingen van een club 

in Vlaardingen. Wel, mijn verwachtingen zijn ver overtroffen want 

deze Rotaryclub Vlaardingen 80 heeft zich volledig op Malawi 

gestort als internationaal project. Een container is door hen geregeld 

en  hulpgoederen komen via de vele kontakten binnen. Er is wijn op 

de kerstmarkt verkocht t.b.v. onder andere Malawi. Er wordt een 

bowling sponsor toernooi gehouden t.b.v. Malawi en er is een 

prachtige folder gemaakt ter ondersteuning van dit project. Te gek! 

Van de firma Hofmeester  mocht ik weer een grote hoeveelheid 

tandheelkundige materialen ontvangen. Een trouwe donateur! 

Voor de container ben ik nog op zoek naar een operatietafel voor de 

operatiekamer. Als iemand de mogelijkheid heeft om A4  papier te 

doneren, neem dan contact met mij op. Als u een idee heeft om iets te 

doneren maar u weet niet of het nuttig is, vraag het mij  a.u.b.  In de 

meeste gevallen kunnen zware grote spullen wel worden opgehaald. 

Daar zorg ik voor. Ik ben nu heel wat jaartjes geleden met het 

versturen van containers op eigen initiatief begonnen. De stichting 

heeft dit in de loop der tijd als project opgenomen. En nu raakt een 

club in Vlaardingen hierdoor geïnteresseerd. 

Ik wil iedereen die zich direct of indirect met dit project bezig houdt, 

heel hartelijk danken. 

 

 

André Brockhus 
(Voorzitter) 
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