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Inleiding 
 

 

Geachte donateurs, lieve mensen, 

 

Een nieuw bulletin ligt weer voor u met tal van wetenswaardigheden 

over onze stichting en het doel wat wij nastreven. Door een 

computerstoring is ons donorenbestand niet geheel recent. We 

hebben wel alle donateurs maar een aantal mensen zijn ten onrechte 

niet uit ons bestand verwijderd . Wij bieden hiervoor onze excuses 

aan.  

Arjan Calkhoven vertelt ons het een en ander over het reilen en 

zeilen rond het St. Luke’s Hospital en het er aan verbonden St. 

Martin’s Hospital en de acht gezondheidsposten.  

Ria Epping - van Laarhoven vertelt u over het door Arjan opgezette 

bedsponsoring project en een illustratie van de noodzaak die hier 

aanleiding toe geeft.  

Brigit Wiechert, verpleegkundige, doet haar verhaal over haar 

ervaring van acht maanden hard werken in het St. Luke’s Hospital.  

De doelstellingen van onze stichting zijn vermeld. Uiteraard is er 

weer een zo duidelijk mogelijk jaarverslag opgenomen waarin u kunt 

zien hoe wij met uw donaties omgaan. Vorig jaar hebben wij u 

geïnformeerd over een schenking per notariële akte. Gezien het grote 

succes willen wij deze suggestie wederom aanbevelen.  

Als laatst maar zeker niet op de laatste plaats schrijf ik over de 

teruggetreden bestuursleden waarmee wij vorig jaar in Muiden een 

afscheidsdiner hadden en van wie ik in het vorige bulletin verzuimd 

had melding te maken.  

Heel veel dank gaat uit naar de mensen die de stichting het afgelopen 

jaar hebben gesteund en wij hopen ook in het komende jaar weer op 

u te mogen rekenen. 

 

 

ZIKOMO KWAMBIRI ( heel hartelijk bedankt) 

 

 

André Brockhus 
(Voorzitter) 
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Afscheid van oud-bestuursleden 
 

In ons vorige bulletin heeft u kunnen lezen dat Tonny Schuurmans 

afscheid nam van het bestuur. Zij was medeoprichtster en heeft ruim 

20 jaar in het bestuur van de stichting St. Luke’s Hospital gezeten. 

Dit alles was begonnen met een georganiseerde reis naar Malaŵi. 

Vanuit haar achtergrond als apotheker heeft zij veel voor Malaŵi 

kunnen organiseren. Ook via kerkwerk en vrijwilligerswerk heeft zij 

veel donateurs voor de stichting enthousiast gemaakt. 

Ook is Hennie Burggraaff als bestuurslid teruggetreden. Zij was in de 

jaren 80 door haar broer als arts in Malaŵi geïnteresseerd geraakt in 

ontwikkelingshulp. Jarenlang is zij notulist in het bestuur geweest en 

heeft zij het bulletin verzorgd. Door haar gedrevenheid heeft zij heel 

veel bijgedragen aan de stichting zowel in materiele als in 

immateriële zin. 

Herma van Triest heeft zich ook teruggetrokken als bestuurslid. Een 

fantastisch goede meedenker. Zij heeft de politieke situatie in Malaŵi 

altijd helder weten weer te gegeven en heeft zich altijd zeer 

verdienstelijk gemaakt voor Malaŵiaanse aangelegenheden. 

 

 

Hennie Burggraaff - Tonny Schuurmans - Herma van Triest 
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Natuurlijk konden wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft 

het oude en het nieuwe bestuur dit afscheid gevierd tijdens een 

etentje in Muiden op kosten van de nieuwe bestuursleden . Ons motto 

is 100% voor Malaŵi en niets aan overhead. 

Het bestuur en naar ik aanneem ook vele donateurs danken hen voor 

de jarenlange belangeloze inzet voor Malaŵi. 

 

Andre Brockhus 
(Voorzitter) 

 

 

Van dokter Arjan Calkhoven uit Malaŵi 
 

 

Beste lezers, 

 

Het is alweer een tijd geleden dat u bericht kreeg van het St. Luke’s 

ziekenhuis en er is dan ook een hoop gebeurd het afgelopen jaar, 

zoals eigenlijk ieder jaar turbulent is. Saai is het in ieder geval nooit. 

 

Het jaar begon voor ons met een extra kracht zoals ook genoemd in 

het vorige bulletin, dr. van ’t Pad Bosch, in afwachting van een 

Malaŵiaanse dokter. Bij zijn vertrek was er al wel een Malaŵiaanse 

dokter gevonden maar nog niet gearriveerd. Uiteindelijk is hij ook 

nooit gekomen ondanks z’n herhaaldelijke toezeggingen. Het gras 

bleek wederom elders groener. Cordaid (Memisa) had al eerder 

aangegeven geen tweede dokter te zullen sturen en via een aanvraag 

bij VSO (Voluntary Services Overseas) hebben we vervolgens een 

Engelse dokter verwelkomd, dr. Patel. Zij was geen tropenarts en 

heeft helaas haar draai nooit echt kunnen vinden. Ze was na enkele 

maanden dan ook weer vertrokken. Na zo het jaar met hink-stap-

sprong te zijn doorgekomen konden we gelukkig eind september 

twee kersverse Nederlandse tropenartsen verwelkomen: dr. Laurens 

van Boven en dr. Myrthe Runne. Wederom via VSO. Zij draaien op 

volle toeren mee wat Dr. Heleen Rossing de mogelijkheid gaf terug 

te gaan naar Nederland om een vervolgopleiding te gaan volgen. Op 

het moment hebben we dus drie dokters en twee clinical officers 

waarvan er binnenkort helaas een weer weg gaat. Zo blijft het een 
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groot probleem om voldoende personeel te krijgen en te behouden. 

Ook op het verpleegkundige front. De armoede in het land zorgt er 

toch voor dat veel opgeleide mensen blijven zoeken naar de best 

betalende baan en vaak is dat bij een NGO (Non-Goverment 

Organisation) hier in het land of zelfs het buitenland. Ook wel heel 

begrijpelijk gezien de voedselschaarste en de immer stijgende prijzen. 

Gelukkig konden we het jaar afsluiten met de nieuwe dokters en ook 

netto 2 verpleegkundigen meer. Hopelijk dat we zo uit de vicieuze 

cirkel kunnen komen want hoe minder personeel, hoe minder 

aantrekkelijk het ook is voor de achterblijvers of eventuele 

nieuwkomers. Met de nieuwe dokters is er ook een nieuwe aanwinst 

voor de school gearriveerd: Miss Wood, een zeer enthousiaste 

clinical instructor. Zij is een grote aanwinst voor het verpleegkundige 

onderwijs en de algehele motivatie. 

 

Er waren nog meer lichtpuntjes het afgelopen jaar: de nieuwe 

verloskamers voor St. Luke’s en ons Health Centre Chilipa konden 

geopend worden dankzij een groot project van Safe Motherhood, een 

Engelse organisatie. Natuurlijk kregen we ook weer twee zendingen 

van de St. Luke’s Stichting. Een container met goederen zoals 

kleding, tandheelkundige materialen, computers en genoeg 

koeleilanden voor een kleine supermarkt. Deze laatste zijn voor de 

verkoop maar de kleding is voor een deel al aan wezen en patiënten 

gegeven. De andere zending betrof medicijnen. Normaal gesproken 

een van de grootste kostenposten voor een ziekenhuis maar dankzij 

deze zending hebben we de lokale kosten voor medicijnen heel laag 

kunnen houden. Naar ik begrijp kunnen we deze maand wederom een 

bestelling doen wat betekent dat we met de twee zendingen bijna een 

heel jaar door kunnen komen. Hartelijk dank hiervoor! 

 

Dit jaar zijn we ook begonnen met een bedsponsor project. Donoren 

wordt de gelegenheid geboden een bed te sponsoren. Dit betekent dat 

we met dat geld zogenaamde “verborgen kosten” van een opname 

kunnen betalen. Kosten zoals water, elektriciteit, linnengoed, 

schoonmaakartikelen, papier en brandstof voor ambulances. Kosten 

die we niet in rekening kunnen brengen bij de patiënten omdat anders 

een verblijf in het ziekenhuis onbetaalbaar wordt. Op dit moment 

hebben we al 36 bedden gesponsord gekregen voor een jaar! (Meer 

informatie hierover kunt u krijgen bij de St. Luke’s Stichting.) 
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De slechte economische situatie en de hongersnood hebben natuurlijk 

weer hun stempel gedrukt op het afgelopen jaar net als eigenlijk op 

ieder jaar. Zoals ook de altijd voortdurende ramp van AIDS dat doet. 

Afgelopen jaar was slechter dan andere jaren en Malaŵi kon zich 

verheugen in grote aandacht van de media. Maar nu de journalisten, 

die vooral op zoek waren naar schrijnende beelden, weer vertrokken 

zijn en Malaŵi geen nieuws meer is wordt het des te duidelijker dat 

honger, AIDS en armoede al vele jaren hier bestaat en ook nog vele 

jaren zal bestaan. Verandering en ontwikkeling is een zaak van lange 

adem. 

 

Op kleine schaal dragen we ons steentje bij in het ziekenhuis: voor 

het komende jaar staan er meerdere grotere en kleinere projecten op 

het programma. Zo hebben we stappen gezet om een degelijk 

vijfjaren plan te ontwikkelen om meer richting te kunnen geven aan 

de ontwikkeling van het ziekenhuis en problemen beter het hoofd te 

kunnen bieden. Verder zullen we proberen een nieuw 

röntgenapparaat aan te schaffen evenals een apart gebouw hiervoor 

wat tevens een archief moet gaan herbergen. Het laboratorium moet 

een facelift krijgen en gemoderniseerd worden en zo zijn er nog vele 

andere projecten die op stapel staan. Al met al blijft het ziekenhuis 

groeien. Niet meer zo zeer in de hoogte dan wel in de breedte: 

verbetering van de organisatie en de kwaliteit. Wie weet worden we 

nog eens zo breed dat we op eigen benen kunnen blijven staan. 

Voorlopig zal dit echter nog niet mogelijk zijn en zullen we uw steun 

nog hard nodig hebben. Het komende jaar zal zoals het er nu naar uit 

ziet ook het jaar worden van mijn vertrek. Met spijt realiseerde ik mij 

recent dat het einde van mijn contract al over acht maanden realiteit 

is. Een verlenging wordt waarschijnlijk niet toegestaan en ik zal het 

stokje dus doorgeven aan dr. Van Boven en dr. Runne. Ik heb de 

afgelopen jaren met heel veel plezier in het St. Luke’s ziekenhuis 

gewerkt en wil de St. Luke’s stichting en hun donateurs bij deze 

hartelijk danken voor hun constante en substantiële steun. Zij is van 

grote waarde voor het ziekenhuis en haar patiënten. Zonder u zouden 

we de patiënten nooit kunnen bieden wat we hen nu kunnen bieden. 

Zikomo Kwambiri. (hartelijk dank) 

 

Arjan Calkhoven 
(Arts St. Luke’s) 
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Laboratorium St. Luke’s Hospital 
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Hebben ziekenhuisbedden sponsors nodig? 

 

Om de ziekenhuizen, die wij via onze Stichting steunen, open te 

kunnen houden moet men daar in de lopende kosten van elk van de 

250 bedden kunnen voorzien. Tot die ziekenhuizen, behoren het St. 

Luke’s Hospital, St. Martin's Hospital in Malindi en de acht Health 

Centres.  

De lopende kosten zijn kosten als elektriciteit, water, spuiten en 

naalden, handschoenen en lakens maar ook pennen, papier, 

gloeilampen, bezems en de brandstof voor de ambulances. 

 

Het jaarlijks budget van de ziekenhuizen is zo'n € 450.000,- De 

salarissen worden voornamelijk door de Malaŵiaanse regering 

betaald. Bijdragen van patiënten zelf zorgen ongeveer voor 25% van 

het inkomen van het ziekenhuis, maar kunnen de werkelijke kosten 

nooit vergoeden. 

Ongeveer € 150.000,- moet door middel van fondswerving elders 

worden gevonden. 

In dit Bulletin kunt u lezen hoeveel daarvan wij met onze Stichting, 

waarvan U donateur bent, bijdragen aan dat budget. Maar er is nog 

altijd een groot tekort, ieder jaar weer. 

 

Patiënten dragen dus financieel bij aan hun vaak urgente en 

noodzakelijke behandeling, maar velen hebben daarvoor niet 

voldoende geld. Toch wordt er nooit iemand weggestuurd. 

Ondanks de vele problemen hierover en de vele opnames van 

patiënten met AIDS –gerelateerde aandoeningen, denkt de directie 

van het St. Luke’s toch, dat ze in staat zijn een goede zorg te leveren 

met competente, goed getrainde stafleden, waarvan overigens maar 

drie niet - Malaŵiaans zijn. 

 

Hongersnood 

Door een enorm tekort aan voedsel dit laatste jaar, met name op het 

platte land, komen er veel kinderen met ernstige ondervoeding in het 

ziekenhuis. De verhoogde kans op infecties bij deze patiëntjes maakt 

een opname vaak direct noodzakelijk. Behandeling is meestal heel 

moeilijk, langdurig en erg kostbaar dus. Dit plaatst de families, die 



 8 

toch al geen geld hebben voor eten, voor heel moeilijke keuzes. Om 

toch de behandeling voor deze kinderen mogelijk te maken moeten 

de prijzen zo laag mogelijk worden gehouden. 

 

Het land is erg dicht bevolkt, de levensverwachting is gemiddeld niet 

hoger dan 36 jaar. Een op de vier kinderen gaat dood voor het 5
e
 

levensjaar en meer dan de helft van de ziekenhuisopnames en de 

polikliniekbezoeken zijn gerelateerd aan HIV –infectie. 

De AIDS - epidemie zorgt voor grote problemen zoals een toename 

van het aantal TBC patiënten maar ook voor een enorm aantal 

weeskinderen. 

 

Bedsponsoring 

Handhaving van de hoge standaard zorg wordt voor het ziekenhuis 

een steeds groter wordend probleem. Door een bed te sponsoren van 

ons St. Luke’s Hospital biedt u een enorme steun en maakt u het 

mede mogelijk om die zorg en behandeling juist te geven aan die 

mensen die dat het meest nodig hebben: de armste, ondervoede 

kinderen, mensen met AIDS en weeskinderen. 

Bovendien geeft u ons de mogelijkheid het St. Luke’s Hospital open 

te houden zodat we ook door kunnen gaan met het trainen van 

verpleegkundigen. 

Hiermee helpt u niet alleen vandaag maar ook de patiënten van 

morgen. 

Doet u mee met het sponsoren van een bed? 

Voor € 500,-- maakt u een bed beschikbaar voor 45 patiënten in een 

heel jaar in een van onze ziekenhuizen.. Dit bedrag zou in Nederland 

slechts genoeg zijn voor één bed per dag.  

Wilt u ons helpen? Wij zorgen er voor dat uw bedsponsor- gift goed 

aankomt. 

Dank u wel. 

 

 

 

Ria Epping – van Laarhoven 
(Secretaris) 
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Brigit vertelt haar ervaring 
 

De scherpe geur van lichamelijke arbeid, vermengd met de nog 

scherpere geur van Lifeboy zeep waarmee het ziekenhuis iedere dag 

in alle hoeken gesopt wordt, zo ruikt het in een ziekenhuis in Afrika, 

zo ruikt het in St. Luke’s.  

Ik heb 8 maanden als vrijwilligster in het St. Luke’s mogen werken, 

een bijzondere ervaring. Ik werkte als verpleegkundige op de Male 

Ward (mannenafdeling), samen met ziekenverzorgers, studenten van 

de verpleegkundeopleiding en zo af en toe een gediplomeerde kracht, 

maar die was meestal ziek thuis (TBC behandeling). Ik kwam aan het 

einde van de zomer 2001 toen de mensen nog maïs hadden om te 

eten en er nog ufa (gemalen maïs) in de winkels en op straat te koop 

was. Maar het werd steeds minder en het beetje dat nog te koop was 

werd onbetaalbaar. De regen die in november begon was niet 

regelmatig genoeg om een goede oogst te krijgen, een van de 

oorzaken waardoor je meer en meer hongerende mensen zag. Op de 

Kleine markt bij het ziekenhuis 
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kinderafdeling lagen echte ondervoede kleintjes, zoals je dat alleen in 

studieboeken tegenkomt.   

Het ziekenhuis werd leger, want de paar kwartjes die een 

ziekenhuisopname kost kon bijna niemand meer opbrengen. En als 

de mensen kwamen, dan was het meestal al zoveel te laat dat wij ze 

een dag later met groene plastic schorten voor naar buiten moesten 

dragen. De nursing students  (leerling verplegers en verpleegsters) 

spraken iedere dag over de honger en ieder had zijn zorgen over de 

familie thuis. Het was interessant van hen te horen dat zij allemaal 

hetzelfde probleem hebben: hoe maak ik mij los van mijn familie. 

Als je in Malaŵi een opleiding kan doen, weet je dat al je familie, 

ook al zijn zij 10
e
 graads, je overal vindt om in tijden van honger en 

ziekte op jou kleine inkomen aanspraak te doen. Behalve Aids en 

TBC zagen wij nu op de Male Ward (mannenafdeling) ook mannen 

die met een hakmes toegetakeld waren omdat zij ergens hadden 

geprobeerd maïs te stelen. Soms moesten wij na een paar uur op het 

dossier schrijven: RIP (Rest In Peace). 

Maar wat is er veel moois in Malaŵi: prachtige bomen, elk seizoen 

weer een andere kleur in bloei, iedere nacht heldere sterren en de 

mensen zijn altijd vriendelijk en gastvrij. Maar de Aids en de honger, 

krijg je die ooit weg? 

Het was een bijzondere tijd in St. Luke’s, waar ik dankbaar op terug 

kijk.  

 

Brigit Wiechert 
(Verpleegkundige St. Luke’s) 
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De doelstelling van de Stichting St. Luke’s 

Hospital Malaŵi. 

 

 
De doelstelling van de Stichting St. Luke’s Hospital Malaŵi 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 Malaŵi, 

tezamen vormend de Medical Department of the Anglican Diocese of 

Southern Malaŵi.  

 

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. 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, (familie van 

de patiënten) 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 uitvallen van de telefooncentrale van het 

ziekenhuis vorig jaar. Daarnaast is de Stichting ook bereid om 
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donaties, bestemd voor bepaalde projecten (zoals bijvoorbeeld het 

AIDS- wezenproject en het bedsponsoring project) 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.  

 

 

 

Theo Zijp 
(Bestuurslid) 

 

 

 

Schenking per notariële akte  
 

 

Ook in 2003 is het weer mogelijk via een gratis notariële akte uw 

jaarlijkse gift aan het St. Luke’s Hospital aftrekbaar te maken van uw 

inkomen. De fiscus betaalt dan een gedeelte van uw donatie aan het 

St. Luke’s. Uw bijdrage moet u dan wel laten omzetten in een 

schenking per notariële akte (gratis en gemakkelijk via de Stichting 

te regelen). De schenking kunt u dan volledig aftrekken van uw 

inkomen. Zo betaalt de fiscus van elke € 100,00 tot circa € 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 drempelinkomen en minimaal € 60,00 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. 
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Wat is van belang?  

Als u via e-mail of via een briefje 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 en e-mail adres  achter in 

dit boekje). 

 

 

 

Centraal Bureau Fondsenwerving 
 

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de gegevens van de 

Stichting St. Luke’s 

Hospital Malaŵi 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 2002 
 

Inkomsten: 

Individuele giften in 2002 25.325,30 
Collectieve giften in 2002 26.208,81 
Rente en andere opbrengsten 1.220,71 
Retour toetsingskosten CBF 680,67 
Totaal 53.435,49 
 
Uitgaven: 

Aankoop: medicijnen, medicijnen ten behoeve 

van aids-wezen, hulpmiddelen voor het 

ziekenhuis laboratorium, infuusmateriaal, 

verbandmiddelen enz.  

29.196,07 

Transportkosten medicijnen en transportkosten 

hulpgoederen containerproject. 
6.484,54 

Drukken acceptgiro’s 121,74 
Kosten Internet Provider homepage 99,96 
Inschrijving Kamer van Koophandel 24,93 
Totaal 35.927,24 
 
Toelichting:  

In bestelling en nog te betalen laboratoriumapparatuur voor het 

St. Luke’s Hospital en een order medicijnen. 

 

Specificatie Collectieve giften 

Giften tot € 500,00 
Diac. Cie Rem. Gem. Apeldoorn 

Spotschool Hoogendijk Vlaardingen 

Ver. v. Vrijzinnig Hervormden Apeldoorn 

Hervormde Vrouwenver., Olst 

Diac. Ev. Luth. Gem., Woerden 

Huwelijks collecte Roskam-Abbing 

Geschenk 25-jarig huwelijk fa. Holtkuile 

Diac. hervormde gem., Olst 

VOF Jansen automaterialen, Maarssen 

West-Flinge, Bovenkarspel 
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Giften € 500,00 tot € 1500,00 
Apotheek Ledeboer, IJmuiden 

Soroptimisten, Gorinchem 

Ver. voor vrijz. Hervormden, Apeldoorn 

Loop voor het goede doel, Venhuizen. 

St. Marinelfonds, Dronten 

Collectes Velserduin 

Missie Handwerk Club Langedijk 

 

Giften € 1500,00 tot € 2500,00 
Burgercomité Gemeente Woerden en Steinhagen (DE). 

 

Gift van € 6250,00 
St. Bron van leven, Hazerswoude 

 

Gift van € 10.000,00 

Penningmeester van de Voorzienigheid, Heemstede 

 

 

 

Vrijstelling voor het recht van schenking 

Onder het voorbehoud dat het parlement akkoord gaat met het 

belastingplan 2003 zijn de cijfers voor de successiewet, waaronder de 

vrijstelling voor het recht van schenking, bekend gemaakt. 

 

Hetgeen wordt verkregen door een algemeen nut beogende instelling, 

is vrijgesteld voor het recht van schenking in het kalenderjaar 2003 

indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is 

verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt te zijn 

geschied in het algemeen belang en mits de verkrijging een bedrag 

van € 4143,-- (zegge vierduizend eenhonderddrieënveertig Euro) niet 

te boven gaat. 

 

Zoals gemeld dient het parlement nog haar goedkeuring hieraan te 

verlenen. 

 

Gerard IJdema 
(Penningmeester) 
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Het container project 
 

 

Het afgelopen jaar is er weer een hoop gebeurd wat betreft het 

container project. De container is inmiddels verzonden en gearriveerd 

op het St. Luke’s Hospital terrein. Van vele kanten mocht ik 

hulpgoederen ontvangen. De brandweer van Rotterdam heeft mij vele 

matrassen en lakens doen toekomen. Hofmeester Dental schenkt mij 

meerdere keren per jaar tandheelkundige artikelen. Denk daarbij aan 

sterilisatoren, afdrukmaterialen, latex handschoenen en nog veel 

meer. De leden van Rotary Club Vlaardingen 80 hebben heel veel 

goede kleding ingezameld en hebben mij geholpen om de container 

zo efficiënt mogelijk te laden. Het St. Franciscus ziekenhuis heeft mij 

een aantal ziekenhuis bedden geschonken. De firma Climacool in 

Vlaardingen heeft diverse koeleilanden en een professionele keuken 

gegeven. Na elke vergadering van de stichting komen de 

bestuursleden weer met uit het hele land afkomstige zelfgebreide 

dekens en zwachtels aandragen. Af en toe is alleen de 

bestuurdersplaats in mijn auto nog vrij. Van de Rotary Club was het 

plan om de container te schilderen en was er een zaterdag gepland. 

Op de desbetreffende zaterdag zou de container in een hal geplaatst 

worden en geverfd worden. Alles was geregeld. Mensen, verf en 

kwasten. De container zou op de voorgaande dag in de hal worden 

gezet. Helaas had men de verkeerde container opgepikt en ging het 

feest niet door. Zo gaat er af en toe wel eens iets fout maar de inzet 

was buitengewoon. Inmiddels heb ik weer een nieuwe container 

gekocht en begint het feest weer van voor af aan. Opnieuw een hele 

vracht van Hofmeester dental ontvangen en vele matrassen en dekens 

van de brandweer van Rotterdam. Ook Wim van Geest (voormalig 

tandarts St. Luke’s) en zijn vrouw Meta hebben vele nog zeer goede 

complete computers gebracht. Ik heb Arjan Calkhoven gevraagd om 

een wensenlijst te maken van spullen waar de voorkeur naar uitgaat. 

Ik gebruik deze lijst om de container met zo nuttig mogelijke 

materialen te vullen. Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar hulp 

bij dit containerproject. 

 

 

André Brockhus 
(Voorzitter) 


