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Geachte donateurs, lieve mensen,

Met een gemengd gevoel van trots en verdriet presenteer ik u het bulletin 2004.
In dit jubileum bulletin geeft het bestuur van de stichting weer, waar u en wij onze energie in hebben gestoken en tot wat voor
geweldige resultaten dit heeft geleid. Verdriet omdat één van de grondleggers van onze stichting, Jetty Hendriks, is overleden.
Helaas mocht zij het 25 jarig jubileum van de stichting niet meemaken. Tonny Schuurmans vertelt hier over in dit bulletin.
Het 25 jarig bestaan van onze stichting laten wij niet ongemerkt voorbij gaan. Ik heb van de firma Triomf uit Vlaardingen aange-
boden gekregen om het bulletin kosteloos in een nieuw eigentijds jasje op te maken. Evertsen Graphic Communications uit
Hoofddorp heeft aangeboden om dit voor een ‘goed doel-prijs’ te drukken. Het resultaat liegt er niet om zoals u ziet. Bovendien
vertelt Ria Epping-Laarhoven over de St. Luke’s bijeenkomst die we dit najaar willen organiseren.
Het afgelopen jaar heeft de rotaryclub Vlaardingen 80 door middel van acties een  grote medicijn donatie aan ons ziekenhuis kun-
nen doen. Dit geeft ons nu de mogelijkheid om het Röntgenapparaat, dat al twee jaar onherstelbaar defect was, te vervangen.
Kortom,  het zal u duidelijk zijn dat hierdoor een  mega project gerealiseerd is.
Ik zie er naar uit om eind april samen met Gerard IJdema (penningmeester) het St. Luke’s Hospital na 13 jaar weer te zien.
Dit werkbezoek, uiteraard op eigen kosten, valt samen met een bezoek van Ria Epping-Laarhoven (secretaris). Op een zeker
moment is het dus mogelijk dat het volledige dagelijks bestuur van de stichting met het management van het ziekenhuis kan
overleggen, zodat we beter in kunnen spelen op de actuele situatie.
Ik hoop dat dit prachtige bulletin zal bijdragen aan een blijvend warm gevoel voor de steun aan het St. Luke’s Hospital met zijn
acht poliklinieken verspreid over het zuidelijk gedeelte van Malawi. 
Daarnaast vraag ik u om uw eventuele email adres aan ons door te geven zodat wij in staat zijn om u op goedkope wijze op de
hoogte te brengen van de lopende zaken.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen vanuit uw eigen e-mail programma naar malawi@stlukes.nl met alleen de vermelding
e-mailadres, donateur en uw naam, zoals u bij ons bekend bent.
Hartelijk dank voor uw steun aan de medemensen die dit zo hard nodig hebben.

ZIKOMO KWAMBIRI (heel hartelijk bedankt)

André Brockhus
voorzitter

Voorwoord



Beste vrienden van St. Luke’s,

Alweer vijftien maanden geleden kwam ik in Malosa aan om daar als Medical Officer aan de slag te gaan. Tegelijkertijd met een
collega, Myrthe Runne, ben ik via VSO (Voluntary Services Overseas) in St. Luke’s terecht gekomen.

Het eerste gedeelte van mijn verblijf heb ik me vooral gericht
op klinisch werk. Dat is al een uitdaging op zich. Met twee of
drie dokters en een aantal clinical officers moet al het werk
verzet worden. Het klinische werk is zeer afwisselend en be-
vat alles wat je van het werk als tropenarts kunt verwachten.
Wekelijks wordt een van de vijf Health Centers bezocht,
samen met iemand van de apotheek en van de administra-
tieve staf. Eens in de drie maanden bezoeken we ook
St. Martin’s Hospital, ons ziekenhuis aan het meer*
(*  hierover vertelt  E. Holtrust in dit Bulletin.)

Na het vertrek van Arjan Calkhoven ben ik in zijn plaats de
taken van Senior Medical Officer  gaan waarnemen.
Dat maakt mijn werk nu geheel anders, maar niet minder interessant. Naast nog steeds veel klinisch werk, ben ik nu samen met
alle personeel hier druk bezig het ziekenhuis draaiende te houden. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke projecten die voor
het komende jaar op stapel liggen. Zo kunnen we dankzij de Stichting St. Luke’s eindelijk aan de slag met de bouw van een
nieuw röntgengebouw en kan een nieuw röntgenapparaat worden aangeschaft. Na twee jaar zonder te hebben gezeten een
zeer belangrijke en welkome donatie. 

Verreweg de meeste patiënten die je ziet zijn besmet met het HIV-virus of hebben daadwerkelijk AIDS. Veel tijd wordt besteed
aan het counselen (informatie geven en begeleiden) van deze patiënten. Het is zorgwekkend om te zien hoe HIV/AIDS nog
steeds een enorm taboe is. Zelfs onder medisch personeel. 
Een van de grootste uitdagingen waar we dan ook voor staan, en dat geldt voor heel Malawi, is de introductie van AIDS-rem-
mers (ART’s). Myrthe Runne is lid van het Drugs - Comité  van CHAM, (Christian Health Association of Malawi), het overkoe-
pelende orgaan van alle missieziekenhuizen in Malawi. Ons doel is om, via deze commissie, in het komende jaar bij alle CHAM
-ziekenhuizen ART’s te introduceren. Zeer belangrijk, maar niet gemakkelijk. 
Daarvoor moeten we een enorme infrastructuur op poten zetten. Dat is wat mij betreft dan ook de belangrijkste taak voor de
komende maanden. Een goed en hoopgevend vooruitzicht en iets waar de mensen hier zo langzamerhand echt recht op heb-
ben.
Ondanks alle problemen werken we hier met zeer veel plezier. En we vergeten nooit dat het dankzij mensen als u is dat we hier
kunnen bouwen aan een beter ziekenhuis.

Zikomo Kwambiri! (hartelijk dank) 

Laurens van Boven
VSO arts in ST. Luke’s

Nieuw röntgenapparaat en gebouw

Beste donateurs,

Op 2 augustus van dit jaar bestaat onze Stichting 25 jaar. U weet het: indertijd opgericht door onze, op 10 augustus 2003 over-
leden, Jettie Hendriks.
We willen aan ons jubileum graag op een zeer bescheiden manier aandacht aan geven en u in het najaar uitnodigen voor een
St. Luke’s bijeenkomst. We denken aan oktober.

Onze gedachten gaan uit naar het tonen van dia’s over het St. Luke’s Hospital en de Health Centers. De bestuursleden zijn aan-
wezig – zij hebben in het Hospital gewerkt – om met u van gedachten te wisselen. Ook zal er een foto galerie zijn om u indruk-
ken te geven hoe een en ander in het St. Luke’s Hospital er destijds uitzag en hoe er veel verbeterd is.
De bekende druppel op de gloeiende plaat…zo zegt men wel eens … is een plas geworden. Het gaat vooruit en wij zijn nog
altijd enthousiast om onze tijd en inzet voor de Malawianen te geven.

We hopen dat velen van u aanwezig kunnen zijn. U hoort nog nader van ons hierover.

Belangrijk:
Om uw belangstelling te kunnen inschatten in verband met de organisatie van een dergelijke bijeenkomst willen wij u vragen
ons dat te laten weten. 
Heeft u een E-mail adres? 
Wil het dan svp voor 1 juni 2004 opgeven aan het secretariaat van de stichting: malawi@stlukes.nl

Hartelijk dank voor uw moeite.

Ria Epping –van Laarhoven
secretaris

Mr. G.H. Mbuzi
directeur St. Luke’s Hospital

25 jaar Stichting St. Luke’s Hospital



Dit is de dag, waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht.

Deze regels stonden boven het bericht dat ons meldde, dat Jettie Hendriks op 10 augustus 2003 in Olst was overleden.
We wisten dat het onverwacht zou kunnen gebeuren, zij zelf wist dat ook. De cardioloog had er geen twijfel over laten bestaan.
Maar toch kwam de klap hard aan, al moeten wij dankbaar zijn, dat zij rustig in haar slaap is heengegaan.

‘Besturen’ was van Jettie een aangeboren eigenschap, daarvan hebben Kerk en verenigingen in de loop der jaren geprofiteerd.
Na onze reis naar Afrika in 1973 heeft zij zich vooral bezig gehouden met het project St. Luke’s Hospital Malawi. Eerst is de spon-
sorgroep voor de verpleegstersschool opgericht en kort daarna de stichting St. Luke’s Hospital (over deze gang van zaken is in
vorige Bulletins uitvoerig bericht). Vele jaren was Jet secretaris–penningmeester van de stichting en wist zij daarnaast mensen te
motiveren om dozen in te pakken met spullen voor het ziekenhuis en rommelmarkten mee te organiseren.

Adri van der Maas, jarenlang arts in het St. Luke’s, nu woonachtig in Zuid-Afrika, zond ons de volgende fax, die in de kerk op 14
augustus 2003 is voorgelezen:
“Ik ontmoette Jettie voor het eerst op het station in Deventer, dat hadden we telefonisch afgesproken. Het gesprek had me een
beeld gegeven van een grote forse vrouw, een ‘brünhilde’  zal ik maar zeggen. Daar stond ze, toen ik op het perron sprong, klein,
de voeten stevig op de grond met de buik ietsje vooruit om het bordje ‘MALAWI’, dat ze tussen de riem van haar jas had gesto-
ken duidelijk te laten zien.
Zo was Jettie, klein van stuk maar groot van daden en zo zal ik haar altijd herinneren.

Hoewel Jettie het er volkomen mee eens was, dat uiteindelijk jongere mensen haar werk moesten overnemen, ging dit haar toch
zeer ter harte. In onze gesprekken bleef meestal Malawi een zeer belangrijk onderwerp. Ook nog in het telefoongesprek dat wij
twee dagen voor haar dood hadden.

Na de rouwdienst (misschien is dankdienst voor Jettie’ s leven een beter woord) hebben we haar begraven op de begraafplaats
te Den Nul, dicht bij Olst. Na afloop was er gelegenheid tot condoleren in de Bastiaan naast de kerk en een goed samenzijn, waar
naast de gebruikelijke koffie en thee, ook een goed glas wijn werd geschonken, ongetwijfeld was dit in de geest van Jet.

Mr. G.H. Mbuzi (medical administrator= directeur van het Hospital in Malawi) zond ons een E-mail, waarin hij de goede werken
van Jet naar voren bracht.
Ik eindig met ook zijn laatste zin: May her soul rest in peace

Tonny Schuurmans
oud voorzitter van de Stichting

In Memoriam Jettie M.G. Hendriks

- Dagboek notitie van een arts.- 

Als een van de dokters begin ik om 7:45 met een vergadering van het management over lopende zaken zoals cursussen die
gevolgd worden, vergaderingen die gepland zijn, sollicitaties die dag enz. Om 8:00 uur volgt de overdracht met het medisch per-
soneel: de clinical officers, medical assistants en medical officers. De nieuwe opnames en sterfgevallen worden voorgelezen
en besproken. Helaas overlijden er elke dag mensen op de kinder- , mannen-  of vrouwenafdeling, in een ziekenhuis met gemid-
deld 80-100 patiënten rond deze tijd. De meest voorkomende oorzaak is afhankelijk van de afdeling: malaria, meningitis, tuber-
culose en AIDS. In vele gevallen komen mensen te laat en ziekten zoals AIDS kunnen we nog steeds niet genezen, soms heb
je ook niet de middelen in vergelijking tot Nederlandse ziekenhuizen. Dat kan erg frustrerend zijn.    
Net als in Nederland lopen we visite op de afdelingen langs alle bedden. Sommige patiënten leer je zo beter kennen, want er
zijn er die meerdere weken hier liggen. De patiënten zijn ondanks hun ziek zijn toch altijd vriendelijk en bereid te lachen naar
je. En als ze dan opknappen en naar huis gaan is er vaak een bedankje verbaal of soms in goederen.
Dat geeft dan best voldoening. Na de visites doen we polikliniek. In principe zien wij (als arts) alleen de patiënten die moeilijke
problemen hebben. Zij zijn doorgestuurd via de medical assistants die ze eerst zien. Tussendoor kan er natuurlijk een spoed-
geval komen in de verloskunde en dan is het haasten om een bevalling te doen of keizersnee, de mensen op de poli wachten
dan geduldig tot je weer terugkomt. Als we er allebei zijn kan de ander het wel overnemen, helaas is er niet voldoende perso-
neel, dus is het soms rondrennen om alles te regelen. 
Als alles dan weer tot rust gekomen is, gaan we thuis lunchen, een 5 minuten lopen van het ziekenhuis. En dan een uurtje later
weer aan de slag.
's Middags zien we nieuwe opnames en onderzoeken, die ingezet zijn die dag. En vaak zijn er vergaderingen over een project
of probleemgebieden zoals personeelstekort, het krijgen en houden van een bloedbank, AIDS educatie in de scholen, verbete-
ren van de infectiepreventie etc. Ondertussen gaat de verloskunde altijd door, dus je wordt regelmatig geroepen voor een niet
vorderende bevalling of een na de geboorte niet ademend kind.
In principe zijn er twee operatiedagen per week, maar voor spoedgevallen hebben we natuurlijk altijd tijd. Verder gaan we een
keer per week naar een van onze Health Centers om hen een hart onder de riem te steken, medicijnen te brengen en de boe-
ken te controleren. 

Dankzij de St. Luke’s Stichting kunnen we over de broodnodige medicatie beschikken.
Daarvoor: Bedankt en groeten,

Myrthe Runne
VSO - Arts in St. Luke’s 

Een ochtend in St. Luke’s Hospital



Zieke mensen
Van ver, en vaak ook laat,  arriveren ernstig zieke mensen. Ook ’s nachts komen ze met doodzieke kinderen. Zelfs in de koude
tijd hebben veel kinderen ernstige malaria. Ze hebben dan acuut een bloedtransfusie nodig en een kinine infuus. Een paar geval-
len van nekkramp, een prachtige kleuter overlijdt - het tweede kind uit deze familie. De conditie van sommige patiënten doet
mij aan mijn tijd in Phalombe denken, deze streek is veel minder ontwikkeld dan rondom het St. Luke’s. 
Ik loop visite met een hulp verpleegkundige als tolk. 
Deze mensen spreken geen Chichewa en ik geen Yao.

Geneeskrachtige kruiden
Mevrouw Zigona, de vrouw van de Clinical Officer is onlangs naar een cursus in Mozambique geweest, al waar ze van een
Duitse arts, veel geleerd heeft over geneeskrachtige kruiden. Ze is ook een ervaren verpleegkundige en vroedvrouw. Nu heeft
ze een kruidentuin en de Artemisia, het nieuwste en zeer effectieve middel tegen malaria, begint al te groeien. Over een poos-
je kan zij de blaadjes gaan drogen en afwegen voor een anti–malaria kuur. In pil vorm is dit 1 euro per tablet!

Operatiekamer ‘Bellevue’
Zondagochtend. We zijn in de operatiekamer met een jonge Moslimvrouw. Ze heeft thuis al langdurig weeën gehad en is uit-
geput. De harttonen van het kind zijn slecht. Tijdens de keizersnede kunnen we de liederen en de preek volgen, want de kerk-
deur is maar 20 meter van de O K. We bidden tot Allah en het leven is vaak zo sterk – de baby herstelt zich na de geboorte -
en we lachen. Als ik na afloop mijn operatieverslag schrijf, kijk ik uit over het meer dat sprankelt in de zon: dit is de mooiste
operatiekamer van de wereld! 

Mijn laatste dag in Malindi
Zaterdag 2 augustus, ik zou vertrekken, maar het lukt niet. Een zwangere met ernstig bloedverlies moet worden geopereerd,
maar er is geen donor. Zeven uur zitten we in spanning totdat er eindelijk een passende donor opdaagt. De volgende morgen
nog een keizersnee, nu begeeft de operatielamp het en moeten we improviseren met een staande lamp. Mr. Zigona is terug. Ik
ga weg met een enorme bewondering voor hem en zijn staf. Hoewel ik zo gewend ben in Malawi, was mijn maand in Malindi
een echte ervaring.

Elly Holtrust.
v/h arts  in St. Luke’s 

Elly Holtrust vertelt

Elly Holtrust was arts in St. Luke’s Hospital van 1995 – 2001.
Ze woont nog altijd een groot deel van het jaar bij het St. Luke’s. 

Op 29 Juni 2003 arriveerde ik in het St. Martins Hospital om Mr. Zigona, de Clinical Officer van het ziekenhuis in Malindi, een
maand waar te nemen, zodat hij eens op vakantie kan gaan.
Hij is niet alleen verantwoordelijk voor het ziekenhuis maar ook nog eens voor drie Health Centers. Na 30 jaar werken voor de
regering is hij nu al ruim 10 jaar in Malindi. Hij is daar de enige die operaties en ‘abnormale’ verloskunde kan uitvoeren.

Het St. Martin Hospital in Malindi is een dochter ziekenhuis van het St. Luke’s Hospital.
Malindi ligt ruim 20 km. ten noorden van Mangochi aan de oostelijke oever van het meer.
St. Martin´s, een ziekenhuis met 85 bedden, ligt ingeklemd tussen een heuvelrug waarop de weg loopt en het Malawimeer. De
kerk aan het begin van het terrein en het kerkhof aan het eind. Er is de laatste jaren veel opgeknapt en uitgebreid. 

De gebedsplaats – centraal punt – bij St. Martin´s Hospital 

De zandweg die tussen het meer en het ziekenhuis loopt is bedekt met voetafdrukken in allerlei maten en vormen. Gympen van
schoolkinderen, rubber slippers van vissers die ’s morgens vroeg naar huis gaan, geitenhoefjes, kleine blote voetjes en grotere
van vrouwen die hun nsaru’s  uitspreiden met glinsterende visjes om ze te drogen in de zon. Er is zo weinig plaats tussen de
heuvels achter het ziekenhuis en het meer aan de voorkant, dat ik me afvraag waarom de eerste missionarissen net deze smal-
le strook hebben uitgekozen. Maar er is een stuk land afgekalfd is me verteld en het meer staat erg hoog. Je kunt je Jezus voor-
stellen in dit landschap en de mensen hebben hem werkelijk nodig, want ze worden geregeerd door angst en bijgeloof en de
Moslimmannen zijn vaak hard voor de vrouwen .

Ik mag in het oude huis van de Zigona’s wonen. Het huis zit onder de witte mieren en moet worden afgebroken. Met een deken
om me heen zit ik in de avond naar de rooskleurige zonsondergang te kijken. Er komt een schijfje maan en het meer begint te
dansen met lichtjes, de kano’s van de vissers, ieder met drie petroleum lampen aan een stok op de voorplecht. Dan begint het
roepen – van boot naar boot - tot vier uur in de morgen toe. De visarend roept me wakker en ik voeg me bij de staf, die buiten
in de blazende wind, op de cementen banken van de polikliniek, de dag begint met gebed.

Elly Holtrust vertelt



Het bestuur van de Stichting heeft tot doel:

Geld in te zamelen en met dit geld het Medical Department of The Diocese of Southern Malawi financieel te ondersteunen.
Contacten onderhouden met het plaatselijke managementteam om geïnformeerd te zijn over de locale behoeften.
Zorg te dragen voor een helder financieel beleid.
Alle activiteiten uit te voeren zonder dat hier een vergoeding tegen over staat.

Het afgelopen jaar en het beleid voor de toekomst: 

Afgelopen jaar heeft het bestuur een bulletin uitgegeven met als doel bestaande
donateurs te informeren en eventuele nieuwe donateurs te interesseren.
Dit bulletin is de belangrijkste informatiebron voor donateurs.
Ook in de toekomst willen wij een bulletin jaarlijks uitgeven waarbij het doel
hetzelfde blijft.

Ook zijn er afgelopen jaar intensieve contacten geweest met het managementteam
van het St. Luke’s.  Om goed geïnformeerd te blijven over de locale behoeften zal dit ook aankomend jaar een belangrijke acti-
viteit zijn van het bestuur.

Het bestuur heeft afgelopen jaar zorg gedragen voor diverse medicijn bestellingen ten bate van het Medical Department. De
taak van het bestuur bestond uit het beoordelen van de order opgesteld in Malawi. Het bespreken van de order in de bestuurs-
vergadering. Het plaatsen van de bestelling. Zorg dragen voor de betaling van de order. Zorg dragen voor het verschepen en
het managementteam op de hoogte houden van de verschillende activiteiten.
Ook aankomend jaar is dit een van de kernactiviteiten.

Daarnaast heeft het bestuur goederen
ingezameld en deze verscheept per container
naar Malawi.
Aankomend jaar zal geïnventariseerd worden of
de behoefte aan goederen nog bestaat of dat
lokaal deze goederen gekocht kunnen worden.

Manuel Gerritzen
huisarts – v/h arts in St. Luke’s

Bestuursverslag van de Stichting St. Luke’s Hospital

Maart 2003   
Steeds opnieuw is het een ‘thuiskomen’ voor mij. Malawi is inmiddels mijn tweede vaderland geworden. Het is de elfde keer
dat ik hier ben. Het is bloedheet en de omschakeling is dan ook niet zo makkelijk. Het weerzien in St. Luke’s is fijn. Helaas zijn
er altijd mensen overleden of vertrokken en er weer anderen bijgekomen. Dit keer zijn er twee nieuwe Nederlandse artsen,
Laurens van Boven en Myrthe Runne. Ze zijn door een Engelse organisatie, de VSO (Voluntary Services Overseas)  uitgezon-
den. Dokter Arjan Calkhoven, welke via Memisa werkte, is in augustus 2003 voor het laatst. 
Bij een rondgang door het ziekenhuis valt me op dat er zo weinig bedden bezet zijn en ook bij de polikliniek zitten minder men-
sen. Er is grote honger in die tijd. De regering heeft de voorraden maïs verkocht aan het buitenland en geen rekening gehou-
den met de langdurige droogte en het dreigende tekort in eigen land. Nu zit men daar met de gebakken peren. Malawianen
gaan dan ook weer terug naar de traditionele genezers en pas als het echt niet anders kan naar het ziekenhuis. Ook zijn er veel
meer patiënten, welke poliklinisch geholpen worden, want opname kost toch wat geld. Voor de medicijnen dragen de patiën-
ten zelf iets bij in de kosten. Het St. Luke’s kan zijn budget met 25% dekken met het geld dat de patiënten betalen. De sala-
rissen, ca. 50% van het budget, wordt door overheid gedekt. Voor de overige 25% is het St. Luke’s DONOR afhankelijk (onder
andere van onze Stichting) Het budgetteren is erg moeilijk. Dit komt ook doordat de munt, de Kwacha, ten opzichte van de
Dollar sterk aan waardeverandering onderhevig is.

In het St. Luke’s is de  nieuwe kraamafdeling zo goed als klaar. Er zijn nu ook mogelijkheden de kraamvrouwen iets meer pri-
vacy te geven, doordat er scheiding gordijnen tussen de bedden hangen. Men hoopt ook vurig dat er spoedig een erkenning
zal komen om de ‘Midwifery’ opleiding (verloskunde) in het St. Luke’s te kunnen geven. Nu moeten de leerlingen, na het ver-
pleegkunde eindexamen naar Mulanje in het zuiden van Malawi. 

AIDS. In een nationaal rapport lees ik dat deze ziekte jaarlijks 81.000 doden eist; dat is 222 per dag! Het laat 65.000 weeskin-
deren na. 845.000 mensen leven er met het HIV-virus en daarvan zijn 65.000 kinderen. De TBC is tussen januari en juni 2003,
in een half jaar dus, met 26%  toegenomen, hetgeen door de honger verwoestende effecten heeft op HIV en deze doet omslaan
naar volledige AIDS.
De AIDS is dodelijker wanneer het met een te kort aan voedsel en armoede gepaard gaat. De gemiddelde leeftijd van de
Malawiaan is in de afgelopen tien jaar van 47 naar 38 jaar gedaald.  
Bij een kleine timmerwerkplaats, langs de weg,  staan teksten als: Comfortable Coffins - Rest in peace .  (gemakkelijke kisten:
rust in vrede). En: Pack and Go – Coffin workshop. Het is een groeiende handel geworden. Helaas, de vele doden door onder-
voeding, ziekten en vooral door de AIDS. Niet iedereen kan zich een kist veroorloven. Als je werk hebt, betaalt je baas er iets
van. Of de mensen in het dorp geven allemaal een beetje. Zo gaat dat hier… bijna dagelijks kom je een groep mensen tegen,
die weer een geliefde wegdragen.

Er is weer veel verbeterd, vind ik. Ik voel me zelfs een beetje trots op ons St. Luke’s. Er wordt hard gewerkt. Het is er schoon.
Er is weer een en ander uitgebreid. Er kunnen in een apart kamertje gesprekken plaats vinden met patiënten die HIV-positief
zijn. Het is goed om van tijd tot tijd bij hen te zijn in het St. Luke’s. De mensen te laten weten, dat ze niet vergeten worden en
de vriendschap steeds weer te hernieuwen. Een Malawiaans spreekwoord: 
Muthu umodzi siuzenza denga (één hoofd kan geen dak dragen) Dat dak, laten we het als stichting samen mee dragen… 

Ria Epping – van Laarhoven 
secretaris 

Weerzien in het St. Luke’s



Onze hofleverancier van medische benodigdheden.

Zoals u misschien weet worden de bestellingen van medische goederen door onze stichting voornamelijk bij de Stichting IDA
gedaan. Vandaar op deze plaats wat meer informatie daarover.

Waar staat IDA voor (1)?
IDA staat voor International Dispensary Association.
Waar staat IDA voor (2)?
IDA staat voor ondersteuning van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden op niet-commerciële basis door het aanbieden van
medische benodigdheden voor de laagst mogelijke prijs. Het aanbod loopt uiteen van medicijnen, chirurgische instrumenten,
hechtmaterialen tot laboratoriumbenodigdheden, diagnostische instrumenten, verbandmateriaal, röntgenfilms, muskietennet-
ten, waterfilters en dergelijke. En om met IDA zelf te spreken: “IDA Foundation is the world's largest non profit provider of phar-
maceuticals and medical supplies”.
Daarnaast biedt IDA trainingen over diverse aspecten van medicijn management. 
Waar staat IDA?
In Amsterdam aan de Slochterweg. En op internet op http://www.ida.nl.
Waar staat IDA qua kwaliteit?
IDA is een ISO9002 gecertificeerde organisatie, hetgeen inhoudt dat er frequente controles bij leveranciers en binnen de eigen
organisatie plaatsvinden op het gebied van farmaceutische productie, labeling, inpakken en bewaaromstandigheden.
Waar staat IDA qua Stichting St. Luke´s Hospital?
Door de inmiddels jarenlange contacten zijn we goede bekenden van IDA geworden. Omdat IDA in Nederland is gevestigd, is
de communicatie voor ons gemakkelijk.  
Waarom koopt het St. Luke’s Hospital met het geld van de Stichting geen medicijnen in Malawi?
Omdat de centrale medicijnvoorziening in Malawi niet stabiel is: veel medicijnen zijn vaak niet betrouwbaar (d.w.z. continu)
leverbaar, en zogenaamde ‘private compagnies’ (prive ondernemingen) die in dit gat in de markt springen door bijv. uit Zuid-
Afrika te importeren zijn hierdoor veel duurder. 
Hoe gaat een bestelling in zijn werk?
De artsen in het St. Luke’s Hospital geven, wanneer de voorraden van medicijnen of andere medische benodigdheden minde-
ren,  een bestelling door (tegenwoordig gaat dit per e-mail erg gemakkelijk). Het bestuurslid met deze taak loopt de bestelling
na op bijzonderheden en overlegt zonodig met de andere bestuursleden over het bedrag. Vervolgens wordt de bestelling naar
IDA doorgemaild, die na ca. 2 weken met een quotation (prijsopgave) komt. Als alles goed is wordt de bestelling officieel beves-
tigd en kan IDA beginnen met inpakken van de direct leverbare goederen. Een klein deel (kwetsbare goederen, bijv. omdat ze
koel bewaard moeten worden) wordt altijd per luchtvracht verzonden, vervolgens een grote zending per zeevracht (overtocht
6-8weken) en vaak later nog een deel goederen die niet direct leverbaar waren, ook per zeevracht. Vanaf het moment van de
bestelling duurt het vaak 6-8 weken voordat de luchtvracht in Malawi arriveert, de grote zending komt meestal zo´n 3-5 maan-
den na de oorspronkelijke bestelling aan. Vandaar dat de dokters in het ziekenhuis ook met vooruitziende blik moeten bestel-
len, wat vaak niet eenvoudig is.

Theo Zijp
huisarts – v/h arts in St. Luke’s

Stichting IDA

December 2003 is voorlopig de laatste container de deur uit gegaan. Spullen van De Eva Demaya Stichting liften mee in de
container. Het Eva Demaya Centrum huisvest een polikliniek in Malawi, waar westerse, homeopathische en de traditionele
Malawise geneeswijzen worden uitgeoefend. In de maand april gaan Gerard IJdema en ikzelf een bezoek brengen aan het
St. Luke’s Hospital om de huidige situatie te bekijken en de nodige gesprekken te voeren met het managementteam.
Waarschijnlijk zal tegen die tijd de container wel zijn gearriveerd zodat ik dan kan meehelpen om de inhoud een goed doel te
geven. Verder zal bezien worden of een volgende container nog gewenst is. Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar hulp bij
dit containerproject.

André Brockhus
voorzitter

Het container project



Overzicht kosten 2003

Inkomsten:
Individuele giften Postbank 26.984,73
Collectieve giften Postbank 10.216,71
Individuele giften ABN/Amro 20.579,82
Collectieve giften ABN/Amro 25.704,02

Uitgaven:
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m. financiële nood 11.136,15
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m beddensponsoring 4.781,68
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m. aanschaf gordijnen 415,97
Aanschaf Laboratorium  apparatuur 7.007,00
Medicijnen via IDA 5.623,00
Reservering voor Röntgen apparaat 89.000,00

Nog te betalen medicijnen € 15.600,00

In de individuele giften is een bedrag van 4 X € 500 Euro begrepen voor de actie sponsor een bed.
Dit geld zal onder deze noemer worden overgemaakt aan het Sint Luke’s Hospital

Specificatie Collectieve giften
Giften tot € 500,00
West-Flinge, Bovenkarspel
Zorggroep de Omring te Bovenkarspel
Vof Jansen Automaterialen te Maarssen
Sportschool Hoogendijk te Vlaardingen
Lijbrink tandartspraktijk te Vlaardingen
Apotheek Velserbroek te Velserbroek
Hervormde vrouwenver. te Olst
Diac. Ev. Luth. Gem. Woerden
Giften € 500,00 tot € 1500,00
Huis Velserduin 
Huwelijks collecte B. Wiecher
SOW diaconie te Olst
SIC Merwekring, Sliedrecht
Diac. Cie. Rem. Gem. Apeldoorn
Velsen voor de Derde Wereld
St. Marinelfonds, Dronten
MM Hemmerbuurt
OR CBS Het spectrum
Gift € 1500,00 tot € 2500,00
Apotheek Ledeboer te IJmuiden
Gift € 2500,00 tot € 3500,00
geen
Gift van € 5000,00 tot € 10.000,00
Stichting Bron van Leven Hazerswoude
Gift van € 20.000,00
Penn. van de voorzienigheid

Met dank aan Deloitte & Touche kantoor Vlaardingen voor het kosteloos opstellen van de jaarrekening.

Gerard IJdema
penningmeester


