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Voorwoord

Geachte donateurs, lieve mensen,

Met veel genoegen presenteer ik u het bulletin 2005.
Wij zijn er naar onze bescheiden mening weer in geslaagd een geweldig mooi en informatief bulletin te presenteren.
Wederom met behulp van de firma Triomf uit Vlaardingen, die kosteloos de opmaak heeft verzorgd en de firma Evertsen
Graphic Communications uit Hoofddorp, die voor een sterk gereduceerde prijs het bulletin heeft gedrukt.
Het is vreemd maar waar, dat het bulletin in het nieuwe jasje de binding van u en ons met het St. Luke’s Hospital versterkt. 
De hartverwarmende reacties op het nieuwe bulletin waren enorm en de broodnodige financiële steun overweldigend.
Allereerst vindt u in dit bulletin een schrijven van Manuel Gerritzen over de bijeenkomst van donateurs en geïnteresseerden 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze stichting. Vervolgens schrijft Hans de Graaf (de nieuwe arts in het St. Luke’s)
over de eerste indrukken die hij en zijn partner hebben opgedaan bij aanvang van de driejarige periode in het St. Luke’s
Hospital.
Uiteraard volgt er een boeiend verslag over het bezoek van het dagelijks bestuur aan het ziekenhuis in het voorjaar van 2004.
Ik heb 13 jaar lang zitten piekeren over het nut van een bezoek aan het ziekenhuis. Met het geld dat nodig is voor een 
ticket en de verblijfskosten kunnen zoveel Malawianen geholpen worden! Nu weet ik dat het absoluut de moeite waard is.
Ik moest het echter ervaren. De stichting was nooit ontstaan als Jetty Hendriks   en Tommy Schuurmans het niet met eigen
ogen hadden gezien. Het vuur laait weer verder op. Laurens van Boven (arts in het St. Luke’s) vertelt ons over de belangrijke 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en Theo Zijp (arts en bestuurslid) vertelt het een en ander over de ontwikkelingen
rondom AIDS-remmers. Naast een verslag over het container-project en de financiële situatie vindt u verder in het bulletin een
overdenking met betrekking tot de Tsunami in Azië en AIDS in Afrika.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u eens een blik werpt op onze website www.stlukes.nl en dan tevens op de knop email 
drukt om uw emailadres aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan tussentijds op de hoogte houden van de actuele situatie
in het St. Luke’s. Rest mij nog u hartelijk te danken voor uw steun aan het St. Luke’s Hospital.

ZIKOMO KWAMBIRI (heel hartelijk bedankt)

André Brockhus
voorzitter

Wist u dat...

• Dat er in de nieuwe röntgenafdeling van St. Luke’s per maand nu ruim honderd 
foto’s worden gemaakt? (Dit sinds oktober 2004) 

• Dat het St. Luke’s voor ruim 25% donorafhankelijk is? 
• Dat onze stichting daarvan ongeveer 30% voor haar rekening heeft. 
• Dat vanuit het St. Luke’s ook nog 8 gezondheidsposten zorg ontvangen. 

• Dat 40% van de vrouwen in Malawi een HIV-positief kind baart. 

• Dat er in 2010 meer dan één miljoen weeskinderen zullen zijn. 
• Dat elke Malawiaanse(?) vrouw gemiddeld 6,04 kinderen baart. 
• Dat er per jaar ruim 80.000 volwassenen Malawianen sterven aan AIDS. 
• Dat er momenteel 40.000 Malawianen een AIDS behandeling ondergaan. 
• Dat men voor volgend jaar op ca. 80.000 behandelingen hoopt. 
• Dat de gemiddelde leeftijd van de vrouw 37,8 en de man 37 jaar is. 

0-14 jaar (46,8%) 15-65 jaar (50,5 %) en 65 + (2,7%)

• Dat de bevolkingsgroei 2,2 % is. 
(geboorte 45/1000 - sterfte 23/1000, maar kindersterfte van 105/1000). 

• Dat Bingu wa Mutharika de naam is van de nieuwe President (mei 2004).

• Dat Malawi 5 x zo groot als Nederland is. 
• Dat er 11.906.855 mensen in Malawi wonen in 27 districten. 
• Dat het Malawimeer 580 km. lang is (v/h Nyasa meer). 
• Dat er 11 etnische groepen (incl. Europeanen) wonen. 
• Dat 55% Protestant is, 20% Rooms-katholiek, 20% Moslim, 5% inheems. 
• Dat 61 % van de mensen kan lezen en schrijven 
• Dat het hoogste punt de berg Mulanje (3002 meter) is. 
• Dat 23,5 % van het land bebouwbaar is, waarvan 1,5% permanent bebouwd. 
• Dat Malawi natuurlijke bronnen heeft van kalksteen en waterkracht, en niet ontgonnen uranium, 

kool en bauxiet in de bodem heeft. 

• Dat Malawi thee, tabak, katoen, suiker, aardappelen, aardnoten en macademia noten verbouwt. 
• Dat het milieu in gevaar komt door: ontbossing, waterverontreiniging door afval van riool, landbouw en industrie. 
• Dat er twee officiële talen zijn: Chichewa en Engels. 
• Dat de onafhankelijkheidsdag gevierd wordt op 6 juli (vanaf 1964) 

Ria Epping- van Laarhoven
(bron: world factbook 2004)
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Gift van 5.000,00 tot 10.000,00
Universitair Medisch Centrum te Utrecht (gift Julius centrum ONS)
Maria Strootfonds te Heemstede
Stichting Bron van Leven Hazerswoude

Gift van 35.100,00
ICCO – Utrecht 

Wij danken Deloitte vestiging Karel Doormanweg 27 A te Schiedam, voor het opmaken van ons financieel jaarverslag. 

Gerard IJdema
penningmeester

Vervolg financieel overzicht 2004

Op een grijze zaterdag 23 oktober wapperde de Malawiaanse driekleur met daarop de opgaande zon de 63 bezoekers van de
bijeenkomst vrolijk tegemoet. 
Dit ter ere van het vijfde lustrum van de Stichting. In een bruin zaaltje in Woerden waren de wanden versierd met foto’s van het
ziekenhuis in Malawi. Er was een tafel vol documentatie-materiaal. Het gezelschap bestond uit oud-uitgezondenen, hun 
familie en vele donateurs. 
In een korte inleiding door de voorzitter, André Brockhus, werden de bestuursleden vergeleken met essentiële auto onder-
delen, waardoor het bestuur als ‘n eenheid werkt.
Daarna volgde een videofilm. Deze werd gemaakt tijdens het bezoek van drie
bestuursleden aan Malawi in het voorjaar 2004. ‘Ondertiteld’  door dokter  Elly
Holtrust was dit een levendige en boeiende vertoning. Voor sommigen een 
hernieuwde ontmoeting, voor anderen een eerste kennismaking met het ziekenhuis en
de gezondheidsposten. 
Als derde sprak Ria Epping de zaal toe. Zij schetste de geschiedenis van de Stichting
en had twee dankwoordjes. Het eerste was voor Tonny Schuurmans als medeoprich-
ter van de Stichting. Zij  werd in de bloemen gezet voor haar jarenlange bestuurswerk.
Ook werd Marius Groeneveld bedankt voor zijn actie om geld in te zamelen voor St.
Luke’s Hospital ter ere van het 25- jarig bestaan. Marius Groeneveld, voorheen 
verbonden aan het instituut voor internationale excursies, was de oorspronkelijke 
initiatiefnemer van de reis naar Malawi in 1973, waarna door medereizigers in 1979 de
Stichting werd opgericht. 
Hierna had de zaal de gelegenheid om schriftelijk of mondeling vragen te stellen aan
de bestuursleden. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Ook werden tips gegeven en
het werd een levendige discussie. Na een afsluitend woordje kon onder het genot van
een drankje verder worden bijgepraat. Al met al was het een informatieve en 
gezellige bijeenkomst en over 25 jaar kan zo’n bijeenkomst weer plaatsvinden!

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

25 jaar Stichting St. Luke’s Hospital
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Financieel Overzicht 2004 Inkomsten uit giften:

Individuele giften Postbank € 39.110,45
Collectieve giften Postbank € 31.567,51
Individuele giften ABN/Amro € 11.476,67
Collectieve giften ABN/Amro € 39.981,23

Diverse Uitgaven:

Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m. röntgen € 66.025,26
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m  beddensponsoring € 2.000,00
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m. reparatie ziekenhuisbedden € 450,00
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m  reparatie dak vrouwen afdeling € 8561,10
Gift aan het St. Luke’s Hospital i.v.m. medicijnen via IDA € 46.522,99

Specificatie Collectieve giften:

Giften tot 500,00
West -Flinge Zorggroep de Omring, Bovenkarspel
Stichting ROC Utrecht (kerstgift personeel)
Diac. Evangelisch Lutherse Gem. Woerden
Sportschool Hoogendijk te Vlaardingen
Van Ommeren fotografie te Woerden
Actie OBS ‘de achtbaan’ in Almere
Vrouwenartsenpraktijk te Emmen
Jansen Automaterialen te Maarssen
Vrijzinnig Hervormden te Apeldoorn
Lijbrink tandartspraktijk te Vlaardingen 
Hervormde Vrouwenver. te Olst

Giften 500,00 tot 1500,00
Diaconie Rem. Gem. Apeldoorn
Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer
Stichting Marinelfonds Dronten
Stichting Missiezending Hem
Stichting Velzen voor de 3e Wereld. 
Verbakel Bouw Beheer Wateringen

Giften 1500,00 tot 2500,00
Apotheek Ledeboer te IJmuiden
OR CBS -Het Spectrum- 
Vereniging Vrijzinnig Hervormden te Apeldoorn
Koinnoonia gift i.v.m. het opheffen van deze jongerenvereniging te Utrecht

Financieel overzicht 2004

(Malosa is het dorpje waar het St. Luke’s Hospital ligt)

We zijn nu drie maanden in Malosa, de regen heeft alles groen gemaakt en doet het maïs om ons heen goed groeien. 
Terwijl mijn collega’s met hun voeten in de aarde hun akkertje bewerken kruip ik achter de computer om wat herinneringen 
op te roepen. Het bevalt ons hier heel erg goed. Aardige mensen, goede wegen, een aangenaam klimaat, stromend water en
elektriciteit (meestal), en met name het ziekenhuis ziet er goed uit. Het is er relatief schoon, en de gordijnen op de nieuwe 
vrouwen afdeling geven zelfs wat privacy aan de patiënten. Het kan allemaal veel slechter, en daar had ik me misschien een 
beetje op ingesteld. Nu ik hier beetje bij beetje mijn draai begin te vinden en de mensen en de structuren in het ziekenhuis begin
te herkennen (raar toch dat in het begin iedereen zwart is en je langzaam maar zeker andere uiterlijke kenmerken gaat onthou-
den), krijg ik het gevoel dat hier veel mogelijkheden liggen om de komende twee jaren met veel plezier en voldoening te vullen. 

Dit is onze eerste uitzending en voorheen heb ik alleen wat co-schappen gelopen in de tropen. Anne-Floor heeft een 
Zuid-Amerikaanse achtergrond en kende Afrika alleen van het museum in Nijmegen (dat trouwens in onze achting gestegen is).
Het is dus wel even wennen aan de kliniek en de cultuur in combinatie met de verantwoordelijkheden die je hier op je schouders
krijgt. We hopen de goede dingen die hier door velen vóór en tijdens ons verblijf gerealiseerd zijn, te kunnen continueren, en zo
ons steentje bij te dragen. 

We zijn goed ontvangen. Terwijl ik ingewerkt werd door dokter Runne is Anne-Floor begonnen met haar afstudeeronderzoek in
de antropologie. ‘AIDS en Stigma’ is het onderwerp. Haar interesse valt mooi samen met de activiteiten die hier de afgelopen
tijd een groot deel van de zorg in het ziekenhuis omvatten. Op deze manier hopen we allebei een bijdrage te leveren aan 
hetgeen ons hier ook het meest geïmponeerd heeft. Er is zoveel AIDS en er gaan zoveel mensen aan dood. Het probleem heeft
zoveel kanten dat het moeilijk te bepalen is wáár te beginnen en wat de beste oplossing is. Niet stilzitten in ieder geval. 
Ik ben blij dat het St. Luke’s er snel bij is geweest met het ARV programma. (hierover kunt u elders in dit Bulletin lezen) 
Het voorhanden zijn van een therapie brengt een grote verandering mee in de beleving van en omgang met de ziekte. 
En dat kan Malawi goed gebruiken. Weg met de stilte en de ontkenning. De kranten publiceren steeds meer bekende Malawianen
die gestorven zijn aan AIDS en er zijn discussies of er wel een smaakje aan of ribbels op een condoom mogen zitten, wat zou 
suggereren dat deze toch echt voor de lust is. Nu maar hopen dat het programma met al zijn bijwerkingen ook grote invloed
heeft op het verloop van de pandemie. 

Dit alles is interessant genoeg om midden in te zitten en we genieten iedere dag. Ik hoop dat we jullie veel goed nieuws te 
kunnen schrijven en we kijken uit naar de komende jaren. 

Anne-Floor de Schutter en Hans de Graaf
Arts St. Luke’s Hospital

Een eerste indruk als nieuweling in Malosa
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- Dagelijks bestuur van de stichting bezoekt St. Luke’s in april 2004. 

April 2004. Herinnert u zich uit het vorige Bulletin het Malawiaans spreekwoord:
Muthu umodzi siuzenza denga (één hoofd kan geen dak dragen) ?
Een gezegde dat telkens weer wordt onderstreept. Zoals ook tijdens ons bezoek in april en mei van het afgelopen jaar. 
De bouw van de röntgenafdeling is in volle gang. De mannen op de steigers timmeren aan de dakspanten waarop straks de
golfplaten worden aangebracht. Over een paar weken zal ook de nieuwe röntgenapparatuur naar Malawi komen. 
Dan kunnen er eindelijk weer X-Rays (röntgenfoto’s) gemaakt worden in St. Luke’s, want tot nu toe moesten patiënten naar
Zomba toe. Extra kosten dus voor transport, benzine en ook nog een
bijdrage aan het ziekenhuis te Zomba…  Dit is al ruim twee jaar zo.
Door de financiële steun van ICCO Nederland* kunnen we dit project
nu samen financieren. Dat geeft onze Stichting de ruimte om een
groot bedrag wederom voor medicijnen te bestemmen.  Dank aan
ICCO… muthu umodzi siuzenza denga!

* ICCO is een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelings-
samenwerking. Zij financieren activiteiten, die mensen stimuleren en
in staat stellen om op hun eigen manier een menswaardige 
leefomgeving in te richten. 

Nu na ruim zeventien jaar voor het St. Luke’s Hospital gewerkt te
hebben gaat de directeur, Geoffrey Mbuzi, eind mei 2004 met 
vervroegd pensioen. Hij is druk met de overdracht van zijn werk aan
zijn waarnemer Mr. R. Chaguza die op het moment dat dit Bulletin verschijnt, inmiddels van Bisschop
Malango zijn officiële aanstelling als nieuwe directeur heeft ontvangen. (Het St. Luke’s is een
Anglicaans ziekenhuis en valt onder verantwoordelijkheid van de Bisschop). Geoffrey Mbuzi hebben
we leren kennen als een integere man, een sociaal voelend mens. De mensen in het St. Luke’s zullen
hem zeker missen. Wij danken Geoffrey voor de fijne en langdurige samenwerking. 

Tijdens de bezoeken aan de Health Centres hebben André en Gerard veel spullen uit de containers
(gestuurd door onze Stichting) kunnen meenemen. Zo werden onder andere matrassen en dekens 
uitgedeeld. De belofte werd gedaan om te zorgen dat er materiaal en verf zou komen om de oude 
roestige bedden, met kapotte spiralen, op te knappen. De man van een stafmedewerkster uit 
St. Luke’s zou dat karwei gaan klaren en tevens zelf daarmee wat geld verdienen. Mr. G.H. Mbuzi

Ons bezoek aan het St. Luke’s

Tsunami, een wereldramp, een grote tragedie… zo ook HIV/AIDS!

De maand december liet ons twee enorme gebeurtenissen zien. 
De grootste aardbeving in veertig jaar vernielde levens en bezittingen in elf landen van Zuidoost Azië. De tweede gebeurtenis
was het realiseren van de cijfers van UNAIDS op 1 december 2004, welke ons te zien gaven dat HIV/AIDS bijna drie miljoen
mensen in 2003 – het grootste aantal mensen in één jaar - heeft gedood sinds het virus twintig jaar geleden werd gediagnos-
ticeerd. De aardschok op de bodem van de Indische Oceaan veroorzaakte de grote golf, de tsunami, op 26 december 2004.
De tsunami doodde vele toeristen, bezoekers en vooral inwoners van de Zuidoost Aziatische landen.

Het epicentrum van de tsunami was Zuidoost Azië en dat van HIV/AIDS ligt in de Sub Sahara landen. Tot dusver 
(eind december) heeft de tsunami meer dan 150.000 mensen gedood.  Dat is het equivalent van een crash van duizend jumbo
jets, waarbij alle passagiers en bemanning de dood vinden. Het is ook het equivalent van het aantal mensen dat sterft door
HIV/AIDS in EEN MAAND in Afrika. De verwoesting door HIV/AIDS in Afrika is gelijk aan een tsunami, iedere maand. 

Het lijden, veroorzaakt door de tsunami en de HIV/AIDS, daagt ons individueel en collectief uit. Er is ruim 10 miljard US Dollar
nodig om de slachtoffers van de tsunami te helpen hun levens weer op te bouwen. Het zelfde bedrag is jaarlijks nodig voor het
gevecht tegen HIV/AIDS (via het Global Fund ) Regeringen, organisaties en individuele donors, hebben reeds ruim 4 
miljard dollar aan het tsunami fonds gegeven in de eerste tien dagen. 
Het Global Fund echter, heeft slechts 2 miljard bijdragen per jaar. 

Het geld voor de slachtoffers van de tsunami heeft de aangedane gemeenschappen in Zuidoost Azië snel bereikt.
Uitvoerbaarheid studies, rapporten voor projectvoorstellen werden er niet gevraagd om het geld ter beschikking te krijgen…
Echter voor HIV/AIDS programma’s maken de bureaucratische procedures het haast onmogelijk om de 2 miljard dollar van het
Global Fund te verkrijgen.  

Beiden, de tsunami en de HIV/AIDS, zijn noodgevallen welke noodmaatregelen vragen. Het snelle antwoord op de Zuidoost
Azië ramp zou ook op de HIV/AIDS crisis in Afrika van toepassing moeten zijn.
De  bijna ogenblikkelijke  levering van financiële assistentie, zoals we gezien hebben in de noodsituatie in Azië, zou ook 
geboden moeten worden in dezelfde mate en intensiteit van hulp om de gemeenschappen in Afrika te helpen de HIV/AIDS 
pandemie (=volksziekte) te bestrijden. 

HIV/AIDS in Afrika is een noodgeval en het vraagt een noodmaatregel om er efficiënt tegen te vechten. 

Vertaald door Ria Epping -van Laarhoven uit een schrijven van Justin Chimera Malewezi  eind december 2004 .
Malewezi  was in de jaren 1994 -2004 vice - president in Malawi. 
Momenteel is hij voorzitter van het parlementaire comité voor Gezondheid en HIV /AIDS, 
de BLM (Banja La Mtsogolo) in zijn land.

Tsunami & HIV / AIDS
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2004 was voor heel Malawi een belangrijk jaar. Na tien jaar regeren door Bakili Muluzi van de UDF (United Democratic Front) zou
er eindelijk een nieuwe president worden gekozen, hoewel Muluzi van te voren wel alles in het werk had gesteld om zelf aan de
macht te blijven. Toen dat niet lukte had hij een stroman als presidentskandidaat voor de UDF naar voren geschoven, 
Dr. Bingu Wa Mutharika. Na rommelige verkiezingen, die volgens velen niet eerlijk zijn verlopen, kwam de UDF nipt als grootste
uit de bus en werd Bingu president. Tot grote schok van de hele UDF en van Muluzi ontpopt de stroman zich tot nu toe als een
vechter tegen corruptie, ook binnen de eigen partij!  Als hij dit vol weet te houden lijken er vele verbeteringen in het verschiet te
liggen voor Malawi. Een van de eerste verbeteringen wordt hopelijk de verhoging van salarissen voor health workers, 
(werkers in de gezondheidszorg) gepland voor begin 2005.

Na jaren van honger, met name 2001 en 2002, was de oogst in 2003 goed en in 2004 redelijk. Veel van de problemen, ziektes en
criminaliteit, die in voorgaande jaren orde van de dag waren, zagen we dit jaar dus veel minder.
Voor het ziekenhuis was het een zeer wisselvallig jaar, afwisselend met hoogte- en dieptepunten. Zo was het met name 
financiëel een moeilijk jaar doordat een grote diefstal van benzine bij ons benzinestation* ons heeft opgezadeld met een grote
schuld van ettelijke miljoenen Kwacha’s (enkele tienduizenden Euro’s). We zijn momenteel druk bezig met het heropenen en wach-
ten ondertussen af hoe de rechtzaak tegen de vermoedelijke daders zal verlopen. 
(* het benzinestation behoort bij het ziekenhuis en is bedoeld om extra inkomsten te genereren) 

Ook op het personele vlak waren er vele veranderingen. Na zeventien jaar in dienst geweest te zijn van het Medical Department,
is de Hospital Administrator Mr. Mbuzi, met pensioen gegaan. Na een gat van vijf maanden, waarin de Senior Medical Officer zijn
taken heeft waargenomen, is onze Senior Accountant, Mr. Robert Chaguza aangesteld als nieuwe Administrator.

Dr. Myrthe Runne is na twee jaar terug gekeerd naar Nederland en is in september vervangen door Dr. Hans de
Graaf die samen met zijn partner Anne-Floor de Schutter, via VSO naar St. Luke’s is gekomen. Zij hebben een
contract voor twee jaar. Op medisch gebied gaat het goed met St. Luke’s. Langzamerhand neemt het 
aantal patiënten weer toe na een dip in 2001 en 2002. Het ziekenhuis is er verder als een van de eerste 
ziekenhuizen in Malawi in geslaagd om in augustus een ARV (AIDS-remmers) kliniek te openen voor de 
HIV-positieve patiënten in het verzorgingsgebied. Tot nu toe is de kliniek succesvol en zijn er zo’n 110 
patiënten met de behandeling gestart. Na een fantastische donatie van de Stichting St. Luke’s Hospital samen
met ICCO zijn we er verder in geslaagd een nieuw röntgenapparaat aan te schaffen en een nieuw röntgenge-

bouw te bouwen op een strategisch punt bij de polikliniek. Op 1 oktober heeft deze nieuwe afdeling haar deuren geopend, wat
het werken voor de medici en de patiënten in het St. Luke’s een stuk eenvoudiger maakt. 
Tot slot heeft de Medical Department zijn blik op de toekomst gericht en met hulp van Cordaid (Memisa) een Strategisch Plan voor
de komende vijf jaar ontwikkeld. Met een forse donatie heeft Cordaid bovendien nogmaals dit plan ondersteund.
Al met al veel positief nieuws in 2004. Voor mij persoonlijk komt er ook bijna een einde aan mijn tijd in Malawi. Ik heb mijn 
contract met zeven maanden verlengd tot half april 2005. Ik heb mijn tijd hier als zeer fantastisch ervaren en zal dit werk zeker 
blijven doen. Met name mijn huidige, derde jaar hier zie ik als het meest productieve jaar. Veel projecten, waar ik nauw bij de opzet
betrokken ben geweest, zoals de ARV kliniek, het Strategisch Plan en de bouw van de röntgenafdeling, zijn nu klaar en dat geeft
veel voldoening. Ik zal St. Luke’s nooit vergeten en ook niet de enorme steun die de Stichting voor ons hier betekent. 
Ik hoop in de toekomst betrokken te raken bij het vele goede werk dat jullie in Nederland doen. Als St. Luke’s de financiële
problemen te boven kan komen heb ik er geen twijfel aan dat de positieve spiraal zich verder kan ontwikkelen.

Laurens van Boven
Senior Medical Officer

Overzicht 2004

Vanaf begin augustus 2004 is St. Luke´s begonnen met de verstrekking van antiretrovirale behandeling (ARV) aan 
HIV-positieve personen in haar verzorgingsgebied. De start van deze ARV-kliniek in het St. Luke´s is een belangrijke stap voor-
waarts in de hulp aan mensen met HIV/AIDS.
De behandeling, al jaren beschikbaar in de westerse wereld, maar tot dusver te duur voor de meeste Afrikaanse landen, wordt
kosteloos aan patiënten verstrekt. Strikte criteria worden gehanteerd bij de selectie van mensen die voor behandeling in 
aanmerking komen. Deze criteria houden in dat de patiënt serologisch bewezen HIV-positief is; daarnaast moet hij of zij de con-
sequenties van de anti-HIV-therapie goed kunnen begrijpen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de patiënt ingedeeld 
in één van de vier stadia van HIV-infectie volgens de criteria van de WHO (World Health Organisation). Stadium 3 en 4 
(die inhouden: progressieve afname van het immuunsysteem, resp. AIDS) komen in aanmerking voor de ARV-therapie. 
De twee weken voorafgaand aan de behandeling worden patiënten intensief gecounseld over de ARV-behandeling, het 
ziektebeeld HIV/AIDS en wordt een positieve benadering van hun ziekte gestimuleerd.

De behandeling is levenslang! Mede hierom heeft het St. Luke´s gekozen voor een familielid-ondersteunende behandeling waar-
bij de patiënt bij elk bezoek door een familielid vergezeld moet zijn. Bij patiënt en familielid wordt het begrip van (het gebruik
van) de medicijnen nagegaan alvorens de behandeling te geven. Met deze maatregelen hoopt men correct medicijngebruik te
verhogen, wat van vitaal belang is voor het welslagen van het programma. Daarnaast is er in het vervolg-traject nauwe samen-
werking tussen het ARV-team in het ziekenhuis en het PHC-team (Primary Health Care) dat de contacten in de omliggende
dorpjes ter plaatse onderhoudt en een patiënt opspoort wanneer deze een afspraak heeft gemist.
Het ARV-team bestaat uit twee verpleegkundigen, twee ´clinicians´ (waarvan dr. van Boven er een is), twee administratieve
krachten en negen ARV-counselors.
Om bekend te worden met de ARV behandeling zijn diverse activiteiten georganiseerd, onder andere een algemene personeels-
vergadering over ARV. De speciale poli voor ARV wordt op dinsdagen en donderdagen gehouden en wordt vanaf het begin druk
bezocht. Omdat de hoeveelheid AIDS-remmers die het St. Luke´s ontvangt niet onbeperkt is, is er reeds een wachtlijst ontstaan. 
Later in 2004 zijn ook de naburige regeringsziekenhuizen in Zomba en Machinga met ARV behandeling gestart, zodat de druk
op het St. Luke´s hanteerbaar wordt, met verbetering van kansen voor grotere groepen getroffen Malawianen.

(vertaald door Theo Zijp uit de St. Luke´s Hospital Newsletter van september 2004, door dr. L. van Boven)

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

St. Luke’s Hospital gestart met anti-HIV medicijnen
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Na ons bezoek aan het  St. Luke’s Hospital zijn wij tot de conclusie gekomen voorlopig geen nieuwe container te sturen.
De reden hiervoor is dat de overheid tegenwoordig op de inhoud van de container een hoge invoerbelasting heft. Ook bleek 
dat een substantieel deel van de in het afgelopen jaar gestuurde hulpgoederen nog geen bestemming had gevonden. 
Tijdens ons bezoek hebben we daar echter wel voor gezorgd door zelf goederen naar de gezondheidsposten te brengen en te
verdelen. De Malawiaan denkt nu eenmaal anders dan wij: “Morgen is er weer een dag.”  Bovendien waren er goederen bij die
niet goed te benutten waren. Denk hierbij aan een rollator die niet zo makkelijk rijdt over een onverhard pad. De nu reeds 
aanwezige containers op het terrein van St. Luke’s zijn ingericht als opslagruimte. Er zijn - op ons advies - schappen in aange-
bracht om alles overzichtelijk te houden (zie container foto).
Als wij opnieuw een container willen sturen zullen wij dit anders moeten organiseren. Hier wordt in het bestuur nog over 
nagedacht. 
Het blijft  incidenteel wel mogelijk om met een andere stichting ‘mee te liften’ naar Malawi, echter tegen aanzienlijke kosten.
Dat houden we dus voor dringende transporten in onze gedachten. Kortom, voorlopig zullen we van onze stichting dus geen
nieuwe container sturen. 

André Brockhus
voorzitter

Het containerproject

Ik vroeg onze penningmeester Gerard een indruk te geven van zijn weerzien met St. Luke’s. “Toen ik hier na tien jaar terugkwam”,
zei hij: “viel het mij vooral op dat er in het dagelijks leven van de Malawianen nauwelijks vooruitgang was geboekt”. Op straat zie
je de mensen bezig een handeltje op te zetten, maar daar moet men zich niet zo veel van voorstellen. Ze verzamelen bijvoorbeeld
keien, slaan die met een vuisthamer en beitel tot kiezels, welke ze vervolgens aan bouwbedrijven verkopen. Weer anderen gaan
ver weg om hout te hakken en dat in de stad te verkopen. Ze werken hard en toch kunnen ze het hoofd nauwelijks boven water
houden. Aan de meest elementaire zaken is gebrek. Velen zijn dan ook ziek, dat is ze aan te zien.  In het ziekenhuis is er deze
jaren wél veel veranderd: een nieuw kantoor en een apotheek, uitbreiding van de Under Five
Clinic (consultatiebureau), opgeknapte afdelingen en dan vooral het nieuwe röntgengebouw.
Dat is goed om te zien. 
En één ding weet ik zeker: de patiënten in het St. Luke’s zijn erg blij met de medicijnen die onze
stichting ter beschikking stelt. Ik vraag me wel eens af: als wij dat niet zouden doen, wie doet
het dan? De apotheek van St. Luke’s lijkt in geen opzicht op een Nederlandse apotheek.
Je ziet op elke plank slechts weinig doosjes staan. Toen ik vroeg wat er nu het hardst ging,
wees de apotheker me zuchtend op een lege plank. Je kunt je dat als Nederlander niet 
voorstellen: je hebt antibiotica nodig, maar grijpt mis, je moet het zonder doen… Hier zag ik
dus duidelijk hoe belangrijk het is dat wij als stichting, met al onze donateurs vanuit Nederland,
het ziekenhuis regelmatig met medicijnen ondersteunen”,  aldus Gerard IJdema. 
(medio november 2004 is er weer een grote partij medicijnen in het St. Luke’s aangekomen). 

De laatste week van mijn verblijf vertrek ik samen met mijn man en een auto vol medicijnen en andere spullen, welke we uit St.
Luke’s meekregen, naar ons tweede ziekenhuis, het St. Martin´s Hospital in Malindi. Het
is een paar uurtjes rijden. 
Een blije en zeer gastvrije ontvangst door dokter Zigona en zijn vrouw. Achter hun huis,
uitkijkend over het paradijsenlijke Malawimeer, genieten we van een glas fris water en pra-
ten over het ziekenhuis, de politiek en de altijd zichtbare en voelbare armoede. 
Het St. Martin’s Hospital ziet er goed en schoon uit. Ook hier is veel gebeurd en gebouwd:
dankzij de hulp van stichting Sonnevanck werd een TBC afdeling en via een Engelse 
missie-organisatie werden latrines, uitbreiding operatiekamer en een mortuarium
gebouwd. We mogen niet vertrekken zonder eerst met de familie mee te eten. De tafel is
voor ons klaargezet. Er komt een schaal met nsima (maïspap) op tafel en een grote pan
met stukjes op vlees lijkende brokjes. Ik weet niet wat het is, maar na een gebed, 
proberen we te proeven… het zijn stukjes ingewand van een geit… deze brokjes slikken
we in zijn geheel door…  daarbij dankbaar gebruik makend van het flesje cola dat wij als
gasten kregen aangeboden. De gast-vrijheid van de Malawianen is groot. Dankbaar
nemen we afscheid van deze lieve mensen. Zikomo kwambiri.

Ria Epping - van Laarhoven
secretaris

Vervolg bezoek aan het St. Luke’s 

Opmaak def  15-02-2005  12:24  Pagina 8


