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Geachte donateurs, lieve mensen,

Voor u ligt ons nieuwe bulletin 2006.
U vindt hierin bijdragen van Ria Epping -van Laarhoven over de geschiedenis van Malawi, daarnaast 
een eerste ervaring als tropenarts door Hanna Jellema, gevolgd door een artikel over het bezoek van 
Theo Zijp aan Malawi. Uiteraard een fi nancieel overzicht en een verslag door onze penningmeester 
Gerard IJdema. Daar er minder dan de helft van de bevolking in Malawi toegang heeft tot de 
belangrijkste medicijnen, heeft onze Stichting (U dus) juist op dit terrein een belangrijke bijdrage 
geleverd. Een groot deel van de Malawianen is ondervoed. Men heeft ieder jaar kunstmest nodig om 
de volgende oogst zoveel mogelijk kans van slagen te geven. De prijs van deze kunstmest in Malawi 
ligt vier tot zes keer zo hoog als op de wereldmarkt.
Onze Stichting heeft aan iedere werknemer van het St. Luke’s Hospital een zak kunstmest geschonken 
om de ergste honger in de familie van de medewerkers te bestrijden. De medicijnleverantie is uiteraard 
ons hoofddoel. Ik ben daarom ook blij dat wij, namens u, ook dit jaar weer mensen in armoede kunnen 
voorzien van de noodzakelijke medicijnen. Hiervoor wil ik u hartelijk bedanken.

ZIKOMO KWAMBIRI (heel hartelijk bedankt)

André Brockhus
voorzitter

VoorwoordWist u dat....

De regering van Malawi overweegt de wettelijk toegestane leeftijd waarop men mag trouwen te verho-
gen tot 18 jaar. Vooral voor meisjes is dit van groot belang. Momenteel is de wettelijk toegestane leef-
tijd 15 jaar, maar veel mannen trouwen illegaal met meisjes van 11 of 12. Dit heeft tot gevolg dat Ma-
lawi een van de hoogste cijfers aan tienermoeders ter wereld heeft. Veel meisjes worden uitgehuwelijkt 
- vaak aan veel oudere mannen - omdat hun familie geen geld heeft om goed voor ze te zorgen. Hier-
door gaan ze vaak ook niet meer naar school. Vorig jaar heeft de overheid ongeveer 230 vrijwilligers 
opgeleid die de kinderen moeten beschermen en controleren of de wet wordt nageleefd.
(Bron: BBC news 14-12-2005.)

Ria Epping -van Laarhoven



Een stukje geschiedenis van Malawi

De eerste keer dat ik in Malawi kwam (1992) was er nog een dictatuur in het land onder de, door zich-
zelf voor het leven uitgeroepen, president Kamuzu. H. Banda. Een stokoude man, over wiens leeftijd 
– op straffe – niet mocht worden gespeculeerd en die met harde hand regeerde. Mensenrechten wer-
den geschonden en als men iets deed tegen de wil van de President, kon je zomaar verdwenen zijn of 
omkomen bij een mysterieus auto ongeluk. Malawi was een Engelse kolonie tot 1964. In 1993 werd er 
– onder druk van de donorlanden – een referendum gehouden en in 1994 kwamen de eerste verkiezin-
gen. Malawi heeft nu een democratie.

Een korte terugblik: Malawi kwam in 1891 onder gezag van Engeland. In 1959 werd de eerste politieke 
partij opgericht de MCP (Malawi Congres Party) onder leiding van bovengenoemde Banda, Na dertig 
jaar Banda - bewind werd in Malawi de democratie gevestigd. Wat dat betekende was de mensen nog 
totaal onduidelijk... wat moet je ook kiezen als je nooit een keuze had en het nieuwe nog onbekend is? 
Maar een ding stond voorop: de vrijheid van meningsuiting, drukpers, handel en kinderen gratis naar 
de lagere school. Bakili Muluzi werd de nieuwe, eerste democratische President. Zijn partij: de UDF 
(United Democratic Front) werd opgericht in 1992 als een ondergrondse oppositie, welke later een of-
fi ciële politieke partij werd en na 1994 de eerste tien jaar van democratie in Malawi regeert.

Bakili Muluzi, zelf een moslim, legt met zijn hand op de bijbel zijn eed af in een overvol stadion.
Het volk was uitzinnig van vreugde. Bakili Muluzi heeft twee termijnen, van telkens vijf jaar, geregeerd 
tot hij in 2004 het stokje moest doorgeven. De huidige president is geboren als Thom Ryson Webster, 
zoon van een katholieke onderwijzer in Thyolo (zuiden) In de zestiger jaren veranderde hij zijn naam in 
een meer Afrikaanse, namelijk: Bingu wa Mutarikha. Hij was een van de mede- oprichters van de UDF, 
maar bij de laatste verkiezingen heeft hij die partij verlaten. Hij begon zijn nieuwe partij DPP (Demo-
cratic Progressive Party) De UDF beschuldigd hem er nu van staatsgelden te hebben gebruikt om zijn 
eigen partij op te richten, wat Bingu natuurlijk ontkent.

Diverse keren is Bingu er al van beschuldigd de Moslims in Malawi te discrimineren. Daarom bracht
hij begin januari 2006 een bezoek aan een bijeenkomst van hen. Hij gaf hen daarbij ruim een miljoen 
Kwacha (volgens zijn zeggen was dat geen staatsgeld maar geld van hem persoonlijk). “Muslims and
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Christians have to be united as stipulated in the word of God, the differences, we have are being
created by people, it is not God’s wish, let’s work together to deal with hunger, poverty and Aids,” zei 
Mutharika.

Politiek legt Afrika geen gewicht meer in de schaal. Tijdens de koude oorlog nog wel, toen sprokkelden 
Oost en West nog medestanders bij elkaar. Maar nu? De wereld keert zich af van een continent waar 
steeds barbaarse binnenlandse oorlogen woeden, corrupte machthebbers regeren, mensen niets 
presteren, hongersnoden elkaar afwisselen, kortom altijd hetzelfde liedje. De wereld went het hoofd af 
en God kennelijk ook. Hoe anders verklaar je deze misère?
(Bron: Trouw, Letter & Geest, artikel’ God in Malawi’ januari 2006)

Huidige situatie: De laatste maanden staan de kranten vol over de hongersnood in Malawi. De droogte 
heeft de oogsten doen mislukken. Ik zou u er over kunnen verhalen, maar u kunt dat in dit Bulletin nu 
lezen in het schrijven van dokter Hanna Jellema. Zij schrijft dit half november 2005. Inmiddels is er in 
het zuiden veel te veel regen en de zaden spoelen weg, wortels verrotten in de grond. Hulporganisaties 
vrezen dat er ruim vijf miljoen mensen zullen verhongeren. Tegen de tijd dat dit Bulletin bij u ligt is het 
einde van het regenseizoen in zicht. Laten we hopen dat het op veel plaatsen toch tot een goede oogst 
zal leiden. Maar: er blijft extra veel steun nodig - uw steun – voor Malawi.

Ria Epping – van Laarhoven
Secretaris (v/h verpleegkundige)
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Een stukje geschiedenis van Malawi

Het afgelopen jaar heeft het bestuur weer geld en medicijnen kunnen schenken aan het St. Luke’s 
Hospital. Het geld is voor het grootste gedeelte besteed aan het betalen van lokaal aangekochte 
medicijnen. Ook voor het komende jaar zal de aankoop van medicijnen de hoofdmoot vormen van 
onze inspanningen. De aanvraag voor de medicijnen komt bij onze Stichting binnen van de artsen uit 
het St. Luke’s Hospital, wordt door ons besproken en bij een akkoord besteld bij de IDA (International 
Dispensary Association). Daarna worden de medicijnen naar Malawi getransporteerd. Hiermee kunnen 
vooral de allerarmste mensen worden geholpen. Mensen die anders verstoken blijven van medicijnen, 
die in Nederland zo gewoon zijn, zoals bijvoorbeeld antibiotica, pijnstillers of verbandmateriaal.
 
Verder willen we graag dat u kunt controleren dat uw geld goed wordt besteed. Het ligt daarom in de 
bedoeling om onze fi nanciën, vanaf 2004, binnenkort op onze website te plaatsen. U kunt dan zelf zien 
of het door u gedoneerde geld op de juiste manier wordt besteed en hoe weinig kosten er door onze 
Stichting worden gemaakt. Geeft u ons hiervoor alstublieft wel even de tijd. Wij hopen dat u daarvoor 
(of zomaar) een kijkje neemt op onze website: www.stlukes.nl
 
Bij deze willen wij Deloitte en Touche te Vlaardingen nogmaals bedanken voor het maken van het 
fi nanciële jaarverslag. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Mede hierdoor kunnen wij u allen een goed 
inzicht geven.
 

Gerard IJdema
Penningmeester
 

Van de penningmeester



Een eerste ervaring als tropenarts

Sinds februari 2005 werk ik in St Luke’s ziekenhuis. Wat een prachtige plek voor een eerste baan als 
tropenarts. Het ziekenhuis ligt aan de voet van Malosa Mountain, een prachtig uitzicht en een heerlijk 
klimaat. De bougainvillea bloeit weelderig en op het moment vallen overal rijpe mango’s uit de bo-
men. Maar ook qua werk een prachtige plek; het ziekenhuis is georganiseerd, de medewerkers zijn 
opgewekt en lijken trots te zijn op ‘hun’ ziekenhuis. De samenwerking met collega’s is plezierig. Op de 
afdelingen is het schoon. De nieuwe matrassen die we dankzij een donatie van de St. Luke’s Stichting 
konden kopen, zijn niet alleen comfortabeler voor de patienten, maar zorgen er ook voor dat het er 
netjes en verzorgd uitziet op de zalen.

Een tropenarts moet eigenlijk van alle markten thuis zijn. De tropenopleiding, die je doet na je artsexa-
men, is opgebouwd uit 1 jaar chirurgie, 1 jaar gynaecologie en dan 3 maanden cursus over tropische 
ziekten. Een stoomcursus als het ware om je voor te bereiden op de diversiteit van het werk in de 
tropen. Al ben je nooit voldoende voorbereid op de vele exotische medische problemen, en daarnaast 
nog de nodige managementperikelen. Wat weet je nou als dokter van bijvoorbeeld budgetten, boek-
houdingen? Gelukkig houdt mijn collega Hans, die senior medical offi cer is, zich daar voornamelijk mee 
bezig, en heb ik nog de mogelijkheid om het allemaal te observeren.

Waarom tropenarts? Waarom kies je er als jonge dokter voor om alles en iedereen achter te laten in 
Nederland om in een land als Malawi te gaan werken? Die vraag wordt mij vaak gesteld. Voor mij is het 
in ieder geval een combinatie van factoren. Enerzijds de diversiteit van het vak. Je ziet en doet dingen 
op alle vlakken van de geneeskunde en daarbuiten. Anderzijds is het een enorme uitdaging en een 
avontuur om met beperkte middelen er toch wat van te maken. En bovendien een uitdaging om nieuwe 
dingen te leren. Tenslotte idealisme, ik noem het eigenlijk liever solidarteit. Het is zo oneerlijk verdeeld 
in de wereld. Een Malawiaanse vrouw wordt geboren in een lemen hut, gaat misschien naar de lagere 
school, maar zal daarna, of ze het wil of niet, haar akkertje bewerken en kinderen baren. Jaar in jaar uit 
tot ze dood gaat in haar lemen hut. Ik, in Nederland geboren, heb alle kansen en mogelijkheden. Onder 
andere om te kiezen welk vak ik wilde leren en wil uitoefenen, waar ik wil wonen, waar ik op vakantie 
naar toe ga: de wereld ligt aan mijn voeten, ik kan doen wat ik wil. Deze oneerlijkheid en ongelijkheid 
vraagt toch om solidariteit met de derde-wereld-medemens? Dit is mijn manier van bijdragen.

Giften € 500,00 tot € 1500,00

Ver. Van Vrijzinnig Hervormden, Apeldoorn
Missie Handwerkclub, Noord- Scharwoude
Stichting Burgercomité, Woerden
OBS Het Spectrum
St. Marinelfonds, Dronten
Stichting Missiezending, Hem
Stichting Velsen voor de Derde Wereld
Van den Bosch Beheer, Woerden

Giften € 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
Maria Strootfonds, Heemstede
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Hoe oneerlijk het is, blijkt nu wel weer met de huidige hongersnood. Dit jaar was de oogst door te 
weinig regenval heel matig. Enkele miljoenen Malawianen dreigen honger te lijden. In het ziekenhuis 
merken we er tot nu toe weinig van. Een paar weken geleden was het ziekenhuis heel leeg en dacht 
ik dat de patienten wegbleven omdat ze de opnamekosten niet konden betalen. Nu ligt het ziekenhuis 
juist hartstikke vol en vraag ik me af of dat is omdat de mensen honger hebben en dus zwakker en zie-
ker. Het is moelijk te voorspellen. Het is schrijnend dat het een terugkerend probleem is. Elk jaar weer 
zijn er voedseltekorten in de periode dat de voorraden opraken en er op de volgende oogst gewacht 
wordt. Het is moeilijk te begrijpen dat een land als Malawi, dat voor 20 % bestaat uit water (het Meer 
van Malawi, dus zoet water), toch zo afhankelijk is van regen. Het is een probleem met vele oorzaken 
en factoren, die vooral ook politiek van aard zijn. Ook de problemen met de fertilizer, de kunstmest, zijn 
voornamelijk een politiek probleem. De overheid had aangekondigd dat ze de fertilizer zou subsidië-
ren. Daardoor werd door de groothandels gewacht met inkopen totdat de subsidie er zou zijn. Toen de 
subsidie vervolgens uitbleef, maar iedereen wel fertilizer nodig had, was het aanbod dus laag, en dus 
de prijs torenhoog. De grond wordt hier zo intensief verbouwd dat kunstmest echt noodzakelijk is. De 
St. Luke’s Stichting heeft geld gedoneerd om alle werknemers een zak fertilizer te laten kopen. Giste-
ren werden de fertilizergelden uitgedeeld: lange rijen met blije en opgewonden mensen. Men is er erg 
blij mee! Niet alleen betekent dit voor de werknemers een fi nanciële steun, het is ook een hart onder de 
riem; in Nederland denkt men aan ons. Het was mooi om te zien. Bedankt.

Terwijl ik dit schrijf, half november, is het nog zeer heet. Elke dag lijkt het erop te gaan regenen, maar 
blijft het toch uit. Vandaag wat onweer en een dreigende lucht, maar verder niet. We kijken uit naar de 
regen voor verkoeling, en omdat dan men kan beginnen met het planten van gewassen. De akkers zijn 
al helemaal in gereedheid gebracht en liggen er mooi bij, klaar om beplant te worden.

We zijn erg dankbaar voor alle steun van de St. Luke’s Stichting. Ik bewonder de betrokkenheid van de 
stichting met ons ziekenhuis. Ons wordt gevraagd wat nodig is, en er wordt naar ons geluisterd. Op 
deze manier krijgen we echt dingen gedaan die heel erg nuttig en belangrijk zijn voor het ziekenhuis.

Hanna Jellema,
tropenarts , St. Luke’s Hospital

Financieël verslag 2005
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Een eerste ervaring als tropenarts

Inkomsten:
Individuele giften Postbank € 18.457
Collectieve giften Postbank € 25.834
Individuele giften ABN/Amro € 25.804
Collectieve giften ABN/Amro € 3.085

Uitgaven:
Gift aan het St. Luke’s Hospital voor de aanschaf
van o.a. lokale medicijnen, betaling opleiding voor
dental worker en fi nanciële noodhulp € 54.775
Gift voor de aankoop en het maken van plastic
matras- bedkleding € 4.000
Aanschaf medische apparatuur dental clinic € 937
Medicijnen via IDA € 40.274

In de individuele giften is een bedrag van € 500,00 begrepen voor de actie sponsor een bed. Dit geld zal 
onder deze noemer worden overgemaakt aan het Sint Luke’s Hospital. Via de vijf jaar lopende notariële 
akten (bedrag volledig fi scaal aftrekbaar) is inmiddels toegezegd dat wij jaarlijks € 25.925,00 aan schen-
kingen zullen ontvangen. De mogelijkheid van deze constructie bestaat nog steeds en kan via onze 
stichting worden afgesloten.

Specifi catie Collectieve giften
Giften tot € 500,00

Diak Cie. Rem. Gem., Apeldoorn
Apotheek Velserbroek, Velserbroek
Lijbrink tandartspraktijk, Vlaardingen
Hervormde vrouwenver., Olst
Diak. Commissie Rem. Gem., Voorst
Opbrengst huwelijksfeest ECM Bruin, Wervershoof
Zorggroep de Omring Oost, Bovenkarspel
SOW diaconie te Olst



Retour Malawi 1996-2005

Afgelopen zomer ben ik met mijn gezin teruggeweest naar Malawi en het St. Luke’s Hospital. Na 8 jaar 
betrokken afwezigheid waren we zeer benieuwd naar eigenlijk alles: het ziekenhuis en zijn gezond-
heidsposten (wie van het personeel kennen we nog?), de huidige artsen, het land, de AIDS-epidemie, 
onze bekende plekjes als het Meer van Malawi, het straatleven, ons huispersoneel van toen, noem 
maar op. Van half 1993 tot eind 1996 was ik als Memisa-arts werkzaam in het St. Luke’s. Ik heb daar
in alle opzichten een prachtige, leerzame en intensieve tijd gehad waar ik met veel plezier en goede 
herinneringen op terug kan kijken. We kwamen toen naar Nederland terug met een tweeling van 1 jaar 
en een kind op komst. We keken al jaren uit naar deze geplande terugkomst: voor ons een herbeleving, 
voor onze kinderen van 8 en 10 een kennismaking met wat ons zo dierbaar is.

En eindelijk, dan land je op Chileka airport in Blantyre. Eerste indrukken te over, een feest der herken-
ning, maar ook: in 8 jaar is er heel wat gebeurd. Bekend zijn de geur, de volgeladen auto’s, pick-ups 
met veel te veel mensen achterop, rook van uitlaten en in brand gestoken bermgrassen, gevaarlijk 
rijdende minibusjes, geiten op de weg, hutjes en dorpen langs de weg. Anders zijn de stadse mensen 
met gsm’tjes, de veel vollere straten van Blantyre en Limbe waar het fors toegenomen verkeer de met 
marktkraampjes steeds voller gestouwde straten nog nauwelijks doorkan. Buiten de stad zijn de hellin-
gen kaler want er is nog steeds geen oplossing voor de ontbossing en het koken op hout/houtskool.

In Malosa, de plaats waar het St. Luke’s staat, kunnen we een paar weken in ons oude huis omdat 
dokter Hans en zijn vrouw in Nederland zijn. We genieten van de herkenning van de omgeving en de 
mensen, en laten het onze kinderen allemaal zien. Die zijn onder de indruk, ook van de armoede van 
veel mensen en de hutjes en huisjes waarin de meesten leven. Even wennen voor ze, een bestaan zon-
der tv en alleen al door je huidskleur in de belangstelling staan van al die Malawiaanse kinderen. Ook 
voor hen ervaringen met dubbele gevoelens, een prachtig land met heel vriendelijke mensen, maar wat 
is het oneerlijk verdeeld tussen ons land en dit land!

Het ziekenhuis heeft in die tijd vele uitbreidingen gehad: nieuw administratiekantoor, nieuwe apotheek, 
nieuwe röntgenafdeling, uitbreiding van de verloskamers, extra TBC afdeling die later in gebruik geno-
men is als 2e vrouwenafdeling. Het is schoon en netjes en ik ontmoet veel meer oude bekenden dan ik 
gedacht had. Door alle praatjes met bekenden kom ik in de 2-3 dagen die ik ervoor neem nauwelijks 

toe aan het vastleggen op foto of video. De taal Chichewa gaat me nog redelijk af al ben ik toch heel 
wat vergeten. We spreken Elly, de ex-St. Luke’s arts die nog bij het ziekenhuis woont, de Nederlandse
artsen Hanna en Hans, en we proeven aan hen dezelfde geestdrift die ons destijds ook naar Malawi 
heeft gevoerd. We bespreken de procedure rond medicijnzendingen met Hans en de apothekersassi-
stent Mr. Khalani, die hiervoor een demonstratie van het apotheek(computer)systeem laat zien waarvan 
ik onder de indruk ben. Ook het HIV/AIDS-behandelingsprogramma (waarvan ik in het vorige Bulletin al 
verslag deed, de zgn. ARV) blijkt in St. Luke’s goed te werken. Ik zie en hoor veel voorbeelden van
mensen die stukken zijn opgeknapt sinds de behandeling en merk dat door deze ontwikkeling mensen 
weer eens wat hoop durven hebben op een betere toekomst. Ook laten mensen zich gemakkelijker 
testen op HIV en lijkt het taboe wat af te nemen.
Daarnaast sprak ik ziekenhuisdirecteur Mr. Chaguza
over de problemen en lopende zaken, waarbij me opviel
dat de aard van de problemen zeer herkenbaar is met
10 jaar geleden: vooral gebrek aan fi nanciële middelen,
maar ook organisatieproblemen, bedrijven die beloftes
niet nakomen, personeelsgebrek. We houden een kleine
ceremonie waarbij de administrator, de deputy-matron
en dr. Hans een van de matrassen van het matrassenproject
ontvangen, gedoneerd door de St. Luke’s Stichting. (Zie foto pagina 15)

U begrijpt dat we nog veel meer hebben gedaan in die 3 weken, zoals bezoeken aan meerdere ge-
zondheidsposten van St. Luke’s en St. Martin’s Hospital in Malindi. Maar we hebben natuurlijk ook de 
toeristische en culturele mogelijkheden van Malawi fl ink benut. We zien al weer uit naar het volgende 
bezoek over zo’n 5 á 7 jaar!

Theo Zijp
Ex-arts St. Luke’s
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