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Mutu umodzi susenza denga
Een hoofd kan geen dak dragen......

(Malawiaans spreekwoord)

... Nee, dat doen wij
allen samen
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Geachte donateurs, lieve mensen,

Voor u ligt het nieuwe bulletin 2007. We hebben
geprobeerd om te komen met een nieuwe opzet.
Het leek ons namelijk interessant om vooral de men-
sen uit Malawi zelf aan het woord te laten. Ook wilden 
we iemand in de schijnwerper zetten. Dit keer is het 
Sydney Boma. Hij is de nieuwe Malawiaanse tand-
arts in het St. Luke’s Hospital. We zijn er trots op dat 
we met fi nanciële hulp van het burgercomité Woer-
den deze nieuwe tandarts aan het St. Luke’s Hospital 
hebben weten te verbinden. Eindelijk, na vele jaren  
weer een Malawiaanse tandarts in het St. Luke’s Hos-
pital. Dit is ook het doel van ons bestuur. Immers hoe 
meer Malawiaanse artsen er in het St. Luke’s werken 
hoe minder men afhankelijk zal zijn van buitenlandse 
hulpverlening. 

Daarnaast is er een artikel opgenomen over een door 
de Malawiaanse staf van het ziekenhuis opgezette 
inzamelingsactie. Zij hebben tijdens de kerst iets 
bijzonders gedaan voor de patiënten. Leest u maar.
De Nederlandse arts Hanna Jellema heeft lang in het 
St. Luke’s gewerkt. Zij vertelt ons over de situatie 
rond aids en de toepassing van aidsremmers.

De technische dienst van het ziekenhuis. Wat moeten 
we zonder de technische dienst in een ziekenhuis? 
Het hoofd van de technische dienst vertelt over zijn 
afdeling.

En dan gratis bevallen in Matope Health Centre.
Hanna Jellema vertelt ons over de huidige ontwik-
kelingen wat betreft de subsidiëring van bevallingen 
door de overheid. Een geweldig goede ontwikkeling 
en het geeft een goed perspectief voor de toekomst.

En dan vertelt tropenarts Marieke Bos een zeer boei-
end en leuk verhaal over het St. Martin’s Hospital. 

Uiteraard een fi nancieel overzicht met toelichtingen 
van de penningmeester. Het is weer een interes-
sant jaar geweest waarbij wij een zeer ambitieuze 
administrator van het St. Luke’s hebben leren ken-
nen. Het dagelijks bestuur heeft het afgelopen jaar 
wederom een bezoek gebracht aan het ziekenhuis
en uiteraard voor eigen rekening. Het voelt goed aan 
om een woord van dank over te brengen van de Ma-
lawiaanse staf aan U. Ik voeg het mijne er aan toe.

ZIKOMO KWAMBIRI (heel hartelijk bedankt)

André Brockhus (voorzitter)

VoorwoordFoto’s

Eén plaatje zegt méér
dan duizend woorden

(Poster: voorlichting hygiëne)

Op de kleine markt
bij het St. Luke’s



In de schijnwerper

Je zult maar kiespijn hebben en er is geen tand-
arts…. Dat kan je in Malawi overkomen. Ver weg van 
een kliniek of Hospital, wat dan? De Afrika dokter
(medicijnman) heeft vast wel een of ander goedje dat 
de pijn wat kan verlichten… maar toch…

In Afrika wordt de gezondheidszorg sterk beïnvloed 
door factoren als HIV / AIDS en de daaraan gerela-
teerde ziektes, hoge moeder- en kindsterfte en be-
volkingsdichtheid. Armoede, analfabetisme, gebrek 
aan goed getraind gezondheidszorgpersoneel en ge-
brek aan de noodzakelijkste middelen drukken hun 
stempel op gezondheid en gezondheidszorg. MCHS 
(Malawi College of Health Sciences) is het toonaan-
gevend opleidingscentrum voor gezondheidszorg in 
Malawi. Voor de tandheelkundige opleiding is helaas 
maar plaats voor 10 – 15 studenten per jaar. Malawi 
heeft helaas maar een paar volwaardige tandartsen, 

slechts vier werken er in regeringsziekenhuizen en 
daarvan zijn er maar twee met de Malawiaanse nati-
onaliteit. Dus de verhouding tandarts – patiënt is erg 
groot. Gelukkig is dit gat een klein beetje gedicht door 
de opleidingen tot dental therapist (bijna- tandarts) 
die lokaal door het MCHS wordt aangeboden. Naast 
de opleiding vanuit de regering, worden tegenwoor-
dig ook opleidingen geboden aan de medewerkers 
van de missie ziekenhuizen, waarvan het St. Luke’s 
er nu een is.

Ik heb die dag een afspraak gemaakt met Sydney, na-
tuurlijk op zijn werkplek in de dental Clinic. Hij is nog 
druk bezig met een patiënt. Deze patiënt, een vrouw, 
heeft geen bezwaar als ik haar toestemming vraag 
een foto te maken van de tandarts in actie. Gerouti-
neerd komt het handelen van Sydney bij mij over…
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Foto’s

Sydney Boma

Sydney aan het werk

Voedingsprogramma

Pang’ono Pang’ono Ndi mtolo
Beetje bij beetje maakt een takkebos

(Malawiaans spreekwoord)



De behandelkamer is netjes en schoon. De laat-
ste patiënt van die dag wordt door collega Lydia 
geholpen. Lydia, die dolblij is met de grote zak vol 
boortjes, dikke en dunne, welke ik van onze voorzit-
ter Andre Brockhus heb meegekregen. Een waar-
devol pakketje… en de gift wordt met een gulle 
lach aangenomen…. Zikomo, kwambiri. Sydney 
Boma werd als derde kind in een familie van zes
kinderen (twee jongens en vier meisjes) geboren 
op 27 november 1975. Hij was het eerste kind dat 
de kans kreeg naar de middelbare school te gaan, 
waar hij in juni 1996 met succes eindexamen deed. 
Werkloos en zonder enige vervolgopleiding, moest hij 
noodgedwongen thuis blijven tot hij in 1998 de kans 
kreeg om op het Health Center in Lulanga te gaan-
werken. Lulanga ligt in het district Mangochi, niet ver 
van Malindi, waar ons tweede ziekenhuis St. Martin’s 
gevestigd is. Omdat hij nog geen beroep had ge-
leerd, werd hij te werk gesteld als manusje van alles.
Zo leerde hij wonden verbinden en injecties ge-
ven, maar wilde het liefst naar het St. Luke’s om de
training tot dental orderly (tandarts assistent) te vol-
gen. Na een maand training ging hij terug naar Lu-
langa om de tandheelkundige afdeling te werken tot 
hij in augustus 2000 terug ging naar het St. Luke’s en 
met wat extra aanvullende studie, die hij opdeed op 
de middelbare school in Malosa had hij voldoende 
kennis om aan de toelatingseisen van de tandarts op-
leiding te voldoen. Dat heeft hem zeer gemotiveerd.

Er werd via onze stichting St. Luke’s Hospital een 
sponsor gevonden: het Burger Comité van de

 
gemeente Woerden, die drie jaar Sydney’s opleiding 
betaalde. We zijn erg blij dat Sydney deze opleiding 
kon volgen. Hij gaat nog een jaar (verplicht door over-
heid) praktijk ervaring opdoen in Lilongwe. Dat geeft 
hem straks de offi ciële titel van Dental Therapist. Be-
gin oktober 2006 heeft Ria Epping hem namens het 
Burger Comité Woerden en onze stichting van harte 
geluk gewenst met het behalen van zijn diploma. 
Sydney heeft toegezegd nog lange tijd te willen blij-
ven werken in het St. Luke’s Hospital, waar hij het erg 
naar zijn zin heeft.

Ria Epping – van Laarhoven
(oud- verpleegkundige)
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In de schijnwerper

Het is fl ink onderhandelen, met name over de prijs 
van de te leveren diensten. De € 1,65 die nu nog wordt 
betaald voor een normale bevalling is namelijk niet de 
kostprijs van een bevalling, het is een gesubsidieer-
de prijs. De kostprijs is minstens twee keer zo hoog, 
als je kijkt naar alle benodigde paren handschoenen, 
steriele gaasjes, medicijnen, en ander items. En na-
tuurlijk willen we van de overheid een reële prijs en 
niet een gesubsidieerde prijs.

In Malawi zijn dit jaar al 45 contracten getekend
tussen overheidsziekenhuizen en missieziekenhuizen 
/ Health Centres. Op 22 december, hebben wij ons 
eerste contract getekend en wel een contract tussen 
Matope Health Centre en Mwanza districtszieken-
huis. Het betekent dat per 1 januari 2007 alle vrou-
wen die voor zwangerschapscontrole of bevalling 
naar Matope komen, niet meer hoeven te betalen. 
De rekening gaat naar Mwanza districtsziekenhuis. 
Het is natuurlijk fantastisch voor de vrouwen die het 
anders niet zouden hebben kunnen opbrengen om
in een Health Centre te bevallen. Een mooie bijkom-

stigheid is dat het voor het ziekenhuis betekent dat 
ons inkomen vooruit zal gaan. In plaats van verlies op 
elke patiënt, zullen we nu in ieder geval de kostprijs 
ontvangen voor de geleverde diensten. Wel verwach-
ten we dat het een stuk drukker zal worden nu de 
zorg gratis wordt. En dat betekent dat we o.a. meer 
staf zullen moeten werven, en mogelijk gebouwen 
moeten uitbreiden, om de capaciteit aan te kunnen.
Het contract met Matope was het eerste contract, de 
volgende stap is om voor de andere Health Centres 
contracten te tekenen, en vervolgens ook voor St. 
Luke’s zelf. In eerste instantie gaat dit alleen om ver-
loskundige zorg, maar in de nabije toekomst, zal dit 
worden uitgebreid naar andere onderdelen van het 
Essential Health Package, zoals kinderziekten, TBC, 
HIV/Aids etc. Ik vind het een geweldig initiatief dat 
overheid en missie nu meer zullen gaan samenwer-
ken, met als resultaat verbetering van de kwaliteit van 
zorg voor de gewone, arme, Malawiaan. We zijn erg 
benieuwd hoe het in Matope in de praktijk zal lopen, 
wanneer we kunnen tekenen voor de anderen Health 
Centres en het ziekenhuis, en of op de langere ter-
mijn de getallen van moedersterfte zullen verbeteren. 
Ik vind het spannend.

Hanna Jellema

Gratis bevallen in Matope Health Centre



Liefdadigheidsactie door Malawiaanse staf

Omdat het ziekenhuis streeft naar verbetering van 
haar diensten naar patiënten toe, wordt ook gedu-
rende de kersttijd wat ondernomen. Een comité van 3 
personen, meneer Ngámbi (personeelsfunctionaris), 
meneer Boma (tandarts) en mevrouw Kaunda (direc-
tiesecretaresse) heeft het mogelijk gemaakt dat alle 
patiënten een kerstcadeau ontvingen begeleid door 
de zang van een koor bestaande uit verpleegsters. 
Ook de locale kerken namen deel aan het program-
ma met de naam “Ndife amodzi”, (samen één).

Om de activiteiten mogelijk te maken zijn zo-
wel landelijke als locale sponsors en individue-
len bereid geweest om geld of goederen te ge-
ven. In totaal zijn 200 opgenomen patiënten in
de gelegenheid geweest om wat te ontvangen.

Ook de leerling-verpleegkundigen hebben bij de jaar-
afsluiting de patiënten eten aangeboden. Zij hadden 
de  2  weken voorafgaand een deel van hun portie apart
gehouden voor deze actie. Deze unieke actie van 
leerling-verpleegkundigen en ziekenhuis zal hopelijk
een vervolg krijgen. Bewezen is dat op eigen kracht 
(niet opgezet van buitenaf) het ziekenhuis in staat is 
om op een ander vlak iets te doen voor de patiën-
ten.

Sydney Boma
comitélid Ndife amodzi.

De moedersterfte in Malawi is extreem hoog, 
we staan in de top drie op de wereld ranglijst na
Afghanistan en Siërra Leonne (die allebei politiek erg 
instabiel zijn). Reden voor het Ministerie van Volksge-
zondheid van Malawi om daar, uiteraard met hulp van 
buitenlandse donoren, iets aan te doen.

Vrouwen kunnen kiezen of ze bevallen in een over-
heidsinstelling (Health Centres of ziekenhuis), in een 
missie-instelling (Health Centres of ziekenhuis) zoals 
St Luke’s Hospital, of bij de traditionele vroedvrouw. 
De zorg in de overheidsziekenhuizen is gratis, maar 
doordat het er altijd hartstikke druk is, laat de zorg 
nog wel eens te wensen over. Wat dat betreft is het 
in de missiecentra wel aangenamer bevallen. Minder 
druk, dus automatisch schoner en relatief meer ver-
plegend personeel. Maar daar zit dus wel een prijs-
kaartje aan. 

Een bevalling kost in St Luke’s 300 kwacha, dat is
€ 1,65. Veel mensen kunnen dat niet opbrengen. Het 
alternatief is dan nog om naar de Traditional Birth At-
tendant te gaan. Dit zijn traditionele vroedvrouwen die 
praktiseren in een lemen hutje. Sommigen van hen 
zijn bijgeschoold in ‘moderne verloskunde’ en weten 
hoe ze op een verantwoorde, hygiënische manier een 
bevalling moeten begeleiden, en vooral ook wanneer 
ze de patiënt naar het ziekenhuis moeten verwijzen. 
Een deel is ongeschoold en heeft de kennis van een 
moeder of tante overgedragen gekregen. Vaak be-
talen de moeders in natura, met wat maïsmeel, wat 
eieren, haalbaarder dan de cash die in het ziekenhuis 
betaalt moet worden.

Verondersteld wordt dat de moedersterfte zo hoog 
is in Malawi onder andere doordat veel bevallingen 
onbegeleid plaatsvinden. Ofwel bij de traditionele 
vroedvrouw, ofwel thuis. Het streven is dus om meer 
vrouwen in het ziekenhuis of in een Health Centre 
te laten bevallen onder professionele begeleiding. 
Maar de overheidsziekenhuizen zijn al overvol, dus 
wat te doen? Juist: de zorg uitbesteden aan de mis-
sie. De overheid wil dat alle missieziekenhuizen, 
net als zij, gratis verloskundige zorg gaan geven.
De rekening kunnen de missieziekenhuizen dan naar 
de overheid sturen, die dan betaalt. Ook St Luke’s 
is momenteel druk in onderhandelingen met de ver-
schillende partijen. Doordat het ziekenhuis met de 5 
Health Centres in verschillende districten valt, heb-
ben we te maken met 3 districtsziekenhuizen die aan 
ons ‘uitbesteden’.
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Gratis bevallen in Matope Health Centre



Malawi, het warme hart van Afrika. Maar ook het land 
met een van de hoogste percentages HIV positieven 
ter wereld. Het percentage wordt geschat op 11 %; 
een enorm aantal. Ter vergelijking: in Nederland ligt 
het percentage op 0,2 %. Dit hoge percentage heeft 
een enorme impact op Malawi, vooral omdat zoveel 
jonge mensen ziek worden. Ook in St Luke’s is het 
aantal HIV-patiënten indrukwekkend. Natuurlijk zien 
we er hier veel meer dan de 11 %, omdat de HIV pa-
tiënten veel vaker ziek zijn. Vooral op de mannenaf-
deling is het schrikbarend. Soms is zo’n 90 % van de 
opgenomen patiënten HIV positief. Jonge mannen, 
uitgemergeld en hartstikke ziek. Aan hun bed hun 
jonge echtgenoten met baby’s op de rug gebonden, 
die nu nog gezond zijn, maar bij wie het waarschijn-
lijk niet lang zal duren voordat ook zij ziek worden.
En de baby? Of een moeder van een jaar of 50, die 

huilend bij haar zoon zit. Huilend omdat ze al 4 van de 
6 kinderen verloren heeft. Ze herkent de symptomen 
en weet dat ze ook dit kind zal verliezen. Gelukkig 
kunnen we in St Luke’s sinds Augustus 2004 men-
sen behandelen met antiretrovirale middelen (ARVs), 
om de vermenigvuldiging van het HIV virus tegen te 
gaan, en het immuunsysteem, de natuurlijke weer-
stand van het lichaam, te verbeteren. Niet iedereen 
komt in aanmerking voor deze ARV’s. Het merendeel 
van HIV positieven heeft nog geen symptomen, hun 
immuunsysteem is nog niet aangetast door het virus. 
In deze gevallen is het niet zinvol om de medicijnen 
te geven. Dat geldt in Nederland ook. Pas als het im-
muunsysteem onderdrukt wordt, wordt met ARVs 
begonnen. Omdat we niet de mogelijkheden hebben 
om dit te testen in het laboratorium, kijken we naar 
de symptomen die een patiënt heeft. Aan de hand 
van de Wereld Gezondheids Organisatie richtlijnen, 
schatten we in, in welke mate het immuunsysteem 
onderdrukt is. Bijvoorbeeld: iemand die recent gor-
delroos gehad heeft, heeft al wel de symptomen van 
AIDS, maar is nog niet ziek genoeg om met ARVs te 
beginnen. Iemand die hersenvliesontsteking gehad 
heeft, of een ernstige longontsteking, heeft wel een 
behoorlijk aangetast immuunsysteem door het virus, 
en moet beginnen met de ARVs. Er wordt geschat 
dat in Malawi in totaal zo’n 150.000 mensen in een 
dusdanig stadium zijn, dat ze met de ARV’s zouden 
moeten starten. Een enorm aantal, wat logistiek een 
hele uitdaging is. Ook voor ons een hele uitdaging. 
Wij starten hier per maand zo’n 25 nieuwe patiënten 
op deze HIV remmers, de ARVs. Als patiënten voor 

De touwtjes aan elkaar knopen
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HIV - behandeling in St. Luke’s

Bijdrage van het hoofd van de onderhoudsafdeling 
van St. Luke’s Hospital, Mr. Kajawa.

De onderhoudsafdeling heeft als taak het onderhou-
den van het ziekenhuis inclusief inboedel en daarnaast 
voert het ook kleine bouw- en verbouwprojecten uit. 
Ook in de gezondheidscentra is een getrainde onder-
houdsmonteur aanwezig. Bij groter onderhoud wordt 
hij ondersteund door de collega’s uit St. Luke’s.

De afdeling heeft de beschikking over een elektricien, 
vier timmermannen, twee metselaars, drie assisten-
ten en een supervisor/hoofd van de afdeling. De pro-
blemen waar de onderhoudsafdeling mee te maken 
heeft bestaan uit onvoldoende of niet functionerend 
gereedschap en kleding. Daarnaast is een auto niet 
altijd beschikbaar voor het vervoer naar de gezond-
heidscentra. Ook het gebouw waar de afdeling is 
gevestigd is krap en beschikt niet over een stofvrije
ruimte voor onderhoudswerkzaamheden.

Bovenstaande problemen hebben te maken met een 
krap budget. Om inkomsten te verkrijgen kan het per-
soneel nu orders plaatsen voor privé-opdrachten. Dit 
kan zijn het maken van een bed, stoel, tafel, etc.. Op 
deze manier zal een deel van de problemen opgelost 
kunnen worden.

Mr. Kajawa
(hoofd technische dienst)



HIV - behandeling in St. Luke’s

HIV getest worden en positief bevonden worden, wor-
den ze naar ernst ingedeeld. Als ze inderdaad in aan-
merking komen voor ARV’s, krijgen ze een groeps-
informatie sessie. Men krijgt in een klasje uitleg over 
de ARV’s, waarom ze belangrijk zijn, wanneer ze
ingenomen moeten worden, wat te doen bij problemen 
etc. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat de patiën-
ten snappen waar ze aan beginnen. De patiënt moet 
ook een begeleider meenemen, een familielid/vriend 
die medeverantwoordelijk wordt voor het nemen van
de medicijnen door de patiënt. Daarna worden de pa-
tiënten apart genomen, en worden ze als het ware over-
hoord. Als ze goed snappen, hoe ze de pillen moeten
nemen, waarom, etc. , dan kunnen ze starten met de 
ARV medicijnen. Eén pil ’s ochtends als de zon op-
komt, één pil ’s avonds als de zon ondergaat. Hun 
hele leven lang. Elke maand komen ze terug voor een 
check-up en om nieuwe pillen te halen.

De meesten zie je opknappen. Van mager en ellendig, 
worden ze dikker en krijgen ze weer zin in het leven. 
Een mooie glanzende huid, en twinkels in de ogen. 
Niet iedereen knapt op. Vooral in de eerste maanden 
gaan relatief veel patiënten dood, met name de pa-
tiënten die al in een vergevorderd stadium zijn, en laat 
naar het ziekenhuis komen. Volgens landelijke statis-
tieken is een jaar na het starten van ARVs zo’n 14 % 
overleden, waarvan 2/3 in de eerste 3 maanden. In 
totaal hebben we in St Luke’s tot nu toe bijna 800 
mensen gestart op ARVs en daarvan komen er nog 
zo’n 500 terug voor controles. Een deel is verhuisd 
en krijgt medicijnen elders. Een deel is verdwenen, 
komt niet meer voor controles, en zo’n 120 patiënten 
zijn overleden. Het hele proces van ARV behande-
ling is gratis. Wij krijgen de medicijnen van de over-
heid, die het weer ontvangt van de Global Fund.
Een fonds met geld voor behandeling van HIV,
Malaria, TBC in Afrika. Sinds een aantal maanden
geven we ook ARVs aan kinderen. We hebben 
momenteel 122 kinderen in behandeling. Verder 
hebben we een PMTCT- programma, dat is Pre-
vention of Mother To Child Transmission. Alle vrou-
wen die op zwangerschapscontroles komen, krij-
gen de mogelijkheid te worden getest voor HIV. 
Ongeveer 14% van de getesten is HIV positief.
De baby’s hebben een kans van 1 op 3 of 4 om geïn-
fecteerd te worden tijdens de zwangerschap, beval-
ling of borstvoeding. De HIV positieve moeders krij-
gen een pil om in te nemen als de bevalling begint. 
Na de bevalling, krijgt de baby ook nog eens een do-
sis ARVs in siroopvorm.
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St. Martin’s Ziekenhuis steeds groter

Dit gebeurt met veel geschreeuw naar elkaar. Er is 
dus een druk nachtleven hier. Nu alweer iets langer 
dan een jaar geleden zijn Mario, onze hond Beer en 
ik naar Malindi gekomen als eerste stap in de decen-
tralisatie van St. Martin’s Ziekenhuis van de Medical 
Department. Tot dan toe had het ziekenhuis nooit 
een vaste dokter gehad. Het draaide met name op 
1 a 2 Clinical Offi cers en Medical Assistants. Het 
ziekenhuis had 60 werknemers toen we aankwa-
men. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot 87, maar 
de hechte familiesfeer die er was, is er nog steeds. 
Dit is niet alleen fi jn om in te werken, maar ook de 
patiënten profi teren ervan. Hoewel er een groot gratis 
districtsziekenhuis een half uur rijden hier vandaan 
ligt, komen de patiënten naar ons, voor de prettige 
sfeer, goede verzorging en beschikbare medicijnen. 
Werken als tropenarts in Malindi is hard werken, met 
om de week 7 dagen 24 uur per dag dienst en de 
verantwoordelijkheid voor alle patiëntenzorg, klinisch 
personeel (inclusief lab, apotheek en operatieafde-
ling), alle programma´s (zoals bv. TBC, HIV/AIDS, 
vaccinaties, ondervoedingscentrum) en management 
in een periode van decentralisatie. Het is helemaal 
niet erg om hard te werken als je ziet wat je ervoor 
terugkrijgt: meer patiënten, blije gezichten, kadootjes 
van patiënten (levende kippen, rijst, mango´s), gemo-
tiveerd personeel, spannende medische ervaringen 
(krokodillenbeten, mangobreuken en ander onge-
rief) en natuurlijk ook adembenemende Afrikaanse 
zonsondergangen over het Meer, koken op houts-
kool, boodschappen doen 3,5 uur rijden verderop, 
heerlijke weekendjes weg in de mooie natuur, bier-

tjes drinken onder de mangoboom in de lokale pub 
met swingende muziek, wonen tussen de kippen, 
geiten en loslopende koeien en elke dag zwemmen 
in het Meer. Malawi, Malindi, St. Martin’s ziekenhuis, 
het is een heerlijke plek om te wonen en te werken. 
Dankzij uw steun kunnen wij hier ons werk doen.
De Malawiaanse Regering steunt ons niet fi nancieel  
en de prijs die de patiënten betalen voor hun behan-
deling staat in geen verhouding tot de daadwerkelijke 
kosten die we maken, zelfs met de effi ciëntieslag die 
we momenteel maken. Daarom heel hartelijk dank 
voor al uw donaties en steun, namens alle werkne-
mers en patiënten hier in Malindi!

Dr. Marieke Bos,
Medical Offi cer/Tropendokter St. Martin’s Ziekenhuis



12 9

St. Martin’s Ziekenhuis steeds groter

Sommigen van u zullen al jaren doneren aan
de St. Luke’s Stichting, zonder te hebben beseft
dat ´St. Luke’s´ bestaat uit meer dan St. Luke’s 
Ziekenhuis alleen. St. Luke’s ofwel de Medical 
Department of Upper Shire bestaat uit 10 een-
heden. St. Luke’s Ziekenhuis met 5 Gezond-
heidsposten rondom Malosa en St. Martin’s
Ziekenhuis met 3 Gezondheidsposten aan het 
Meer van Malawi. Met z´n allen verzorgen de een-
heden dus een groot deel van de bevolking in 
het Zuidoosten van Malawi. Alle 10 eenheden
worden gesteund door de St. Luke’s Stichting.
St. Martin’s Ziekenhuis is een 100-beds ziekenhuis 
in Malindi, Mangochi District. Het ligt direct aan het 
Meer van Malawi, op een smalle strook land tussen 
het Meer in het westen en de bergketen die de grens 
vormt tussen Malawi en Mozambique in het oosten. 
Malindi is een klein dorpje, maar het heeft een rijke 
geschiedenis.

In 1866 heeft Dr. David Livingstone hier op een steen
gepreekt en zich uitgesproken tegen de slaven-
handel die toen nog welig tierde. Die steen is in 
1910 ingemetseld in de Anglicaanse Kerk ter her-
innering hieraan. De eerste Aardewerkfabriek van
Malawi was hier te vinden en is beroemd bij eenie-
der die Malawi ooit bezocht. Helaas is de ´Malindi
Pottery´ in 2001 gesloten. In 2004 is er de een-baans-
asfaltweg aangelegd, die 10 km na St. Martin´s
Ziekenhuis abrupt stopt, waarna een slechte zand-
weg nog zo´n 100 km doorgaat tot aan het topje van 
Malawi aan de Oostkant van het Meer. De bevolking 
bestaat voornamelijk uit Yao en Chewa, respec-
tievelijk moslims en christenen. Door de schaarste 
aan land is er hier nauwelijks landbouw. De meeste 
mensen leven dan ook van de visserij en dan voor-
al van een heel klein visje, gelijkend op een klein
sardientje, genaamd usipa. Vissen gebeurt ´s nachts 
in boomstamkano’s met grote olielampen, waar de 
vissen op af komen. Mannen en jongens roeien de 
kano´s en vrouwen, kinderen en ouderen halen de 
netten binnen.

HIV - behandeling in St. Luke’s

Hiermee wordt de kans op transmissie teruggebracht 
met minstens de helft. Een goede ontwikkeling dus. 
Hoewel borstvoeding ook een risico op transmissie 
geeft, is het in de meeste gevallen niet haalbaar om 
fl esvoeding te geven. Het is te duur.

Tja, HIV, het is hier overal, en raakt iedereen. Het ver-
stopt zich in mensen van alle rangen en standen, rijk 
en arm. Geschoold en ongeschoold. Zieke mensen, 
gezonde mensen, dikke mensen, dunne mensen, 
volwassenen, opa’s en oma’s, kinderen. Enerzijds 
frustrerend, maar tegelijkertijd ook iets waar je wel 
aan gewend raakt, het hoort bij het leven in Malawi. 
Bovendien is er een hoop veranderd met de komst 
van de ARVs. De ARVs bieden kansen en mogelijk-
heden aan individuen en ook aan het land als geheel.

Als de HIV positieve leraren gewoon gezond voor de 
klas kunnen blijven, en de HIV positieve verpleeg-
kundigen gezond voor hun patiënten kunnen zorgen, 
is het al een enorme winst voor de maatschappij.

En individuen krijgen een nieuwe kans. Zoals mijn 
tuinman, die zonder ARV’s al lang dood zou zijn. Hij 
is nu gewoon aan het werk, verdient een salaris, en 
kan zijn gezin onderhouden. Elke maand haalt hij zijn 
potje met medicijnen die hij trouw slikt. Hoewel er 
nog veel schaamte en stigma bestaat over HIV, is dat 
bij mijn tuinman geen probleem. Vaak vertelt hij mijn 
gasten dat hij positief leeft. Hij vertelt het met zo’n 
trots en grote grijns dat het vaak tot misverstanden 
leidt, en mensen denken dat hij bedoelt een enorme

optimist te zijn. Ik wou dat meer mensen er zo open 
over zouden spreken. Wat de komst van ARVs bete-
kent voor de toekomst van Malawi, weet niemand. 
We weten niet wat er zal gebeuren als er resistentie 
van het virus optreedt tegen de ARVs. We weten niet 
of er een gedragsverandering wat betreft seksuele 
activiteit zal plaatsvinden. Bovendien is het onduide-
lijk voor hoe lang de fi nanciële hulp uit het westen ge-
garandeerd is, en of Malawi het ooit zelf zou kunnen 
ophoesten. Maar misschien moeten we niet te veel in 
de toekomst kijken, en net als de meeste Malawianen 
van dag tot dag leven. Malawi, het warme hart van 
Afrika, de problemen van morgen, zien we dan wel 
weer.

Hanna Jellema
Tropenarts St. Luke’s
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Skil Europe bv te Breda bedankt:
voor het belangeloos ter beschikking stellen van 
nieuw gereedschap: een cirkelzaag, een accuschroef-
machine en een boormachine.

Deloitte Schiedam bedankt:
voor het belangeloos opmaken van de jaarcijfers van 
onze Stichting.

Financiële toezeggingen aan het St. Luke’s Hospital 
in het jaar 2007

Er is afgesproken om in 2007 per kwartaal een be-
drag over te maken van €2500,00 voor de aankoop 
van medicijnen.

Er wordt in 2007 nog €10.000,00  overgemaakt in het 
kader van de lopende actie voor de renovatie van de 
kinderafdeling. Deze actie werd fi nancieel gesteund 
door ICCO/IMPULSIS

Algemene opmerking

Omdat de Postbank geen kopieën van de acceptgiro 
meer aan ons toestuurt is het niet meer mogelijk om 
daarop door u geplaatste handgeschreven opmer-
kingen in onze administratie te verwerken.

Inkomsten 2006

Giften € 81.469,31

In deze giften zijn de jaarlijkse bijdragen via notariële 
akten begrepen. Tevens zijn hierin de speciaal voor 
bedsponsoring bestemde giften begrepen.

Uitgaven 2006

Medicijnen via IDA gestuurd aan het
St. Luke’s hospital  € 84.484,76

Bedsponsoring  € 2500,00

Betalingen aan het St. Luke’s hospital
voor: aankoop lokale medicijnen,
ondersteuning bij opleidingskosten,
kosten opknappen pediactric ward,
aanschaf solar battery voor
health centre in Chilipa e.d. € 15.078,00

Belastingaanslag ivm schenkingsrecht € 5.250,00

Notariskosten ivm lijfrenteakte € 235,03

Betaling aan de Stichting Dental
Health ivm aanschaf onderdeel
voor Dental Clinic van het
St. Luke’s Hospital € 31,00

Diverse kosten zoals Kamer van
Koophandel, aanmaak acceptgiro’s,
webhosting, administratieve kosten,
kosten buitenlands betalingsverkeer e.d. € 768,03

Financieel overzicht 2006Financieel overzicht 2006

Specifi catie giften met een collectief karakter:

Giften tot € 500,00

Leerhuis de Valkenburcht, Ochten
Diaconale Cie Remonstrantse Gemeente, Voorst
Lijbrink tandartspraktijk, Vlaardingen   
Apotheek Velserboek, Velserbroek
Hogendijk Sport Holy, Vlaardingen
Diaconie Evangelisch Lutherse gem., Woerden
Collecte P.C. “de Lichtenberg”, Amersfoort  
Diaconie Hervormde gem., Maarn  
Lionsclub, Sittard/Geleen     
Rotodyne ventilatoren, Venray

Giften van € 500,00 tot € 1.500,00

St. Community Serv. Vlaardingen 80   
St. Marinelfonds, Dronten
Collecte Velserduin, Driehuis    
St. Missiezending Hemmerbuurt, de Hem
St. Velsen Rietkamp, Velserbroek
Diaconie SOW, Maarn/Maarsbergen

Giften tot € 1.500,00 tot € 5.000,00

Apoheek Ledeboer, IJmuiden    
GVO-fonds, Breukelen

Giften € 5.000,00 tot € 10.000,00

Stichting Bron van Leven, Hazerswoude

Gift van € 10.000,00

Maria Strootfonds, Heemstede    
Stichting ICCO/IMPULSIS


