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Aan onze donateurs:

’’Blijft u ons ook in 2008 weer steunen?’’

ZIKOMO KWAMBIRI
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Geachte donateurs, lieve mensen,

Met gepaste trots presenteer ik u wederom het
bulletin 2008. De ingeslagen weg om een mede-
werker of ex-medewerker aan u voor te stellen in 
het hoofdstuk In de Schijnwerper, valt ten deel aan
Mr. P. Pota. Een Malawiaanse arts waar ik zeer 
veel bewondering voor heb en die mij tijdens mijn
werk in het St. Luke’s heeft bijgestaan en gead-
viseerd. Immers, zij leren van ons en wij van hen.
De respectvolle wijze waarop Dr. Pota dat deed, was 
voor velen, maar ook voor mij heel bijzonder.

In 2007 is de renovatie van de kinderafdeling tot
stand gebracht en ik heb tijdens mijn bezoek er een 
glimp van kunnen zien. Ria heeft er, na haar bezoek, 
een mooi en boeiend verslag van gemaakt. 

En dan het trieste bericht dat Elly Holtrust het aardse 
leven heeft verlaten. Een vrouw die meer aan anderen 
dacht dan aan zichzelf. Ze blijft voor mij een levende 
herinnering.

De Engelse arts Susannah Woodd is momenteel
het hoofd van de medische staf van het St. Luke’s 
Hospital. Zij geeft aan de hand van haar dagboek
een impressie van haar bezigheden en de dagelijkse 
zaken waarmee zij wordt geconfronteerd.

En dan een ’Frisse Duik Voor Een Frisse Was’
Omdat ik voornemens ben om jaarlijks een bezoek
te brengen aan het St. Luke’s Hospital, had ik het
idee om vrienden en kennissen mee uit te nodigen. 

Ik ben met 12 personen vertrokken en heb hen dit 
prachtige land laten zien en uiteraard een bezoek
gebracht aan het ziekenhuis. Dit heeft iets heel
moois teweeg gebracht. Een herhaling van deze
reis zal hoogstwaarschijnlijk wel weer plaats vinden. 
Want zien doet geloven.   

Verder kunt u in dit Bulletin iets lezen over het
bedsponsoring project.

Het jaar 2007 was voor het ziekenhuis en ons
een bewogen jaar. Het is constant de touwtjes aan 
elkaar knopen. Gelukkig zijn die touwtjes er en helpt 
u, als trouwe donateur het St. Luke’s daarin mee. 

ZIKOMO KWAMBIRI (heel hartelijk bedankt)

André Brockhus (voorzitter)

VoorwoordFoto’s

Muurschilderingen op de kinderafdeling



In de schijnwerper

Peter B. Pota

’The backbone of the Hospital’, zo werd hij door
dokter Adri van der Maas genoemd. Dokter Peter B. 
Pota (1935) is sinds 1969 een vertrouwd gezicht in 
het St. Luke’s. Met zijn witte haar, dat hij de laatste 
jaren niet meer insmeert met schoensmeer, heeft hij 
een luisterend oor en aandacht voor iedereen.

Patiënten vragen nog altijd naar hem. Zestien 
jaar geleden ontmoette ik hem voor het eerst. Hij
woonde destijds met zijn gezin op het ziekenhuis
terrein, naast de school voor verpleging, waar 
zijn vrouw Joan (1939) zorgde voor de dagelijkse
maïspap voor de nurses. Buiten op een houtvuur 
stond zij in de grote ketels te roeren. Dokter Pota 
was aan het werk op de polikliniek en in de kleine
operatiekamer. Op maandag 29 oktober 2007
ontmoeten we elkaar in zijn spreekkamer van de
polikliniek en gaan we samen in gesprek:

Bent u in Malawi geboren en opgegroeid?

’Ik ben op 22 januari 1935 geboren in een
christelijke gezin in Zuid-Rhodesië, het huidige
Zimbabwe. Mijn vader was een opzichter in een
kolenmijn. In 1941 zijn we naar Malawi geko-
men, toen nog Nyasaland geheten. We woonden
ongeveer op twee km. afstand van Malindi aan de 
oostkant van het Malawimeer. In 1956 zijn Joan
en ik getrouwd. Ons gezin werd gezegend met
negen kinderen, waarvan een tweeling.

Één zoon is kort na zijn geboorte overleden.
Ook zijn we in 2001 onze dochter verloren, die
zeven kinderen achterliet. Ik ben mijn vrouw veel 
dank verschuldigd, want het is erg moeilijk en
zwaar om voor eigen kinderen, kleinkinderen en ook 
nog voor de kinderen van familie te moeten zorgen.’

Niet veel mensen in Malawi hebben de kans een 
opleiding te volgen. Hoe was dat voor U?

In Zimbabwe ben ik naar de kleuterschool geweest. 
In Malawi heb ik de Anglicaanse lagere school 
in Malindi kunnen volgen en in 1952 kon ik mijn
opleiding afronden op de Central School, in die 
tijd een goed bekend staande school in Malawi.
Na schooltijd werkte ik om de schoolbijdrage te
kunnen betalen, want ik wilde naar de Zomba
Medical Training om medicijnen te studeren. 
Deze opleiding betaalde namelijk allowances, een 
soort zakgeld van ongeveer één Engelse Pond
Sterling. Met dat kleine beetje geld kon ik mijn
moeder helpen om het schoolgeld voor mijn broers te 
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Bedsponsoring

Bedsponsoring

Al enige jaren is het mogelijk om via het rekening-
nummer van onze stichting een donatie voor het
sponsoren van een bed in het St. Luke’s ziekenhuis 
te geven. 

Het geld wordt overgemaakt naar het ziekenhuis 
voor het betalen van lopende kosten. Het gaat
hierbij om onderhoud van gebouwen en inventaris,
elektriciteitskosten, schoonmaakkosten en andere 
kosten waar een ziekenhuis mee te maken heeft. 

In het algemeen is het eenvoudiger om een
sponsor te vinden voor bijvoorbeeld een nieuw ge-
bouw of nieuwe apparatuur. Aankoop van medicijnen 
valt hier niet onder. Vandaar dat de grootste uitga-
ven van onze stichting hieraan besteed wordt. Ook 
het bedsponsoring programma past binnen onze
doelstelling.

De patiënten betalen een deel terug van de kosten 
van bijvoorbeeld een operatie. Een algemene ziekte-
kostenverzekering bestaat niet, waardoor vele patiën-
ten de werkelijke kosten niet kunnen betalen.

Met 500 euro is het mogelijk om de ziekenhuiskosten 
van één bed gedurende één jaar te betalen. In Neder-
land kost een dag opname in het ziekenhuis al meer 
dan 500 euro! 

Maakt u een gift, ieder bedrag is welkom, over naar 
ons rekeningnummer onder vermelding:
bedsponsoring.

Manuel Gerritzen



betalen. Mijn vader had een slechte gezondheid en zijn
bronnen waren uitgeput door de betalingen aan
traditional healer (medicijnman). Na tien jaar ziekte is 
hij in 1956 aan een slangenbeet overleden.

Bent u meteen na uw studie in het St. Luke’s
Hospital gaan werken?

In 1957 begon ik de opleiding tot Clinical Offi cer
in Zomba, een ziekenhuis van de overheid. Later werd 
deze training verplaatst naar het Queens Hospital
in Blantyre. Het was 1959 toen ik ontslagen werd 
uit die overheidsdienst omdat ik uit het gebied 
kwam van Mr. Chipembere, een man die voor de
onafhankelijkheid van Nyasaland streed. Ik werd 
bediende bij ‘Nyasaland Railway Lake Service’
met een zeer laag salaris. Dat viel niet mee op 
een stormachtig meer. Toen werd ik in 1965 door
Dr. H. Kamuzu Banda’s regering opgepakt en ruim 
vier jaar in Dzeleka gevangen gezet. Het was: 
dood of: leven in gevangenschap. In 1969 werd ik
eindelijk vrijgelaten maar men wilde mij niet meer 
in overheidsdienst terugnemen. Ze noemden mij 
een rebel. Mijn kinderen hadden problemen op de
middelbare school toegelaten te worden: immers ze 
waren kinderen van een rebel! 

Ik besloot in het missieziekenhuis St. Luke’s
Hospital te gaan werken, waar ik met beide handen 
werd aangenomen door Mr. Hamond, een ex- leger-
man, a white man! Eerst moest ik naar Likoma en zes 
maanden later kwam ik terug in St. Luke’s. 
Maar… in 1972 werd ik weer gevangen gezet.
Dank God dat ik nog in leven ben! 

Joan was net bevallen van een tweeling en kreeg, 
dankzij dokter Bott, een baantje als huismoeder 
van de meisjes op de nursing school, die toen net
geopend was. Gelukkig kon ik in 1974 terugkeren
in het St. Luke’s. (*Malawi werd in 1964 onafhankelijk 
van Engeland) 

U bent eigenlijk al een aantal jaren geleden
gepensioneerd. Toch werkt u nog elke dag.
En zo te zien nog altijd met hart en ziel. 

Vroeger werkte ik het liefst in de operatiekamer en 
gaf de narcose aan de patiënten. Ook deed ik zelf
operatieve ingrepen in de behandelkamer van de
polikliniek. Ik werkte destijds elke dag alleen.
Namens de artsen bezocht ik ook de Health
Centres die bij ons ziekenhuis horen. Vaak werd ik 
na de dienst nog opgeroepen om infusen aan te
leggen of bloedtransfusie te geven. Ook het waar-
nemen in de Health Centres, wanneer de staf op
vakantie was of naar een cursus, hoorde tot mijn taken.
Natuurlijk was het soms wel heel moeilijk, vooral
als ik met heel kleine kinderen te maken had, 
met baby’s en die kleine dunne tere bloedvaatjes
moest prikken. Ik stond dan ook wel te zweten
en soms was het zo zielig dat ik zelfs bijna huilde.

16 5

In de schijnwerperEen frisse duik voor een witte was

Een frisse duik voor een witte was

Op 1 januari 2008 gingen op het strand van Hoek 
van Holland de vrouwelijke leden van Rotary club
Vlaardingen 80 uit de kleren. Ze namen een frisse 
duik in de Noordzee. Uiteraard deden zij dit niet
omdat zij dol zijn op kou en water! Met deze
ludieke bliksemactie wilden zij geld inzamelen voor 
een nieuwe wasmachine voor het St. Luke’s Hospital 
in Malawi.

De aanleiding tot deze actie was een bezoek aan
Malawi dat ik voor mijn Rotaryclub in 2007 had
georganiseerd. Al enkele jaren besteedt de club
aandacht aan het St. Luke’s Hospital door mijn
grote verbondenheid en dit leidde tot het idee om het
ziekenhuis van nabij te aanschouwen. Het bezoek 
heeft bij het reisgezelschap een diepe indruk ge-
maakt.

Het was hartverwarmend om te zien hoe men 
met beperkte middelen het ziekenhuis draaiende 
houdt en wat er allemaal tot op heden is bereikt. 
Het was hartverscheurend om de dagelijkse trieste
gebeurtenissen in het ziekenhuis van dichtbij te
aanschouwen. Tijdens de rondleiding door het
ziekenhuis bezochten wij ook de wasserij waarbij we 
een niet te reparen wasmachine aantroffen en een 
ander die op zijn laatste benen liep. Hieruit is het 
idee gekomen om een nieuwe wasmachine voor het
St. Luke’s te verzorgen.

Ik ben zeer blij met het initiatief dat met name de
Rotarydames hebben ondernomen.

Heel veel dank daarvoor.

André Brockhus



In de schijnwerper

Feitelijk zou ik in 1995 met pensioen gaan, maar 
werkte door tot 2002. Toen moest ik stoppen omdat 
ik problemen kreeg met mijn heup. Nu kan ik weer 
aardig lopen met toch nog altijd wat pijn. Die is wel 
uit te houden hoor. Ik ben heel blij nog altijd in staat
te zijn dit mooie werk te mogen doen. Het zijn
mensen van mijn land en ik kan nog heel veel doen. 
Ik neem nu een deel van het werk op de polikliniek 
van de arts over, die het erg druk heeft. Elke dag
zie ik hier wel tussen de zestig en honderd kinderen. 
De meesten met malaria en bloedarmoede. Ik praat 
met de moeders, schrijf medicijnen voor en geef
adviezen. Het werk dat ik vroeger deed kan ik
helaas niet meer, dat is te zwaar geworden. Dat is
wel jammer maar ik ben erg blij dat ik nu hier op 
deze manier dit nog kan doen. Bovendien kan ik zo
ook nog een beetje extra inkomen verdienen.
Ik woon niet meer bij het ziekenhuis maar heb een 
eigen huisje hier een paar kilometer vandaan in het 
dorp. Ook wonen er nog kinderen en kleinkinderen
bij ons, waar we de zorg voor hebben. Met
grote dankbaarheid denk ik terug aan de dokters 
uit Nederland, die hier hebben gewerkt. Ik heb veel
van ze geleerd en ze hebben mij altijd gesteund.

Zikomo doctor Pota. 

Ria Epping –van Laarhoven 
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Dagboek Susannah Woodd

Mr. en Mrs. Pota

Zaterdag – Een vroege bezoeker. Shaibu, bekend
wegens zijn “living positively with AIDS” en zijn
stimulans aan anderen om dit ook te doen, is
uitgenodigd om in een kerk in Ntcheu te komen
spreken en heeft wat geld voor transport nodig.
Ik wordt middernacht nog door de receptie gebeld of 
het lichaam van een zus van een personeelslid met 
de ambulance naar huis gebracht mag worden.

Zondag – Ik arriveer iets te laat bij de kerk. Ik
ben elke keer weer blij voor de ruimte die de
Chichewa ceremonie mij geeft voor mijn eigen
gedachten en bedenk dat Gods liefde gelukkig niet 
afhankelijk is van het feit of we genoeg geld voor
het ziekenhuis bij elkaar krijgen, of het medisch
personeel voldoende gemotiveerd houden, of zelfs 
van het redden van patiëntenlevens.
Rosemary Mbuluma, mijn buurvrouw en de

leidinggevende van de verloskamers, loopt met 
me terug en blijft op de veranda voor popcorn en
mandarijnen. We praten wat over verloskunde en de 
Anglicanen op St. Luke’s. Daarna keuvel ik wat met 
Saladi (werkt bij me in huis) over de 300kg rijst die hij 
in Lilongwe heeft verkocht, de 200 kg die hij nog moet 
verkopen en zijn plannen om een kioskje te beginnen. 
De middag luier ik lezend met nog enkele bezoekjes 
aan de markt voor aubergines en bij Margareth voor 
een kop thee en een lach en een traan.

Veel liefs aan iedereen,

Susannah Woodd

(vertaling: Theo Zijp)
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verkopen en zijn plannen om een kioskje te beginnen. verkopen en zij
De midda luier ik lezend met nog enkele bezoekjes De m ddag luuier ik 
an de markt voor aubergines en bij Margareth voor aan de maarkt voorr au

een kop thee en een lach en een traan.een kop thee enn een la

Veel liefs aan iedereen,Veel liefs aan iedereen,

Susannah WooddSusannah Woodd

(vertaling: (vertaling Theo ZijpTheo ZZijp))



KINDERAFDELING
St. Luke’s Hospital gerenoveerd.

Het is een vreugde te zien hoe mooi de kinderafdeling 
is geworden.

Op maandag de 29e Oktober 2007 loop ik samen 
met Mr. A. Chilembwe, hoofd van het ziekenhuis, 
rond over de nieuwe kinderafdeling, die nog geheel 
verlaten is. Morgen, dinsdag gaan de kinderen ver-
huizen. Tijdens de grote verbouwing zijn de kinderen 
op de vrouwenafdeling ondergebracht. Het eerste 
dat me opvalt is de entree, waar nu een receptie is 
gemaakt en de nurses de mensen kunnen ontvan-
gen / inschrijven. De raamkozijnen zijn geheel uit de 
muren geweest en er zijn nieuwe ingezet, met gaas 
ervoor en een hekwerk aan de buitenzijde tegen
inbraak. De muren zijn tot halve hoogte blauw
geschilderd en boven ieder bed is een nummer aan-
gebracht om de juiste plaats te kunnen aanduiden. 

De prachtige muurschilderingen, die er al
waren, zijn op verzoek van dokter Hans de Graaf
bewaard gebleven, maar komen nu nog veel beter 
tot hun recht. Ze maken de afdeling voor de kinderen
vrolijker. Op de babykamer zijn de commodetafels
uitgebreid. Meer kinderen kunnen er door hun
moeder worden neergelegd en verzorgd. Een paar 
extra ventilators aan het witte plafond. Een toilet 
voor de verpleging is er ook gekomen, want dat was 
er tot nu toe nog niet. Er is nog een kleine kamer 
waar 4 hekken bedjes staan, nu nog zonder kind.
Alles is schoon, glimmend, en zo helder en fris.

Dagboek Susannah Woodd
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Kinderafdeling gerenoveerd

Dinsdag – De wekelijkse trip naar een van de
Health Centres vertrekt laat (eerst weer administra-
tieve klusjes). Dit keer mijn favoriete tocht naar de
andere kant van Zomba Mountain. De meest
gehoorde problemen van beide Health Centres zijn 
een tekort aan medicijnen en tekort aan personeel. 
Onze volgende halfjaarlijkse medicijndonatie van 
de St. Luke’s Stichting staat nog in Blantyre om
ingeklaard te worden. Ondanks overschrijding van 
het apotheekbudget de laatste drie maanden zijn de 
schappen praktisch leeg.

’s Avonds komen 4 medische studenten samen in 
mijn huiskamer om de Lion King (met Nederlandse 
ondertiteling) te zien. Mijn dienst is rustig en ik zie het 
grootste gedeelte van de fi lm.

Donderdag – Na het ochtendrapport is de weke-
lijkse scholingsbijeenkomst. Deze week vertelt
Mr. Kaliwo (een van de weinige hoger gediplomeerde
verpleegkundigen) over infectiepreventie. Het maakt 
veel discussie los – over de problemen met chloor 
dat linnen en instrumenten aantast en de voor-
delen van het veel duurdere Jik, de behoefte aan meer
veiligheidspersoneel om de bezoektijden na te
leven zodat de ziekenzalen niet continu vol mensen
zitten, over het tekort aan naaldcontainers.
Uiteindelijk wordt er een lijst met actiepunten
opgesteld. 

Vrijdag – Op de kinderafdeling zijn een aantal erg
zieke kinderen opgenomen. Een ervan, een 8
maanden oude tweelinghelft overlijdt terwijl ik er ben. 
Ze had eigenlijk eerder gezien moeten worden door 
de Medical Assistant of Clinical Offi cer.

Weer administratie, weer cheques. Bij vertrek 
naar een vergadering in Zomba blijkt dat er in de
pharmacy geen handschoenen meer zijn. Ik vind
nog  een ongeopende doos in het lab die naar
St. Martin’s Hospital gestuurd kan worden. De verga-
dering is voor District Health Offi cers (regeringszie-
kenhuizen) en Medical Offi cers van de CHAM-(missie) 
ziekenhuizen.  Zowel inhoud als het netwerken is 
goed.
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Dagboek Susannah Woodd

Dagboek Susannah Woodd

Fragmenten uit een weekver-
slag van dr. Susannah Woodd, 
Medical Offi cer in het St. Luke’s 
Hospital, begin Augustus 2007

Maandag – De dag start als gewoonlijk om 7.30
met het ochtendrapport, een overdracht met
verpleegkundigen, Medical Assistants, Clinical
en Medical Offi cers. Zoals gebruikelijk loopt het 
wat uit en start daardoor het Management Rapport 
wat  te laat. De Administrator is deze maand met
vakantie, waardoor ik enkele van diens taken erbij heb
gekregen, waaronder administratieve zaken en
bezoekers ontvangen. Met name is er grote vraag 
naar mijn bevoegdheid om cheques te tekenen.
Ik ben blij als ik aan het administratieblok kan
ontsnappen om aan de ronde op de Kinderafdeling 
te beginnen en te ontdekken dat er momenteel niet 
zo veel patiëntjes liggen. Mijn grootste zorg is een
4-jarig jongetje dat is behandeld voor hersenmala-
ria en nu hersenbeschadiging heeft opgelopen. We 
hebben de laatste maanden grote moeite gehad om 
aan anti-epileptische medicijnen te komen waardoor 
heel wat kinderen met toevallen bij hersenmalaria of 
bloedvergiftiging niet behandeld konden worden. 

Tijdens de ronde wordt er een baby met een
liesabces opgenomen. Ik plan hem voor ope-
ratie in de middag, maar hoor later dat de
moeder dit weigert. Ze is nog maar 14 en bang om te
beslissen in afwezigheid van haar man of ouders.

Na de lunch gaat de rij van bezoekers in mijn kantoor 
verder. Verzoeken van personeel voor verlof/vakantie, 
voor leningen, toestemming om de auto’s te tanken,  
om verlichtingspeertjes te kopen, een leraar die om 
een betaling vraagt. Een nieuwe Medical Assistant 
moet worden rondgeleid alvorens de volgende dag 
van start te gaan. Aan het eind van de dag is er een 
vergadering om de coördinatie van de HIV-activitei-
ten te verbeteren. De uitkomst is de planning van 
een vergadering met de plaatselijke dorpsleiders om 
meer scholing te gaan geven op het gebied van HIV 
en over de verschillende activiteiten van het zieken-
huis daarin.

Dinsdag 30 oktober is het een drukte en gesjouw van 
de moeders met de kinderen, die nu hun kleintjes 
naar de nieuwe zalen brengen. Op de babykamer zit 
het al bijna vol als ik kom. Steeds weer maakt die
kamer veel indruk op me. De hummeltjes aan de
infusen en aan een stoomapparaat.

Moeders die er met engelengeduld bij zitten… op 
een krukje voor de tafel, dag en nacht… elkaar even 
afwisselend soms met oma of tante. De zaal begint 
ook vol te lopen. Hier zijn volwassen bedden, waar 
de moeders bij de kinderen slapen. 

Sommige ogen van vrouwen kijken moedeloos rond. 
Anderen lachen en hebben hun kinderen op schoot. 
Twee kleintjes kruipen over de grond. Ze willen
allemaal op de foto… en in het schermpje kijken hoe 
het er uit ziet…dolle pret om zichzelf te zien.

Er moeten nog een paar waterpunten worden
vernieuwd, de bestaande kranen lekken en water is
een kostbaar goed, vooral daar. ‘Madzi ndiwo
mankhwala’  (Water is een medicijn)  wordt er
gezongen bij de gezondheidpraatjes van de verpleeg-
kundigen en zo is het … 

Deze nieuwe afdeling zal veel goed doen aan de zieke 
kinderen in het St. Luke’s, aan hun ouders, maar ook 
aan de artsen en verpleging, want voor hen is het heel
motiverend.

We spreken hier dan ook onze dank uit aan de vader
van dokter Hans de Graaf, die, door middel van een
actie, de helft van deze verbouwingskosten heeft
gesponsord. Verder heeft onze stichting hiervoor een
grote bijdrage ontvangen van IMPULSIS. We zijn er 
ontzettend blij mee. Zikomo kwambiri aan allen die 
dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Ria Epping – van Laarhoven
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In memoriam Elly Holtrust In memoriam Elly Holtrust

Tijdens mijn bezoek in oktober heb ik met per-
soneel van het ziekenhuis veel emoties mogen
delen. We hebben de verhalen over Elly aan elkaar
verteld. Iedereen heeft het er moeilijk mee.
Elly heeft veel betekend. Haar huis stond altijd open
en iedereen was welkom. Het kon veel zijn voor haar, 
maar toch, ze had een groot hart waar veel liefde
in te vinden was en die liefde deelde zij onbaatzuch-
tig met de Malawianen. (v.l.n.r. op de foto): Saladi,
Maulidi (imam) en Mr. White, de drie moslimman-
nen, die jarenlang bij Elly hebben gewerkt, hebben
veel verdriet. Elly wordt door hen erg gemist.

Ria Epping –van Laarhoven

In memoriam ELLY  HOLTRUST
*3-12-1935 – † 5-8-2007

Elly Holtrust werd geboren 
op 3 december 1935 in een
gereformeerd gezin. Tijdens haar
studie geneeskunde aan de VU
koos zij vol overtuiging voor de
Katholieke Kerk. Ze vertrok in 1970 
als arts naar Malawi. Jarenlang 
werkte ze in het ziekenhuis van
Phalombe en zette vervolgens
een gezondheidscentrum op in
Chiringa, dat ze later met vertrouwen in
handen van de Malawianen 
gaf. In 1995 nam ze de taak
over van Adrie van der Maas als 

Senior Medical Offi cer en werkte in het St. Luke’s
Hospital tot 2001. Vanaf haar pensioen kwam ze
hier met grote regelmaat terug om als vrijwilliger
voor het AIDS preventie project te werken.
Maar door ziekte gedwongen, werden de periodes in 
Malawi steeds korter. Ze moest meer en meer van 
haar gezondheid inleveren. Met veel wilskracht bleef 
ze doorleven, tot in de allerlaatste dagen. 

Elly heeft vanaf het begin veel respect en waarde-
ring van de Malawianen gekregen. Niet verwonder-
lijk, ze was er met hart en ziel bij betrokken. Steeds 
wist zij de ontwikkeling van de Malawianen te stimu-
leren en velen kregen de kans een cursus te volgen 
in het buitenland. Trouw bezocht ze de ochtend-
bijeenkomsten op de polikliniek, waar men de dag

begon met gebed en zang. Ze was een voorbeeld
voor velen en deed mee met de Malawianen.
Ze bezocht de Anglicaanse kerkdiensten en
voerde ook vele persoonlijke gesprekken met
mensen die in de knel zaten of anderszins 
om aandacht vroegen.  Elly liet niet na het
St. Luke’s Hospital onder de aandacht te
brengen van organisaties en donoren. Op deze
manier werd er veel gerealiseerd om het ziekenhuis
de nodige steun te bieden. Elly gaf niet om uiterlijk 
vertoon, maar toen ze in 2002 Ridder werd in de
Orde van Oranje Nassau vond ze dit toch wel
heel leuk. Gastvrij als ze was mochten wij
(bestuur van onze stichting) steeds bij haar
logeren. Een warm en gezellig thuis was je deel. 
Veel hebben we van haar mogen leren. Ze had 
een heldere en scherpe kijk op de mensen, als 
ook op de projecten die er gerealiseerd moesten
worden. 

Op 10  Augustus 2007 hebben we haar hier in
Nederland, in Bilthoven, begraven. Op hetzelfde
moment werd Elly in Malawi met grote dankbaar-
heid en diep respect herdacht. Een viering in het St. 
Luke’s, op de open plek voor het huis waar ze heeft 
gewoond vanaf september 1995. Een ontroerende 
samenkomst met heel veel mensen uit de verre om-
geving, warme woorden, herinneringen, anekdotes 
en het verdriet dat samen werd gedeeld.  

Lieve Elly, dank voor alles wat je hebt gedaan voor 
de zieke èn gezonde Malawianen.

Rust in vrede.
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Specifi catie collectieve giften 

Giften tot € € 500,00

Apotheek Velserbroek, Velserbroek
Van Gastel Notarissen, Vlaardingen
Hoogendijk sport, Vlaardingen
Van Ommeren fotografi e, Woerden
Vrijzinnige geloofsgemeente, Renkum
Hervormde vrouwenvereniging, Olst
Tandartspraktijk Lijbrink, Vlaardingen
Verbakel Bouw, Wageningen
Diak. Evangelisch Luth. Gem., Woerden
Saturnus Apotheek, St. Willebrord
Diak. Leeuwerik, Raalte
Collectes februari, juni Kerk, Driehuis
Verjaardagsgeld, Hanna Jellema, Amsterdam

Giften van € € 500,00 tot € € 1000,00

Diak Cie. Rem. Gem., Voorst
Diak. SOW, Maarn / Maarsbergen
Marinelfonds, Dronten
Stichting Missiezending, Hem
Stichting Velsen voor de derde wereld,
Velserbroek
Missie Handwerkclub Langedijk,
Zuid Scharwoude

Giften van € € 1000,00 tot € € 2500,00

Apotheek Ledeboer, IJmuiden
Hofman Constructies, Vroomshoop

Giften van € € 2500,00 tot € € 5000,00

K. Beijer bv, Wierden

Giften van € € 5000,00 tot € € 10.000,00

Maria Strootfonds, Heemstede
Sticht. Bron van Leven, Hazerswoude Dorp
Afscheidsfeest W.J. de Graaf, Renkum 
Stichting IMPULSIS
(ICCO – Edukans - Kerk in Aktie)  Utrecht
In de collectieve giften is tevens begrepen 
een bedrag van 365,00 voor de actie
sponsor een bed.

Financieel overzicht 2007Financieel overzicht 2007

Inkomsten 2007:

Giften van onze donateurs 57.180,34
In deze giften zijn de jaarlijkse bijdragen via notariële
akten begrepen. Tevens zijn hierin de speciaal voor
bedsponsoring bestemde giften begrepen en een
legaat ad. € 907,00, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Uitgaven 2007:

Medicijnen via IDA gestuurd aan het St. Luke’s Hospital 48.791,57

Giften in contanten aan het St. Luke’s Hospital voor: 16.720,00
lokale aankoop van medicijnen, ondersteuning opknappen
kinderafdeling, ondersteuning opleiding van een St. Luke’s
medewerker, aankoop en transport (onderdeel) medische apparatuur.

Overige kosten zoals, onderhoud website, Kamer van Koophandel, 1.268,40
Bank- en Giro kosten, project Begeleidingskosten en administratie. 

Ook in 2008 zullen wij per kwartaal € 2.500,00 overmaken aan het
St. Luke’s Hospital voor de lokale aankoop van medicijnen


