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Geachte donateurs, lieve mensen,

Voor u ligt het bulletin van 2009. Er is hard gewerkt 
om er een mooi bulletin van te maken. Ik hoop dat 
het gelukt is. Graag zou ik wel eens willen weten 
of er mensen zijn die iets missen in het bulletin, of
commentaar hebben of het bulletin geheel anders 
zouden invullen. Graag horen wij dat, zodat wij 
het bulletin kunnen verbeteren. Het is het belang-
rijkste contact dat wij met de donateurs hebben.
 
Hoewel het eigenlijk niet in een voorwoord thuis-
hoort wil ik u op de hoogte stellen van de huidige 
slechte fi nanciële situatie van het St. Luke’s Hospi-
tal. Er is gewoon niet genoeg geld. De salarissen of 
noodzakelijke reparaties worden dan bijvoorbeeld 
niet of pas later betaald. Zelfs noodzakelijke medi-
sche apparatuur kan soms niet gerepareerd worden. 

Onze stichting is opgericht om hulp te verlenen aan 
het St. Luke’s Hospital. Onze prioriteit is altijd de
aankoop en verstrekking van medicijnen geweest. 
Dat zal ook in de nabije toekomst zo blijven. Andere 
verzoeken van Malawi zullen dus niet snel aan bod 
komen. Dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven.

Ik dank u voor uw steun aan het St. Luke’s Hospi-
tal in het verleden en in de toekomst. Zoals u zult
begrijpen zal uw steun onverminderd nodig blijven
in deze moeilijke fi nanciele tijden.

ZIKOMO KWAMBIRI (heel hartelijk bedankt)

André Brockhus (voorzitter)

Voorwoord

sche apparatuur kan soms niet gerepareerd worden. mm n t re rere d wwww ddeenn

Beste donateurs.

Het bestuur wil graag kennismaken met

enthousiaste mensen die het bestuur van

St. Luke’s Hospital willen versterken. De

bestuurszaken vragen relatief gesproken 

niet veel tijd. Wij komen een paar keer 

per jaar bijeen in de omgeving van

Utrecht. Verder communiceren we veel 

met mail. Bestuurservaring is niet vereist, 

wel het vermogen om in een team uw 

steentje bij te dragen. Op deze wijze krijgt 

u de gelegenheid om iets te doen voor

mensen die het heel hard nodig hebben.

Wij hopen dat er mensen zijn die contact 

opnemen met de voorzitter.

(zie mailadres op de achterzijde van het bulletin).
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In de schijnwerper

SUSANNAH WOOD

Lieve allemaal,

Ik ben aan het schrijven bij het geluid van de regen 
die op het dak tikt en koelte terug brengt in de lucht 
na een mooie, maar vochtige, ochtend. Het was een 
grote opluchting toen de regens uiteindelijk begon-
nen eind november, na een heter en vele droger
seizoen dan ik de laatste twee jaar heb meegemaakt. 
Alsof het gecompenseerd moest worden leken we 
een week van voortdurende regen te hebben onder-
weg naar Kerstmis - dat was niet alleen deprimerend 
maar ook een hindernis voor het noodzakelijke wie-
den van jonge maïsplanten.

Teveel regen veroorzaakte vorig jaar een magere 
oogst en veel mensen hebben al geen eten terwijl 
het nog drie tot vier maanden duurt voordat de maïs 
rijp is om geplukt te worden. De hele rijstoogst van 
een van de stafl eden van mijn huis is weggespoeld 
in Lake Chilwa. En er zijn al zorgen over de prijzen 
van maïs en brandstof voor dit jaar en de grote vraag 
heeft de kosten van kunstmest verdubbeld. Maar
ondanks dit tamelijk sombere plaatje is het land weer 
veranderd van bergen harde, rode aarde in een uit-
bundige weelde van groen.

Ik had mijn eigen boerenervaring toen ik me op 2e 
kerstdag ’s middags bij de leden van de Mother’s 
Union voegde om hun maïsveld te bemesten. We 
gebruikten lange stokken om naast iedere maïssten-
gel gaten te maken en strooiden kleine handen vol 

kunstmest in elk gat. 
Geen verschrikkelijk 
zwaar werk en de sfeer 
was geweldig, maar ik 
heb ontdekt dat ik van 
maïsbladeren uitslag 
krijg, dus ben ik dank-
baar dat mijn eigen 
voedselvoorraad niet 
afhankelijk is van eigen 
boerenarbeid.

Of het door de late regen of door de introductie van 
nieuwe, meer effectieve, behandeling komt weet ik 
niet, maar we hebben minder gevallen van malaria 
gezien dit jaar. Alleen in de laatste week zijn de aan-
tallen bij de kinderen toegenomen en de zaal van de 
kinderafdeling is slechts half zo druk als vorig jaar om 
dezelfde tijd. Ik maakte me zorgen over het weinige 
bezoek ten gevolge van grotere fi nanciële proble-
men, maar ik heb ontdekt dat de situatie hetzelfde is 
als in de vrije regeringsziekenhuizen dus ik denk dat 
er echt een vermindering van ziektes is. In bepaalde 
opzichten is het gelukkig dat de aantallen patiënten 
minder zijn, daar de president, nadat hij 2e Kerstdag 
afgeschaft heeft als vrije dag, vakantie heeft ingesteld 
vanaf 24 december tot 2 januari voor alle burgers.
Het personeel van het ziekenhuis hoort daar natuur-
lijk bij, hetgeen in de praktijk betekent dat minder
mensen dezelfde diensten moeten verlenen.

Ondanks dat ben ik zelf vrij geweest sinds 1e
Kerstdag. Ik had oproepdienst op Kerstavond 
en bracht de avond door  terwijl ik een handje vol
volwassenen, een miskraam, hersenvliesontsteking, 
wond verzorgen na een val van een fi ets, mogelijke 
dijbeenfractuur van een luidruchtige, plaatselijke
politieagent hielp. Het was wat interessanter omdat 
we het merendeel van de avond geen elektriciteit 
hadden. Vroeg op kerstmorgen bracht ik een bezoek 
aan de kraamafdeling om een van onze patiënten 
te zien die samen met mij deelnam aan de Mother’s
Union en aan het bevallen was. Ze had uiteindelijk 
een keizersnede later die dag.

Toen onderzocht ik een 20 - jarige die zei dat ze
verkracht was die nacht, evacueerde het meisje met 
de miskraam, bezocht nog wat andere patiënten en 
ging om half 9 ’s morgens naar de kerk, een half uur 
te laat maar zeker nog niet de laatste die aankwam. 
Ik bracht ’s middags nog een kort bezoek aan het 
ziekenhuis toen een patiënt overleed onderweg naar 
ons en de familie een ambulance wilde huren om het 
lichaam naar huis te brengen. En ik werd geroepen 
bij een kind die net een stuip kreeg. Maar ik heb het
gehaald om op tijd voor de thee op het Zomba
Plateau te zijn en heb de laatste twee dagen besteed 
aan heerlijke maaltijden en een prachtige wandeling 
met slechts wat onbelangrijke telefoontjes tussen-
door.  

De laatste paar maanden hebben we een aantal 
moeilijkheden gehad. We moesten een senior staf-
lid ontslaan in september. Zijn vrouw werkte bij het

Chilema Lay opleidingscentrum en werd gelijk met 
mij tot de Mother’s Union toegelaten dus kon hij in 
Malosa blijven wonen en samen met andere stafl e-
den ging ik nog vriendschappelijk met hem om. Daar-
om was het erg verdrietig dat hij een week geleden 
in het ziekenhuis is overleden. Een senior lid van de
kliniek wed onlangs geschorst i.v.m. een rechtszaak 
die te maken had met onbevoegde onderzoekproefjes.
En natuurlijk hebben we ook te maken met algemene 
gebeurtenissen - de waarde van het buitenlandse geld 
(en de donaties) is geweldig teruggelopen en brand-
stof kost hier meer dan in Groot-Brittannië.

Het onderwerp salarissen en toelagen is ook weer 
een groot probleem. Begin december weigerden de 
meerderheid van verpleegkundigen en mensen uit 
de kliniek vervangende of oproepdiensten te doen 
omdat ze vonden dat de fi nanciële compensatie niet 
genoeg was, vooral omdat de regering zijn tarieven 
verhoogd had. Gelukkig heeft een zeer gerespec-
teerde senior verpleegkundige ze ervan overtuigd het 
normale werk weer te hervatten, maar het probleem 
was niet echt uit de wereld. Er waren dagen dat ik 
me heel boos en teleurgesteld voelde over het zie-
kenhuisteam maar ook onder de indruk en dankbaar 
voor degenen die wel bereid waren tegen de menigte 
in te gaan ondanks de kritiek. Ik vind het ook on-
aangenaam en uitputtend deel uit te maken van een
management dat voortdurend ’’nee’’ zegt. Ik moet 
dan wel denken aan de vroegere vakbonden in
Engeland of aan de stakingen van de mijnwerkers of 
aan het meer recente gevecht voor ’lonen” en ik voel 
me alsof ik aan ’’de verkeerde kant” sta.

In de schijnwerper
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Het probleem is dat de stijgende toelagen zelfs
minder overlaten om het ziekenhuis te runnen en dan 
zouden niet de staf maar de patiënten hieronder te 
lijden hebben.

1 januari 2009

Een heel Gelukkig Nieuwjaar

Ik heb oproepdienst vandaag maar het is sinds 4 uur 
vanmiddag rustig geweest en de elektriciteit werkt 
(deze deed het gisteren niet van 3 uur ’s middags 
tot 9 uur ’s avonds) dus ik kan deze mail afmaken.
Ik hoopte dat ik kon schrijven over het bezoek van 
de vice-president aan het ziekenhuis vandaag maar 
hij kwam niet opdagen! We werden geïnformeerd dat 
hij zou komen om de zieken een hart onder de riem 
te steken en er werd hard gewerkt om het gras te
maaien en overal grondig schoon te maken.
Discussies tijdens de operaties gingen over pleidooi-
en die door mij gehouden zouden worden of hij het
ziekenhuis geld zou geven en als dat zo was voor
welk speciaal project we hem zouden overhalen!
Maar blijkbaar had hij familieverplichtingen dus haal-
de hij het niet. Hoewel ik ook hoorde dat hij bij een 
ander ziekenhuis verwacht werd!

In plaats daarvan is het een tamelijk gewone vrije 
dag. Natuurlijk enkele patiënten toegelaten en men-
sen die we opnieuw zagen. Bijzonderheden om de 
apotheek aan te vullen afmaken  morgen -dit was als 
order voor december bedoeld-maar we hadden geen 

geld om eerder te gaan. We hebben nu ook eigenlijk 
het geld niet maar we hebben ook geen latex hand-
schoenen, paracetemol of amoxilline meer! Allebei de
”sterilisatieapparaten” zijn gerepareerd dus kun-
nen we het operatielinnen weer steriliseren, dat 
moest met de hand gewassen worden omdat de
wasmachine weer kapot was. En de nieuwe elektri-
citeitsmeters van de huizen van het personeel zijn 
gelezen - vanaf deze maand betalen we onze eigen 
rekeningen! Ik geloof niet dat Malawi enig idee heeft 
van vakantie!

Een snel berichtje over echte vakantie. Ik heb 2
geweldige weken in oktober gehad toen er 2
vrienden op bezoek kwamen. We bezochten
verschillende plaatsen maar ook het Nyika Plateau in 
Noord - Malawi dat echt zo geweldig was als ieder-
een zegt. We zagen er zelfs een luipaard. Het was 
mijn eerste ervaring van een echte vogelkijkvakantie - 
interessant op veel gebieden! En zoals velen van jullie 
weten kwam mijn moeder een maand in november.
Het was niet echt vakantie voor ons beiden maar 
we hebben een fantastisch weekend op het Zomba 
plateau doorgebracht, zijn een dagtrip wezen maken 
naar de theeplantages en naar Mulanje en brachten 
een nacht door bij het meer. Zij heeft veel tijd be-
steed, (zelfs het grootste deel van haar verjaardag) 
aan  het werken aan de jaarrapporten van het zieken-
huis. Maar voor mij  waren haar gezelschap en steun 
zelfs waardevoller.

Zo, tot slot een bericht over het jaarrapport van 2006-
2007. Veel dank voor al de positieve antwoorden 
en getoonde interesse - ik ben hierover aangenaam
verrast. Voel je niet vervelend als je niet alles gelezen 
hebt en probeer het ook niet. Je kan altijd het rapport 
van 2007-2008 nog lezen - dat zal spoedig klaar zijn!

Ik wilde nog een videobeeld meesturen van de
Mothers Union die hun tuin bemestten maar het is 
te veel dus heb ik maar in plaats daarvan wat foto’s 
toegevoegd. Je moet je het gezang en gelach maar 
voorstellen zo goed als je kan. Het is goed je te herin-
neren dat terwijl het wachten op regen, Kerstmis en 
zelfs op Nieuwjaar nu over is we nog steeds wachten 
op de oogst - een hongerig, actief wachten gevuld 
met tekens van nieuw leven en hoop.

Met veel liefs voor jullie allemaal,

Susannah

Charlotte van Kessel
 
Charlotte van Kessel heeft een co-schap (stage in 
het kader van de studie geneeskunde) gedaan in het
St. Luke’s Hospital. Zij heeft op eigen initiatief geld 
ingezameld en doet hieronder verslag aan haar
donoren van hetgeen ze met het geld gedaan 
heeft. Zij heeft ook hulp geboden aan de Malosa 
(de plaats waar het ziekenhuis staat) Community 
Based Organisation (MACOBA).

Op dat moment had ik geen idee wat ik kon verwach-
ten van de kaartverkoop, maar inmiddels weet ik dat 
ik daar heel wat van mocht verwachten. De kaartver-
koop heeft uiteindelijk € 1842,- opgebracht. En dat 
dankzij jullie hulp!

Gedurende het afgelopen jaar is de kaartverkoop-
actie uitgebreid met allerlei andere zaken en al met 
al is het een heel project geworden. Omdat de acties 
zo goed liepen, heb ik uiteindelijk besloten toch zelf 
naar Malawi te gaan. Op die manier kan er denk ik 
het beste zorg worden gedragen voor de middelen 
en medicijnen.
 
Ik heb in de periode voor vertrek veel contact gehad 
met Susannah Woodd, de dokter in het St. Luke’s 
Hospital. We hebben uitgebreid besproken wat er op 
dit moment noodzakelijk is in het ziekenhuis, en wat 
ik daar met het ingezamelde geld in kon betekenen.
Na aankomst in Malawi hebben we gekozen om de 
uitvoering van Infectie & Preventie aan te pakken.
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Het ziekenhuis heeft recent een negatieve score van 
de Malawiaanse overheid voor dit onderdeel gekre-
gen en het was dan ook zeker noodzakelijk om hier 
iets aan te doen.
 
Na overleg met Dr. Woodd, de hoofdzuster, 
een verpleegkundige en de administrator is er 
een lijst ontstaan met alle benodigdheden en 
de winkels waar deze spullen te koop waren.
We zijn 2x met een grote ambulance op en neer
geweest naar Blantyre (zakencentrum van Malawi) 
waar we alle spullen hebben ingekocht of besteld 
wanneer ze onvoldoende in voorraad hadden. Dit 
waren ontzettend leuke dagen en in 2 dagen hebben 
we alles kunnen kopen wat we hadden gepland.
 
Buiten alle spullen die we in Malawi hebben gekocht, 
hadden we ook veel spullen meegenomen die we van 
tevoren van mensen of bedrijven hadden ontvangen. 
In de twee weken dat we in Malawi waren, hebben 
we deze spullen naar de verschillende bestemmin-
gen gebracht. Bijvoorbeeld pennen en potloden voor 
de Likwenu Primary School, waar we een rondleiding 
hebben gehad en zijn toegezongen door de kinderen.
De Aerochambers voor het ziekenhuis, die tijdens de 
overdracht ’s ochtends uitgebreid aan alle artsen zijn 
getoond.

Daarnaast hadden we ook een deel van het geld opzij 
gezet voor hulp aan MACOBO. Zij hebben 5 nieuwe 
fi etsen gekregen om zo het bezoek aan de patiënten 
te vergemakkelijken.

Zo zijn we op de fi ets naar afgelegen dorpjes
gegaan om te kijken wat daar momenteel de pro-
blemen zijn waarmee de homebased care workers
worden geconfronteerd bij hun patiënten. Onder 
andere tekorten aan kledij / dekens, pijnstillers voor
de chronisch zieken en voedsel. Het was daarom
extra fi jn dat we MACOBO een hele grote koffer met 
kleren en een tas vol medicijnen konden overhan-
digen. De MACOBO-coördinators hebben uitgere-
kend dat ze met de verkregen medicijnen 6 maanden 
vooruit kunnen, wat toch een klein succes was te
noemen. Ik hoop zo een indruk te kunnen geven hoe 
het daar was en van alle goede dingen die we hebben 
kunnen doen met jullie hulp. Ik wil iedereen dan ook 
bij deze van harte bedanken, namens het St. Luke’s
ziekenhuis, MACOBO, Likwenu Primary School en ook 
namens mijzelf. Het is een ontzettend succe  geworden.

Charlotte van Kessel

Ria Epping-Van Laarhoven
neemt afscheid van de St. Luke’s Stichting
als koninklijk onderscheiden ridder.

Het bestuur van de St. 
Luke’s Stichting brengt u 
gemengd nieuws over ons  
gewaardeerde bestuurslid 
en secretaris Ria. Het goede 
nieuws is dat Ria tot onze 
grote vreugde  op 25 april 
2008 de koninklijke  onder-
scheiding Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau heeft 
ontvangen. Het spijtige nieuws is dat Ria helaas
vanwege gezondheidsredenen moet stoppen met
haar bestuursfunctie voor onze stichting . Als be-
stuurslid was ik aanwezig bij de Woerdense lintjesre-
gen. Burgemeester Schmidt speldde Ria ’s morgens 
na een gloedvolle opsomming van haar activiteiten 
de onderscheiding op, in aanwezigheid van haar 
man en toeverlaat Ton, haar kinderen en kleinkinde-
ren, en een aantal zeer goede vrienden waaronder
ex-Malawi-consul Henk Munnich. Het gezelschap 
gedecoreerden was 15 mensen  groot; van hen 
was Ria de enige ridder! Na de ceremonie werd het
gebaar van Hare Majesteit verder gevierd met een 
heerlijke lunch voor een besloten groep familie en 
vertrouwelingen. Ria heeft zich vanaf 1988 met
tomeloze energie en volledige onbaatzuchtigheid
ingezet voor Malawi en voor de stichting. Naast haar 
activiteiten voor de St. Luke’s Stichting heeft ze de 
Stichting Samaritan  opgezet, die zich inzet voor wezen 

en straatkinderen in de stad Blantyre (Zuid-Malawi).
Over haar ervaringen in het St. Luke’s Hospital 
schreef ze het boekje “Afrika Loopt”: een treffende 
beschrijving van de dagelijkse gebeurtenissen in het 
ziekenhuis, dat velen van u waarschijnlijk gelezen 
hebben en ook nog via onze website verkrijgbaar is.
Andere activiteiten van Ria zijn of waren be-
stuurslid en periodes voorzitter van de Rotary
Woerden, bestuurslid Rabobank, vanaf 2001 vrij-
williger Amnesty International, in 2002 bezoeken 
en ondersteuning van terdoodveroordeelden in de
gevangenis in Texas (USA), en het bestuurslidmaat-
schap van de Studentenekklesia in Amsterdam.  

Als stichting zijn wij ontzettend trots op Ria.
We hebben al die jaren haar toewijding, door-
zettingsvermogen en stimulerend enthousiasme
meegemaakt en zijn haar daar namens het be-
stuur enorm dankbaar voor. Haar grote interes-
se in de andere mens en haar sterke en warme
communicatieve vaardigheden zorgen voor een 
grote kennis van zaken en relevante deskundigheid, 
waarmee ze een pijler voor het bestuur is geweest.

Ria, namens je collega-bestuursleden: nogmaals 
fantastisch gefeliciteerd en ZIKOMO KWAMBI-
RI KWAMBIRI voor het vele en vruchtbare werk 
dat je voor de stichting en Malawi hebt verzet!! We
hopen dat je er met veel positieve gevoelens op 
kan terugzien en geniet van de rust die komen gaat.

Theo Zijp

Afscheid Ria Epping
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Specifi catie collectieve giften 

Giften tot € € 500,00

Apotheek Velserbroek, Velserbroek
C.J. Rood, brood & banket,
Noord Scharwoude
Tandartspraktijk AlJC Heck Sauna
en zwemschool Arons, Vlaardingen
Verbakel Bouw, Wateringen
Apotheek Hogendorp, Vlaardingen
Stichting Trivium zorggroep te Borne
Tandartspraktijk Lijbrink, Vlaardingen
Administratie en adviesbureau Marcom,
Rotterdam
Diak. Evangelisch Luth. Gem., Woerden
Stichting Bas geeft, den Haag
Diak. Prot. Gem., Olst
Restant actie W.J. de Graaf te Renkum i.v.m. 
afscheid huisartsenpraktijk

Giften van € € 500,00 tot € € 1000,00

Diak. Cie. Rem. Gem., Apeldoorn
Actie Hennie Burggraaff, Hilversum
Missie en ontwikkeling, Amsterdam
Missie handwerkclub, Langedijk

Stichting Velsen (voor de derde wereld),
Velserbroek

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

Apotheek Ledeboer, IJmuiden
Diak. SOW, Maarn / Maarsbergen
Stichting Marinelfonds, Dronten
Stichting Missiezending, Hem

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

Rotary te Woerden
Stichting Rotary, Kamerik

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

Sticht. Bron van Leven, Hazerswoude Dorp

Giften van € € 10.000,00 en hoger

Maria Strootfonds, Heemstede

Financieel overzicht 2008Financieel overzicht 2008

75.853,00

37.977,00

22.500,00

2.393,00
 

328,00

Inkomsten 2008:

Giften van onze donateurs
In deze giften zijn de jaarlijkse bijdragen via notariële
akten begrepen.

Uitgaven 2008:

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

Giften in contanten aan het St. Luke’s Hospital voor:
Lokale aankoop van medicijnen, ondersteuning voor 
reparaties van gebouwen en aan apparatuur van de 
St. Luke’s Hospital 

Kosten zoals onderhoud website, Kamer van Koophandel,
drukkosten bulletin e.d. 

Kosten betalingsverkeer

De inkomsten en uitgaven zijn afgerond op hele Euro’s.

€

€

€

€

 

€
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Schenking via een notariële akte

Schenking via een notariële akte

Hierdoor heeft u (en het St. Luke’s hospital Malawi) 
een voordeel doordat de fi scus meebetaalt.

U kunt zelfs meer schenken zonder dat het u geld 
kost. Als u namelijk via een notariële akte aan ons 
een schenking doet betaalt de fi scus tot 52 procent 
mee. 

Hoe gaat dat in z’n werk.
U spreekt af dat u jaarlijks een bedrag aan het St.
Luke’s Hospital zult schenken. Dit moet dan wel worden 
afgesproken voor een periode van minimaal vijf jaar. 
Uw afspraak wordt vastgelegd in een notariële akte.

U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt geven.

Het bedrag van deze schenking is ieder jaar
aftrekbaar van uw inkomen. Zo betaalt de
fi scus tot 52 procent van de schenking (afhan-
kelijk van het tarief waarin u belasting betaalt).

Als uw gift meer is dan € 200,00 op jaarbasis dan
betalen wij de kosten van de notariële akte.

Geïnteresseerd? 
Vul de briefkaart op de achterzijde van dit bulletin in 
en wij nemen contact met u op.

Rosemarijn Bolweg

Rosemarijn Bolweg, verslag co-schap:
01-05-2008 t / m 01-08-2008

Als onderdeel van mijn co-schappen aan de
Universiteit van Amsterdam heb ik drie maanden een
co-schap gelopen in het St. Luke’s Hospital. 

Samen met een mede-coassistent die in een andere 
stadje zou gaan werken reisde ik vanuit Nederland 
naar Malawi. We vlogen op de hoofdstad Lilongwe
en vandaar uit reisden we naar het zuiden. In
Lilongwe kregen we het advies per minibus te reizen. 
Hier keken we wel van op; in onze reisgids stond dat 
het reizen per minibus werd afgeraden. Deze busjes, 
ook wel ”rijdende doodskisten” genoemd, zouden te 
slecht onderhouden zijn en de bestuurders hielden 
zich niet aan de maximum snelheid, met alle gevol-
gen van dien. Na wat wikken en wegen besloten we 
de gok toch maar te nemen en vertrokken we voor 
een enkele uren durende rit in een overvolle bus. Het 
werd inderdaad een zenuwslopende rit. De deur van 
het busje viel er af en toe uit als mensen in- en uit-
stapten, niemand leek zich hier echter druk om te 
maken en de buschauffeur zette de deur steeds weer 
keurig terug. 

Daarnaast voerde de bestuurder van de bus af en 
toe een wedstrijd met andere bestuurders als deze 
hem wilden inhalen. Hij probeerde dit inhalen dan te
voorkomen door vol gas te geven. Dit alles onder
instemmend gejuich van de medepassagiers.

Aangekomen bij het St. Luke’s Hospital kreeg ik
direct het idee in een totaal andere wereld terecht te 
zijn gekomen. De minibus zette mij af op een zand-
pad dat naar het ziekenhuis leidde. Op de weg naar 
het ziekenhuis was ook een klein marktje. Er werden 
wat verse groenten verkocht en vlees van dieren die 
ter plekke geslacht werden. Een slager kwam op de 
fi ets aan met een nog levende geit achterop die hij 
op zijn zij op de bagagedrager gebonden had. Ik 
werd nageroepen door nieuwsgierige kinderen die 
”mzungu” riepen en dan lachend naar mij wezen. La-
ter begreep ik dat ”mzungu” blanke betekent. In het 
ziekenhuis zou ik worden ontvangen door de Engelse
tropenarts en de andere co-assistent die er al werkte 
en die ik zou gaan vervangen. Die ochtend bleken
beiden afwezig te zijn. In afwachting van hun komst 
heb ik mij toen bij het ziekenhuis met mijn bagage 
onder een boom geïnstalleerd. Na enige tijd werd ik 
gebeld door de co-assistent die al in het St. Luke’s 
Hospital werkte. Ze klonk jachtig en vertelde net 
hechtdraad te zijn gaan kopen in een naburig dorp 
omdat het al dagen op was.
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Rosemarijn Bolweg

De dagen, weken erna moest ik erg wennen. Het werk 
was zo anders, er werden andere medicijnen gebruikt, 
de middelen om diagnoses te stellen waren veel
beperkter, de verantwoordelijkheid vaak overweldi-
gend. De eerste dag had ik direct de verantwoorde-
lijkheid over 35 zieke kinderen terwijl ik in Nederland 
nauwelijks een kennismakingsgesprek met de ouders 
van een kindje alleen mocht doen. Daarnaast was het 
contact met thuis vaak beperkt door een krakende, 
echoënde telefoonlijn of  een stroomstoring.

Halverwege mijn co-schap kwam er een omslag. Ik 
had opeens de smaak te pakken. Genoot van de
eigen verantwoordelijkheid, het zelf kunnen nemen 
van beslissingen. Deed veel nieuwe praktische vaar-
digheden op. Ik kon beter met teleurstellingen om-
gaan. Veel dingen konden gewoon niet of lukten niet, 
ook niet na grote inspanning. Dit had soms te maken 
met het gebrek aan middelen maar ook met een cul-
tuurverschil. De westerse geneeswijzen werden niet 
altijd gewaardeerd door de lokale bevolking waar-
door ik soms ook een -levensreddende- behandeling 
niet kon uitvoeren omdat een patiënt er niet in geloof-
de en de behandeling weigerde. Ik kon me hier beter 
bij neerleggen en doorgaan met iets anders, wat wel 
werkte.

Ik had in de buurt ook meer mensen leren kennen, 
het grootste deel andere co-assistenten en tropen-
artsen. We gingen in de weekends veel samen op 
stap en bezochten het meer, wandelden over Mount 
Mulange en gingen op safari. Ook door de week,
’s avonds, spraken we af en gingen dan ergens met 

z’n allen eten of gingen bij elkaar op bezoek. 
Ik kan dan ook terugkijken op een geslaagd co-schap 
waarin ik veel geleerd heb. Op het medische vlak heb 
ik vooral praktische vaardigheden opgedaan, bijvoor-
beeld op de operatiekamer. Het cultuurverschil heeft 
de meeste indruk op me gemaakt. Hoe ga ik daar 
mee om? Hoe los ik de dilemma’s op die ik hierdoor 
tegenkom? Ik denk zelf ook anders te zijn gaan kijken 
naar culturele verschillen in Nederland omdat ik heb 
ervaren hoe lastig het is zelf in een minderheidsposi-
tie te verkeren.

Rosemarijn Bolweg 

Report on Christina Yoyola

Report on Christina Yoyola

Christina is now reaching the end of her fi rst year of 
a 2 year upgrade course to achieve a diploma in nur-
sing and midwifery. 

During this year she has been in a class of 22
students based at the Lilongwe campus of the
Kamuzu College of Nursing. She has been prima-
rily learning about ward management with tutori-
als at the college and placements at neighbouring
Kamuzu Central Hospital. During the placements she 
has learnt from the ward in-charges about allocati-
on of duties, drug management and supervision of
junior staff. She has learnt more about teaching and 
supervising students and has had responsibility for 
1st year degree students on the wards. She has also 
had classes in statistics, particularly related to medi-
cal research. 

Throughout the year she has lived off-campus 
with the other female members of her class. She is
collected by bus at 6.30 am and taken to the hospi-
tal for handover at 7.10 am. When the working day
fi nishes at 5pm she stays at the college to use the 
library facilities and get food from the canteen. A bus 
takes her back to the residence at 9pm. 

There has been continuous assessment throughout 
the year in the form of assignments, tests and ward 
assessment. This will make up 40% of her fi nal grade 
for the year. The other 60% comes from the fi nal year 
exams which she takes in a few weeks time. When 

asked how she has performed so far she modestly 
replied ‘fi ne’. When pressed further she accepted 
that she has performed above average and her conti-
nuous assessment would be graded as a credit. 

Next year the class moves to the campus in
Blantyre where they will learn more about actual
nursing and midwifery skills; for example how to
carry out vacuum extractions (vacuum verlossing). 
She admits that she is missing maternity where 
she spent the last few years working and is looking
forward to this aspect of the course. 

The photo is ta-
ken outside the li-
brary at the nursing
college in Lilongwe. 
She was very posi-
tive about the library 
which is well-stoc-
ked. However, she 
did complain about 
the lack of compu-
ters – only 13 for a
college of over 500 
students! And all as-
signments must be 
typed.

Dit is een project van

ROTARY Club Woerden.
j t anan
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St.  Luke’s HospitaalSt.  Luke’s Hospitaal

Stichting St. Lukes Hospital MalawiStichting St. Lukes Hospital Malawi

Ja, stuurt u mij meer informatie over de kosteloze
notariële schenkingsakte

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Aan onze donateurs:

’’Blijft u ons ook in 2009 weer steunen?’’

ZIKOMO KWAMBIRI

Stichting St. Luke’s Hospital - G. IJdema (penningmeester)
Geelvinkbaai 58 - 2904 BC  CAPELLE a /d IJSSEL

Inzenden voor 1-4-2009 s.v.p.

Als
Briefkaart
Frankeren


