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Geachte donateurs, lieve mensen,

Voor u ligt het bulletin van 2010. Wij hopen dat dit
bulletin u voldoende informatie geeft over de soms moeilijke
omstandigheden in het ziekenhuis en ook waarom het zo
belangrijk het is om mensen in zo’n arm land aan medicijnen 
te helpen. Daarnaast kreeg het bestuur van onze stichting
te horen dat er in december vorig jaar een gewapende 
overval was geweest op het geldtransport vanuit Zomba.
Er was geld buitgemaakt dat bestemd was om de maand-
salarissen van het personeel van het St. Luke’s en de
Health Centres uit te betalen. Omdat de meeste werknemers 
(ca. 200) geen bankrekening hebben, worden zij contant
uitbetaald. Het ziekenhuis kon dus nu geen salarissen
betalen. Het gestolen bedrag was circa € 16000.--. Er was 
geen verzekering. Een vreselijke situatie voor de mensen. 
Ze verdienen al heel weinig en als dat ook nog weg valt!!!!! 
Een noodoproep van het ziekenhuis en van donateurs
heeft erin geresulteerd dat wij bijna het volledige bedrag
aan het St. Luke’s konden overmaken. Met name Hanna
Jellema en Charlotte van Kessel (oud-Malawigangers) en de 
heer Beijer hebben hun netwerk aangesproken en/of veel
bijgedragen.

Onze stichting is opgericht om hulp te verlenen aan het
St. Luke’s Hospital. Onze prioriteit is en blijft altijd de
aankoop en het transport van medicijnen. Dat zal ook in 
de toekomst zo blijven. Wij vonden deze situatie echter zo
verdrietig dat wij, gelukkig met grote hulp van een aantal
donateurs, iets konden doen.

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

ZIKOMO KWAMBIRI
(heel hartelijk bedankt)

André Brockhus
(voorzitter)
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Anthony Chilembwe Directeur St. Luke’s

Een dag uit het leven van de ziekenhuisdirecteur
van St. Luke’s Hospital.

Regelmatig start de dag doordat je vroeg uit bed wordt
gebeld met de vraag van de receptie of een van de
ambulances verhuurd kan worden voor het thuisbrengen
van een overledene, of dat een traditionele vroedvrouw 
om vervoer vraagt om een bevallende vrouw naar het
St. Luke’s te brengen. Om 6.30 uur sta ik op om zeker te zijn
dat ik om 7.30 uur op tijd ben voor het ochtendgebed. Als 
ik dan bij het kantoor aankom, staan er vaak al heel wat
personeel, patiënten of leveranciers te wachten op mijn 
diensten. Als het niet dringend is, verzoek ik ze toch even te 
wachten tot na het ochtendgebed. Ook neem ik normaliter 
niet op als mijn telefoon tijdens het ochtendgebed trilt bij een 
oproep, want het is ongepast om gestoord te worden tijdens 
het contact met God. Raar genoeg lijken de bellers niet erg 
onder de indruk van ons ochtendgebed, ze willen gewoon 
snel geholpen worden. Na het gebed komt er dan ook van 
alles tegelijk op me af! De belletjes zijn soms crediteuren die 
betaald willen worden en die ik niet direct kan antwoorden en 
soms liever ook niet terug zou bellen. Vaak moet ik ze vragen 
nog even geduld te hebben… 

In het kantoor staat dan al een rij werknemers, al dan 
niet op afspraak, met uiteenlopende verzoeken als een
noodvoorschot op het salaris, of een verzoek om de ambu-
lance te huren om een ziek familielid naar het ziekenhuis te 
brengen. Terwijl je nadenkt over wat je kan bieden is er een 
klop op de deur, en bij het zien van die persoon realiseer ik 
me dat het de apotheekmedewerker is, die met een lijst be-
nodigde medicijnen als noodbestelling aankomt. Vragen, ver-
zoeken, geld, problemen: er lijkt geen einde aan te komen…  

Ik check de fi nanciën 
en besef dat dit voor 
de noodbestelling te 
kort is. Gosh!!!!!! Terwijl 
ik alternatieve bekosti-
ging overweeg krijg ik 
een telefoontje van de 
District Health Offi cer 
met verzoek om bepaal-
de informatie.
Nog zo’n oponthoud, maar gelukkig weet ik
dit te delegeren aan een kantoormedewerker. 

Dan maar samen met een ander lid van het management 
team de fi nanciële situatie bekijken.  Ik doel hier op dokter 
Susannah Woodd, maar weet niet of ze nu op de afdeling is 
want ze had hoofdpijn, ondanks dat ze zelf in het medisch 
bedrijft werkt…

Het is ondertussen 16.00 en ik heb nog maar 30 minuten
kunnen besteden aan andere administratieve en planmatige 
taken. Als het dan tijd is om naar huis te gaan, ligt er nog 
steeds veel inkomende post op mijn verwerking te wach-
ten, terwijl ik van sommigen de mate van urgentie niet heb
doorgekregen. Uiteindelijk moet ik de beantwoording van 
mails soms noodgedwongen uitstellen tot de volgende dag 
of ga ik er toch maar even voor zitten, accepterend dat het 
weer eens laat wordt, met in mijn achterhoofd dat ook al onze 
weldoeners en donoren graag van ons horen en hun mails 
beantwoord willen zien.

Al deze uitdagingen maken dat ik het toch een heerlijke baan 
vind, waarbij ik mezelf motiveer en tevreden stel met het
grote aantal problemen dat ik dan toch weer wèl heb kunnen 
oplossen, naast de problemen waarbij dit niet het geval was. 

Met hartelijke St. Luke’s - groeten, en u allen het allerbeste 
wensend,

Anthony Chilembwe, ziekenhuisdirecteur St. Luke’s Hospital

Anthony Chilembwe Directeur St. Luke’s
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Susannah Woodd (arts St. Luke’s) Susannah Woodd (arts St. Luke’s)

Beste allemaal,

Er is veel gebeurd de afgelopen 
maanden. Van groot belang voor 
Malawi waren de verkiezingen (de 4e 
democratische verkiezingen in de ge-
schiedenis van Malawi) gehouden op
19 mei. Het is u vergeven dat u geen 
weet had van deze verkiezingen.
Ik denk dat verkiezingen welke rustig
verlopen en waarbij een president
herverkozen wordt geen grote 
nieuwswaarde hebben. Het was 
enigszins spannend de weken
voorafgaand aan de verkiezingen, omdat de belang-
rijkste oppositiekandidaat door de verkiezingscommis-
sie was uitgesloten om campagne te mogen voeren om-
dat hij in het verleden al twee perioden president was 
geweest en volgens de grond wet niet opnieuw mee 
kon doen als kandidaat. Hierdoor ontstonden enige
gewelddadigheden maar dit werd snel de kop ingedrukt
door de leiders van zijn partij. Het campagnevoeren was
amusant. Straten vol dansende mensen gekleed in
propagandablauwe omslagdoeken, T-shirts en petten.
Iedereen kende de liederen, er was zelfs een muziekvideo.

Het leven in het ziekenhuis ging zo zijn gangetje. Een
belangrijke nieuwe ontwikkeling was de ingebruikname van 
een laboratoriumapparaat voor het bepalen van de CD4-
telling. Deze telling is van belang om te beoordelen hoe het 
immuunsysteem door HIV wordt aangetast. Hierdoor kan 
het moment bepaald worden waarop gestart moet worden 
met antivirale medicijnen en of de behandeling werkt. Het is
fascinerend om te zien dat patiënten, hoewel ze er nog

gezond uitzien en klinisch gezien niet in aanmerking komen 
voor behandeling, toch een ernstige onderdrukking heb-
ben van hun immuunsysteem. We doen ook mee aan een
onderzoek om baby’s te testen of zij HIV-positief zijn.
Eerdere testen voor volwassenen waren onbetrouwbaar voor 
kinderen onder 18 maanden. Recente studies in Zuid-Afrika 
hebben aangetoond dat wanneer de behandeling gestart 
wordt voordat hun immuunsysteem wordt onderdrukt zij
een betere overlevingskans hebben. Om nu in een vroeg
stadium te kunnen testen is fantastisch.

Ondanks deze hightech en dure programma’s is het nog 
steeds een worsteling om voldoende essentiële medicijnen 
en andere middelen in voorraad te hebben. Op het mo-
ment is een belangrijk antibioticum niet op voorraad en ook 
geen chloor, infuusvloeistof of spuiten. Hopelijk kunnen we
aankomende week weer wat nieuwe medicijnen kopen als we 
voldoende geld hebben.

Een van onze twee ambulances is enige weken in de
garage geweest omdat we geen geld hadden om de nieuwe
onderdelen te betalen. Ook konden we de afgelopen
twee maanden de verpleegkundigen geen vergoeding
geven voor hun  gedraaide diensten en er is geen toner voor 
de printers en fotokopieapparaten… en zo kan ik nog even 
doorgaan.

Maar ik heb een geweldig gedreven medisch team.
Recent uitgebreid met 3 nieuwe enthousiaste intern clinical 
offi cers. Enkele weekenden geleden zijn we een voor een dag 
naar het Lake Malawi geweest waar we in een huisje van het
Bisdom ’s ochtends een nascholing hebben gehad met
goede discussies over hoe we de zorg in het ziekenhuis
kunnen verbeteren. ’s Middags hebben we gezwommen of 
anderen geleerd te zwemmen. Het gezicht van een van de 
clinical offi cers stond op onweer toen ik hem aanmoedigde 
om iets verder te waden. Maar een uur later schreeuwde hij: 
“dokter ik kan zwemmen! (ondersteund door een hand van 
een Nederlandse coassistent)”.

Verder ben ik betrokken bij kerkactiviteiten en bij activiteiten 
van de vrouwenbond. Voor het bisdom was de installatie van 
de nieuwe bisschop een hoogtepunt. Brighton Malasa is zijn 
naam. En op een zeer warme dag in het bijzijn van de Presi-
dent heeft dit plaatsgevonden.

Tot zover wat nieuws uit Malawi.

Hartelijke groeten en bedankt voor uw ondersteuning het
afgelopen jaar,

Susannah
Arts St. Luke’s HospitalHoHospspitHo p titall
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Malawi - St. Luke’s  facts en fi gures!

 St. Luke’s heeft 34 bedden voor vrouwen die gaan bevallen 
of zijn bevallen. In het betreffende jaar zijn er 1689 kinderen 
geboren, een toename van bijna 300 ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Dit heeft te maken met het positieve feit dat meer 
aanstaande moeders ervoor kiezen om in het ziekenhuis te 
bevallen. 

Het St. Luke’s heeft 2 operatiekamers.
Het aantal verrichtingen is licht gestegen. 

Tuberculose is nog wijdverbreid in Malawi. Het St. Luke’s 
maakt sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw deel uit van 
het landelijke tuberculoseprogramma, dat ondersteund 
wordt door de overheid.  Elke nieuwe TB-patiënt ligt twee 
weken op zaal en blijft daarna onder ambulante behandeling.
De TB-test en behandeling worden bekostigd door de 
overheid, maar de patiënt moet wel een bepaalde bijdrage
betalen aan het ziekenhuis. Dit is voor sommige patiënten 
een drempel om zich te laten behandelen. Iedereen met 
TB wordt geadviseerd om zich te laten testen op HIV. Het 
aantal TB-patiënten is toegenomen van 224 naar 267. Hoe
tegenstrijdig dit ook klinkt, het is een positieve ontwikkeling. 
Steeds meer mensen laten zich testen, waarmee diagnosti-
ceren (en behandelen) mogelijk wordt.
 
De tandheelkundige afdeling wordt geleid door Mr. Matiya. 
Alle gebruikelijke tandheelkundige hulp wordt geboden - tot 
kleine kaakchirurgische ingrepen toe - maar er worden toch 
vooral kiezen getrokken. Er zijn maar liefst 52.350 patiën-

ten behandeld in de periode juni 2007 tot juni 2008, bijna 9x
zoveel als het jaar daarvoor. 

Op de afdeling radiologie is halverwege het jaar het rönt-
genapparaat kapot gegaan. Reparatie bleek niet mogelijk.
Patiënten die een röntgenonderzoek moesten ondergaan, zijn 
doorverwezen naar het Zomba Central Hospital, dat er alles 
aan heeft gedaan om de toeloop van patiënten op te vangen. 

Het St. Luke’s is in hoge mate afhankelijk van de halfjaarlijk-
se zending van medicijnen door de International Dispensary
Assocation (IDA). Deze zendingen worden gefi nancierd uit de 
donaties van onze Stichting. Het lokaal inkopen van medicij-
nen wordt nagestreefd, maar is niet altijd mogelijk. Medicijnen 
tegen TB en HIV worden gratis door de overheid beschikbaar 
gesteld. Ook middelen ten behoeve van geboortebeperking 
zijn gratis. 

Naast de voornoemde operationele afdelingen van het
ziekenhuis is er een uitgebreid HIV-programma opgezet
omvattende voorlichting en begeleiding van patiënten. 
Tot zover de beknopte samenvatting. Uit het rapport blijkt 
dat de gezondheidszorg in Malawi op een  laag peil verkeert.
De overheid doet in samenwerking met de hulporganisaties 
er alles aan om de situatie te verbeteren. De overgrote meer-
derheid van de mensen leeft echter onder de armoedegrens 
en is analfabeet; er is nog een lange weg te gaan. Hulp is
bijzonder hard nodig. Het St. Luke’s Hospital vervult een 
voortrekkersfunctie en is een baken van hoop.

Malawi - St. Luke’s  facts en fi gures!

Malawi – St. Luke’s  facts en fi gures!
Uit het jaarrapport van het St. Luke’s

Wist u dat:

Malawi 13 miljoen inwoners telt en een jaarlijkse
bevolkingsgroei van 2,2% heeft.

64% van de inwoners analfabeet is.

84% van de bevolking moet rondkomen van minder
dan 2 dollar per dag.

De gemiddelde levensverwachting 45 jaar is.

125 kinderen van de 1000 kinderen hun 5e levensjaar
niet bereiken.

Er slechts 2 artsen beschikbaar zijn per 100.000 inwoners.

35% van de bevolking ondervoed is.

Tuberculose nog wijdverbreid is. 

14% van alle inwoners HIV geïnfecteerd is.

Het jaarrapport 2007-2008 is onlangs verschenen. Het
omvat de periode juni 2007 tot juni 2008.  Wij hebben 
voor u de volgende informatie geselecteerd. Het St. Luke’s
Hospital in het zuiden van Malawi heeft 170 bedden.
Zo’n 28.000 mensen zijn afhankelijk van de medische hulp 
van dit ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt medisch geleid door 
dr. Susannah Wood en dr. D. Byanamukama. Deze laatste 
is tevens verantwoordelijk voor het onderzoek naar HIV. Het 
medisch team bestaat verder uit 5 Clinical Offi cers (bijna-art-
sen),  meerdere Medical Assistants en 2 verpleegkundigen. 
Het ziekenhuis heeft een druk bezochte polikliniek.

In de periode 2007-2008 is het aantal bezoeken substanti-
eel toegenomen tot 25.503 . De oorzaak hiervan ligt in het 
feit dat de mensen uit de regio het ziekenhuis steeds meer
vertrouwen als een plaats waar goede hulp wordt geboden. 
Het ziekenhuis heeft een mannen- , vrouwen-  en kinderaf-
deling. Er zijn aparte isolatiekamers voor TB(tuberculose)-
patiënten. In september 2007 is de nieuwe kinderafde-
ling geopend met meer bedden en verbeterd toezicht 
op de IC-zaal. Ook zijn de toiletfaciliteiten op alle zalen
vernieuwd en heeft het gebouw een nieuw dak gekregen. In 
totaal hebben in 2007- 2008 een kleine 5000 patiënten in het 
ziekenhuis gelegen, waarvan zo’n 7% overleden is.
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Specifi catie collectieve giften 

Giften tot € € 500,00

Administratie- en adviesbureau Marcom, Rotterdam
P.A. Korver, tandartspraktijk, Strijen
A.P. Bogaard, tandartspraktijk, Ridderkerk
Orthopaedic Vice, Arnhem
Verbakel Bouw, Wateringen
A.L.J.C. Heck, tandartspraktijk, Heeswijk-Dinther
Apotheek Velserbroek, Velserbroek
Hoogendijk Sport, Vlaardingen
Fotograaf Hans van Ommeren, Woerden
B+I  Groep, Zwolle
Diak. Evangelisch Luth. Gem., Woerden
Missiehandwerkclub, Langendijk
Opbrengst collecte, PVG de Rank, Olst

Giften van €  500,00 tot € € 1000,00

Diak. Cie. Rem. Gem., Apeldoorn
Apotheek Ledeboer, IJmuiden
Protestantse gemeente Maarn,
Ds. Holtrop, Ontmoetingskerk.
Stichting Missiezending, Hem

Giften van € € 1000,00 tot €  5000,00

Christelijk Koor Nebarecha, Utrecht
Stichting Marinelfonds, Dronten
Diaconale commissie, SOW, Maarn/Maarsbergen
Stichting Rotary, Kamerik
(ondersteuning opleiding Zr. Yoyola)

Giften van €  5000,00 tot €  10.000,00
Stichting Bron van Leven, Hazerswoude Dorp

Financieel overzicht 2009Financieel overzicht 2009

55.644,00

60.189,00

2000,00

1712,00
 

149,00

Specifi catie collectieve giften 

Inkomsten 2009:

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

Uitgaven 2009:

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

Giften in contanten aan het St. Luke’s Hospital voor de  
opleiding van verpleegster Yoyola (zie overzicht collectieve giften). 

Kosten zoals onderhoud website, Kamer van Koophandel,
drukkosten bulletin  ad 1487,50 e.d.  

Kosten betalingsverkeer

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

€

€

€

€
 

€
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Malaria

Malariaparasieten komen niet alleen bij de mens voor.
Naast de vier malariaparasieten die de mens infecteren, vindt 
men verschillende soorten malariaparasieten bij apen en 
andere zoogdieren (zoals knaagdieren) en ook bij vogels en 
reptielen. Die parasieten zijn echter normaal gesproken niet 
infectieus voor de mens.

Er zijn verschillende vormen van malaria bij de mens, die
veroorzaakt worden door vier verschillende soorten
malariaparasieten. De vier soorten die de mens infecteren 
zijn: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax,
       Plasmodium ovale, Plasmodium malariae.
In Malawi komt vooral de gevaarlijkste vorm
van malaria (Plasmodium falciparum) voor.

Breidt malaria zich uit?

In veel tropische landen is het aantal malariagevallen
weer toegenomen als gevolg van uiteenlopende oorzaken, zoals 
minder effi ciënte of ontbreken van malariabestrijding, migratie, 
slechte gezondheidszorg-infrastructuur, economische achter-
uitgang, etc. Daarnaast neemt resistentie toe van de muggen 
tegen bestrijdingsmiddelen en van de parasiet tegen genees-
middelen, waardoor bestrijding en behandeling bemoeilijkt 

wordt. Zo is de parasiet in grote delen van de wereld resistent
geworden tegen het effectieve en goedkope medicijn chlo-
roquine.
In Nederland hebben we in de periode 1970-2000 een sterke 
toename gezien in het aantal ‘import’ gevallen van mala-
ria doordat malaria wereldwijd is toegenomen en door het
toegenomen reizigersverkeer tussen Nederland en de (sub)
tropen. Er is veel speculatie over een mogelijke toename van 
malaria als gevolg van klimaatverandering (‘climate change’; 
‘global warming’; broeikaseffect).

Wat kan de St. Luke’s Stichting doen?

Zoals u weet betaalt de Stichting de aankoop van medicij-
nen. Een deel van het geld wordt besteed aan medicijnen om
patiënten met malaria te behandelen. Dit zijn antimala-
riamiddelen maar ook pijnstillers tegen de symptomen.
Hiermee wordt uw gift ook gebruikt om een van de belangrijk-
ste doodsoorzaken onder baby’s en peuters terug te dringen.

Website voor algemene informatie over malaria:
Malaria informatie RIWM

Malaria

Malariamug

Medicijnen

Naar aanleiding van de eind vorig jaar gehouden
actie om geld in te zamelen voor de bestrijding van 
malaria hieronder wat informatie over deze ziekte 
welke ook veel voorkomt bij de patiënten in het
St. Luke’s ziekenhuis. 

Malaria in Malawi

• 60% van de kinderen onder de 4 jaar is besmet met malaria

• Per 1000 kinderen onder de 4 jaar  komen per jaar

• 1038 ziekte-episodes voor door malaria

• 40% van de sterfgevallen onder de 2 jaar wordt

   veroorzaakt door malaria

Als mensen ouder worden neemt de ernst en het voorkomen 
van de ziekte af.

Malawi heeft een zeer goed klimaat voor de malariamug.
De overheid besteedt $ 2,7 miljoen voor de behandeling
van malaria per jaar. Hersenmalaria kan leiden tot minder 
begaafdheid Om malaria te bestrijden heeft de overheid van 
Malawi een programma dat bestaat uit: geïmpregneerde 
bednetten, het geven van antimalaria medicijnen in de zwan-
gerschap en behandeling van malariapatiënten. 

Wat is malaria?

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt 
door parasieten die via een muggenbeet in het lichaam
terecht komen. De mug is dus de overbrenger van de
parasiet van de ene mens (malariapatiënt) naar de andere. 

De parasiet is een ééncellig orga-
nisme, behorende tot de protozoën.
Het is dus geen bacterie of virus!

Er zijn vele soorten muggen, 
maar alleen muggen van het ge-
slacht ‘Anopheles’ kunnen malariaparasieten bij mensen
overbrengen.

In de mens vermenigvuldigen de malariaparasieten zich 
eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen. De
ziekteverschijnselen die bij malaria horen, zoals koude
rillingen, koorts, spierpijn en hoofdpijn, worden veroorzaakt 
door de parasieten die zich in het bloed vermenigvuldigen.
Deze verschijnselen zijn in het begin niet te onderscheiden 
van een griepaanval. Vandaar dat men tijdens of na een
vakantie in de (sub)tropen bij een ‘grieperig’ gevoel en koorts 
in de eerste plaats moet denken aan de mogelijkheid van een 
malaria-infectie.
 
Een infectie met malariaparasieten kan binnen enkele
weken tot de dood leiden als men niet behandeld wordt. Maar 
er zijn verschillende vormen van malaria, die een meer of 

minder ernstig ziekteverloop 
laten zien (zie hieronder bij de
beschrijving van de verschil-
lende malariavormen).
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De medicijntransporten.

Kortgeleden is er weer een zending medicijnen en medi-
sche benodigdheden naar Malawi verstuurd. De zendingen
gebeurden voorheen één á twee keer per jaar, waardoor
perioden met grote voorraden afgewisseld werden
perioden met met grote tekorten. Om hier meer continuïteit  in
te bereiken is de Stichting sinds ruim een jaar overgegaan 
een zending elke vier maanden. Het St. Luke’s Hospital is 
hier erg blij mee, want er zijn duidelijk minder perioden van 
tekorten.

Het gaat bij onze zendingen om uiteenlopende medicij-
nen zoals antibiotica, pijnstillers en ontstekingsremmers,
anesthesiemiddelen, antimalariamedicijnen maar ook om
zaken als infuusmateriaal, urinecatheters, handschoenen, 
verbandmaterialen, laboratoriumbenodigheden etc.

We gaan uit van een basisbestelling voor vier maanden, die 
we hebben opgesteld n.a.v. bestellingen uit het verleden.
Dr. Susannah Woodd, de arts die in het St. Luke’s
ziekenhuis werkt, geeft op verzoek van ons bestuurslid
Theo Zijp aan wat de eventuele aanpassingen en extra
wensen in de bestelling zijn. Op basis van deze gegevens 
en de fi nanciële mogelijkheden wordt hierna de bestelling
bij de stichting IDA (International Dispensary Association)
in Amsterdam gedaan. IDA maakt een prijsopgave voor de 
bestelling waarna de bestelling defi nitief wordt gemaakt. 

Het transport gaat als volgt. De meeste items worden per 
schip in een container door IDA naar Malawi verstuurd.
Dit gaat meestal via Rotterdam naar Durban (havenstad in 
Zuid-Afrika) en vervolgens over land naar de Malawiaan-
se stad Blantyre, waar het St. Luke’s de zending dan kan
ophalen. Sommige medicijnen (m.n. kleine hoeveelheden en 
de zgn. keep-cool items) gaan per luchttransport.

De keuze voor IDA is gebaseerd op de goede ervaringen
in het verleden, de (internationaal) zeer goede prijs/kwaliteit 
verhouding, de betrouwbaarheid en de korte lijnen die we in 
Nederland met IDA kunnen hebben. IDA is een internationale 
groothandel gespecialiseerd in medicijnen voor ontwikke-
lingslanden en op dit terrein een van de grootste organisaties 
ter wereld, met contacten vanuit alle continenten.

Met uw steun hopen wij daarom dat dit werk voortgezet kan 
worden.

Schenking per notariële akte.

In 2010 hebben wij weer de mogelijkheid geopend om
giften te doen via een notariële akte. De St. Luke’s stichting 
helpt u daarbij. Wij zorgen voor een gratis notaris en zijn u
behulpzaam bij het afwikkelen van de procedure. U spreekt 
zelf met de notaris af hoe hoog uw gift zal zijn. De notaris 
maakt een akte op. Op deze wijze kunt u uw gift aftrekken 
van uw inkomen. De fi scus betaalt op deze wijze gedeeltelijk 
mee aan uw gift. De belastingtelefoon kan u hierover infor-
meren.

Deze mogelijkheid is wettelijk toegestaan en meerdere
Stichtingen maken ervan gebruik. 

Het is een wettelijk vereiste dat u uw bijdrage dan wel voor 
een periode van minimaal 5 jaar vastlegt. Bij overlijden geldt 
deze termijn niet. Als u overlijdt, stopt de periodieke gift. 

Wij hopen dat een groot aantal mensen weer voor deze mo-
gelijkheid zal kiezen. 

U kunt uw belangstelling laten 
blijken met het kaartje dat u 
bij dit bulletin ingesloten vindt, 
of met een telefoontje, een 
email of een briefje aan het 
bestuur. Zie voor adressen de
achterkant van het bulletin.



16

Nieuw bestuurslid: Rob Verwater Nieuw bestuurslid: Yvonne Smits

17

Mag ik mij even voorstellen: 

Ik ben Rob Verwater en op het
moment dat ik dit aan het schrijven 
ben, 54 jaar oud maar dat zal
spoedig veranderen.

Ik ben al bijna 30 jaar getrouwd met 
Martha en wij hebben samen vier 
kinderen, Hessel van 26, Jelmer van 
23, Marthe van 20 en Siebe van 18.
Dus een rijk bezit vier gezonde kinderen en gezond is in
Nederland wat gemakkelijker dan in Malawi.
Ik heb een civiele, bouwkundige achtergrond en ben als
zodanig ook professioneel in deze sector werkzaam.
Op dit moment is dat het grootste gedeelte van het jaar in
Engeland, maar ik heb gedurende mijn werkzame leven in 
een groot aantal landen verdeeld over de 5 werelddelen
gewerkt.

Zo ook in een aantal landen in Afrika, echter niet in Malawi.
Gedurende mijn buitenlandse werkzaamheden nam ik altijd 
wel de tijd om wat van het land op te steken omdat ik geïnte-
resseerd ben in mensen en hun gewoontes. Dat is een van de 
drijfveren om in dit bestuur te gaan.

In 2005 kort na de Tsunami ramp ben ik als aanvoerder 
van een Nederlands Team, gesponsord door het Algemeen
Dagblad en Martinair, een maand naar Sri Lanka geweest om 
te helpen met de wederopbouw, met tien man een druppel op 
een gloeiende plaat.

Voor mij een ervaring om nooit meer te vergeten, je ziet dan 
echter ook hoe al het geld gegeven door mensen over de 
hele wereld wordt besteed en dat komt bij lange na niet
terecht op plaatsen waar het terecht moet komen. Verder 
ben ik de mening toegedaan dat je naast je maatschappelijke
carrière, ook een sociale rol moet vervullen die eigenlijk niets 
met je werk te maken heeft. Bestuurlijke ervaring heb ik denk 
ik genoeg: ik heb meer dan 30 jaar deel uitgemaakt van een 
voetbalbestuur, waarvan ruim 20 jaar als dagelijks bestuurs-
lid. Verder heb ik een aantal bestuursfuncties bekleed vanuit 
mijn werkzame achtergrond in diverse besturen, gerelateerd 
aan de bouwnijverheid. Zoals ik eerder schreef heb ik mij
verbaasd wat er aan de strijkstok blijft hangen bij hulporgani-
saties, wat ik absoluut niet prettig vind.

Dat is dus hier zeker niet het geval, we kunnen voor het
St. Luke’s bijna zeggen dat al het geld dat wordt gedo-
neerd voor 100% terecht komt bij de mensen voor wie het
bestemd is. Kortom, ik heb er zin in en hoop mijn steentje bij te
dragen om dit prachtige instituut misschien nog wat verder 
uit te bouwen.

Yvonne Smits

Mijn naam is Yvonne Smits,
52 jaar, woonachtig in Vlaardingen, 
getrouwd met Anton Huijer en
moeder van twee volwassen
kinderen, Marloes en Joost die 
in Utrecht studeren. Ik ben sinds 
kort bestuurslid van de Stichting 
St.Luke’s. André Brockhus heeft mij 
voor deze functie gevraagd.

Wij kennen elkaar van Rotaryclub Vlaardingen 80,
waarvan we beiden lid zijn.  

Ik ben directeur van een overkoepelende fi tnessorganisatie 
(de Vereniging Exclusieve Sportcentra), waarbij landelijk 80 
sport- en fi tnesscentra zijn aangesloten. Het is een drukke 
en veeleisende baan, waar ik met veel enthousiasme en
gedrevenheid invulling aan geef. Eén van de taken is het
coördineren van de actie Spin for Life, de grootste actie voor 
het goede doel in de fi tnessbranche zowel qua opbrengst als 
aantal deelnemers. 

Afrika is voor mij nog een onbekend gebied. Ik ken het
alleen van de verhalen en presentaties die regelmatig
worden gehouden op onze club, dus het feit dat ik bestuurs-
lid ben geworden van deze stichting is enigszins opmerkelijk.
Toch zal ik mijn uiterste best doen om een positieve
bijdrage te leveren vanuit de betrokkenheid die ik voel voor dit
prachtige project. Ik sta open voor alle bijdragen en sugges-
ties van allen die meer ervaring hebben dan ik. Ik besef dat ik 
nog veel moet leren, maar ik ga ervoor.
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Terugkeer naar St.  Luke’s

Bij het verlaten van het vliegtuig op Chileka vliegveld
(Blantyre) werd ik omgeven door de vochtige warmte van 
het regenseizoen. De volgende dag werd ik in de kerk 
met een stevige knuffel verwelkomd door mijn vriendin en
tevens  zondagsschoollerares Rhodina , en met uitroepen van
“Welkom terug dr. Woodd!” door de kinderen. En in het 
hele ziekenhuis klonk het de volgende dag “Welkom terug!”
en ook “Welkom thuis!”  Malawi maakt zijn reputatie voor een 
warm onthaal meer dan waar!

Terugkerend na drie maanden Britse winter sta ik weer
versteld van de schoonheid, de helderheid en kleurenpracht. 
De vogelgeluiden in de ochtend. Het lawaai van de kletter-
ende regen op de metalen daken. De rijkdom aan stemmen 
en het gelach. Ik realiseer me weer dat iedereen begroeten 
hier erg belangrijk is, en discussies (soms frustrerend)
tijdrovend zijn. En ben me weer zeer bewust van het
optimisme en vastberadenheid van de mensen hier.

In veel opzichten is het een genoegen geweest om weer
aan het werk te gaan. De Chief Clinical Offi cer, die mijn
taken waarnam toen ik weg was, is nu permanent
gestationeerd in St. Luke’s en vormt een grote steun.
We hebben op dit moment een aardig aantal Clinical
Offi cers, waaronder drie stagiaires. Allemaal hebben ze
een zeer goede attitude, zowel naar de patiënten als naar 
elkaar. Vier van onze verpleegkundigen hebben zojuist
verschillende trainingen afgerond, waardoor er voor het
eerst sinds ik hier ben op elke afdeling een geregistreerd
verpleegkundige aan het hoofd staat!

Één van de docentes van de 
verpleegstersopleiding valt
tijdelijk in als hoofdver-
pleegkundige en is erg gefocust op het verbeteren van de 
discipline en kwaliteit van de verpleegafdeling. Er is een grote 
motivatie om de patiëntenzorg te verbeteren.

Zoals altijd gaat dit gepaard met de vraag naar meer 
geld:  om meer clinicians die nacht- en weekenddiensten
willen draaien te betalen, en om meer en betere hulp-
middelen aan te kunnen schaffen. Wanneer ik klaag dat 
op een afdeling de temperatuur van de patiënten niet is 
gemeten, krijg ik te horen dat er geen thermometer op zaal
aanwezig is. De hoofdzuster heeft een lange lijst gemaakt
met spullen die nog nodig zijn, en zelfs als we die aan-
schaffen weet ik dat we ze over 6 á 12 maanden weer
moeten vervangen. Ons röntgenapparaat werkt nog steeds 
niet. Het is nu twee jaar geleden dat we begonnen met
tweewekelijkse tripjes naar het Zomba Central Hospital
om röntgenfoto’s te maken en nog steeds weet niemand wat 
er nu eigenlijk mis is met het apparaat.

Vervoer is de laatste weken een groot probleem. Één van
de twee landcruisers die we gebruiken als ambulance is
al bijna zes maanden uit bedrijf. We kunnen de kosten die
het onderhoud vergt niet betalen, en we zijn een beetje 
bezorgd dat het ook niet het geld waard is. Gedurende de 
laatste week zijn er drie andere voertuigen voor reparatie
weggeweest, en we proberen het te redden met de ene
ambulance. Als die ene wagen nodig  is om: patiënten te ver-
voeren voor röntgenfoto’s, personeel te vervoeren voor een 
supervisiebezoek aan een gezondheidscentrum en om 

noodbevallingen uit de omgeving naar het ziekenhuis te 
brengen, en dit alles op dezelfde ochtend, ontstaan er
natuurlijk problemen. Tot mijn opluchting is onze nieuwe
senior medewerker administratieve dienst verantwoordelijk is 
voor het coördineren van het transport, en niet ik!

Daarentegen is het positieve nieuws dat de apotheek op
dit moment goed gevuld is. De nieuwe kwartaalzending uit 
Nederland arriveerde in de eerste week na mijn terugkomst, 
en brengt altijd vreugde en opluchting met zich mee. Hiermee 
kunnen we patiënten degelijk behandelen en valt de druk weg 
om geld bij elkaar te schrapen om zelf goederen te kopen. 

Terwijl ik weg was, is de langverwachte renovatie van 
het laboratorium begonnen. Een nieuwe goed opgeleide
laborant heeft de staf aangevuld toen het lab tijdelijk
gehuisvest was in de isolatieafdeling voor vrouwen.
Het personeel heeft zich goed aangepast aan de adhoc-
faciliteiten, maar het is nog mooier om de snelle ontwikkel-
ing van het gerenoveerde lab te zien. Het zou fantastisch
zijn als we de fondsen zouden vinden om dit “nieuwe” lab
uit te rusten met nieuwe apparatuur, zodat de service
geheel up to date wordt.

Bij mijn terugkomst verbleef er een Canadese palliatieve 
arts in mijn huis. Hij was hier voor drie weken om training en
supervisie te geven aan het palliatieve zorgteam van ons 
ziekenhuis. St. Luke’s was landelijk een van de eerste
ziekenhuizen waar palliatieve zorg werd aangeboden, maar 
het team had last van personele problemen en een tekort 
in de begroting. Afgelopen maanden zijn de contacten 
met een vaste donor weer aangehaald en begint de afdel-
ing weer op te bloeien. Een lokale priester heeft een auto 

en benzine ter beschikking heeft gesteld voor huisbezoeken. 

Nieuw personeel is getraind en het team heeft de
contacten met lokale vrijwilligers weer aangehaald. Net
voordat ik in oktober Malawi verliet hadden we een
verpleegkundige gepromoveerd tot HIV/AIDS-coördinator. 
Behalve haar werk bij het palliatieve team werkt ze met
jongeren en heeft ze een jongerenclub opgezet die twee keer 
per week bij elkaar komt. Het doel is de lokale jongeren meer 
kennis en inzicht te geven om gedragsverandering tot stand 
te brengen en om SOA’s  (m.n HIV) te helpen terugdringen.

Ook op het gebied van algemene gezondheid en preven-
tie gaat onze basisgezondheidszorg door en wordt deze 
ook alleen maar beter. De outreach clinics voor vaccinaties 
en groeicontroles van jonge kinderen zijn uitgebreid met
prenatale zorg en family planning. Het succes van de
voedings -demonstratie tuin bij St. Luke’s gaat uitgebreid 
worden naar drie dorpen. De 70 vrijwilligers die in de dorpen 
thuiszorg geven aan chronisch zieken hebben twee weken 
opleiding gehad in een aantal essentiële vaardigheiden voor 
dit belangrijke werk.

Al met al is er veel om dankbaar voor te zijn. Ik hoop dat 
ik, tussen de drukte van het rondes doen, scholing geven, 
me buigen over bankafschriften en nachten waarin ik naar 
de verloskamers geroepen word, dit jaar de tijd kan vinden 
om een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar kan 
opstellen. Een plan met visie en beleid voor de komende vijf 
jaar, een gids voor het St. Luke’s in zijn continue streven tot 
het bieden van goede gezondheidszorg voor zijn omgeving.

Susannah Woodd, arts St. Lukes Hospital


