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Van de voorzitter
Het jaar 2011 is nog maar net begonnen. Toch hebben wij 
in het begin van dit jaar alweer hard gewerkt. Wat was er aan 
de hand? De oude wasmachine van het ziekenhuis was al 
tijden in een zeer slechte staat. Reparaties konden alleen 
tegen zeer hoge kosten worden gedaan. Daarom is door ons 
actie ondernomen. Door uw hulp en de hulp van de Rotary 
in Vlaardingen hebben wij kortgeleden de toezegging kunnen 
doen dat het St. Luke’s Hospital een nieuwe wasmachine kan
bestellen. Hiermee is het ziekenhuis binnenkort weer in 
staat het wasgoed van het ziekenhuis hygiënisch te wassen. 
Het is mooi om te zien dat uw hulp ervoor heeft gezorgd dat 
er een prachtige wasmachine komt.

In 2010 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden in 
de stichting. Manuel Gerritzen is uit het bestuur getreden. 
Manuel kon de bestuurstaak niet meer combineren met 
zijn drukke werk als huisarts en zijn andere nevenfuncties. 

Ook in 2010 hebben wij een bedrag van € 11.000,- kunnen 
overmaken naar het St. Luke’s Hospital. Weet u het nog? 
Er was een overval geweest waarvan het personeel van het 
ziekenhuis de dupe was. Een aantal donateurs heeft zich 
ingezet om extra geld op te halen en dit ter beschikking te 
stellen. Hulde aan deze donateurs. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat dit grote bedrag kon worden overgemaakt.

Kortom, we konden in 2010 en begin 2011 al veel betekenen 
voor het St. Luke’s Hospital. We gaan ons ook verder in 2011 
uiteraard weer volledig inzetten om het een goed jaar te laten 
zijn voor de patiënten van het St. Luke’s Hospital.

André Brockhus
Voorzitter
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Afscheid Manuel

Beste lezers,
Na 10 jaar actief te zijn geweest in het bestuur van de 
St. Luke’s Stichting schrijf ik nu dit stukje omdat ik afscheid 
heb genomen van het bestuur. Vanwege taken bij andere 
besturen heb ik dit moeten besluiten.

Van 1997 tot 2000 heb ik gewerkt in Malawi in het St. Luke’s 
Hospital. Na terugkomst wilde ik betrokken blijven bij het 
ziekenhuis en via de Stichting was dit een goede manier. 
Goed op de hoogte van de situatie in Malawi kon ik 
gefundeerd  mijn mening geven over beslissingen die 
genomen moesten worden in het bestuur.

Ook de afgelopen 10 jaar is het grootste deel van 
het gedoneerde geld besteed aan medicijnen en 
andere verbruiksartikelen welke nodig zijn voor de 
directe patiëntenzorg. Denkt u hierbij aan verbandmidde-
len, inclusief gips, infuussystemen, verbruiksartikelen voor 
gebruik in de operatiekamer (onder andere, handschoenen, 
mesjes, hechtmateriaal). Aangezien deze artikelen wisselend 
beschikbaar zijn en duurder in Malawi is het nog steeds de 
belangrijkste taak van de Stichting om hiermee het ziekenhuis 
te ondersteunen. 

Daarnaast heeft het bestuur uit extra financiële midde-
len de volgende projecten gerealiseerd of geïnitieerd: 
bouw en inrichten van röntgenafdeling, renovatie dak 
vrouwenafdeling, reparatie ziekenhuisbedden, opleiding van 
een tandartsartsassistent en renovatie van de kinderafdeling.

Wat mij aansprak 
binnen het bestuur 
was de grote betrok-
kenheid op afstand 
maar ook dichtbij. 
Regelmatig werd 
door bestuursleden 
op eigen kosten in 
Malawi zelf pools-
hoogte genomen 
van de situatie om 
op die manier te zien waar behoefte aan was en te kijken 
wat er gedaan was met de beschikbaar gestelde middelen. 
Veel bestuursleden hadden ook een directe band met het 
ziekenhuis vanwege werkervaring. Daarnaast waren de 
bestuurskosten laag doordat het werk gebeurde zonder 
beloning of vergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten. 

Ik wil u als donateurs bedanken voor uw steun aan de 
Stichting  de afgelopen jaren en hoop dat het bestuur en 
ziekenhuis ook in de toekomst op uw steun kan rekenen. 
Deze steun is nog altijd nodig aangezien ik niet verwacht 
dat de economische situatie in Malawi sterk zal verbeteren. 
En u kunt ook van de huidige bestuursleden verwachten dat 
zij zorgen dat uw geld besteed wordt aan de medische zorg 
voor de gewone inwoner van Malawi. En dat hebben zij nog 
steeds erg hard nodig.

Manuel Gerritzen
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Jolie Moerman Jolie Moerman

Malawi,
Met 12 mensen hebben wij de 
stoute schoenen aangetrokken 
en zijn naar Malawi afgereisd. 
We hadden er al veel over 
gehoord en in het bijzonder over het 
St. Luke’s Hospital. Nu vonden we 
de tijd rijp om zelf te gaan kijken. 
Zodra je voor de overstap in Nairobi 
landt ben je in een andere wereld. 
Geweldig al die kleuren en geuren en 
niet te vergeten de heerlijke koffie.

Dan kom je in Malawi aan, spannend alle controles voor 
je binnen bent en ”staan de gehuurde auto’s klaar”? 
Nog even geld uit de muur, dat lukt dus niet, niet de goede 
kaart. Gelukkig zijn er mensen die echt geld bij zich 
hebben. Onderweg is het bijzonder: een landschap wat we 
niet kennen en overal lopen mensen op straat, dus uitkijken 
waar je rijdt. Na een uurtje stoppen we bij een benzinepomp 
en wat blijkt? Een van de auto’s heeft een lekke band. Er zijn 
altijd mensen die je willen helpen en we konden weer door. 
Na weer een poosje rijden had dezelfde auto pech, en 
konden we niet verder. Na overleg met de verhuurder van 
de auto lieten we hem achter langs de kant van de weg 
en gaven de sleutel af in een van de hutten. Het leuke van 
dit oponthoud was het contact met de mensen die uit alle 
hoeken en gaten te voorschijn kwamen. De kinderen vooral, 
die het prachtig vinden om te lachen met en te kijken naar al 
die vreemde mensen. Indikken dus en verder met 2 auto’s. 
Een van de overgebleven auto’s bleek ook niet zo goed, maar 
we zijn aangekomen in een mooi hotel met prachtig uitzicht. 
Vanuit het hotel hebben we verschillende uitstapjes gemaakt. 

Prachtig om een viskwekerij te zien, de natuur te bekijken en
contact te hebben met de bevolking. Ook de verjaardag 
van André ging niet ongemerkt voorbij, mede dankzij het 
personeel van het hotel.

Dan komt het moment om naar het ziekenhuis te gaan, 
nog even wat kunstmest gekocht als gift en dan gaan we. 
Het is spannend, wat gaan we zien? De ontvangst is 
geweldig en we krijgen van André een rondleiding. Er staan 
allerlei gebouwtjes op een groot terrein, waar de verschillende 
afdelingen gevestigd zijn. In onze ogen ziet het er primitief uit, 
maar heel functioneel. Op het terrein is een groot afdak waar 
de patiënten met familie verblijven. Iedereen zit op de grond 
te wachten tot ze naar de dokter moeten of een behandeling
krijgen (hygiëne?).

Familie van de patiënten maakt zelf het eten klaar bij een 
overdekte plaats met allemaal afgescheiden vuurplaats-
jes. Iedereen doet zelf de was, dus waslijnen met kleurrijke 
lappen. We mengen ons tussen de patiënten en vooral de 
kindjes kijken hun ogen uit als een van ons met spierwit haar 
contact zoekt. Wit haar staat voor een geest, en als er toch 
een handje gegeven wordt is dat een geweldige overwinning. 
Ontroerend ook. Toen we binnenkwamen werd er een ziek 
kindje binnengebracht door de moeder en oma. Later tijdens 
de rondleiding waren we in de zaal waar de mensen lagen die
bedlegerig zijn, en we kwamen de moeder weer tegen. 
Alleen had ze toen een dood kindje in de armen. We waren 
allemaal van streek en kwamen tot het besef dat de rauwe 
werkelijkheid hier meer zichtbaar is dan wat wij gewend zijn. 
Toch gaan we door, we zien een verpleegster die een struik 

melkt. De stof uit die plant gebruiken ze voor een zalf.
Dan komen we in de afdeling waar gewassen wordt. Het blijkt 
dat een van de twee wasmachines van het ziekenhuis al een 
hele tijd kapot is. Dat kan natuurlijk niet. Ter plekke wordt 
besloten dat we met elkaar en met de mensen thuis gaan 
zorgen voor een nieuwe professionele wasmachine. Het 
startschot voor een aantal leuke acties om geld in te zamelen. 
Zelfs de Engelse zusterclub doet mee. Uiteindelijk blijkt dat 
het niet zo maar te doen is om een wasmachine ter plekke 
te krijgen, door allerlei wetten en regels van landen waar de 
machine doorheen moet. Maar hij staat er.

Gelukkig zien we dat er veel mensen begaan zijn met het lot 
van de mensen in Malawi. We komen veel jongeren tegen 
die hier zijn om vrijwilligerswerk te doen. Ook zien we dat er 
uit verschillende landen organisaties zijn die zich inzetten. 
We zien dat ook Malawi zelf zich inzet door het verbeteren 
van de infrastructuur enz.

Dan nog een bezoek aan een natuurpark, waar we 
olifanten, nijlpaarden en andere dieren tegen het lijf 
lopen. Soms lijkt dat ook een beetje gevaarlijk. We hebben 
gelukkig veel vertrouwen in de ranger. De mensen en vooral 
de kinderen blijven op het netvlies staan als we weer thuis 
zijn. We beseffen dat we met elkaar iets heel bijzonders 
hebben mogen meemaken.

Veel liefs,
Jolie Moerman
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Susannah Woodd

hebben we profijt van drie nieuwe gediplomeerde 
verpleegkundigen als teamleiders op de afdelingen. 
Twee waren al eigen personeel, terugkomend van 
opleiding, en een ander was nieuw aangenomen. 
Samen met de input van de tijdelijke Matron (hoofdverpleeg-
kundige) hebben ze een zeer positieve invloed op het niveau 
van verpleegkundige zorg in het ziekenhuis. Zowel de 
discipline als het moreel onder het verplegend personeel is 
verbeterd. Ook hebben we weer personeel voor de gezond-
heidsposten kunnen vinden. Met name de post op Gawa-
nani was een probleem, daar zou zelfs iemand van hekserij 
beschuldigd zijn! Gelukkig hebben we er nu een jonge 
Clinical Officer en twee verpleegkundigen aan het werk. 
De tweede verpleegkundige, Martha Mpamanda, is een 
prachtig voorbeeld van het trainen van eigen personeel. 
Ze was eerst een aantal jaar een ongeschoolde hulp in 
St Luke’s, heeft toen haar schoolexamens gehaald en 
vervolgens de verpleegopleiding bij ons gedaan, waarna 
ze bereid was om in deze afgelegen gezondheidspost 
geplaatst te worden. De hulp van donoren om op deze 
afgelegen posten zonne-energie in de personeelshuisjes 
te installeren helpt enorm om deze mensen hiervoor 
te kunnen rekruteren. Gawanani is recent ook geaccre-
diteerd als officiële HIV-behandellocatie, wat een knappe 
ontwikkeling is voor deze post en de gemeenschap 
rondom. Met de bezetting van twee verpleegkundigen 
kunnen we ook een contract met het district aangaan om 
gratis toegankelijke verloskundige zorg te gaan leveren.

Bij de kerk ben ik nog steeds betrokken bij de zondags-
school. We hadden hiervan een heerlijke trip naar het 
meer van Malawi, met 52 kinderen. Onderweg bezochten 
we de kathedraal van ons diocees, en reden toen verder 
naar Monkey Bay waar we een enorme korting bedongen 

voor een rondleiding op de Mtendere, één van de vroegere 
veerboten op Lake Malawi die daar lag. Het aan boord gaan 
van een schip (zelfs een die niet bewoog) was een nieuwe
ervaring voor alle kinderen! Onze hoofdbestemming was 
echter Khapiridzinja: het huis aan het meer van het 
Anglicaanse diocees, dat we moesten delen met een groep 
leraren van de St. Michaels meisjesschool. Ze leken niet 
zo blij met de aankomst van een buslading jonge kinderen, 
maar waren volgens mij onder de indruk van het feit dat we 
zo goed als geen overlast veroorzaakten. ’s Middags gingen 
we het meer in. Ik was een van de twee “badmeesters” die het 
toezicht moesten houden op 50 nietzwemmers van wie 
de meesten voor het eerst een meer in gingen. Dit viel 
onverwacht toch erg mee en ik genoot ervan ze in het 
water aan te moedigen en te helpen het idee van zwemmen te 
ervaren. Alleen heeft mijn weerzin om ze alleen te laten wel 
een paar rode schilferende schouders tot gevolg gehad…

En zo zit ik alweer ver in mijn laatste jaar in Malawi. De tijd 
gaat veel te snel! Soms voelt het alsof ik nu pas begin te 
begrijpen hoe het gaat en echt kan genieten van mijn situ-
atie. Ik heb een paar goede gesprekken met personeel maar 
ook collega’s buiten het ziekenhuis en van andere organisa-
ties gehad en ben positief gestemd over de mogelijkheden 
een goede (hopelijk lokale) vervanging te vinden. Het is
volgens mij een goed moment in het bestaan van dit ziekenhuis 
om deze rol nu door een Malawiaan te laten vervullen. Er is 
echter nog een weg te gaan om de juiste persoon te 
rekruteren. Uw ideeën en gebeden worden hierbij zeer op prijs 
gesteld. Dit alles komt met veel dank aan uw allen voor uw steun, 

Veel liefs,
Susannah

Susannah Woodd

Wetenswaardigheden van dr. Susannah Woodd

Beste allemaal,

Hoog tijd om weer eens iets van mij te laten horen: 
het kwam er steeds niet van, terwijl er genoeg is om over te 
schrijven. Dus hier wat wetenswaardigheden over St. Luke’s 
en Malosa van het afgelopen jaar.

De grootste gebeurtenis van het afgelopen jaar was 
ongetwijfeld het bezoek van de vicepresident van 
Malawi, Mw. Joyce Banda. Mw. Banda is niet ver van Malosa 
opgegroeid en was tot een jaar geleden ons plaatselijke 
parlementslid, totdat ze vorig jaar verkozen werd tot 
vicepresident. Dus toen een Nederlandse Rotary Club een 
grote container medicijnen aan St. Luke’s doneerde, heeft de 
Blantyre Rotary besloten een officiële overdrachtsceremonie 
te houden en de vicepresident als eregast uitgenodigd. 
We kregen dit welgeteld één week van tevoren te 
horen! Maar omdat benadrukt werd dat het maar een 
kleinschalige particuliere overdracht was, maakten 
we er ons niet te druk over. Twee dagen voor de over-
dracht echter kwamen er twee veiligheidsmensen van de 
vicepresident en werd het ons duidelijk dat de woorden 
“kleinschalig” en “vicepresident” echt niet samengaan. 
In deze twee dagen veranderde de plek voor de 
ceremonie wel zes keer (een belangrijk punt was genoeg 
ruimte te vinden voor de plaatselijke partij-aanhang…) 
totdat één uur voor aankomst van Mw. Banda het veld bij de 
verpleegkundigenschool werd aangewezen.

Ik was betrokken bij veelvuldig e-mailverkeer tussen de 
mensen van de Rotary en het personeel van de vicepresi-
dent over het programma. We werden geïnstrueerd over het 
regelen van tafelkleden, bloemen, correcte plaatsing van 

gasten etc. Op de dag zelf arriveerden de auto’s met een 
podium, luidsprekersysteem en de twee stoelen waar de 
vicepresident in zou komen te zitten - één voor het 
tekenen van het gastenboek in de apotheek en een ander 
voor de hoofdplechtigheid op het veld. Vele partijsupporters 
stroomden toe en in no time was het ziekenhuisgebied een 
zee van partij-blauw. De vicepresident reed binnen door een 
menigte van dansende vrouwen, groette kort het ziekenhuis-
personeel en de Rotarymensen, en spoedde zich naar de 
apotheek waar ze net even genoeg vertraagde om 
mij een hand te geven. We leidden haar daar zo goed 
mogelijk rond voor zover dit mogelijk was tussen de 
journalisten, bodyguards en Rotary mensen.

Ze schreef nog een keurige opmerking in het gastenboek 
waarna ze werd meegevoerd naar de hoofdplechtigheid 
op het veldje. Aldaar werd het programma minder gehaast: 
het ziekenhuispersoneel voerde dansen op, de jeugdclub 
van het ziekenhuis liet een uitmuntend toneelstuk zien 
waarin de noodzaak van medicijndonaties werd gedemon-
streerd, en tot slot waren er speeches van het ziekenhuis, 
de Rotary Club en de vicepresident. Ze deed nog vage 
beloften over een toekomstige bijeenkomst met haar, over 
een donatie aan het ziekenhuis, maar tot nog toe is daar 
nog niet veel van gekomen!

Er zijn weer een aantal personeelswijzigingen geweest. 
De belangrijkste is het ontslag van onze ziekenhuisdi-
recteur, Anthony Chilembwe. Als de meest invloedrijke 
bestuurder van het ziekenhuis vertrekt, heeft dit natuurlijk 
een grote impact. Anthony was een intelligente en ambitieuze 
bestuurder die uitdagingen aanging met het integere 
streven om het ziekenhuis te zien groeien. We wachten 
af wie de nieuwe directeur wordt! Aan de positieve kant 
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Specificatie collectieve giften 

Giften tot € 500,00

Vons & van Santen Makelaars, Vlaardingen
BTC Mediatest (namens P. Snel), Amsterdam
Diak. Evangelisch Luth. Gem., WoerdenDiak.
Parkstraat Gem., Velp
Tandartspraktijk A.P. Bogaard, Ridderkerk
Tandartspraktijk Lijbrink, Vlaardingen
Hoogendijk Sport, Vlaardingen
Sauna en zwemschool Arons, Vlaardingen
Verbakel Bouw, Wateringen
Noordelijk Tekenbureau Wervershoof
Stichting Nederland FIC, Uitgeest
Tandartspraktijk A.L.J.C. Heck, Heeswijk-Dinther
Orthopaedic Vice, Arnhem
Apotheek Velserbroek, Velserbroek
Collecte opbrengst 2009 gestort door
J.W. Peters-Roelofs, Olst Diak. Prot. Gem., Olst

Giften van € 500,00 tot € 1000,00

Diak. Cie. Rem. Gem., Apeldoorn
Inzameling Kraamafdeling door 
I.E.M. Jeurissen, Vlaardingen
Diaconale commissie, SOW, Maarn / Maarsbergen
Collecte Verpleeghuis Velserduin, Driehuis
Stichting Missiezending, Venhuizen

Giften van € 1000,00 tot € 5000,00

Stichting Marinelfonds, Dronten
Apotheek Ledeboer, IJmuiden

Giften van € 5000,00 tot € 10.000,00

Stichting Bron van Leven, Hazerswoude Dorp

De volgende vermeldingen
willen wij niet laten ontbreken.

1). Ter nagedachtenis aan Elly Holtrust, de arts die zolang in 
 het St. Luke’s ziekenhuis in Malawi heeft gewerkt, is er 
 een storting gedaan t.b.v. onze stichting.
2). Ook is geld gestort voor de opleiding van Precious
 Chambakata (een medewerker van het ziekenhuis in 
 Malawi).
3). Er is een groot geldbedrag binnengekomen om de 
 gevolgen van de overval die heeft plaatsgevonden op het 
 St. Luke’s Hospital voor een gedeelte te compenseren. 
 Op 22 januari 2010 heeft het bestuur dit bedrag 
 aangevuld  tot een totaalbedrag van € 11.000,-. 
 Dit bedrag is overgemaakt op de rekening van het 
 St. Luke’s Hospital.

Financieel overzicht 2010Financieel overzicht 2010

44.571,00

49.960,00

11.000,00

2127,00 
 

3250,00

Specificatie collectieve giften 

Inkomsten 2010:
Giften van onze donateurs.
In deze giften zijn de jaarlijkse bijdragen via notariële
akten begrepen.

Uitgaven 2010:
Medicijnen via IDA gestuurd aan het St. Luke’s Hospital.

Giften in contanten aan het St. Luke’s Hospital om de overval 
gedeeltelijk te compenseren. 

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

Stichting Dental Health te Amsterdam voor de aanschaf van
tandheelkundige materialen die naar Malawi zijn verstuurd.

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

€

€

€

€ 
 

€
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Ria Epping – van Laarhoven Ria Epping – van Laarhoven

Graag wil ik u vertellen over de mensen in Malawi , het 
(w)arme hart van Afrika, het land dat inmiddels mijn tweede 
vaderland is geworden sinds ik er in 1992 voor het eerst 
kwam. Ik werkte er zes weken mee als gastverpleeg- 
kundige op alle afdelingen in het ziekenhuis. Inmiddels ben ik 
twintig keer in Malawi geweest, steeds voor 4-5 weken. Als je 
meedoet en meewerkt met de mensen daar dan pas leer 
je hoe zij met alles omgaan. Het Westerse kijken moest ik 
afleren. Dan pas leer je iets van hun cultuur en dat laatste 
is iets wat veel met mij heeft gedaan. Wij kunnen veel van 
deze mensen leren, vooral over het gemeenschap zijn, over 
alles over hebben voor je familie en de zorgen delen met 
elkaar. Sinds 1988 zijn Ton (mijn man) en ik betrokken bij
Malawi. Het is in dat jaar allemaal begonnen met een 
inzameling om een maïsmolen te bouwen bij het ziekenhuis 
in Malindi, het tweede ziekenhuis, dat bij het St. Luke ‘s 
behoort en aan het Malawimeer ligt. Een maïsmolen 
waar de mensen uit de omgeving hun maïs kunnen laten 
vermalen tot meel en als betaling een klein maaltje afstaan, 
dat als bijvoeding dient voor de kraamvrouwen en 
kinderen, waar de familie niet genoeg voor zou kunnen 
zorgen. Ik logeerde vijf dagen in Malindi in het gastenhuisje 
van de Anglikaanse Kerk op het terrein van het St. Martin’s 
Hospital. Het was destijds de eerste keer dat ik in 
Malawi was en als het ware voor mij ‘een sprong in het diepe’. 
Father Zimba, de Anglikaanse priester (met 12 kinderen) en
zijn vrouw woonde precies tegenover het gastenhuisje. 
Het was in de paastijd en ik maakte er ook verschillende 
kerkdiensten mee. Een daarvan was op palmzondag. 
Nooit eerder heb ik zó een kerkdienst mee ‘gevierd’: zo blij, 
zo spontaan, zoveel gezang en dans, dat ik uitriep: “This 
is a happy church”. Father Zimba, die mij voor zich liet 
knielen, zijn handen op mijn hoofd legde en voor mij en mijn 

familie ging bidden. Ik verstond natuurlijk geen woord van het 
chichewa, maar vroeg hem wat hij nu had gebeden. Hij zei: 
“Ik heb aan God veel krediet voor je gevraagd en zegen voor 
jouw familie”. Father Zimba, die helaas vlak na mijn vertrek 
naar Nederland is overleden. Een bevriend broeder schrijft 
me: “Het hele AIDSprobleem is voor een heel groot gedeelte 
een armoedeprobleem. Duizenden jongens en meisjes, die 
elk jaar de school verlaten en helemaal geen kans hebben om 
verder te studeren, vervelen zich. Ze hebben niets te doen. 
Ze kunnen een maand of drie op de velden werken, maar 
voor de rest is er niks of heel weinig te doen. Er valt in de hut 
weinig te poetsen. Er lopen talloze jonge meiden rond met 
een kind op hun rug en als je vraagt, waar de vader is, 
dan krijg je vaak te horen : “Wathawa! Die is er vandoor”. 
Ze hebben geen man, maar ze hebben wel een kind om 
voor te zorgen. Ze zeuren bij de broeders om een ganyu 
(een soort heitje voor een karweitje). Nou ja, dat is er af en
toe wel, maar je laat ze toch ook geen tien keer dezelfde 
stoep vegen. Ze hangen rond, drinken te veel, kruipen de 
bush in, hebben sex en veel kans op AIDS. Oudere men-
sen brouwen kachasu, een soort gin. Dat is de enige bron 
van inkomsten voor ze waarmee ze dan een stukje zeep, 
beetje suiker of wat zout kunnen kopen. Het is puur vergif. 
Na een half glas ben je zo ‘kachel’ als wat. Er sterven in dit 
land veel mensen omdat ze te arm zijn om in leven te blijven. 
Ze sterven in ziekenhuizen door gebrek aan medicijnen, 
ze sterven in de dorpen door gebrek aan muskietennet-
ten (malaria), voedsel en schoon drinkwater. Ze sterven
naamloos, zonder veel ophef. Er wordt in Malawi geen 
koper, geen diamant, geen olie gevonden, maar deze mensen 
hebben wel dezelfde behoeften als wij allemaal. Er zwerven 
dus veel kinderen op straat. Er zijn heel veel weeskinderen 
als gevolg van de aan AIDS overleden ouders en familie. 

Een aantal (momenteel 96) van deze kinderen uit de
omgeving van Blantyre vangen we op in twee centra van 
SAMARITAN (www.samaritan.nl) om te zorgen dat ze leren 
lezen en schrijven en een vak leren om straks voor zichzelf en 
familie te kunnen zorgen.

Thuiszorg in Malawi. Is dat niet een geweldig initiatief?
In de dorpen rondom Blantyre (een stad in het zuiden) zijn
ongeveer 1200 weeskinderen ten gevolge van AIDS. 
Geholpen door Cordaid is de HBC-groep (Home Based 
Care) opgericht, een groep van 28 gewone huisvrouwen, die
zorgen dat deze kinderen naar school gaan en een uniform 
krijgen, dat er schoolgeld wordt betaald. Ze kijken niet naar 
achtergrond of religie of positieve of negatieve status. Er zijn 
veel oude mensen die voor de tweede keer (!) in de kleine 
kinderen zitten doordat hun kinderen aan AIDS gestorven 
zijn. De thuiszorg probeert te helpen in moeilijke tijden van 
droogte als de oogst is mislukt. Ze bezoeken de oude en zieke 
mensen en proberen ze het gevoel te geven dat ze niet in 
de steek worden gelaten. Want zeggen ze: ook al sta je 
naast iemand, dat wil nog niet zeggen dat je een vriend bent. 
Je bent pas een vriend als je de ander bezoekt en helpt 
waar je kunt. Er gebeurt dus veel, veel goeds, ook veel waar 
we niet van weten, gewoon in stilte en op veel plekken in 
het land. In de stad en de dorpen en achteraf in de bush. 
Terugdenkend aan de tijd van toen en de situatie nu, is er 
veel ten goede veranderd. Het ziekenhuis in Malindi is 
uitgebreid met een TBC-afdeling en een consultatiebureau 
met een voedingskeuken, een mortuarium waar men de 
lichamen goed kan verzorgen en waar de familie een plek 
heeft om te rouwen. Ook de operatiekamer is opgeknapt. 
In het St. Luke’s is er ook van alles verbeterd voor de 
patiënten en ook voor het werk van het personeel.

Wij, in Nederland horen mensen vaak zeggen: Ach het is 
maar een druppel op een gloeiende plaat en het komt toch 
niet terecht waar het zijn moet… Nu, na twintig jaar, waarvan 
ik 16 jaar in het bestuur van de stichting St. Luke’s Hospital 
zat, kan ik u vertellen dat het WEL terecht komt en dat ik in 
al die jaren verbeteringen zie, hoe langzaam en kleinschalig 
het ook is. Het is goed wat we samen, met u als donateurs, 
voor de Malawianen doen! Het land en haar bevolking is arm, 
zeer arm, en uw steun blijft hard nodig! Er is een gezegde in 
het Malawiaans dat luidt: Muthu umodzi sisenza denga: één 
hoofd kan geen dak dragen! Niet te veel vragen stellen dus 
en zeuren van waarom? En hoeveel? En heeft het wel zin? 
En kan dat nou wel? En is het structureel? “Och”, zegt 
broeder Wladimir, “doe maar en kijk maar niet om, erger je 
niet en raak niet verbitterd. Durf risico’s te nemen met vallen 
en opstaan. Kop in de wind en vooral: blijven vechten voor 
een beetje kans op een beetje meer toekomst voor deze lieve 
mensen in Malawi”.

Ria Epping – van Laarhoven
(oud-verpleegkundige en van 1993-2009
bestuurslid stichting St. Luke’s Hospital)
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Laatste nieuws! Op de valreep ontvingen we nog een nieuwe 
nieuwsbrief van dr. Susannah Woodd, waarvan we u enkele 
fragmenten niet willen onthouden:

Malawi is van zichzelf een ongelooflijk vredig en vredelie-
vend land. Toch komen ook hier angst en bedreiging in vele 
vormen voor. Het weekend voor Kerstmis had ik in mijn 
dienst te maken met twee vrouwen met vergelijkbare proble-
men, maar met totaal verschillende uitkomsten. De eerste 
was op zaterdag, heette Falida en kwam binnen met heftige 
hoofdpijn bij vijf maanden zwangerschap. Ze had een van 
de hoogste bloeddrukken die ik bij zwangeren heb meege-
maakt (199/156), zwelling van de benen en meer eiwit in de 
urine dan ons meetstripje aankon. De diagnose was ernstige 
zwangerschapsvergiftiging en we moesten de bevalling 
bespoedigen om haar situatie niet te laten escaleren tot een 
levensbedreigende toestand. Ze bleek bij onderzoek gelukkig 
toch verder in de zwangerschap te zijn dan we dachten en op
zondagochtend kreeg ze via een keizersnede een doch-
ter van 1400 gram die ondertussen zelf kan drinken! Falida 
vroeg ons het kind een naam te geven: dit werd Olivia 
vanwege het “live” (leven) erin. De tweede vrouw kwam op 
zondag en was 2 dagen ervoor op een buitenpost gezien, ook 
vanwege hoofdpijn in de zwangerschap. Ze was behandeld 
voor malaria, nadat de bloedtest dit had uitgewezen. 
Die zondagochtend had ze stuipen gehad, de baby op weg 
terug naar de buitenpost verloren, en toen de ambulance 
haar daar ophaalde was ze bewusteloos en bloedde uit ogen, 
neus en blaas. De waarschijnlijke diagnose was ernstige 
zwangerschapsvergiftiging met stollingsproblemen. Ze begon 
bloed over te geven en 2 uur na opname bij ons overleed 
ze. Ik sprak haar man nog bij het organiseren van 
transpoort van haar lichaam terug naar haar dorp. 

Ze hadden 5 jonge kinderen. 
Het ziekenhuis heeft een complete facelift ondergaan door 
de steun van 2 Nederlandse verpleegkundigen die hier 
enkele maanden hebben gewerkt. Witte muren en kleurige 
deuren op alle afdelingen hebben de aanblik positief veranderd. 
Nieuwe klamboes en horren in de raamsponningen hebben 
de afdelingen veiliger gemaakt.

Aan het personeelsfront zijn positieve gebeurtenissen te 
melden. We hebben een nieuwe hoofdverpleegkundige 
oftewel Principal Nursing Officer (matron of “hoofdzuster” 
kan hier niet - het is een man!), Steve Macheso genaamd. 
Hij begon afgelopen november, krap 2 jaar nadat de vorige 
matron Mrs. Chowa met pensioen ging. Hij ontpopt zich als 
een goede spreekbuis voor de verpleging en is een krachtige 
leider en manager, met ook een goed oog voor de buitenpos-
ten. En twee weken geleden begon de nieuwe administrator 
(ziekenhuisdirecteur), Mr. Matola, hier in St. Luke’s. Het is 
nog kort, maar hij lijkt goed te wennen aan het werk en de 
mensen. Het is dus zeker een goed jaar geweest met een 
goede nieuwe hoofdverpleegkundige, ziekenhuisdirecteur en 
hopelijk een nieuwe dokter in de komende maanden.

Ik heb ondertussen mijn contract met 6 maanden verlengd 
en wil in principe in juni teruggaan naar Engeland. We 
wachten nog op een definitief antwoord van een kandidaat- 
dokter voor mijn vervanging, het is nog onzeker of dit lukt. 
Voordat ik vertrek hoop ik ook nog een strategisch plan te 
kunnen schrijven. Kerst is alweer dik voorbij, en ik beëindig 
deze brief. Uw steun en gebeden zijn hier nog hard nodig, 
aangezien de toekomst hier nog altijd onzeker is. Veel dank 
aan ieder die aan ons denkt!

Susannah

Schenking per notariële akte.

Schenking via een notariële akte.
Een schenking via een notariële akte (periodieke gift) is 
fiscaal gunstig. Via www.belastingdienst.nl kunt u zelf de 
voordelen te weten komen. Bij een periodieke gift is 
bijvoorbeeld geen sprake van een drempelbedrag.
Hoe gaat zo’n periodieke gift in z’n werk.
U spreekt af dat u jaarlijks een steeds gelijk bedrag aan 
het St. Luke’s Hospital zult schenken. Dit moet dan wel 
worden afgesproken voor een periode van minstens vijf jaar. 
Uw afspraak wordt vastgelegd in een notariële akte. 
U bepaalt uiteraard zelf wat u wilt geven.Het bedrag van deze 
schenking is per jaar aftrekbaar van uw inkomen. 
Wat doet de stichting St. Luke’s Hospital?
Als uw gift meer is dan €200,00 op jaarbasis dan betalen wij 
de kosten van de notariële akte en regelen zonder rompslomp 
uw akte. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/
docs/aftrek_giften_2011_ib2771t11fd.pdf


