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Inleiding 
 
Geachte donateurs, lieve mensen. 

 

Traditie getrouw ontvangt U ook dit voorjaar weer het Bulletin 

van onze Stichting Luke’s Hospital Malawi. Zo komt u weer 

iets te weten over het wel en wee van en in het ziekenhuis. En 

over een traditie mogen wij, na ruim 25 jaar, toch wel spreken. 

U vindt in dit Bulletin bijdragen van de beide artsen, die nu in 

het ziekenhuis werken, Elly Holtrust en Manuel Gerritzen. Met 

Manuel hadden wij in September een goed gesprek; het gezin 

Gerritzen verbleef toen in Nederland i.v.m. de komst van een 

baby. Manuel geeft een beschrijving van zijn werk, net voor de 

Kerst. Elly schrijft een lange brief over de grote en kleine, 

mooie en droevige gebeurtenissen, die plaats vonden in het 

afgelopen jaar. Zij beschrijft o.a. een paar grote zaken, door 

sponsors geleverd. Maar denkt U nu vooral niet, dat wij U, 

trouwe donateurs, niet meer nodig hebben. U leest ook, dat er 

nog genoeg wensen zijn, en vergeleken bij de Nederlandse 

ziekenhuizen is het in Malawi nog bittere armoede. 
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Over één goede gave wil ik U iets meer vertellen. Het was er 

nog steeds niet van gekomen voor ons, als bestuur, om 

afscheid te nemen van Jetty Hendriks, jarenlang onze secretaris 

-/penningmeester. Dat deden wij in Olst op 18 december 1999. 

Tijdens de lunch kregen wij bezoek van twee heren, die Jetty 

namens de Lions Club Wijhe/Olst een cheque aanboden van fl. 

5000,- , voor het Luke’s Hospital. Een mooie bekroning voor 

al het werk, dat Jetty in de afgelopen jaren 

 

 
 

 
heeft verzet. 

Lieve donateurs, hartelijk dank voor Uw steun en Uw 

belangstelling in het afgelopen jaar. 

Mogen wij in het nieuwe millennium op U blijven rekenen? 

Het zal hard nodig zijn! 

Tonny Schuurmans 
(Voorzitter) 
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St. Luke’s Hospital. 

 
Lieve mensen, 

 

Vanmiddag (10 december) was er een veiling voor het 

personeel op het grasveld binnen de muren van de 

verpleegsterschool. Oude bedden, een ijskast zonder 

compressor en een grote stapel brandweerslangen, te gebruiken 

voor irrigatie, waren de toppers en er werd flink geboden en 

gelachen. Ook de oude generator stond op de lijst. Het is 32 

graden, maar ook eindelijk wat regenwolken na de eerste paar 

dikke buien drie weken geleden. De maïs is al weer geplant en 

snakt naar regen. Een aantal mensen van de staf kreeg dit jaar 

de kans twee weken computerles voor beginners of enigszins 

gevorderden te volgen. Via de vriendenkring van Manuel 

Gerritzen ontvingen we heel goede tweedehands computers en 

nieuwe printers en vooral het Office en de Verpleegsterschool 

zijn nu gecomputeriseerd.  

 

De eeuwige centen. 

Sietske Fluitsma, vroeger tandarts in St. Luke’s kwam 

aangewapperd en installeerde mooie stoelen, een boor en 

zuigmachine in de Tandheelkundige afdeling. De huidige 

tandarts Gill Bews heeft alles laten verven en opknappen en 

privé-patiënten uit Zomba en omstreken vinden nu een uitje 

naar de tandarts een feest en het is de enige afdeling waar we 

winst maken i.p.v. verlies. Op 26 Februari hadden we afscheid 

van onze Japanse apotheker die er nog maar een half jaar was. 

Ze kon het niet langer volhouden met zo weinig geld de zaak 

draaiend te houden. De Kerk handhaaft dat we 

verantwoordelijk zijn voor de meest kwetsbare mensen in ons 

gebied. Wel vragen we een iets hoger tarief aan mensen die 

van buiten ons gebied komen omdat ze onze service willen. En 

we zijn geld aan het opsparen voor een kleine klasse afdeling 

voor mensen vooral uit Zomba die graag voor een privé kamer 
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met eigen sanitair willen betalen. Een aantal van hen is ook 

verzekerd en in Zomba is alleen een oud en overvol 

regeringsziekenhuis. Van andere Missieziekenhuizen weten we 

dat dit werkelijk helpt om meer inkomsten te krijgen. We 

hebben de helft van het geld via twee grote donaties binnen en 

sparen rustig door. De Japanse Ambassade wilde ons geen 

nieuwe vrijwilligster geven, maar had al geld voor een nieuwe 

Apotheek toegezegd. En die is nu opgeleverd en gaat de eerste 

week van januari open als de container met medicijnen van 

IDA, betaald door Stichting Luke’s Hospital, is aangekomen. 

  

 
 

De nieuwe apotheek is centraal gelegen bij de polikliniek, met 

een airconditioned kamer voor de antibiotica ( de 

airconditioner ook weer van zo’n lieve gever uit Nederland!) 

en een receptie om betaling door opgenomen en poliklinische 

patiënten te centraliseren, een geweldige verbetering die ook 

minder personeel vraagt. Mr Khalani, een intelligente en 

betrouwbare jongeman is naar de driejarige opleiding voor 

farmacieassistent in Lilongwe en oude getrouwe Mister 

Harawa wordt nu geholpen door een verpleegster en twee 
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knapen met vier jaar middelbare school. Katja de Haan en 

Jeanine Timmers, Nederlandse Röntgenlaborantstudenten 

kwamen drie maanden om de X ray afdeling weer eens op 

poten te zetten. Ze trainden een jonge man, kregen de machine 

weer goed aan het werk en we profiteren er nog dagelijks van. 

 

Geen saaie boel. 
Het is zeker geen saaie boel hier, personeel gaat en komt en we 

kunnen het soms amper bijhouden.Twee van de acht health 

centres onder St. Luke’s hebben al enkele maanden geen 

Medical Assistant en de regering heeft al een jaar niet getraind 

omdat men maar niet kan besluiten of er alleen Clinical 

Officers( die in principe kunnen werken als algemeen arts plus 

operatiebevoegdheid voor verloskunde en andere ingrepen) 

opgeleid moeten worden. De tragiek is dat men alle 

opleidingen wil opschroeven, maar totaal onvoldoende 

personeel heeft om deze gaande te houden en ook onvoldoende 

financiën om zoveel hogere salarissen te bekostigen. Heel veel 

mensen in een medische professie doen er een beetje 

“business” naast, zoals verkopen van tweedehands kleren, een 

oude auto die als taxi rijdt etc. Toen we absoluut tekort aan staf 

op de verloskamer hadden en een week met heel veel 

bevallingen, verloste ik een moeder van haar achtste kind met 

behulp van de Vacuüm extractor, geassisteerd door de twee 

grootmoeders. De ene stond uit alle macht het altijd lekkende 

pompje te bedienen en de andere assisteerde de moeder door 

haar hoofd te ondersteunen en haar aan te vuren.Toen het kind 

veilig geboren was hebben we reuze gelachen en waren enorm 

trots. Ik had een record aantal gasten,o.a. de vorige Engelse 

docenten Robert en Heather Houghton, die op vakantie 

kwamen en de derdejaars studenten hebben voorbereid voor 

hun examen. En tegelijk in oktober arriveerden twee nieuwe 

krachten voor de school , de Duitse Elke Bedehaesing en de 

Engelse Ruth Farrow. Ze vonden het eerst maar erg moeilijk 

allemaal, vooral de weinig gestructureerde manier waarop het 
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Malawiaanse mannelijke hoofd van de school de zaak aan het 

goede lot overlaat, maar beginnen nu toch te ontdekken dat 

met flexibiliteit veel te bereiken valt. Gelukkig hebben we na 

een half jaar uitstel toestemming gekregen om opnieuw eerste 

jaars studenten aan te nemen. Verschillende Missie 

opleidingen kregen geen toestemming. 

 

Regelrechte ramp. 

Twee van de nieuwe eerste jaars vertrokken al na enkele 

weken, om onderwijzeres te worden. Ze konden de beelden in 

het ziekenhuis niet aan. Ja, ik kom er toch niet onder uit het 

woord AIDS te noemen, al zal ik het deze keer kort maken. 

Malawi staat nu achter Zimbabwe aan de top. In Queens 

Hospital in Blantyre bleek dat op de mannenzaal 88% besmet 

was met het HIV virus. In de volwassen bevolking tussen de 

15 en 50 jaar is de besmetting 16%. Maar deze ziekte heeft 

voor ons , hoe massaal en soms afstompend het dreigt te 

worden, toch heel vaak een gezicht. Onze enige 32 jarige 

Medical Assistant Precious Mwanyongo, vader van twee 

kinderen, werkte op maandag, hij was niet zo erg gezond maar 

t’ging toch wel. Op Vrijdag overleed hij en moest met twee 

chauffeurs,twee personeelsleden en de familie in de ambulance 

gepropt ,naar Karonga, zo’n 600 km naar het Noorden , 

gebracht worden. Zaterdags overleed Moreen Chimimba, die 

hier als homecraftworker had gewerkt tot dat ze te ziek werd , 

haar zuster was een maand eerder overleden en haar driejarige 

kind overleed kort na haar. Nu in Januari overleed ons aller 

dappere Chikondi (wat liefde betekent). Zijn ouders waren al 

lang overleden en hij groeide op bij zijn tante Mevr Paligolo, 

die hoofd is van de operatiekamer. Chikondi werd 9 jaar, bij 

controle op vrijdag was hij stralend. Een heel kort bol manneke 

vanwege de ziekte en de prednisolon. “Nu wordt ik nooit meer 

ziek, hè? ” Nee hoor Chikondi, nu wordt je nooit meer ziek.”.  

Een dag later kreeg hij zijn fatale pneumonie en we waren blij 

voor hem (nooit meer ziek) maar ook oprecht bedroefd. 
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Gender-issues 
Om donaties te krijgen moet tegenwoordig het woord gender 

geïncorporeerd worden en er zijn alom trainingen voor 

vrouwen. De vrouwen weerbaar te maken is ook met het oog 

op AIDS besmetting erg belangrijk. 

 

Public Health  
MEMISA heeft opnieuw voor twee jaar het budget voor ons 

buitenwerk op zich genomen, geen kleinigheid en ook niet 

vanzelfsprekend. Nu het Office met een nieuwe accountant 

eindelijk weer volledig bezet is, hopen we aan de steeds 

striktere eisen van de grote donors, zoals ook GTZ, te kunnen 

voldoen. GTZ (Duitsland) stuurde een consultante dr. Gerlinde 

Bartels voor twee weken evaluatie van het Safe Motherhood 

programma, ze logeerde bij mij en ik hoop altijd maar dat de 

goede kost en mijn fraai gelegen huis zulke rapporten gunstig 

beïnvloeden. Kinderverlamming is uitgeroeid in Malawi, mede 

dank zij de jaarlijkse landelijke campagne van twee dagen die 

grotere kinderen opnieuw vaccineert. Dr. Moreen Gordon uit 

Zomba, een Ierse zendingsarts, werkt vier ochtenden per week 

als vrijwilligster op de well- baby/ kleuter - en zwangeren / 

familieplanning kliniek. Iedereen mag elke dag van de week 

binnenwandelen en via een genereuze donatie van Ria en Ton 

Epping bij hun afscheid van de boekbinderij hebben we de 

kliniek die alleen uit een vertrek met wachtruimte bestond, nu 

kunnen uitbreiden met een consultatiekamer, een opbergruimte 

voor de koelboxen, medicijnen etc en een groot vertrek voor de 

kinderconsultatie en vaccinaties. Moreen werkt ook buiten de 

muren aan preventie en is druk bezig in de dorpen 

geïmpregneerde muskieten netten tegen gesubsidieerde prijzen 

te introduceren, want malaria is nog steeds een grote “killer” 

van kleine kinderen. St. Luke’s had als enige Missieziekenhuis 

een stand op de nationale Health tentoonstelling in Lilongwe 

en de vrouwelijke Minister van Gezondheid toonde speciale 
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interesse. De Administrateur mr. Mbuzi was afgevaardigde 

voor CHAM (Christian Health Association Malawi) naar een 

bijeenkomst in Dar es Salaam voor Zuidelijk Afrika met als 

onderwerp : 

“Samenwerking Regering en Missie gezondheidszorg.” 

 

Einde van het jaar 1999 en van de EEUW. 
 

De President en zijn United Democratic Front wonnen de 

verkiezingen, kort nadat hij zijn First lady, uitgegleden in 

Londen, de laan had uitgestuurd. Zij ging niet met lege handen 

en hij zal ook voor de opvoeding van hun twee kinderen die in 

Amerika studeren blijven zorgen. Hij is een oecumenisch 

gezinde Moslim en nu officieel getrouwd met zijn derde 

vrouw, bij wie hij 5 kinderen heeft . Zij heeft middelbare 

school en was dus meest geschikt en is al begonnen met First 

lady initiatieven. Naar verluid zijn op Sanzika paleis in 

Blantyre een aantal weeskinderen ondergebracht. Hier volgt 

een speciale mededeling voor Rotary Gorinchem en Familie 

van M. uit Limburg: ZIJ is gearriveerd vlak vóór Kerst, ik deed 

mijn laatste keizersnee op 11 januari bij knipperlicht en nu is 

ze dus geïnstalleerd. Een prachtige 50 KW generator in een 

schitterend huis met extra versterkte burglar bars en een 

dubbele stalen deur en drie veiligheids lampen. HEEL HEEL 

Hartelijk DANK!! Speciaal namens de staf van de 

verloskamer, het laboratorium, de OK en namens de 

verpleegsterschool. Dan tot besluit : Op 12 November werd 

door Bisschop Tengatenga , in aanwezigheid van Dr. en Mevr 

Goede van de stichting Sonnevanck, Harderwijk, de nieuwe 

TB afdeling ingezegend. Twee zalen, vier isolatiekamers , een 

kamer voor de TB officer , een keukentje, behandel ruimte en 

kantoortje. Een enorme verbetering voor patiënten en 

personeel en de Stichting wil ons ook verder nog blijven 

steunen. ZIKOMO KWAMBIRI! Van het landelijk TB 

programma kregen we een motorfiets om patiënten thuis te 
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kunnen volgen. Het was een groot feest met zingen en een 

toneelstuk en tegelijkertijd namen we officieel afscheid van 

mr. Kankunga, onze onvolprezen Chief Clinical Officer en zijn 

vrouw. We missen zijn kundigheid en liefde voor zijn 

patiënten en zijn wijsheid en vriendschap. Oude liefde roest 

niet, met Kerst heeft hij twee weken vervangen en hoewel hij 

nu 68 jaar jong zogenaamd met pensioen is, zal hij het wel niet 

kunnen laten om in Mangochi ook mensen te behandelen en te 

adviseren. Op 3 juli was de BIG WALK. De administrateur, 

directrice en hoofd van de school gevolgd door andere 

stafleden, een groep jongelui en aids vrijwilligers liepen van 

Zomba naar St. Luke’s, 25 km over de heuvelachtige weg. Ik 

was aan dienst en dus geëxcuseerd gelukkig ! Ze haalden 

daarmee Kw 13,782,- op voor het weeskinderen programma. 

Ruim 500 gulden voor het goede doel!. En nu het nieuwe 

Millennium in. Nee hoor, we hebben er niets voor gedaan en 

onze computers werken nog. De telefoon nog steeds niet, daar 

blijven we geduldig naar uitzien. Ik ben terug van drie weken 

familie en rust, waarvan 10 dagen sneeuw in de bergen en lees 

net als U “De eeuw van mijn Vader ”. De dorpelingen, 

waarvan sommigen vreesden voor een regen van zwavel en 

vuur in het “Aluminium” , zijn weer druk bezig met planten en 

wieden. Mr White (60plusser, moslim en mijn kok) rapporteert 

na de nieuwe, uitbundige en dagelijkse stromen regen dat de 

maïsplanten nu met de blaadjes omhoog de Heer staan te 

prijzen en danken. En dat zullen wij dan ook maar doen en met 

frisse moed en Uw hulp vooruit naar een Toekomst voor ons 

Allen. Veel dank van iedereen hier, voor de grote en kleine 

giften , voor het mee leven met ons hier . We wensen U allen 

een Gezegend Jaar 2000. 

 

Elly Holtrust 
(Senior medical officer St. Luke’s) 
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Hollands Dagboek 
 
vrijdag 17 december 1999 

Vandaag de laatste werkdag van mijn collega Elly Holtrust 

voordat ze aan haar welverdiende vakantie gaat beginnen. In 

het ziekenhuis staan op alle afdelingen kerstbomen. De 

dennenbomen in onze tuinen hebben het ook dit jaar weer 

moeten ontgelden. Ze zijn versierd met piepschuimringen 

(IDA verpakkingsmateriaal), stroken toiletpapier en met 

ballonnen. Wat vroeg dit jaar om de kerstboom al te hebben 

staan maar gister kwam de bisschop voor kerst de patiënten 

wat geestelijks en stoffelijks geven, vandaar! Het is een 

“normale” vrijdag; bestaande uit visite lopen op de 

vrouwenzaal, polikliniek tot 2 uur ‘s middags, lunch en na de 

lunch een drietal kleine operaties. Een van de ingrepen is het 

inbrengen van een drain in de borstkast van een van de 

personeelsleden. Ze is zwanger en heeft TBC. Door een 

ontsteking van haar longvlies is er zoveel vocht aangemaakt 

dat ze moeite heeft met ademhalen. Als de drain eenmaal zit 

kan het vocht weg en is ze minder kortademig. 

zaterdag/zondag 18/19 december 

Weekenddienst. Op zaterdagochtend de afdelingen bezocht. 

Het is vol in het ziekenhuis. Met name de kinderafdeling is 

overvol. 60 kinderen liggen opgenomen op een afdeling met 

36 bedden, De regentijd is begonnen wat als gevolg heeft dat 

de muggen kunnen broeden in de plassen waardoor het aantal 

muggen toeneemt. Meer muggen betekent dat kinderen vaker 

worden gestoken en de kans om malaria een of meerdere keren 

te krijgen toeneemt. Door de malaria krijgen de kinderen 

bloedarmoede waardoor ze vaak in zorgelijke toestand in het 

ziekenhuis aankomen. Het zou mooi zijn als er vaccin tegen 

malaria beschikbaar komt. Deze tijd van het jaar is het zeer 

warm. Het lijkt of de natuur zich op moet warmen om daarna 

een lauwe douche te kunnen nemen. Hopelijk is de regen op 

tijd en voldoende om de maïs te laten groeien. Verder was het 
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een rustig weekend omdat zoals we hier zeggen de 

verloskamer zich netjes gedroeg. Allemaal normale 

bevallingen en geen keizersnede in het midden van de nacht. 

Genoeg tijd over om me met onze kinderen bezig te houden. 

Schommelen, zwembadje opblazen, tuinslanggevecht, boekje 

lezen etc.... Zo had Miriam ook een prettig weekend met twee 

extra handen. 

maandag 20 december 

Tijdens de ochtendbespreking met het managementteam 

hebben we besloten om de nieuwe apotheek te openen als de 

medicijnen van IDA ( betaald door de St. Luke’s Stichting) 

binnen zijn. Dit ziet er goed uit voor de donor en ons geeft het 

een idee over de hoeveelheid schapruimte. Op de polikliniek is 

het erg druk vandaag. Mogelijk veel ambtenaren die aan hun 

kerstvakantie zijn begonnen. In de overheidsziekenhuizen 

wordt met weekendbezetting gewerkt. Misschien een andere 

oorzaak voor de drukte. Op mijn afdeling is een vrouw 

opgenomen met een ontsteking van haar hersenen. Ze is in 

coma en haar toestand is erg zorgelijk. 1k kan niet veel voor 

haar doen. Dit leg ik aan de familie uit en ook dat ze zich op 

het ergste moeten voorbereiden Aan het einde van mijn visite 

is ze overleden. Ook na drie jaar in Malawi ben ik niet gewend 

aan het overlijden van patiënten. En op een drukke dag als 

vandaag raakt het me zeer. 

dinsdag 21 december 

Elke dinsdag gaan we op supervisiebezoek naar onze 

gezondheidscentra. Vandaag staat Mposa op het programma. 

Dit ligt ten oosten van St. Luke’s aan de rand van Lake 

Chutwa. Dit is een druk bezocht gezondheidscentrum met een 

drukke verloskundekliniek. Veel van de patiënten zijn Moslim. 

Met name de meisjes trouwen jong. Ze krijgen hun eerste kind 

op hun vijftiende. Omdat hun lichaam nog niet volgroeid is en 

omdat ze van nature klein zijn geeft dit nogal wat complicaties 

tijdens de bevalling. Zo ook vandaag. Mijn collega, mister 

Pota, heeft een vrouw vanaf Mposa meegenomen met een kind 
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in dwarsligging. 1k doe een keizersnede en een mooie baby 

met een goede start kan straks met de jonge moeder weer terug 

naar Mposa. Aan het eind van de dag thuis gekomen staat de 

kerstboom. Malou en Pepijn hebben met hulp van Miriam 

ballen van papier gemaakt en deze mooi beschilderd. Ook de 

kerstgroep staat naast de boom in de openhaard ( die hebben 

we toch niet nodig deze tijd van het jaar). Pepijn heeft alle 

houten beeldjes afgelikt omdat hij ze veel op ijsjes vond lijken. 

Kerst in Malawi, gewoon zonder veel poespas maar wel echt. 

woensdag, 22 december 

Vandaag staan alle activiteiten, buiten de patiëntenzorg, in het 

ziekenhuis in het teken van het kerstfeest. Dit feest wordt aan 

het einde van de middag gehouden en alle personeelsleden en 

hun familie zijn uitgenodigd. Tevens is het ook het afscheid 

van mister Kumpolota en zijn vrouw. Hij is een zeer 

oudgediende en heeft meer dan dertig jaar voor St. Luke’s 

gewerkt. Voornamelijk in de “dental-unit”. ‘s Middags wordt 

de rijst buiten onder de bomen uitgezocht in grote rieten 

schalen. De koks van de verpleegstersopleiding krijgen hulp 

van diverse medewerkers van het ziekenhuis. Ook het 

subhoofd van de verpleegkundigen is niet te beroerd om mee 

te helpen. De maaltijd wordt bereid op grote houtvuren. Dit 

zijn ze gewend op de nursingschool (milieu?). Op het feest is 

er naast de maaltijd ook zang, dans en toneel. Met name het 

toneel is erg leuk dit jaar. Bij een toneelstuk wordt het 

kerstverhaal vanuit het Engels letterlijk vertaald naar het 

Chichewa ( de plaatselijke taal). Dit leidt tot komische 

versprekingen waardoor de context zoek is. 1k word me er van 

bewust dat dit bij het begin van het missiewerk regelmatig 

moet zijn voorgekomen en misschien nog wel eens voorkomt.  

donderdag 23 december 

Vandaag geen geplande grote operaties. De kleine ingrepen die 

wel op het programma staan worden gedaan door de clinical 

officer. 1k heb vanochtend enkele patiënten gepland voor een 

echo-onderzoek. Sinds ‘97 hebben we in St. Luke’s een 
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echoapparaat. Dit wordt met name gebruikt voor 

gynaecologische - en verloskunde patiënten en af en toe om 

naar andere afwijkingen in de buik te kijken. Met name voor 

de verloskunde is het een diagnostische aanvulling om tot de 

juiste diagnose te komen en daardoor worden de patiënten 

beter behandeld. Een van de patiënten deze ochtend dacht dat 

het kind in haar buik niet meer leefde. Zij kon gerust gesteld 

worden. Een andere patiënt kon maar niet zwanger worden en 

had nu echt het gevoel zwanger te zijn. Dit klopte. Leuk om 

ook eens goed nieuws te kunnen geven. De rest van de dag de 

nieuwe leerling-verpleegkundigen medisch gekeurd. Jonge 

vrouwen van 19 jaar die goed Engels spreken.Dit geeft hoop 

voor de toekomst. 

Morgen 24 december 

Voorlopig onze laatste kerst in Malawi.  

 

Manuel Gerritzen 
(Medical officer St. Luke’s) 

 

Dental Unit at St. Lukes - News from 1999 
 
Once again, the Dental Department has had a year of good 

fortune. The remaining dental equipment donated by DHIN 

and Memisa finally arrived and has now been installed. So far 

( best not to be too optimistic!), the 

equipment is working well. We now have 

two fully equipped, modernish dental 

surgeries and drilling and filling is once 

more a pleasure (for me and the rest of 

the dental staff, if not the patients!). 

 Thanks to donations from the 

U.K, we have also managed a bit of 

painting and decorating. Old ceiling-

boards have been replaced; lights and 

electrical sockets repaired or replaced and 
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the whole lot has been painted minty-fresh green (reminds me 

a bit of toothpaste. Very appropriate!). The department 

continues to be busy, both with private and non private 

patients. On average we see around 800 non-private patients a 

month, mostly for tooth extraction. We are slowly trying to 

build up a good private clientelle, as these patients help pay the 

bills for filling materials and dental drugs. Now that we 

have our new and improved “mint-flavoured” dental unit, I’m 

sure we’ll attract more paying customers! On a sad note, our 

Senior Dental Assistant, Mr. Barnabas  

Kumpolota, left us at the end of the year for pastures new  a 

Roman Catholic Mission Hospital near Lilongwe. 

Mr.Kumpolota has been with the dental unit at St. Luke’s for 

over 27 years. His clinical expertise and talent for denture 

making will be sorely missed by his former colleagues at St. 

Luke’s. The dental department wishes Mr. Kumpolota all the 

best in his new home. 

  

  
 

And so onward into the new millennium, hopefully improving 

dental services as we go. We still have a long way to go before 
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we are truly a self-sufficient, highly efficient dental unit, but 

we’re making progress “pang’ono pang’ono” (little by little) as 

they say in Chichewa. The dental unit still relies heavily on 

financial and  

material support from overseas donors, including the St. 

Luke’s Foundation. For your hard fundraising work and 

generosity we truly thank you. 

 

 

Gillian Bews, BDS 
(Dentist, St. Luke’s Hospital) 

 

Schenking per notariële akte  
 
Uw jaarlijkse bijdragen zijn in het St. Luke’s Hospital van 

harte welkom!  Van Uw giften konden weer veel medicijnen 

en medische benodigdheden en apparatuur worden 

aangeschaft. Nog steeds is het mogelijk dat de Fiscus Uw 

donatie aan het St. Luke’s kan verdubbelen. Uw bijdrage moet 

U dan wel laten omzetten in een schenking per notariële akte. 

De schenking kunt U dan volledig aftrekken van Uw inkomen. 

Zo betaalt de fiscus van elke Fl. 100,-- tot maximaal Fl. 60,00 

mee (de hoogte van de fiscale bijdrage varieert van ca. 35% tot 

ca. 60%. Dit is afhankelijk van de hoogte van Uw inkomen). 

 

De fiscale kant van Uw huidige bijdrage: 

Gewone giften, zoals Uw huidige donateursbijdragen zijn 

slechts beperkt aftrekbaar. De aftrekbaarheid geldt alleen voor 

giften die meer dan 1% van Uw onzuiver inkomen en 

minimaal fl. 120,00 bedragen.  

 

De schenking via de notariële akte: 

Dit is voor U veel aantrekkelijker. Daarbij zegt U voor een 

periode van 5 jaar een vaste bijdrage toe aan de Stichting St. 

Luke’s Hospital. Indien deze schenking door de notaris wordt 
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vastgelegd kunt U de volledige schenking aftrekken van Uw 

inkomen. De notariële akte kost ca. fl 250,00 en is eenmalig. 

 

Wat is van belang bij het passeren van de akte: 

Aan de notaris moet worden verzocht om zowel de schenking 

als de acceptatie van de schenking in 1 akte op te nemen. 

Anders moet de schenking via een tweede notaris worden 

geaccepteerd hetgeen weer extra kosten met zich mee brengt. 

 

Heeft U vragen hieromtrent dan kunt U contact opnemen met 

de penningmeester van de Stichting (adres achter in dit 

boekje). 

 

Financieel overzicht Bulletin 1999 
 

 
Inkomsten: 

Individuele giften in 1999 69.863,84 

Collectieve giften in 1999 44.078,16 

Rente en andere opbrengsten 1395,83 

Totaal 115.337,83 

 

 

 

Uitgaven: 

Aankoop: medicijnen, medicijnen ten behoeve 

van aidskinderen, hulpmiddelen voor het 

ziekenhuis laboratorium, infuus materiaal, 

verbandmiddelen enz.  

107.146,80 

Inschrijving Kamer van Koophandel 68,47 

Totaal 107.215,27 
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Specificatie Collectieve giften: 

 

Giften tot f 500,00    

Collectes kerkdienst Willibrord Olst   

Collectes Kerkdienst Averbergen Olst   

Instituut voor Internationale excursies   

Zusters Franciscanessen  

Pastorale commissie Amersfoort    

Diac. Parkstraat Gem. Velp    

Vrouwenraad Samvro Velsen    

Snep Offset Gorinchem     

Opbrengst Malawi maaltijd, Olst   

Diac. Hervormde Gem. Marienheem   

Diac. Evang. Lutherse Gem. Woerden 

Giften van f 500,00 tot f 1500 

Diac. Cie. Rem. Gem. Apeldoorn    

Diac. Hervormde Gem. IJmuiden     

Verpleeghuis Velserduin     

Diac. Hervormde Gem. Olst    

Diac. Rem. Gem. Apeldoorn    

Geref. Kerk Diac. Mijdrecht    

Giften van f 1500,00 tot f 2500,00 
Penningmeester Afd. Apeldoorn Ver. Voor    

Marinelfonds      

St. Velsen voor de 3
e
 Wereld    

Giften van f 2500,00 tot f 3500,00 
Dienst Geest. Verzorging Utrecht    

St. Pelgrimshoeve Zoetermeer    

Gift van f 5000,00 

Act. Fonds Lions Wijhe/Olst    

Giften van f 10.000,00  

Stichting Bron van Leven     

Penningmeester van de Voorzienigheid   
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Indien U bij Uw gift geen gebruik maakt van de acceptgiro, 

verzoeken wij U de gift duidelijk te voorzien van de afzender. 

Met name de naam van de organisatie waarvan de gift 

afkomstig is ontbreekt soms. Hierdoor wordt deze gift dan 

geboekt bij de individuele giften. Een betere vermelding komt 

de specificatie in ons bulletin ten goede. 

 

Gerard IJdema 

(penningmeester) 

 

De container 
 
De container waar ik in het vorige bulletin over sprak begint 

zich al weer aardig te vullen. Wederom mocht ik weer vele 

tandheelkundige spullen ontvangen van de firma Hofmeester 

Dental. Zo ook zijn er vele rolstoelen en krukken via Gerard 

Thijseling (heeft belangeloos een video film van St. Luke’s 

gemaakt) gedoneerd. Met name voor dit soort spullen is het 

handig de kleine gaatjes en hoekjes met tweede handskleding 

op te vullen. Dat opvullen van gaatjes kunt u wel aan een 

tandarts overlaten. Als u de mogelijkheid heeft om voor 

karpetten, kantoormeubels of noodverlichting te zorgen, neemt 

u dan even contact met mij op. Voor vervoer naar de container 

kan ik altijd wel zorgen. Manuel kwam met het verzoek om 

een airconditioner voor de apotheek te regelen. Via mijn broer 

(koeltechnisch installateur) vond ik de firma van Dijk bereid 

om twee in goede staat verkerende airco’s te doneren aan St. 

Luke’s. Gezien deze apparaten snel in Malawi moesten zijn, 

heb ik ze per luchtvrachtcontainer via Datema Air tegen 

gereduceerd tarief verzonden.Bij deze wil ik alle mensen 

danken voor hun materiële en immateriële hulp.   

 

André Brockhus 
(v/h tandarts St. Luke’s) 
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De huidige politieke situatie in Malawi 
 
Bakili Muluzi’s UDF( United Democratic Front) is als beste 

partij uit de verkiezingen gekomen. De drie partijen verdeelden 

zich regionaal, net als bij de eerdere verkiezingen;UDF 

(hoofdzakelijk Moslims) in het zuiden; de MCP en AFORD 

(Christenen) in midden en Noord-Malawi. Muluzi won met 

51% tegen Gwanda Chakuamba met 44%. Het aantal 

vrouwelijke leden van Parliament steeg van 10 naar 16%. 

Helaas nog te weinig om campagne te kunnen voeren. Er 

waren er twijfels over de eerlijkheid rondom de verkiezingen. 

Direct na de verkiezingen volgde een opstand van geweld in 

het noorden van Malawi, waarschijnlijk ten gevolgen van het 

feit dat UDF voor het grootste deel uit moslims bestaat en er in 

het noorden meer Christenen wonen. Bisschop Jack Biggers 

zei dat Moslims en Christenen al voor eeuwen in harmonie 

naast elkaar leefden en dat het wel zeer betreurenswaardig zou 

zijn, wanneer er in Malawi religieuze rellen zouden uitbreken. 

 

Herma van Triest 
(Bestuurslid Stichting St. Luke’s) 
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Een nieuwe oproep !! 
 
Bijna in elk bulletin doen wij een oproep om zwachtels voor 

het ziekenhuis te breien, met breipatroon en al. En nog steeds 

wordt er enthousiast gebreid en krijgt de Stichting  vanuit alle 

richtingen van het land zwachtels toegestuurd. Het versturen is 

geen probleem, want in de container kan het er altijd nog wel 

bij en zo wordt de container optimaal gebruikt. Maar dit jaar 

willen wij onze traditionele oproep een keer achterwege laten. 

Om de simpele reden dat er op dit moment in het ziekenhuis 

genoeg zwachtels voorradig zijn. Dankzij u! De huidige arts, 

die er werkt zei tijdens zijn verlof najaar 1999 tegen ons: “Het 

zou mij niet verbazen dat met de totale lengte van alle gebreide 

zwachtels de gehele aardbol warmpjes ingestopt kan worden! 

Wat een ijver. Maar voor mij is het meer dan dat, het toont ook 

de grote betrokkenheid bij het werk dat wij doen. Ik kan mij 

voorstellen dat de mensen tijdens het breien regelmatig aan ons 

zullen denken, zeker als er weer een zwachtel af is. Zo denken 

wij trouwens ook  dikwijls aan onze weldoeners als wij een 

zwachtel bij een patiënt ombinden.“ Maar denkt u nou niet dat 

u de breipennen kunt opbergen, want er kwam met deze 

mededeling ook meteen een nieuw verzoek: Wij hebben een 

nijpend tekort aan dekens, zou daar iets aan gedaan kunnen 

worden? Katoenen dekens zijn welkom. Dus hierbij bent u van 

harte uitgenodigd! Mocht u nu al heel veel zwachtels klaar 

hebben, dan kunt u die uiteraard aan elkaar zetten en dan komt 

er op den duur een prachtige deken uit tevoorschijn. Dus voor 

het komende jaar variatie op het thema. En ik ben even 

benieuwd als u welke vraag op dit creatieve vlak vanuit het 

Luke’s Hospital er volgend jaar zal komen.  

 

 

Hennie Burggraaff 
(Bestuurslid Stichting St. Luke’s) 

 


