
Malawi sturen. In 2012 lukte dat niet en zijn er slechts 
twee pakketten met medicijnen gestuurd. Meer konden 
we niet voor elkaar krijgen Er was te was te weinig in kas. 
Natuurlijk kunnen we zeggen:, dan moet het maar 
wat minder daar in Malawi. Maar het geeft ons wel 
een gevoel dat er iets niet klopt als mensen die op een 
afstand van ongeveer 11 uur vliegen hiervandaan, niet 
eens meer een aantal basale medicijnen krijgen.

Wat is ook al weer ons doel?
Met de geschonken medicijnen openen wij de poort tot 
de gezondheidszorg voor de allerarmsten. Mensen die 
geen geld hebben om een duur ziekenhuis te betalen. 
Wij krijgen vaak de vraag: Wat doet de Malawiaanse 
overheid dan? Ons antwoord is dat de overheid in 
Malawi financieel niet in staat is om noodzakelijke medicij-
nen te verschaffen aan het ziekenhuis.

Wat doen wij?
We benutten de goedkoopste, maar ook de betrouw- 
baarste route voor medicijnen. We leggen contact met het 
ziekenhuis om een lijst te maken met de noodzakelijkste 
medicijnen. Die definitieve lijst met medicijnen wordt 
gecontroleerd door Theo Zijp, van ons bestuur. 
De medicijnen worden besteld en geleverd aan de 
apotheek van het ziekenhuis.

Wat doen wij niet?
Een salaris of een kostenvergoeding geven aan het 
bestuur van onze Stichting St. Luke’s. Het is allemaal 
vrijwilligerswerk.

Wat hopen wij?
Wij hopen in 2013 toch weer 3 medicijnbestellingen te 
kunnen afleveren in Malawi. Wij weten dat de medicijnen 
zeer hard nodig zijn. Wij blijven helpen, doet u mee?

Gerard IJdema
Penningmeester
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Voorwoord
Met beperkte middelen en mogelijkheden werken de 
artsen in het St. Luke’s ziekenhuis. Wij proberen hen te 
helpen met het opsturen van medicijnen. Helaas konden 
we de artsen dit jaar minder medicijnen sturen. Simpelweg 
omdat onze kas bijna leeg was. Door een legaat hebben 
we nu gelukkig weer geld om in ieder geval één zending 
medicijnen te versturen.

Als het de crisis is, die bij 
iedereen voelbaar wordt, 
dan zijn wij extra dankbaar 
als er mensen zijn die toch 
geld willen geven om de 
allerarmsten aan medicij-
nen te helpen. Het medi-
cijn dat u heeft gedoneerd 

kan levensreddend zijn. Wij hopen dat donateurs dat 
beseffen.

Om meer mensen enthousiast te kunnen maken voor 
ons doel hebben wij onze website geheel vernieuwd. 
We hebben het voor donateurs gemakkelijker gemaakt 
om een donatie te doen, bijvoorbeeld online via de 
IDEAL betalingsmethode. Ook zijn er nu koppelin-
gen via Facebook en Twitter. Wij hopen dat wij daar-
door meer naamsbekendheid krijgen. In ieder geval 
is Conny Seen enthousiast geworden over ons werk voor 
de Stichting. Zij is een nieuw bestuurslid. Conny Seen stelt 
zich in deze nieuwsbrief voor aan u. Voor ons is zij een 
aanwinst mede gezien de ervaring die zij meebrengt.

Met vriendelijke groet,
André Brockhus

Van de penningmeester
Misschien is het de economische crisis. Misschien zijn 
er mensen die de hulpverlening aan Afrika niet meer 
zien zitten. Feit is, dat onze inkomsten dalen. Eerst 
konden wij, met uw hulp, jaarlijks 3 medicijnorders naar 
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bovenstaand gegeven. Er zijn meer zieken dan dat er geld 
is om ze te behandelen. Daarnaast heeft St. Luke’s als 
belangrijke pijler van de zorg die ze biedt, dat deze voor 
iedereen toegankelijk moet zijn. De ‘gewone’ Malawiaan 
is straatarm. Dit betekent dat in St. Luke’s medicijnen 
standaard onder de kostprijs verkocht moeten worden 
om iedereen die er komt te kunnen helpen. Het business 
model is dus in zichzelf verliesgevend. Als je het sec 
financieel bekijkt bedoel ik dan en ik vind dat je dat niet 
moet doen. Er worden namelijk mensenlevens gered…
iets wat niet in geld is uit te drukken, maar waar wel geld 
voor nodig is.

Waar is vooral behoefte aan?
Geld. Voor medicijnen, voor benzine, voor hiv-tests, voor 
andere bloedtests, voor nieuwe ambulances die mensen 
in de rurale gebieden kunnen bereiken, voor vaccins, voor 
apparatuur voor het lab en niet in de minste plaats om 
de salarissen te kunnen betalen van de clinical officers 
en verpleegkundigen. Kortom, geld om basale zorg te 
kunnen bieden aan zieke mensen.

Wat heeft een onuitwisbare indruk op je gemaakt en 
wat heb je ervan geleerd? Ga je nog een keer terug? 
De hele reis heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt 
en dan vooral de mensen. Ik heb meer levensvreugde 
gezien in het armste land ter wereld, dan je in Nederland 
ooit zult tegenkomen. De kracht waarmee die mensen in 
het leven staan, ook al staan ze met lege handen. Dat is 
iets wat ik nooit zal vergeten. Ze zijn dankbaar voor wat 
er wel is, ook al hebben ze bijna niks. Dat is ook wat ik 
ervan geleerd heb: Dankbaar te zijn voor alles wat ik hier 
heb, en de kansen die je hier krijgt. Het is allemaal niet zo 
vanzelfsprekend als het lijkt. Ik vind eigenlijk ook dat 
je daarom de plicht hebt om het onderste uit de kan te 
halen. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen 
die het moeilijker hebben. Ik ga zeker nog een keer terug 
naar Malawi. Het is een prachtig land, met nog mooiere 
mensen.

Yvonne Smits
Secretaris

Even voorstellen
Mijn naam is Conny van der Vaart-Seen en ik ben sinds 
september 2012 bestuurslid van de Stichting St. Luke’s 
Hospital. Ik ben 57 jaar, getrouwd en woon in Vlaardingen.

Mijn interesses liggen op vele gebieden. Ik heb in het 
bestuur gezeten van Samawada, een stichting die geld 
inzamelde voor het bouwen van een school in 
Somalië. Ik ben bestuurslid van De Duif, een op te 
zetten integraal medisch centrum in Nederland. Ik heb in 
het team van Mentor Vlaardingen gezeten, begeleiding 
voor startende ondernemers. Ik ben meer dan 40 jaar 
werkzaam geweest bij de lokale overheid, waarvan 10 jaar 
in de Sociale Werkvoorziening. Ik heb de hele omwente-
ling meegemaakt van mensen met een beperking die 
werken in een veilige en vertrouwde omgeving, naar 
toeleiding tot de reguliere arbeidsmarkt. De mensen werden 
gestimuleerd om cursussen te gaan volgen, ze konden 
meer dan gedacht. Dat was een mooie tijd. Nu heb ik me 
aangemeld als vrijwilliger bij de Zonnehuisgroep. Ik doe 
het vervoer van rolstoelen, ga mee als begeleiding met 

bewoners naar het ziekenhuis, de huisarts e.d.. Ik ben 
ook met veel plezier aan de slag gegaan voor de Stichting 
St. Luke’s Hospital. Ik vind het een mooi initiatief en draag 
graag mijn steentje hieraan bij.
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Terug in Malawi
Afgelopen augustus was ik op bezoek in Malawi, 
ruim 15 jaar nadat ik er ruim 3 jaar als tropenarts in 
St. Luke’s had gewerkt. 7 jaar na mijn laatste bezoek in 
2007. Een warm bad om er weer te zijn, zowel in het land, 
als bij het ziekenhuis. Oude bekenden gesproken als 
Mr. Kachingwe (clinical officer), Mr. Kangunga 
(gepensioneerd clinical officer), Mr. Njowe (labora-
tory assistant), Mr. Pota (clinical officer en voorheen 
de “backbone” of the hospital), en ook de administrator 
Mr. Matola, accountant Mr. Rumoah en natuur-
lijk de nieuwe arts Eva en haar vriend Jeroen. 
Eva is sinds begin dit jaar in  Malawi, heeft in het 
begin eerst 3 maanden verplichte stage gedaan in 
Zomba (daar werkt een Nederlandse chirurg), en werkt 
sinds half juni in het St. Luke’s. Een doortastende 
arts met een positieve instelling, met een actieve 
partner die de Design Academy in Eindhoven heeft 
gedaan en nu al een windmolenprojectje in Malawi 
opzet en door zijn handigheid ook al 1 dag/week bij de 
Maintenance (onderhoudsafdeling) werkt.

Van de ziekenhuisdirecteur begreep ik dat het voor 
het ziekenhuis financieel nog steeds moeilijke tijden 
zijn (en wel zal blijven); hij doet echter zijn uiterste 
(en integere) best en probeert er echt wat van te maken. 
Sinds de nieuwe president Mw. Banda (want de 
vorige president Bingu was in de lente van 2012 
overleden) gaat het wel beter in Malawi; er is weer 
brandstof, dingen gaan weer lopen, al is dat op (missie) 
ziekenhuisniveau nog niet merkbaar.

We hebben Eva en Jeroen tweemaal ontmoet. We 
hebben de mogelijkheden van onze stichting en samen- 
werking hierbij besproken. Dit op het niveau van fonds- 
werving voor medicijnen, nieuwsitems voor onze 
website, en over fondsen voor bepaalde projecten. 
Zie ook de website www.stlukes.nl met ook links naar 
de weblogs van Eva en Jeroen en ook van de later dit jaar 
begonnen arts Mariëlle Spanjer.

Theo Zijp
bestuurslid

Bericht van arts Mariëlle Spanjer op 7 december 2012
Zoals eerder gezegd be-
ginnen de dagen om kwart 
over 7 met een kerkdienst. 
Een half uurtje later be-
ginnen we dan met de 
overdracht. De verpleging 
die nachtdienst heeft ge-
had vertellen dan wat er 
gebeurd is. Vervolgens 
verspreidt iedereen zich 
over het ziekenhuis om 
de rondes te doen op 
de vier afdelingen en de 

polikliniek te draaien. Ik trek me terug in het kantoor. 
Want het werken hier is ook veel management. 
Heel leerzaam en goed om geduld te kweken. Alles 
begint eigenlijk een uur later, belangrijke dingen worden 
een dag van te voren duidelijk, maar zodra je dat los 
begint te laten merk je dat het vaak ook wel goed komt. 

Personeelsproblemen, kapotte waterleidingen, gestolen 
medicijnen... alles komt op het kantoor terecht van de 
medical officer. Maar ook coördinatie van projecten op 
medisch gebied. De kliniek voor mensen met suikerziekte 
en hoge bloeddruk, “school health” (voorlichting geven 
op scholen over seksueel overdraagbare aandoeningen, 
diarree, malaria, etc.), je zorgt ervoor dat het ziekenhuis 
elke week weer de nodige medicijnen heeft, rapporten 
worden geschreven en roosters gemaakt. Er zijn veel 
plannen, maar ondertussen moeten ook de middelen bij 
elkaar geschraapt worden.

Tussen alle regeldingen door zie ik ook nog patiënten 
waar onze clinical officers of medical assistants 
vragen over hebben. En in de avonden kun je altijd 
gebeld worden. Helaas is het dan vaak geen goed 
nieuws. Deze week was een zware week: we hadden drie 
gevallen van moedersterfte. En gisteren hebben we 
gezwoegd op de bevalling van een tweeling, die helaas 
al overleden waren, maar waarvan de tweede er met 
de schouder eerst uit wou. Dat is dus best lastig. Maar 
wanneer het dan toch gelukt is kun je enigszins opgelucht 
weer je bed in duiken! In mijn beste Chichewa probeer 
ik met haar te praten. Ze begrijpt me verkeerd. Ze denkt 
dat ik vraag of het goed met haar gaat. En zoals altijd 
zeggen ze dan: ja, het gaat goed. Hoe gaat het met jou? 
Terwijl ze bezig is haar tweede dode kindje te baren... 
Ze was jong, 18 jaar, en wil graag weer naar school. 
Ik hoop dat ze een goede toekomst tegemoet gaat! 

Mariëlle Spanjer
(arts in Malawi)

Interview met Ben Reisman
Ben, wil je iets over jezelf vertellen?
Jawel, Ik ben dus Ben, 28 jaar en woon in Amsterdam. 
Ik werk al meer dan 5 jaar als freelance regisseur/editor 
en filmen doe ik daarbij ook regelmatig. Ik droom er al 
jaren van om documentairemaker te worden en probeer 
die droom momenteel ook te verwezenlijken. Verder 
speel ik heel graag gitaar en reis ik zo veel ik maar kan. 
Ik vind het heerlijk om mezelf onder te dompelen in een 
onbekende cultuur en te proberen echt contact te 
maken met de lokale bevolking. Er is wat mij betreft niets 
leerzamer dan dat. 

Je bent filmer en je hebt een eigen bedrijf.
Wat doe je precies voor werk en van wie krijg je op-
drachten? Kun je wat projecten noemen, waar je aan 
hebt gewerkt?
Mijn werk is erg gevarieerd. Het komt erop neer dat het 
per opdracht verschilt welke rol ik vervul. Soms doe ik 
alleen regie en stuur ik een hele crew aan en soms doe 
ik zowel het filmen, als het regisseren als het editen 
(in elkaar zetten van het filmpje). Dit hangt allemaal af 
van budgetten, wens van de klant of het medium waar het 
op ingezet wordt. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld 
bedrijven, omroepen, soms particulieren en vaak 
filmproductiebedrijven. Ik doe ook vaak non-profit werk 
voor NGO’s. Dingen waar ik met hart en ziel achter sta, 
doe ik gratis. Het is dus zeer divers. De ene keer ben ik 
slechts uitvoerend voor een Mars-campagne en de andere 
keer werk ik van concept tot eindproduct voor bijvoorbeeld 
Worldweavers (NGO). Dat vind ik eigenlijk het mooist. 

Momenteel ben ik op eigen initiatief bezig met mijn eerste 
documentaire. Die gaat over een 61-jarige straatartiest die 
op tournee gaat door Zuidwest China met een sprookjes-
voorstelling over een dwerg een draak en een gouden ei. 
Het kan dus echt alle kanten op.

Op een bepaald moment heb je de keuze gemaakt om 
naar Malawi te gaan. Waarom?
Hoe lang ben je in Malawi geweest?
Alleen in het St. Luke’s of ook op andere plaatsen?
De reden om naar Malawi te gaan was tweeledig. 
Mijn vriendin studeerde op dat moment medicijnen 
(ze is inmiddels afgestudeerd) en ze ging een tropen-co-
schap doen in St. Luke’s. Ik heb besloten om met haar 
mee te gaan om met haar een reis door Afrika te maken 
en omdat ik stiekem hoopte ergens een mooie film over 
te kunnen maken. Dat ik nog nooit in Afrika geweest was, 
was ook een extra drijfveer om te gaan trouwens.

Wat was je eerste (globale) indruk van het land?
Fantastisch! We zijn vanuit Zuid-Afrika over land door 
Mozambique naar Malawi gereisd. Zeer indrukwekkend. 
De aankomst in Malawi was echt een warm bad verge-
leken met Mozambique en Zuid-Afrika. Ik heb heel veel 
gereisd, maar ik heb nergens een vriendelijkere bevol-
king ontmoet als in Malawi. Daarnaast is het ook nog qua 
natuur onvoorstelbaar mooi. Ik kan eerlijk gezegd nog 
steeds niet bevatten dat er zo weinig toerisme is en ik zou 
iedereen ook aansporen om er naartoe te gaan om 
het allemaal met eigen ogen te zien en te beleven. 
De keerzijde is natuurlijk wel dat je wordt geconfronteerd 
met de extreme armoede, daar moet je soms wel van 
slikken en dan vraag je je wel eens af hoe het in gods-
naam mogelijk kan zijn dat het zo oneerlijk verdeeld is in 
de wereld; Waar je als mens tot veroordeeld wordt door 
de plek waar je toevallig geboren bent…maar als je dan 
weer ziet hoe die mensen daar mee omgaan. Zo weinig 
kansen en zoveel oprechte levensvreugde: Dat inspireert 
mij ontzettend om hier in Nederland, waar vrijwel alles wat 
je kunt bedenken mogelijk is, het onderste uit de kan te 
halen.

En van het St. Luke’s?
St. Luke’s is een hele bijzondere plek waar ik van ben 
gaan houden. De eerste indruk is natuurlijk dat je schrikt 
van de beperkte hoeveelheid middelen die ze hebben 
om mensen beter te maken. Wat ook gelijk opvalt is 
met hoeveel toewijding er door de Clinical officers en 
verpleegkundigen gewerkt wordt om mensen beter te 
maken. Gelukkig wordt het ziekenhuis gesteund door 
de Stichting St. Luke’s. Daarmee worden echt concreet 
levens gered, dat heb ik met eigen ogen kunnen zien.

Hoe werd je ontvangen door de mensen die er 
werken en verpleegd worden?
Hoe wordt er gekeken naar (rijke) westerlingen?
We werden heel goed en met open armen ontvangen. 
We kwamen daar natuurlijk ook om een bijdrage te 
leveren aan het ziekenhuis. Mijn vriendin als coassis-
tent en ik als filmmaker. Ze zijn verder heel erg nieuws-
gierig naar de verschillen tussen Nederland en Malawi. 
Natuurlijk beseffen ze dat je als blanke vergeleken met 
hen veel geld hebt, maar het vormt geen barrière voor de 
omgang. Ze zijn erg dankbaar voor datgene wat ze krij-

gen en de vraag om meer hulp, die er zeker was, is pure 
noodzaak en geen gierigheid.

Als je het St. Luke’s vergelijkt met een gemiddeld 
Nederlands ziekenhuis, wat zijn dan de verschillen?
Dat zijn er zoveel… Ik kan alleen maar oordelen over 
hoe het was toen ik er was, maar er is een gebrek aan 
goede apparatuur voor het laboratorium. De hygiëne 
standaard ligt veel lager. Er is bijna geen benzine voor de 
ambulances en de aggregaten (de stroom valt met grote 
regelmaat uit, dan zijn ze daarvoor afhankelijk van een 
aggregaat die op benzine draait) Er is soms gebrek aan 
medicijnen om te behandelen en test kits om goed te 
kunnen diagnosticeren. Er is gebrek aan bloed voor 
bloedtransfusies. Zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Even cru gezegd: De beschikbaarheid van deze middelen 
zijn bepalend voor of een doodziek kind het gaat halen 
of niet. In de periode dat ik er was, was de realiteit 
dat er een flink aantal kinderen gestorven zijn, omdat 
bijvoorbeeld de malariamedicatie die dag toevallig op was, 
of omdat de stroom uitviel en het bloed dus niet getest 
kon worden. Hierbij moet ik wel ook opmerken dat als 
het ziekenhuis niet gesteund zou zijn door de Stichting, 
dit honderden kinderen geweest zouden zijn. Een ander 
opvallend verschil is de gemeenschapszin die in en om 
het ziekenhuis heerst. Ouders van zieke kinderen slapen 
daar samen, koken en eten samen en rouwen samen. 
Als ik er zo over nadenk is er eigenlijk maar 1 overeen-
komst met een Nederlands ziekenhuis en dat is dat het 
een plek is waar ze met man en macht zieke mensen 
proberen beter te maken.

Er sterven ongetwijfeld veel meer mensen in dit 
ziekenhuis dan bij ons.
Hoe gaan de mensen hiermee om?
Er is wel een andere houding tegenover de dood dan 
wij hier gewend zijn. De dood is in Malawi wegens 
ondervoeding, HIV en andere ziekten alomtegenwoordig 
en dus is het ook veel gewoner dat er mensen overlijden. 
In het algemeen gesproken gaan ze met de dood heel 
gelaten om vergeleken met ons. Dat gezegd hebbende, 
de kreet die een moeder slaakt als ze haar kind verliest
vergeet je de rest van je leven niet meer. Ik kan me 
trouwens ook nog goed herinneren dat mijn vriendin bij 
opname van patiënten standaard de vraag: “How many 
children do you have?” opvolgde met “and how many are 
still alive?”. Dat zegt wat mij betreft alles.

Het ziekenhuis is nog sterk afhankelijk van donaties. 
Waarom is dat?
Kan de staat geen ziekenhuizen ondersteunen?
Om eerst antwoord te geven op de 2e vraag: Ik weet 
dat staatsziekenhuizen ook in Malawi bestaan en heb er 
ook 1 bezocht. Deze ziekenhuizen hebben echter niet 
genoeg capaciteit om de gehele bevolking te helpen. 
Er zijn ongetwijfeld een hoop redenen, waardoor 
er niet genoeg geld naar ziekenhuizen kan gaan. 
Ten eerste is Malawi het armste land ter wereld. 
Daarnaast zijn corrupte overheden in Afrika meer regel 
dan uitzondering. Eigenlijk weet ik daar verder niet genoeg 
van om er iets zinnigs over te zeggen. Maar dat zouden 
redenen kunnen zijn waarom een overheid niet genoeg 
ziekenhuizen kan/wil financieren. St. Luke’s is denk 
ik onder andere afhankelijk van donaties vanwege 


