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Stichting St. Luke’s Hospitaal Malawi

Ánders dan anders…

Nieuwsbrief, Website, Huisstijl
U ontving elk jaar omstreeks februari het Jaarboekje van onze stichting. De economische omstandigheden brachten ook 
ons ertoe alle uitgaven nog eens goed te overwegen. ’t Resultaat is dat we werken aan een nieuwe huisstijl, een meer 
eigentijdse, regelmatig te wijzigen website en een enige keren per jaar uit te brengen Nieuwsbrief.

In verband met de kosten sturen we u de Nieuwsbrief bij voorkeur per e-Mail.
Wij kunnen u zo actuelere informatie over het St. Luke’s Hospital sturen.Toezending per post blijft mogelijk.

Dr. Susannah Woodd - afscheid
Gedurende vele jaren werkten we uitstekend en intensief samen met
Dr. Susannah Woodd, die tot eind 2011 in Malawi verbonden was aan
het St. Luke’s Hospital als hoofd Medische Dienst.

Binnenkort plaatsen we een artikel op onze
nieuwe site over Susannah Woodd’s ervaringen.

Afscheidsfeestje Dr Susannah Woodd

Drie Hollandse meiden stagiaire in St Luke’s
In de herfst van vorig jaar assisteerden drie vriendinnen, allen in opleiding
tot verpleegkundige, als stagiaire in het St Luke’s.
Een van hen, Marloes Huijer, vertelt erover in een artikel dat u binnenkort
op de site aantreft. Zodra het ‘erop’ staat laten we het u weten.

Nederlandse arts start in Malawi
Als Nederlandse stichting hebben we al jaren uitstekende contacten met de
staf van het St. Luke’s Hospital in Malosa. De contacten met Nederlanders
die er werken zijn echter vaak nóg directer. Onlangs vertrok de Nederlandse 
arts Eva Stortelder met haar man naar Malawi. Na een inwerkperiode zal zij 
naar verwachting in april in het St. Luke’s Hospital beginnen.

Wij houden u op de hoogte.

Marloes Huijer



Film over het
St. Luke’s
Videograaf
Ben Reismans
bijdrage

Vanuit Malawi benaderde ons de Amsterdamse freelance 
videograaf Ben Reisman (27), op bezoek bij zijn vriendin in 
Malosa i.h.k. van een “tropen co-schap” in het St. Luke’s. 
“Ik ben hier nu 2 dagen en ben erg geraakt door wat ik hier 
allemaal gezien heb tot nu toe. De weinige middelen, waar-
mee men hier moet werken en het menselijke leed wat dat 
veroorzaakt gaan me erg aan het hart”, zo schrijft Reisman. 
Als zijn bijdrage bood hij aan een korte filmimpressie te 
maken over het St Luke’s.
U ziet er meer van…

Uw donaties en onze uitgaven
Gelukkig zien we er als stichting steeds kans 
toe om onze onkosten zeer laag te houden. 
Daardoor kunnen we het merendeel van uw 
donaties direct besteden aan medicijnen. In 
2011 betaalden we ook een significant bedrag 
ten behoeve van een industriële wasmachine, 
waaraan het ziekenhuis grote behoefte had. 
’n Overzicht van de financiën en bijzonderhe-
den over o.m. de wasmachine vindt u binnen-
kort op de website aan.

U treft bij dit bulletin weer een acceptgiro aan.
BELEEFD AANBEVOLEN voor uw gift!
Natuurlijk kan Internetbankieren ook!

Bestuur van de Stichting St Luke’s Hospital Malawi

Nóg een Nederlandse enthousiasteling:
Greetje Carlier
Het is fantastisch dat er regelmatig vanuit Nederland 
mensen naar het St. Luke’s vertrekken om daar een 
bijdrage te leveren. In het kader van een coschap 
Ontwikkelingslanden vanuit het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam vertrekt in juni Greetje Carlier voor 
3 maanden naar Malawi. Ook van haar 
activiteiten proberen wij te verhalen.

BELANGRIJK: Uw e-mailadres
• Nieuw e-Mailadres: Geef het op aan malawi@stlukes.nl
• Wijzigen: Beantwoord deze mail en noem “wijziging” e-Mailadres
• Afmelden voor nieuwsbrief? Beantwoord deze mail met OPT-OUT in het onderwerp.

Voortaan deze Nieuwsbrief per e‐Mail, maar….
Zoals in de aanhef gemeld sturen wij u voortaan uit kostenoverwegingen de Nieuwsbrief per e‐Mail.
Het is daarom belangrijk dat wij over uw e‐Mailadres beschikken.
Ons dringende verzoek is dan ook om -als wij dat nog niet hebben- ons dat op te geven.
Dat kan op de site www.stlukes.nl onder de knop “E‐mail/Vragen”.
Beschikt u niet over e‐mail of de mogelijkheid de site te bekijken? Wij sturen u de Nieuwsbrief dan per post.
Bent u geïnteresseerd in artikelen, die niet in de Nieuwsbrief opgenomen zijn, maar wel op de site staan, vraagt u ons daarom.
Wij sturen de tekst dan per post aan u toe.
Adres van de Stichting St. Luke’s: Hazelaardreef 103, 3137 CG Vlaardingen.

Wasmachine
Kopen we hier -voor onszelf
’n wasmachine dan kan die 
in een paar dagen operationeel
zijn. In Malawi heeft zo’n 
aankoop en de installatie ervan 
wat meer voeten in de aarde. 
Ook hierover schrijven we in de 
nabije toekomst op de website.

’n Oud, versleten exemplaar
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