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Een gewoon ziekenhuis? 

Wat is het beeld dat u heeft bij een ziekenhuis? Waarschijnlijk is dat gebaseerd op uw 

eigen ervaringen met de fantastische zorg in Nederland. In Malawi is alles anders. Als 

één van de armste landen ter wereld is in Malawi niets vanzelfsprekend. Stromend 

water, een dagelijkse warme maaltijd, het recht op onderwijs, goede medische zorg, 

allemaal zaken die in Nederland horen bij het normale leven, maar in Malawi gelden als 

schaars. Kunt u zich voorstellen dat u een heup breekt en dat er geen ambulance 

beschikbaar is om u naar het ziekenhuis te brengen? Dat u een ontstoken blindedarm 

heeft en u een uur moet lopen voordat u in het ziekenhuis bent. Of dat een baby sterft 

omdat er geen antibiotica aanwezig is?  
 

  

Stichting St. Luke’s 

Het St. Luke’s Hospital is een klein missieziekenhuis in Malosa (Zuid-Malawi). Het 

ziekenhuis probeert met man en macht de noodzakelijke medische hulp te bieden aan 



 

mensen die in de regio wonen. Hiervoor is het ziekenhuis sterk afhankelijk van giften 

van derden. De stichting St. Luke’s zorgt om drie á vier maanden voor een lading 

medicijnen, waarmee het ziekenhuis draaiende wordt gehouden. Dit vormt de basis van 

ons werk. Naast medicijnlevering heeft onze stichting ook geholpen met andere 

projecten afhankelijk van de financiële middelen van het moment. Het duo project 

‘wasmachine’ met Rotaryclub Vlaardingen80 zorgde ervoor dat de was van het 

ziekenhuis niet meer op de hand gewassen hoefde te worden. Voor moeders die gaan 

bevallen werd een aparte kraamkamer gebouwd, mede met financiële hulp van onze 

stichting. Een deugdelijk anesthesie-apparaat, studie & educatie van lokale artsen/ 

verpleegkundigen en nu het zonneproject zijn voorbeelden waar wij zoal mee bezig zijn. 

   
 

 

Het zonneproject 

Het laboratorium, de operatiekamer, verloskunde en kindergeneeskunde waren al 

eerder voorzien van zonnepanelen en batterijen, waarmee nu voor 10 uur stroom 

opgewekt kan worden. Er volgen nog meer afdelingen. Dit wordt gefinancierd door onze 

stichting en levert een flinke besparing op en garandeert permanente beschikbaarheid 

van elektriciteit. 

 

 

Dokters uit Nederland ! 

In het St. Luke’s Hospital werken al jaren Nederlandse artsen en verpleegkundigen. 

Meestal zijn het idealistische net afgestudeerde jonge medici die voor een bepaalde tijd 

hun talenten en vaardigheden beschikbaar stellen. Ze verdienen heel weinig, maar doen 

een schat aan (levens)ervaring op. Daarnaast helpen ze het ziekenhuis verder. Op dit 

moment zijn er twee Nederlandse artsen werkzaam, Christiaan Huigens en Wouter 

Bakker. Zij schrijven regelmatig een blog over hun ervaringen. 

 

Uit de blog van Wouter 

 

‘Hoe schrijnend is de situatie hier soms? Heel schrijnend. Wat hieronder volgt is een 

illustratie van het enorm tragische en uitzichtloze bestaan van de allerarmsten van onze 

wereld. 



 

Aan het einde van de ochtend belt Molly (onze psychiatric / palliative / HIV / neurologie / 

sociaal verpleegkundige) me om een casus door te spreken. Voor ik het weet zit ik 

samen met haar tegenover twee vrouwen, allebei met een klein kind op hun rug. De 

linker van hen is een jonge vrouw van 18, tweede in een gezin van negen (!) kinderen. 

Haar moeder is een maand geleden overleden tijdens de bevalling van haar laatste 

kind, ergens in het ontoegankelijke noorden van Mozambique’. 

Lees meer: https://woutermalawi.wordpress.com/2017/09/28/oneerlijk/ 

 

 

Meer weten? 

Ga naar onze website www.stlukes.nl. Mocht u tussentijds willen doneren, dan zijn wij u 

zeer erkentelijk. Klik hier  
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