
Nieuwsbrief nr.1 - 2015Beste donateurs,
Voor u ligt onze jaarlijkse nieuwsbrief, met daarin kort nieuws van het St. Luke’s en de stichting van het afgelopen jaar. 
Zo is daar de verantwoording van onze penningmeester en het goede nieuws dat de nieuwe arts Mariët Groenemeijer 
deze maand naar Malawi is vertrokken. Het bestuur heeft met haar kennisgemaakt zodat we straks over goede 
communicatielijnen beschikken. Natuurlijk staan we stil bij het overlijden van onze oprichtster Tonny Schuurmans.  
Verder vindt u nieuws over de recente overstromingen in Malawi en korte St. Luke’s ervaringen door ons bestuurslid 
Lorentz Stout en co-assistente Tjitske van Engelen. We hopen u met deze nieuwsbrief te motiveren om weer een 
gulle donatie te doen zodat we het St. Luke’s onverminderd kunnen blijven steunen en danken u zeer hartelijk voor 
de jarenlange steun die we al van u mochten ontvangen. Het blijft helaas hard nodig!            Theo Zijp, voorzitter

Van de Penningmeester

Doneer nu! 

Nieuwe arts per april
Fijn dat u in 2014 weer heeft gegeven. Met hulp van u 
is het gelukt om dit jaar voor €45.529,49 aan                 
medicijnen te versturen naar Malawi. Op dit moment 
(eind januari / begin februari) is er ook weer een grote 
zending onderweg naar Malawi.
Er zijn ook kosten geweest. We proberen dat altijd te 
beperken, maar wij vonden het belangrijk om de 
stichting te verzekeren tegen calamiteiten het welk 
ons €248.13 per jaar kost. Notariskosten voor diverse 
handelingen ad €280,00. Laatste deel website 
€2007,39. KVK €20,00. Drukkosten zijn ons niet in 
rekening gebracht waarvoor onze hartelijke dank.
Zoals u van ons gewend bent zijn er geen vergoedingen 
(ook niet voor kosten) in welke vorm dan ook betaald 
aan de bestuursleden. Tot slot belangrijk: Omdat er 
weinig of niets meer gebeurt met de ABN/AMRO 
rekening maar deze wel jaarlijks veel kost, hebben 
wij deze opgeheven! Nu dus alleen storten naar ING.

U kunt uw gift overmaken op NL82 INGB 0003 4802 62 
of direct via de website: www.stlukes.nl
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

In de zomer van 2014 vertrok zowel arts Mariëlle 
Spanjer (na 2 jaar) als Femke Veldman en Dingeman 
Rijken (1 jaar) en was er helaas niet direct een vervan-
ger te vinden. Wel zijn er een flink aantal co-assisten-
ten vanuit het AMC in St. Luke’s geweest in 2014.
Een aantal zijn er op moment van schrijven nog 
steeds. Elders in de nieuwsbrief vindt u meer over 
hen. Het goede nieuws is echter dat er een nieuwe 
Nederlandse arts is gevonden: 
Mariët Groenemeijer
“Ik ben 9 februari verhuisd van 
Amsterdam naar Malosa om na enige 
voorbereiding vanaf april te gaan 
werken als tropenarts in St. Luke’s 
hospital. De afgelopen jaren heb ik de 
Nederlandse tropenopleiding gevolgd 
in Hengelo en Den Haag. Voor de geïnteresseerden zal ik 
online een blog gaan bijhouden. Ik hoop iedereen op die 
manier op de hoogte te kunnen houden van de stand 
van zaken in St Luke’s.”



Afscheid Tonny Schuurmans

Op 8 juni 2014 is medeoprichtster 
van onze stichting Tonny Schuur-
mans overleden. 
In de overlijdensadvertentie stond: 
“De wereld verliest een sociaal 
bewogen, lief, hartelijk en            
origineel   mens.”

Regen geen zegen... Knuffels van nieuw bestuurslid
Het regenseizoen is weer begonnen. Na twee jaar in 
het St. Luke’s ziekenhuis gewerkt te hebben weet ik 
wat dit betekent voor de lokale bevolking. Iedereen 
wacht met smart op de regen, bidt en hoopt op een 
goede oogst. Een slechte oogst betekent namelijk je 
familie niet te kunnen voeden het komende jaar. 
Dit jaar veranderde het echter op het moment dat 
midden januari 2015 één van de natste en meest 
verwoestende periodes is geworden van de afgelo-
pen jaren. En dan zijn onze vrienden in St. Luke’s er 
nog goed van afgekomen met enkel schade aan het 
hek en huizen. In het zuiden van Malawi verloren 
meer dan 120.000 mensen hun huis en meer dan 
600.000 mensen ondervinden ernstige gevolgen 
voor hun voedselzekerheid voor het komende jaar. 
De impact voor Malawi is enorm.
Desalniettemin, en dat is het mooie van Malawi, 
hebben de mensen een ongelooflijke manier van het 
omgaan met tegenspoed. Geconfronteerd met een 
huis vol met water en geruineerd interieur liet één 
van onze vrienden lachend weten blij te zijn te leven. 
Een weggespoeld toilet of geruineerd deel van de 
keuken is een ander feit waar ze mee om moeten 
gaan. Deze instelling is iets wat me altijd bij zal blijven 
na twee jaar in Malawi. De geweldige flexibiliteit en 
accepteringskracht van de lokale bevolking en het 
doorzettingsvermogen wat zo duidelijk aanwezig is.

Mariëlle Spanjer, arts St.Luke’s in 2012 - 2014

Het vorig jaar aangetreden bestuurslid Lorentz Stout 
heeft in mei samen met zijn vrouw Liesbeth het 
ziekenhuis bezocht. Ze wilden niet met lege handen 
aankomen, dus 2 volgepropte tassen met ca. 100 
knuffels werden uitgedeeld aan alle kinderen en 

Meer nieuws van ons?
We sturen voortaan naast deze nieuwsbrief nog 3x 
per jaar een digitale brief rond. Verder zijn we actiever 
op Facebook geworden en kunt u ook meer nieuws 
op onze website www.stlukes.nl vinden.

Op z’n kop
Een ervaring van co-assistent Tjitske van Engelen die 
afgelopen 3 maanden in St.Lukes werkte: “Tijdens het 
morning report presenteerde de Clinical Officer een 
patiënt die bijna was verdronken. Er waren geen goede 
tubes te vinden om alle fluids (vloeistoffen) uit haar 
extended abdomen (bolle buik) te laten lopen. De 
suggestie van Mr. Kachingwe, onze anesthesioloog, was 
om de volgende keer het kind bij de enkels te pakken en 
op de kop te hangen totdat het ging overgeven.” 

Toen ik Tonny in 1993 leerde kennen vlak voordat ik als 
tropenarts naar het St. Luke’s ziekenhuis afreisde was 
dit samen met de andere (in 2004 overleden) opricht-
ster Jettie Hendriks en met andere mensen die voor-
heen in het St. Luke’s hadden gewerkt. Wat meteen 
opviel was Tonny’s hartelijkheid en vriendelijkheid 
waardoor je je meteen bij haar op je gemak voelde en 
waardoor het samenzijn iets van een gezellige familie-
bijeenkomst had. Met haar werkelijke interesse in de 
medemens zowel hier in Nederland als in Malawi was 
ze een bindende factor.

In 1973 maakten Tonnie  en Jettie een georganiseerde 
reis met 19 andere Nederlanders door Kenia, Zambia en 
Malawi. Hier kwamen ze in contact met het St. Luke’s 
Hospital en de Nederlandse arts die daar toen werkte. 
Ze bezochten het armoedige ziekenhuis met de noodlij-
dende verpleegstersopleiding en besloten om een fonds 
ter sponsoring van schoolgelden voor de verpleegsters-
opleiding te starten en daarvoor donateurs te werven. 
In augustus 1979 is het fonds omgezet in de Stichting St. 
Luke’s Hospital Malawi met een officieel bestuur waar-
van Tonny de voorzitter was tot 2001.  Met haar initiatief 
om hulp te organiseren leeft Tonny bij onze stichting èn 
bij het St. Luke’s ziekenhuis in Malawi voort.
Namens de Stichting St. Luke’s Hospital en alle mede-
werkers van het St. Luke’s ziekenhuis: Tonny, bedankt! 
De wereld heeft een sociaal bewogen, lief, hartelijk en 
origineel mens verloren.

Theo Zijp, voorzitter

29/12/1927 – 8/6/2014

zwangere vrouwen. “Het is erg 
mooi om de gezichten van de 
zieke kinderen ineens te zien 
stralen als ze de knuffel in handen 
hebben.” aldus Lorentz.


