
Nieuwsbrief 2017Beste donateurs,
Het St. Luke’s Ziekenhuis, dat we al vele jaren ondersteunen met donaties voor medicijnen en medische benodigdheden, is mede 

dankzij uw grote steun steeds weer in staat om de vaak grote problemen aan te pakken en goede medische zorg te blijven 

leveren. Nogmaals: mede dankzij uw grote steun!!! Al bijna 40 jaar helpt onze stichting het St. Luke’s Ziekenhuis en we zijn er 

trots op dat we na al die jaren nog steeds een groep enthousiaste mensen hebben die zich hiervoor belangeloos inzetten.

In deze nieuwsbrief weer wat meer informatie over lopende en afgesloten projecten, een introductie van de nieuwe St. Luke’s- 

arts Wouter Bakker en uiteraard het jaarlijks overzichtje van de penningmeester. Verder vindt u natuurlijk ook informatie over 

hoe u ons kunt steunen, zodat het St. Luke’s en de mensen in Malawi op ons kunnen blijven rekenen! Ik spreek wederom mijn 

grote dank uit voor de giften die we al die jaren van u hebben ontvangen en hoop van harte dat u dit jaar opnieuw een goede gift 

voor Malawi kunt doen.  

Theo Zijp, voorzitter

Van de Penningmeester

DONEER NU! 

Nieuwe arts: Wouter Bakker
Hartelijk dank dat u weer bereid bent geweest om ons 

financieel te steunen. Met uw hulp konden wij voor 

€28.083,98 aan medicijnen naar Malawi versturen.

Natuurlijk waren er daarnaast ook de gebruikelijke kosten:

Verzekering €248,13, Website € 95,59,  Drukwerk €130,86 

en bankkosten €312,66.

Ook hebben we een narcose-apparaat moeten aanschaffen 

voor de operatiekamer omdat de oude onherstelbaar 

defect was. Kosten €16.838,45

Daarnaast heeft een van onze donateurs de nieuwbouw 

van het Maintenance gebouw haast volledig bekostigt 

waarbij onze stichting een bescheiden bijdrage van €1920,- 

heeft geleverd.

Zoals u al weet krijgt het bestuur geen vergoeding voor 

gedane arbeid of kosten, waarop wij best trots zijn. Ik hoop 

in het lopend jaar weer op uw steun te kunnen rekenen. Bij 

voorbaat hartelijk dank.

André Brockhus (penningmeester)

U kunt uw gift overmaken op NL82 INGB 0003 4802 62 of via de website: stlukes.nl

Mariët Groenemeijer heeft na een dik jaar haar stokje als 

leidinggevende arts overgedragen aan Christiaan 

Huigens. Momenteel leidt hij het ziekenhuis op medisch 

gebied. Ter versterking is gelukkig sinds juli 2016 de 

nieuwe tropenarts Wouter Bakker (zie foto) ook actief in 

Malawi. Hij houdt een boeiende blog bij. Zijn recente 

verhaal met de titel “Dienst” illustreert duidelijk het 

schrille contrast tussen een ziekenhuis in Nederland en 

een ziekenhuis in Malawi... 

Volg de blog op: woutermalawi.wordpress.com



Anesthesietoestel St. Luke’s
Om operaties te verrichten die niet onder een ruggen-

prik of plaatselijke verdoving kunnen plaatsvinden, moet 

de anesthesioloog of anesthesiemedewerker kunnen 

beschikken over een anesthesietoestel. Een anesthesie-

toestel is nodig om een patiënt te beademen als hij 

verslapt is zodat een chirurg kan opereren, daarom heet 

Volg ons op Facebook!
We sturen naast deze nieuwsbrief twee keer per jaar een 

digitale brief rond. Nog vaker zijn we actief op Facebook!

Like ons op www.facebook.com/stichtingstlukes

Geld nalaten nu makkelijker
Vorig jaar gaven wij al aan dat schenken met belasting-

voordeel een stuk eenvoudiger is geworden (meer info op 

www.stlukes.nl/akte). 

Afgelopen jaar is ook het proces voor het nalaten van een 

donatie vereenvoudigd.  Goed nalaten gaat iedereen aan. 

Als u bewust leeft en tijdens uw leven sturing geeft aan 

voor u belangrijke zaken, is het eigenlijk vanzelfsprekend 

dat u er ook voor zorgt dat uw nalatenschap goed 

geregeld is. Leer meer op www.goednalaten.nl

Bevallen met privacy
In onze vorige nieuwsbrief las u al over het verbouwen van 

de werkplaats. Die is inmiddels afgerond  (zie foto links) en 

daarna is er hard doorgewerkt! Zo is de verloskunde 

afdeling in 2016 ook verbouwd (vergoed door Chilema 

Foundation).  Als je in Nederland in het ziekenhuis bevalt 

heb je een eigen verloskamer die soms net zo groot is als 

de hele verloskunde afdeling van het St. Luke’s! Eerst 

stonden de bedjes direct naast elkaar. Nu is er iets meer 

privacy door muren tussen de bedden en is er zelfs een 

privé kamer met eigen toilet en douche! 

In 2017 gaan we voor zonnekracht!
De eerste serie zonnepanelen is al in gebruik, maar er zijn 

meer plannen voor het komend jaar. De Nederlandse arts 

Christiaan Huigens coördineert dit uitgebreide en         

kostbare project. Het project wordt gefinancieerd door 

een prive-sponsor van St. Luke’s i.s.m.  de Engelse stichting 

MACS. Wilt u ook persoonlijk een project sponsoren?

Neem gerust contact met ons op!

het ook wel een beademingstoestel. Maar 

via het anesthesietoestel kunnen ook conti-

nu, naast zuurstof,  narcosegassen (lachgas) 

en dampen (halothaan, isofluraan, sevoflur-

aan) worden toegediend. Daarom heet het 

toestel ook wel eens narcosetoestel. In 

eerstewereldlanden is monitoring meestal 

een integraal onderdeel van het beade-

mingsapparaat, bijv. hartritmebewaking, 

bloeddrukmeting, koolzuurmeting en zuur-

stofmetingen. Omdat men in derdewereld-

landen een apparaat wil hebben dat zo 

betrouwbaar mogelijk is met zo weinig 

mogelijk onderhoud, wordt de monitoring achterwege 

gelaten en wordt indien van toepassing monitoring 

gebruikt die ook gebruikt wordt bij bijv. een ruggenprik. 

Apparatuur met bewegende onderdelen, ook met goed 

onderhoud, gaat natuurlijk maar zoveel jaren mee. Het 

apparaat van het St. Luke’s was dus ernstig aan vervanging 

toe. Wij zijn gevraagd of wij een nieuw 

toestel konden sponsoren. Rekening 

houdend met de specificaties van de 

medewerkers die narcose geven (vaak 

wel artsen, maar geen anesthesiologen) 

hebben wij, gebruikmakend van uw 

bijdrage, een anesthesietoestel geschon-

ken: een Glostavent Helex. Het voordeel 

van dit apparaat is dat het ook geschikt is 

voor kinderen, zonder aanpassingen aan 

te brengen. Hierdoor kunnen vele patiën-

ten in St. Luke’s geopereerd worden, en 

zullen er zeker levens door gered worden!


