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Beste 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, twee blogfragmenten van de artsen
Wouter en Leonore 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

DONEER NU!

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

Project Zonne-energie
In het St. Luke’s Hospital zijn het laboratorium, de operatiekamer, de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde al
eerder voorzien van zonnepanelen, batterijen en inverters.
Deze afdelingen kunnen daardoor al minimaal 10 uur
achtereen gebruik maken van 230 Volt elektra.
Verleden jaar hebben we budget beschikbaar gesteld om
ook de resterende afdelingen van zonnepanelen en wat
daar bij hoort te kunnen voorzien. In dit project worden de
mannenafdeling, de vrouwenafdeling, een deel van het
radiologiegebouw, het managementgebouw, het polikliniekgebouw, het kantoor van de onderhoudsploeg, de
stores, de antenatal waiting home en de privé-vetrekken
voorzien van zonne-energie.
Zodoende is vrijwel het hele ziekenhuis voorzien van
zonne-energie. Dit levert een ﬂinke besparing op en
garandeert permanente beschikbaarheid van elektriciteit.
De twee uitzonderingen hierop zijn de wasserij en de X-ray
unit. Deze voorzieningen vergen te grote elektrische
vermogens voor het zonneproject en blijven op de oude

manier draaien; dat wil zeggen op ESCOM stroom en bij
uitval daarvan op een dieselgenerator.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Coolite
Engeneering Service, een Malawiaans bedrijf. De opdracht
voor de installatie van zonnepanelen, batterijen en
inverters is op 17 november 2017 getekend. De totale
kosten van deze opdracht bedraagt 29 miljoen Kwacha,
dat is 34.500 Euro. Het project is inmiddels voltooid.

Vampiers

TROPENARTS DREIGT TE VERDWIJNEN?
'Tropenarts dreigt te verdwijnen'; een recent nieuwsbericht: de ﬁnanciering van de tropenopleiding dreigt
door de overheid beëindigd te worden. Arts Wouter
Bakker schrijft in zijn blog hierover:
Tropenartsen voelen zich eindelijk gehoord na jaren van
desinteresse, in ieder geval binnen de politiek. Ziektes
houden zich niet aan landsgrenzen en we hebben dus
baat bij ervaring met 'uitheemse' ziekten. Voor mij gaat
het hierbij ook gewoon om het nemen van verantwoordelijkheid voor gezondheidszorg buiten Nederland. Is
het zo schandalig dat mensen uit arme landen kunnen
proﬁteren van ons goede zorgsysteem?
Natuurlijk zou het mooi zijn als het uitzenden van
tropenartsen ooit overbodig wordt. Maar hier in St.
Luke’s is men vooralsnog erg blij met de Nederlandse
dokters. Niet omdat die alwetend zouden zijn, maar
vooral omdat het motiveert om van elkaar te leren en
verschillende inzichten te vergelijken, en te zien dat het
soms ook anders kan. Ondertussen leren wij enorm veel
over infectieziekten, over tuberculose, over wonden en
heel veel over improvisatie en de veerkracht van de
mens. Hier dreigt gelukkig dus nog niet het einde.

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

Uit de blog van Leonore enkele maanden geleden:
Als je tijdens een ochtendwandeling samen bespreekt dat
je maar niet meer ’s avonds met de auto op pad moet
vanwege de roadblocks en jacht op vampiers, weet je dat
je in Afrika zit. Christiaan had nachtdienst en was gebeld
voor een man die binnengebracht was nadat dorpelingen
op zo’n 15km afstand van Malosa hadden bedacht dat het
misschien wel een vampier was en hem als reactie daarop
hadden bewerkt met een hakmes. Hij ﬁetste in het
donker... ook maar even niet meer doen.
Het is een diepgeworteld bijgeloof dat zich verspreidt
door zuidelijk Malawi. Het geloof in personen die mensenbloed ‘stelen’, vampiers dus, is voor een nuchtere westerling surrealistisch, maar het is bizar hoeveel (ook goed
opgeleide) mensen er in mee gaan…
Afgelopen week werd duidelijk dat de vampiergekte via
Blantyre en Zomba gestaag onze kant op komt. Uit Blantyre kwamen afgelopen week berichten dat op klaarlichte
dag iemand gestenigd werd.
Overdag is het hier nog steeds zo vredig als het altijd was.
’s Avonds gelukkig ook, maar we zijn iets meer op onze
hoede. Dracula, ga maar weer lekker terug in je kist, het
was me een genoegen.

Van de Penningmeester
Hartelijk dank dat u weer bereid bent geweest om ons
ﬁnancieel te steunen. Met uw hulp konden wij voor
€35.720,78 aan medicijnen naar Malawi versturen.
Natuurlijk waren er daarnaast ook de gebruikelijke kosten:
verzekering €248,13, website € 95,59, drukwerk €245,63,
bankkosten €355,21 en portokosten €321,86.
We hebben ook een zonnepanelenproject gestart
€20.500,00 als aanbetaling.
Echo-apparaat ad €2.562,05 geﬁnancieerd.
Tandheelkundige materialen via de DHIN (Dental Health
International Nederland) gekocht €500,00. 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

