Nieuwsbrief 2019

Beste donateurs,

Voor u ligt alweer de Nieuwsbrief 2019 van de Stichting St. Luke’s Hospital Malawi. Zoals u kunt lezen staan de hulpverleners in
Malawi niet stil en geven we naast ons hoofddoel (medicijnen en medische benodigdheden) ook steun aan enkele projecten bij
het ziekenhuis en bijbehorende gezondheidsposten. U leest over de vertrekkende (Christiaan, Leonore en Wouter) en komen
de artsen (Anne). Verder het project voor 3 nieuwe personeelshuizen, en natuurlijk over de medicijnorders en de ﬁnanciën.
De hulp aan en in het ziekenhuis is niet mogelijk zonder de niet aﬂatende steun die we elk jaar van u mogen ontvangen. We zijn
u hiervoor enorm dankbaar! Met uw steun zorgt u voor een betere gezondheids- en levensstaat voor de bevolking van Malawi
rond het St. Luke’s. We hopen dat we hiermee nog vele jaren kunnen doorgaan en dat u ons ook dit jaar weer kan steunen met
een gift.
Theo Zijp, voorzitter

DONEER NU!

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

Nieuwe staff houses
Na de aanschaf van zonnepanelen bleek vorig jaar ook
behoefte te zijn aan vervangende huisvesting voor personeel, zogenaamde staff houses. Onze hoofddoelstelling is
steun aan medicijnen/medische benodigdheden, maar we
zien ook in dat een goed en stabiel personeelsbestand zeer
ten goede komt aan de patiëntenzorg.
Het ziekenhuis heeft slechts 52 woningen voor de 221
personeelsleden. De beschikbare huizen zijn oud; ze
werden gebouwd rond de jaren 1970. De ontoereikende
huisvesting demotiveert het personeel. Enkelen huren
huizen buiten de campus van het ziekenhuis, maar dit
maakt het moeilijk om ook bij nacht en ontij te komen
werken. Het ziekenhuis is gelegen in een landelijke omgeving en het is daar moeilijk voor het personeel om een
geschikt huurhuis te vinden. De beschikbaarheid van
huisvesting voor belangrijke functionarissen op het terrein
van het ziekenhuis en de bouw van nieuwe huizen voor het
personeel is zo een bijgedragen aan en kwalitatieve
patiëntenzorg.

Het gaat om 3 staff houses met ieder 3 slaapkamers,
keuken en sanitaire ruimten. Voor de huizen wordt
hetzelfde plan gebruikt als voor de huizen welke
recentelijk in Nkasala zijn gebouwd. De totale kosten
bedragen € 62.000,-.

Start van de werkzaamheden; grondwerk voor de fundering
van de staff houses

Medicijnbestellingen

Christiaan vertrok, Wouter
vertrekt en Anne komt
Afgelopen december heeft tropenarts Christiaan
Huigens met zijn vrouw Léonore na een periode van 3
jaar het ziekenhuis vaarwel gezegd. We danken hem
voor zijn grote inzet voor het ziekenhuis en de goede
communicatie met de Stichting. En helaas gaat ook
tropenarts Wouter Bakker het St. Luke’s in maart 2019
na ruim 2,5 jaar verlaten. Ook hem bedanken we voor
zijn vele goede werk en betrokkenheid bij het ziekenhuis. Hij volgt zijn vriendin naar Engeland, waar wij hem
veel succes wensen in zijn verdere carrière. In zijn
bericht aan ons schreef hij: “Via deze weg wil ik jullie ook
nogmaals hartelijk bedanken voor al jullie steun aan St.
Luke’s. Het is mij tijdens mijn verblijf in Malawi duidelijk
geworden dat het voor dit land en haar instituten enorm
moeilijk is om op eigen benen te staan, en gerichte steun
zoals van St. Luke’s Stichting is daardoor van essentieel
belang. Jullie hulp houdt het ziekenhuis in de lucht en
dat is goed voor vele mensen in de omgeving.´
Daar doen we het voor! En gelukkig staat er weer een
Nederlandse tropenarts als opvolger klaar in de
persoon van Anne Schierbeek. We hopen dat ze een
ﬁjne en positieve tijd in het St. Luke’s zal beleven in
goede samenwerking met het overige ziekenhuispersoneel en natuurlijk ook onze stichting.

Makkelijk schenken of nalaten
Schenken met belastingvoordeel kunt u eenvoudig via
www.stlukes.nl/akte.
Nalaten van een donatie is ook eenvoudig. 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

Afgelopen jaar zijn er weer enkele grotere bestellingen
voor medicijnen en ziekenhuisbenodigdheden bij IDA
gedaan en naar het St. Luke’s verstuurd. Voorheen plaatsten we drie maal per jaar een order, maar vanwege
efﬁciency en minder transportkosten hebben we dit in
overleg met het St. Luke’s teruggebracht naar twee maal
per jaar. Het totaalbedrag is overigens wel hoger
geworden omdat ons budget (gelukkig) wat groter is
geworden zodat we het St. Luke’s nog beter kunnen
helpen!
Een bijkomend voordeel van twee maal per jaar bestellen
is dat we ook minder problemen ondervinden met het
inklaren van de goederen bij de Malawiaanse douane.
Voor het invoeren van medicijnen gelden in Malawi
strenge regels, die op zich goed zijn (bijv. de vervaldatum
moet minstens 1 jaar na import liggen). Ook de nodige
administratie en goedkeuringsprocedures vooraf zijn
nodig. Het maakt een goede planning en monitoring van
het medicijngebruik in het St. Luke’s wel noodzakelijk. We
ondersteunen het ziekenhuis soms ook met ﬁnancien om
medicijnen die in het land zelf goedkoper en goed verkrijgbaar zijn te kopen. Het maakt een goede basiskwaliteit
van geboden zorg mogelijk.

Van de Penningmeester
Hartelijk dank dat u weer bereid bent geweest om ons
ﬁnancieel te steunen. Met uw hulp konden wij voor
€51.563 aan medicijnen naar Malawi versturen.
Natuurlijk waren er daarnaast ook de gebruikelijke kosten:
verzekering €248 website €519, drukwerk €295 bankkosten €377 en portokosten €219. We hebben ook het
zonnepanelenproject opgeleverd met €11.465 als laatste
betaling. Daarnaast is er voor €10.039 medische apparatuur gesponsord en voor €218 tandheelkundige
materialen gekocht. Voor €730 is een bijdrage gegeven aan
de renovatie van de dental clinic. 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.
Bernard Wessels, penningmeester

