
Nieuwsbrief 2020Beste donateurs,
Bij deze ontvangt u weer de jaarlijkse nieuwsbrief van de Stichting St. Luke’s Hospital. We kijken terug op een goed jaar met 
behalve giften aan medicijnen ook een aantal positieve projecten.  Met die medicijnen, aangeschaft van uw donaties, kan het 
ziekenhuis de goede zorg blijven leveren die ze al zolang biedt. Het project voor 3 personeelshuizen is inmiddels afgerond zodat 
ook personeel aan het ziekenhuis gebonden kan blijven, wat heel belangrijk is voor de continuïteit van zorg. Verder kunt u lezen 
over het ambulanceproject, het kinderafdelingproject en doet tropenarts Anne Schierbeek verslag van haar ervaringen in het St. 
Luke’s. We hopen dat u zo een goede indruk krijgt van onze activiteiten. Bij deze vragen we u ook om weer een gulle gift te doen 
zodat we het ziekenhuis kunnen blijven ondersteunen. Alvast onze hartelijke dank, ook namens de Malawianen die u hiermee 
direct helpt!
Theo Zijp, voorzitter

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

Anne Schierbeek's eerste jaar
Wanneer u dit leest ben ik al bijna een jaar Senior Medical 
Officer in St. Luke’s Hospital. Het afgelopen jaar zijn er 
meerdere veranderingen geweest in het ziekenhuis, groot 
en klein. Om een paar voorbeelden te noemen: er is een 
nieuw OK-complex gebouwd met twee operatiekamers in 
plaats van één, er zijn drie nieuwe personeelshuizen 
gebouwd, er is een nieuw mortuarium mét koelsysteem, de 
nursery en kinderafdeling worden gerenoveerd, er is een 
nieuw echo-apparaat op de maternity, er zijn wat labtesten 
geschrapt en bijgekomen en de website (www.stlukesma-
losa.org) is hernieuwd. Het is een groot avontuur geweest 
en geen dag is hetzelfde, één ding is echter altijd hetzelfde 
en dat is het begin van mijn dag om half acht met de 
ochtendoverdracht. Het is altijd weer interessant om te 
horen wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Op 26 augus-
tus 2019 werd er onverwachts een vierling geboren in het 
ziekenhuis! Op 11 november werd het leven gered van een 
26-jarige vrouw met een gebarsten buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap. In de nacht van 6 september zijn 3 baby’s 
overleden naar aanleiding van een stroomstoring             

waardoor hun beademingsapparatuur niet functioneerde. 
Dit was helaas niet de eerste keer dat we levens verloren 
door gebrek aan stroom. Dit is iets wat ik onacceptabel 
vind. Momenteel ben ik daarom druk bezig om een project 
voorstel te schrijven om ons zonne-energiesysteem uit te 
breiden zodat we (bijna) nooit meer zonder stroom komen 
te zitten. Projecten zoals deze zijn niet mogelijk zonder uw 
steun. Daarom wil ik u hartelijk danken voor alle gemaakte 
en toekomstige donaties die dit ziekenhuis vooruit helpen! 
Voor meer informatie over dit project of andere projecten 
wil ik u naar onze website verwijzen. 



Van de Penningmeester
Ook in 2019 hebben we weer diverse projecten voor 
een totaal bedrag van € 182.000 in Malawi kunnen 
steunen dankzij uw giften; heel hartelijk dank daarvoor. 
daarnaast hebben we voor € 74.334 aan medicijnen 
naar Malawi gestuurd.
Voorts waren er de gebruikelijke kosten; verzekeringen 
€ 248, website € 95, drukwerk € 130, bank € 138 en 
porto € 287. 
Zoals gebruikelijk krijgen de bestuursleden geen 
vergoeding voor hun inspanningen, daar zijn we trots 
op. Ook dit jaar rekenen we weer op uw steun. 
Bij voorbaat hartelijk dank.

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.  Lees meer op www.goednalaten.nl

Opknapbeurt kinderafdeling
Hoera! Dankzij een legaat van €17.500,- kunnen we de 
kinderafdeling van St. Luke’s Hospital opknappen. 
Het gaat om:

1. De bouw van een terreintje met speeltoestellen. 
2. Het verven van de muren van de afdeling inclusief wat 
     leuke kindertekeningen.
3. Het plaatsen van kinderbedden (nu staan er nog vol- 
      wassen bedden). 
4. Nieuw bedlinnen en nieuwe matrassen.
5. Het kopen van ‘oxygen concentrators’ en ‘flow meters’.
6. Het opknappen van de huidige toiletten (was echt 
nodig).
7. Het kopen van poppen voor de patiëntjes. 

De kinderafdeling zal er na de opknapbeurt nog lang niet 
uitzien als de kinderafdeling in een Nederlands ziekenhuis, 
maar wat een verbetering! De kinderen kunnen straks echt 
spelen met echte speeltoestellen en echte poppen. Hier-
door zal hun verblijf in het ziekenhuis toch een beetje 
aangenamer zijn. Dat is toch echt fantastisch. Onze dank 
aan de erflater en de familie is groot.

De nieuwe ambulance

En meer projecten:

Jaren heeft op onze website een mogelijkheid gestaan 
om geld te sponsoren voor een ambulance. Daar kwam 
steeds wat geld op binnen maar lang niet genoeg om 
een nieuwe ambulance van te kunnen aanschaffen. De 
oude ambulance was inmiddels zo versleten dat die op 
het punt stond volledig uit te vallen. Dat zou een ramp 
zijn. De ambulance wordt namelijk niet alleen voor 
patiëntenvervoer gebruikt, maar ook voor het vervoer 
van de artsen van het St. Luke’s naar de buitenposten 
van het ziekenhuis. Die buitenposten zijn vanwege de 
slechte toestand van de lokale wegen met een gewone 
auto niet te bereiken. Veel patiënten van de buitenpos-
ten zouden dan zonder hulp blijven van een arts. Dit 
probleem is in het bestuur aan de orde geweest. Mede 
dankzij de giften via de website en van onze donoren 
konden we een nieuwe ambulance kopen. Het betreft 
een Toyota Land Cruiser met 4-wiel-aandrijving, die 
inmiddels is afgeleverd. De ambulance en de kinderafdeling waren niet de enige 

projecten in 2019! Naast de traditionele steun voor het 
aanschaffen van medicijnen en medische benodigdheden 
zijn afgelopen jaar ook de volgende projecten gestart en in 
ontwikkeling genomen:

- De bouw van de personeels-
   huisvesting is afgerond.
- Een nieuw gebouw voor 
   röntgenonderzoek is in
   aanbouw. 
- De bouw van een nieuwe 
   kraamafdeling is begonnen.
- Er is een speciale koelkast 
   voor bloed en medicamenten 
   aangeschaft. (zie foto)


