
Nieuwsbrief 2021Beste donateurs,
Sinds het afgelopen jaar staat de hele wereld in het teken van de coronapandemie. In deze jaarlijkse nieuwsbrief dan ook een 
verslagje hoe dit afgelopen oktober in Malawi ervaren werd, door dr. Gea Ballering. Inmiddels (februari) is duidelijk dat Malawi 
toch ook weer een forse toename van coronagevallen heeft; onze stichting heeft daarom kortgeleden een noodpakket  
beschermende middelen (handschoenen, schorten, e.d.) naar het St. Luke’s gezonden. Naast corona blijven de bekende gezond-
heidsproblemen in Malawi als malaria, tuberculose, HIV en ondervoeding hardnekkig bestaan en heeft het land en het St. Luke’s 
Ziekenhuis onvoldoende middelen om dit zelf op te lossen. Van de penningmeester vindt u een overzichtje van alle                      
bestedingen, en daarnaast ook van enkele afgesloten en lopende projecten. We blijven ernaar streven dat het ziekenhuis de 
goede zorg kan blijven leveren die ze al zolang biedt, in grote mate dankzij uw steun. Bij deze vragen we u ook om weer een 
gulle gift te doen zodat we het ziekenhuis kunnen blijven ondersteunen. Alvast onze hartelijke dank!
Theo Zijp, voorzitter

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

Uit de blog van dr. Gea Ballering
(23 oktober 2020)
“En hoe is het daar met Corona?” vragen ons veel mensen  
uit Nederland. Logisch natuurlijk, want door Corona zijn wij
tenslotte tijdelijk terug naar Nederland gegaan. 
En hoe is het hier dan met Corona? Eigenlijk heel goed. 
Voor zover we het weten dan. Tot nu (oktober) zijn er in 
Malawi 58.498 testen afgenomen, dit is net zoveel als in 
Nederland op één dag. Toch lijkt het in Malawi goed te 
gaan. Op het hoogtepunt waren er in Malawi tussen de 
100 en 200 positieve testen per dag, en de afgelopen tijd 
is dat rond de 5. Uit onderzoeken blijkt dat veel (50% 
wordt genoemd) mensen al antistoffen hebben, waaruit je 
zou kunnen opmaken dat veel mensen toch Corona gehad 
hebben, maar er gewoon niet echt ziek van geworden zijn. 
Dit zou je kunnen verklaren doordat Malawi een erg jonge 
populatie heeft, met een gemiddelde leeftijd van 16,1 jaar 
en een gemiddelde levensverwachting van 65. 
In Nederland is dit 43,3 respectievelijk 83 jaar. Een andere 
verklaring is dat mensen hier vaker aan ziektes wordt 
blootgesteld en daardoor een sterker immuunsysteem 
hebben.

Op straat merk je dan ook weinig van Corona. Sporadisch 
dragen mensen een mondkapje. In overheidsgebouwen 
zijn ze wel verplicht, en iedereen houdt zich hier ook aan. 
Op veel plekken zijn watertaps neergezet waar je je 
handen kan wassen. Ook hier geven mensen geen hand 
meer, maar een (elleboog)boks.
De meeste mensen hebben hier wel andere dingen aan 
hun hoofd dan zich druk te maken om Corona, waarvan de
meesten niet of nauwelijks klachten hebben. Of het zo 
blijft weten we natuurlijk niet. De scholen en grenzen zijn 
weer open, en oktober is de warmste periode, voordat 
straks het regenseizoen losbarst. We weten natuurlijk niet 
wat dat zal brengen. Voor nu is het hier in ieder geval beter 
vertoeven dan in Nederland. Qua corona dan.
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Van de Penningmeester
Dankzij uw financiële steun konden wij afgelopen jaar 
het St. Luke’s Hospital weer helpen met projecten, 
medicijnen en medicamenten. Voor € 68.700,- is 
besteed aan projecten. Voor de aankoop van                
medicijnen is € 25.500,- besteed. Om de nodige 
beschermingsmiddelen en testmateriaal aan te      
schaffen is een bedrag van € 12.800,- naar het zieken-
huis gestuurd. Om een en ander te kunnen faciliteren 
zijn de volgende kosten gemaakt: bank € 215,                
verzekeringen € 370, internet € 100, porto € 280. Het 
bestuur werkt volledig op vrijwillige basis en krijgt 
derhalve geen vergoeding voor haar inzet of gemaakte 
kosten. Wij hopen ook in het lopende jaar op uw    
bijdrage te kunnen rekenen. 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.  Leer meer op www.goednalaten.nl

Oplevering Kraamafdeling
St. Luke’s Hospital heeft een nieuw gebouw neergezet voor 
de kraamafdeling in het Mposa Health Centre. Een nieuw 
gebouw gefinancierd door onze donoren. Prachtig, dat dit 
mogelijk was. Het Mposa-gezondheidscentrum is te vinden 
in het Machingadistrict. Het gebouw ligt in het Chirwa-  
bekken van het Malawimeer. Dit gezondheidscentrum had 
een oude kraamafdeling, maar die werd gebouwd in het 
begin van de jaren zeventig en was hopeloos verouderd. 
Daarom was het belangrijk dat er een nieuwe kraam           
afdeling kwam. Het is gebouwd met als doel de gezondheid 
van moeders en pasgeborenen van de mensen in Mposa te 
verbeteren. Deze kraamafdeling bedient in totaal een 
gebied met 23.785 mensen, voornamelijk rijsttelers. Het 
project kostte Mk 35.886.126,96. Afhankelijk van de koers 
is dat zo’n € 38.000,-. Inmiddels staat het project en het is 
in gebruik genomen. Fantastisch dat de donoren er voor 
hebben gezorgd dat de zorg aan kraammoeders hiermee 
enorm is verbeterd. Denkt u alleen maar aan de hygiëne 
van een nieuw gebouw, nieuw riool en goede toiletten.

Het nieuwe X-ray gebouw Malindi

En meer projecten:

Wat is een ziekenhuis (zusterziekenhuis van het St. 
Luke's) zonder een röntgenapparaat? Inderdaad, 
röntgen is een belangrijk onderdeel van diagnostiek. 
Het goede nieuws is dat er een röntgenapparaat 
aanwezig was. Dat is al heel wat in een arm land als 
Malawi. Jammer alleen dat er geen ruimte was om het 
apparaat te gebruiken. Een ruimte die bovendien het 
personeel en patiënten bescherming biedt tegen over-
matige röntgenstraling. Daarom heeft Stichting St. 
Luke's besloten een röntgengebouw te financieren. 
Daar komt overigens heel wat bij kijken. Een ruimte 
voor het apparaat zelf, een tafel waarop de patiënt kan 
plaatsnemen, goede verlichting, een kleedruimte en 
een ruimte om de foto's te ontwikkelen. Uiteraard 
moeten de wanden röntgenstraling tegenhouden. 
Kortom, de bouw is niet zomaar iets. Vele tekeningen 
en foto’s zijn langsgekomen om te beoordelen. Maar 
inmiddels staat er een gebouw om het röntgenapparaat 
verder te installeren. Het is nog niet helemaal klaar, 
maar het eind is in zicht. En dan hebben de artsen 
eindelijk meer mogelijkheden om een diagnose te 
stellen. 

Voor het gezondheidscentrum in Chilipa, een buitenpost 
van het ziekenhuis, is een nieuw gebouw ontworpen. 
De bouw is aanbesteed en de uitvoering is gestart.


