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Eys, 23 november 2002

Malawi anno 2002.
Er heerst honger in Malawi. De slechte oogsten van de afgelopen jaren hebben tot gevolg dat
er geen inkomsten zijn voor veel mensen in de ‘rural area’s’. Daardoor kunnen ze geen zaden
en kunstmest kopen met als gevolg dat de volgende oogst ook weer slecht zal zijn. En zo
belandt men in een of twee jaar tijd in de bekende vicieuze cirkel van armoede en honger.
In Malawi zijn als gevolg van de aids-epidemie nu een miljoen wezen.
In Mzuzu zijn tienduizend kinderen zonder ouders.
Voeg daar een slecht regeringsbeleid aan toe en plotseling ziet de toekomst er somber uit.
Het St. John’s Hospital heeft zich uit de problematiek van 2001 geworsteld en er is weer een
goede bezettingsgraad.
Er is echter dringend behoefte aan een of meerdere artsen, verplegend personeel, een tandarts,
een apotheker en een accountant.
De financiële situatie blijft problematisch.
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
De samenwerking van scholengemeenschap Durendael ( Oisterwijk ) en Wilde Ganzen
leverde een bedrag van 10.000,- Euro op voor een brandwondenafdeling voor St. John’s.
Fantastisch gedaan, leerlingen, leerkrachten en onderwijzend ondersteunend personeel van
Durendael.
De kaakchirurgen zijn in mei en in oktober op eigen kosten in St. John’s geweest om beide
keren vijf dagen van ’s morgens tot ’s avonds een aantal patiënten te opereren. Door hun inzet
krijgen deze mensen weer een menswaardig bestaan. In mei 2003 gaan ze weer. Bravo!
Herman de Jonge, een van de kaakchirurgen die momenteel twee keer per jaar in Mzuzu gaan
opereren, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting.
In juni heeft de grote ’African Night’ georganiseerd door de Heren en Dames van Eys
plaatsgevonden. Een waarlijk, spetterende, prachtig geslaagde avond op de binnenplaats van
de Eyserhof. Opbrengst 16.500,- Euro voor het rioleringproject. NCDO verdubbelt dit bedrag
en met nog een bijdrage uit de Stichting kan de schop in de grond en kan dit project worden
afgerond. Bedankt!
Het Orphan- en artsenproject konden wederom op onze steun rekenen.
En dan was er de anonieme gift rechtstreeks naar St.John’s van $10.000.
Dit bedrag is besteed aan hoognodige aanpassingen in de verpleegstersschool, nieuwe
wasmachines i.v.m. infectiepreventie en het rioleringproject.
Het bestuur van onze Stichting heeft dit jaar overleg gepleegd met Memisa om ons beleid te
toetsen aan dat van een professionele organisatie.

De conclusie was dat de directe vorm van hulp die wij verlenen, heel goed aanvullend werkt
bij de hulp die zij geven. Tevens is er het belang van snel kunnen inspelen op acute situaties.
Zoals dit jaar… Toen het ziekenhuis zonder geld zat en weeskinderen begonnen te
verhongeren, werd door onze penningmeester een bedrag van 6.000,- Euro overgemaakt. In
Tanzania werd voedsel gekocht en de kinderen bleven leven.
In mei dit jaar heb ik in Mzuzu als voorzitter van de Stichting uitgebreid overleg gepleegd
met het bestuur van St. John’s. Ook bezocht ik het wezenproject van St. John’s in Masasa.
In dit dorp worden ongeveer twee honderd weeskinderen begeleid door vrijwilligers.
Er zijn nu zeven dorpen waarvoor het Orphan- project zorg tracht te dragen.
Het Orphan- project van St John’s stelt de vrijwilligers, voornamelijk vrouwen, in staat om
voor deze kinderen te zorgen. Doel is dat de kinderen in de ‘villages’ blijven en niet gaan
zwerven. Aandacht wordt besteed aan medische zorg, onderwijs, kleding en voedsel. In
Mzuzu besteedt momenteel alleen het St John’s Orphan-project structureel aandacht aan deze
problematiek.
De Stichting heeft na uitgebreid overleg met het bestuur van St. John’s Hospital besloten om
het door St. John’s Hospital ingediende ‘strategic plan Orphan- project’ structureel, gedurende
een aantal jaren te ondersteunen. In de loop van 2003 hoort u hier meer van.
Een groot deel van het door u gedoneerde geld zal de komende tijd hieraan besteed worden.
Een doel waardoor weeskinderen van Malawi een toekomst geboden kan worden.
De Stichting heeft momenteel ongeveer veertig vaste donateurs die jaarlijks een bedrag
overmaken, elk jaar komen er een paar donateurs bij. Weet u nog iemand?
Rondom Mzuzu beginnen de mensen de akkers in gereedheid te brengen, met de hand worden
kleine kuiltjes in de omgewoelde aarde gemaakt en voorzichtig leggen ze de maïskorrels een
voor een in de rode aarde. Zachtjes dekken ze de zaden met wat losse grond af.
Het wachten is nu op de regens…..
Namens het personeel en de patiënten van St. John’s , het bestuur van de Stichting, maar
vooral namens al die weeskinderen van Mzuzu wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor
de steun nu en hopelijk ook in de toekomst.
Ook willen we u allen fijne feestdagen en een goed 2003 toewensen.
Yebo chomene en hartelijke groeten,
Ben de Ponti, voorzitter
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