Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu
Eys, december 2007
Goede Vrienden van St. John’s,
Het einde van een speciaal jaar nadert. Graag wil ik u even bijpraten over de projecten in
Mzuzu waar onze Stichting zich voor inzet.
Opening Sonda Youyh and Community Development Centre
Op 4 januari werd het Sonda Youth and Community Development Centre officieel geopend
door de District Commisioner van Mzuzu ( ‘de gouverneur’ zouden we in Limburg zeggen).
Het Sonda kinderopvangproject is al volledig operationeel sinds 2003, maar 4 januari 2007
was het glorieuze moment van officiële erkenning in Malawi.
De trommels klonken, de stemmen zongen, de vrouwen en kinderen dansten en met een
kleine delegatie uit Nederland waren we de eregasten die van dit alles mochten genieten.
Per 1 januari 2007 is de contractuele samenwerking met Cordaid/ Memisa ingegaan. De drie
partners: het Sonda-centrum, Cordaid en de Stichting Vrienden van St. John’s, zijn nu
verantwoordelijk voor de voortgang van het project tot 31 december 2010, waarbij de nadruk
ligt op de verantwoordelijkheid in Malawi.
Niet alleen in Sonda, ook in het ziekenhuis verliepen de zaken voorspoedig. Met een gerust en
blij hart keerden we na de feestelijke opening huiswaarts.
Livingstone-expeditie
Begin juni vertrok ondergetekende naar Afrika om in de voetsporen van David Livingstone
meer dan 1000 kilometer door Malawi te lopen en 200 kilometer per bootje af te leggen. Ik
ging er op zoek naar de leefomstandigheden van de mensen in de binnenlanden. De laatste
maand heeft Cobi, mijn eega, me vergezeld.
De tocht duurde drie maanden en bracht ons in nauw contact met de mensen van Malawi. In
het oogstseizoen 2006/07 waren de regens op de meeste plaatsen op tijd en voldoende. Mede
door de subsidie op kunstmest door de Malawiaanse regering was er een goede oogst, en was
er op de meeste plaatsen voldoende basisvoedsel.
De omstandigheden in de gezondheidszorg en het onderwijs waren echter schrijnend. Voor
basale medische hulp moeten mensen nog vaak 25-30 kilometer lopen. Op veel scholen staat
één onderwijzer voor een klas met meer dan honderd leerlingen. Per acht leerlingen is er één
lesboek beschikbaar.
Als gevolg van hiv/aids zijn veel kinderen ouderloos en afhankelijk van hulp van familie.
Indien de omstandigheden goed zijn, wordt er ook voor deze kinderen gezorgd. Komt een
familie echter in de problemen, dan zijn het de wezen die het eerst de dupe worden.
Het was een onvergetelijke tocht die veel aandacht in de media heeft gekregen, met als
slagroom op het taartje de twee uitzendingen van het KRO-programma “De Wandeling”.
Steeds meer mensen raken bekend met het werk van onze stichting en we hebben veel
positieve reacties ontvangen.
Voor meer info verwijs ik naar de site www.livingstone-expedition.com
St. John’s Hospital
In januari keerden we nog met een gerust hart huiswaarts. Inmiddels is er een artsenprobleem
ontstaan in het ziekenhuis. Een van de drie artsen van St. John’s Hospital, Lotte van Eck uit
het Limburgse Weert, werd zwanger en is vroegtijdig teruggekeerd naar Nederland.
Alexander Mkulidji, een van de twee overgebleven artsen, besloot kort daarna te kiezen voor
een baan dichtbij Blantyre. Vincent Luhanga is nu de enige arts in St. John’s Hospital en het
is heel moeilijk om een nieuwe dokter te krijgen. Als iemand van u een arts kent die bereid is

gedurende twee jaar in Mzuzu te werken, dan zou het heel fijn zijn als u ons met die persoon
in contact zou willen brengen. Daarbij komt dat Vincent Luhanga dit jaar al voor specialisatie
tot kinderarts naar Zuid Afrika zou gaan. Dit wordt nu uitgesteld tot januari 2009. Voor
Vincent een grote teleurstelling. Hoewel hij wordt bijgestaan door een viertal clinical officers
(voor wie de Stichting een deel van de salarissen betaalt) weegt de verantwoordelijkheid voor
hem zwaar nu hij de enige arts is in het ziekenhuis.
Voor 2008 staan de herinrichting van het laboratorium en een nieuw röntgenapparaat (indien
we beschikken over voldoende financiële middelen) op het programma van de Stichting.
Sonda
Het Sonda-project is iets waarop we met z’n allen trots mogen zijn. Onder de bezielende
leiding van Manfred Gondwe worden de wees- en andere kwetsbare kinderen van Sonda al
vanaf hun prilste jeugd voorbereid op een zelfstandig bestaan.
Het beleidsplan 2008-2010, dat deze maand gereed is gekomen, begint met:
1.1 Vision: That every child and young person in the Sonda community is cared for and
nurtured for a meaningful adult life that delivers hope and fulfillment.
Kinderen tot 6 jaar worden opgenomen in de dagopvang en krijgen daar hun maaltijden. Jong
volwassenen worden opgeleid tot kleermaker, tinsmid, meubelmaker, kok, hovenier of
veeteler.
Twintig kinderen gaan op kosten van het Sonda-centrum naar de middelbare school. Er is een
voetbalteam en een toneelvereniging. In 2008 komt er een lees- en schrijfcursus voor de
analfabete volwassenen van Sonda. De Sonda-bibliotheek staat in 2008 open voor de gehele
Sonda-gemeenschap.
We zijn op zoek naar gebruikte, nog goede muziekinstrumenten voor de Sonda-band. Wie
heeft er nog een muziekinstrument thuis en wil dit schenken aan de jeugd van Sonda? Wij
zorgen voor het transport. Inmiddels hebben 27 mensen een vaste (deeltijd)baan in het
centrum. De gebouwen staan er mooi en verzorgd bij en de spirit zit er goed in.
Wij allen samen maken dit mogelijk en telkens als je de blije gezichten van de mensen die er
werken en de sprankelende ogen van de kinderen in Sonda ziet, weet je dat het goed is wat
hier gebeurt. Deze kinderen krijgen hier daadwerkelijk waar zij, net als alle andere kinderen,
recht op hebben: een goede opvoeding en een goede opleiding. Dat we niet alle kinderen in
Malawi kunnen steunen, weten we, maar we weten ook dat het succes van Sonda als
voorbeeld kan dienen voor andere projecten ten behoeve van wees- en andere kwetsbare
kinderen.
De kinderen van Sonda, de mensen die er werken, de medewerkers van St John’s Hospital en
het bestuur van de Stichting Vrienden van St John’s Mzuzu danken u heel hartelijk voor de
gegeven steun en het vertrouwen.
Met hartelijke groet,
Namens bestuur St. Vrienden van St. John’s,

Ben de Ponti, voorzitter
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