Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu
Eys-Wittem, 20 december 2009
Goede Vrienden van St John’s
Na de nieuwsbrief van 10 september jl. hebben we veel positieve bijval gekregen over het
werk van de stichting. Het was en is nog steeds moeilijk te begrijpen dat er plotseling dingen
konden gebeuren die absoluut door niemand voorzien waren. Het bestuur dankt u allen voor
deze morele ondersteuning.
In het ziekenhuis is inmiddels Dr. Austin Mdolo teruggekeerd uit Johannesburg waar hij een
vierjarige specialisatie tot gynaecoloog heeft gevolgd. 80 % van de studiekosten is door
Cordaid betaald en 20% door onze stichting. De betaling door Cordaid liep via St John’s.
Het klinische gedeelte heeft Mdolo nu afgerond. Voor het theoretisch eindexamen moet hij
nog terug in maart 2010.
Austin Mdolo schreef ons op 13 december jl.: Let me take this opportunity to thank the friends
of St John’s Hospital of Netherland for the financial support that they gave me for this year
while I was in South Africa. The assistance was timely as the hospital could not afford to
support me. Having worked for close to a month now, I have a mixed picture of the situation
at the hospital. There are opportunities and threats. Let me start with some of the strengths I
have observed: meer info op de website
We hopen dat Dr. Mdolo samen met het overige personeel St. John’s weer op de rails kan
zetten.
Dr. Vincent Luhanga heeft zijn eerste jaar in Johannesburg er bijna opzitten. Zijn opleiding
tot kinderarts verloopt goed. Het is een zware opleiding met veel diensten. We hebben
Vincent en zijn gezin dit jaar gesteund met geld voor vervoer, collegegeld, verzekeringen en
kosten voor levensonderhoud. Totaal in 2009: € 30.527,- . Dat is een fors bedrag, maar
zonder onze steun is er geen opleiding mogelijk en zal er in de toekomst geen kinderarts zijn
voor Noord-Malawi. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief over Luhanga op onze website.
Sonda Youth and Community Development Centre.
Het vierjarig contract dat Cordaid en de Stichting Vrienden van St. John’s in januari 2007 met
het Sonda Youth and Community Development Centre zijn aangegaan, loopt in december
2010 af. Dan zullen binnen het Sonda-centrum diverse doelen gerealiseerd moeten zijn. De
doelgroepen van het Sonda-project zijn de kwetsbare kinderen van Sonda en de Sondagemeenschap. Beide doelgroepen moeten dan een vooruitgang geboekt hebben die het directe
gevolg is van het project. Deze vooruitgang moet structureel en meetbaar zijn. Tevens is het
belangrijk dat een goede aanzet is gegeven tot ‘sustainability’ oftewel duurzaamheid. Dit
betekent dat het Sonda-centrum vanaf 2010 binnen drie tot vier jaar op eigen benen moet
staan en dat het niet meer afhankelijk is van onze structurele financiële ondersteuning.
Cordaid en wijzelf monitoren dit proces d.m.v. intensieve contacten, controle van de
financiën en bezoeken aan het project.
Wel kunnen we besluiten om ná 2010 een specifiek probleem te ondersteunen zoals het
aanleggen van zonne-energie of de aanschaf van een maïsmolen.

De resultaten op dit moment:
-meer dan 100 kinderen onder 6 jaar bezoeken Sonda dagelijks. Ze krijgen een maaltijd en
worden voorbereid op de basisschool.
-voor 10 kinderen wordt het schoolgeld voor voortgezet onderwijs betaald.
-34 kinderen volgden in 2009 één van de drie praktische opleidingen die binnen Sonda
gegeven worden. In 2010 moeten dat er weer 80 worden. Het budget is voor 2010 vastgesteld
op € 30.000,-. Als gevolg van het Sonda-project hebben 25 mensen een baan, dus ook 25
gezinnen een bestaan.
Wij hopen dat 2010 een positief jaar wordt voor het St. John’s Hospital, dat Austin Mdolo
zijn theoretische eindexamen zal halen, dat de studie van Vincent Luhanga goed zal verlopen
en dat er voorspoed zal zijn voor de kinderen van Sonda en de hele Sondagemeenschap.
Namens de familie Luhanga, Austin Mdolo en de kinderen en volwassenen in Sonda danken
we u voor uw steun. Dertien donateurs hebben dit jaar hun notariële schenkingsakte
vernieuwd! Dat doet ons als bestuur goed. Wij danken u ook van harte voor het in ons
gestelde vertrouwen, want zonder dit vertrouwen kunnen we niet vooruit.

Vincent, Vinjeru en Judy Luhanga

Sonda Youth and Community Development Centre

Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen en een goed 2010.
Hartelijke groeten,
Ben de Ponti, voorzitter
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