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Goede vrienden van St. John’s, 
 
Het is guur buiten. Gisterenmorgen is elk half uur via de media meegedeeld dat het weer dit 
weekend bar en boos zal zijn. Code oranje! De weerapp op de smartphones om me heen 
piepen om de haverklap als er een nog onheilspellender bericht binnenkomt. Gretig worden de 
angstberichten gelezen. Steeds komen er nieuwe afschrikwekkende aankondigingen dat we 
ingesneeuwd zullen raken en vooral niet de weg moeten opgaan als het niet heel erg 
belangrijk is. Een extra rugzak is van levensbelang als je het noodlot toch per auto wilt tarten. 
In de rugzak moeten een deken, chocoladerepen, een thermoskan met warme drank en een 
doosje met gedroogde vruchten zitten. De mobiele telefoon dient opgeladen te zijn zodat er 
noodsignalen uitgezonden kunnen worden. Het doet me denken aan de tijd dat we in Malawi 
werkten en op outclinic gingen naar Mughese dispensary, een klein ziekenhuisje in de Misuku 
hills in het uiterste noorden. 280 Km dirt road en dat betekende inderdaad dat je in de 
regentijd een zak pinda’s, een paar bananen en een jerrycan water meenam want de reis zou 
minstens één, maar soms twee en, als alles tegenzat, drie dagen duren.   
In alle vroegte heb ik vijf appels  buiten gelegd en twee strengen pinda’s in oranje verpakking 
opgehangen. Geven vogels elkaar ook een weerbericht door? vraag ik me af. Merels, mussen, 
kool-, pimpel- en staartmezen, een roodborstje en een grote bonte specht vliegen af en aan. 
Als de specht eraan komt, maakt al het andere vogelgrut plaats en wacht het met opgeblazen 
verenkleed  in  neerdwarrelende sneeuw in de bijna kale haagbeuk. De kleintjes wachten 
geduldig tot de grote, roodzwarte, strenge vogel met zijn sterke snavel zich volgegeten heeft 
en spoeden zich dan haastig naar de overgebleven kruimels. 
 
In Malawi is het nu zomer. De weg naar Mughese bestaat inmiddels voor 180 km uit zwart 
asfalt. Aangelegd door Chinezen die op zoek zijn naar landbouwgronden en natuurlijke 
hulpmiddelen in Afrika om voedsel en industrie in het zich zo snel ontwikkelende China 
veilig te stellen.  
President Bingu wa Mutahrika overleed dit jaar onverwacht aan een hartstilstand ergens in de  
Shire Valley. Hij was de man die in 2004 als een zeer voortvarende president Malawi weer 
zelfvertrouwen en hoop op vooruitgang gaf. Maar door nepotisme, zelfverrijking en corruptie 
wierp hij het land vanaf 2010  weer terug in het dal waar het nog maar pas begonnen was uit 
te klimmen. Inmiddels waren de schappen in de winkels leeg, de benzine was op en  
kunstmest was niet meer te krijgen. Het grootste deel van de Malawiaanse bevolking is van de 
jaarlijkse oogst afhankelijke voor haar dagelijkse maaltijd en kunstmest is onmisbaar.  
Na het plotselinge overlijden van president Bingu wa Mutharika volgde de vice-president, 
Mrs Joyce Banda, hem op. Na de president van Liberia is zij de tweede vrouwelijke president 
in Afrika. Mevrouw Banda heeft onmiddellijk haar presidentiële salaris met 30 % gekort en 
wil het presidentiële vliegtuig vanwege de hoge kosten verkopen. Dit, zegt zij, is een eerste 
aanzet tot het stimuleren van de zwakke Malawiaanse economie. De grote volgegeten vogel is 
niet meer en er is weer een nieuwe kans voor de kleine vogels. 
 
 
 



St. John’s Hospital 
 
Als gevolg van de nieuwe economische crisis is het aantal patiënten teruggelopen. In het 
regeringsziekenhuis, het Central Hospital (CH), dat op zes km afstand van St. John’s ligt, is  
geneeskundige zorg gratis. De zorg is in St. John’s Hospital echter altijd veel beter geweest 
dan in het CH. Het bestuur van de stichting heeft steeds, na  kritische overwegingen, besloten 
het ziekenhuis door de jaren heen te steunen. Wij, en met ons de mensen in Mzuzu, vonden 
dat het voldoende bestaansrecht had. Ons motto was en is dat goede zorg gewaarborgd dient 
te zijn en daarvoor was St John’s belangrijk in Mzuzu en omgeving. 
In 2012 is het patiëntenbezoek echter sterk teruggelopen. Dit is een direct gevolg van de 
enorme devaluatie van de kwacha, de nationale munteenheid, die nodig was na het 
potverteren door de regering van president Mutharaki. Mensen zijn niet meer in staat om de 
eigen bijdrage die ze in St. John’s moeten betalen op te brengen. Daarbij kampt het ziekenhuis 
met schulden waardoor investeringen niet mogelijk zijn en medicijnen vaker niet voorradig. 
Bovendien is het overkoepelende bestuur van St. John’s  niet slagvaardig genoeg. Reeds 
langere tijd hebben we samen met de dagelijkse staf van het ziekenhuis gesproken over een 
nieuwe koers die het ziekenhuis zou moeten inslaan: zich profileren als een kleiner ziekenhuis 
met speerpunten als  Mother and Child care, orthopedie en Hiv aids- begeleiding en -
preventie. Disciplines waar St. John’s heel hoog in scoort. De staf onder leiding van dokter 
Mdolo  heeft zich hier heel erg voor ingezet. De Board lijkt echter onvoldoende te beseffen 
hoe belangrijk het is om deze aandachtsgebieden op een hoger niveau voor elkaar te krijgen. 
Dr Mdolo, geneesheer-directeur en specialist gynaecologie, gaat nu ergens anders werken. Er 
zal een nieuwe dokter komen maar het is een teleurstelling dat het eens belangrijkste 
ziekenhuis van Noord- Malawi langzaam wegkwijnt. De Stichting Vrienden van St John’s 
heeft besloten om voorlopig een afwachtende houding aan te nemen en pas weer over te gaan 
tot ondersteuning als er op de lange termijn een grote overlevingskans is voor het ziekenhuis. 
We houden er echter rekening mee dat St. John’s Hospital op enig moment niet meer zal 
bestaan. 
 
Sonda Youth and Community Development Centre 
 
Vanaf de oprichting van het Sonda YCDC in 2002 is duidelijk gesteld dat wij het Sonda 
project voor een bepaalde tijd zouden gaan steunen. Sustainability (zelfredzaamheid) is ons 
inziens de enige weg naar een gezonde toekomst. Op 7 november 2011 is het Sonda YCDP 
project overgedragen aan het bisdom van Mzuzu. Voor de overdracht plaatsvond is er 
uitgebreid vergaderd  met de dertien Chiefs van het Sonda- gebied en met het bestuur van het 
Centrum over de toekomst. De belangrijkste afspraak was dat Sonda er alles aan zou doen om 
de sustainability te vergroten: 60 % van de  overheadkosten moet door Sonda zelf worden 
opgebracht. Dit kan door middel van subsidie door Teveta, een overheidsinstelling in Malawi 
voor de opleiding van timmervaklieden, de verkoop van varkens die in Sonda gefokt worden 
en de verkoop van groenten van eigen grond aan lokale restaurants. Dat waren de 
doelstellingen voor 2012. Het is nu december en we hebben helaas moeten constateren dat de 
mensen van Sonda deze afspraken niet (geheel) zijn nagekomen. Ja, er wordt dagelijks een 
80- tal kinderen opgevangen, maar er blijkt geen geld meer te zijn voor de dagelijkse maaltijd 
die een onderdeel vormt van dit programma. Er zijn te weinig leerlingen aangemeld voor de 
timmeropleiding  en het aantal varkens is gedaald van 23 naar 15. Te gemakkelijk wordt 
teruggevallen op ondersteuning door de stichting als de doelstellingen niet behaald zijn. 
Daarom  hebben we onze bijdrage opgeschort, totdat er een duidelijke verbetering is 
opgetreden.   
 



Het lijkt of een kaars langzaam uitgaat.   Een organisatiestructuur ondersteunen en hulp aan 
de armsten  bieden lijken twee aparte werelden te worden. Er zijn te veel overheadkosten en te 
weinig handen aan het bed, om in Nederlandse termen te spreken. De goede wil is er maar er 
is helaas te weinig daadkracht. Of zien we het te simplistisch en verwachten we te veel? 
Kunnen we er wel vanuit gaan dat  mensen op 9000 km afstand in totaal andere 
omstandigheden net zo denken en voelen als wij? In mijn achterhoofd weet ik dat de 
hulpvraag niet door ons aan de mensen uit Mzuzu is voorgelegd maar dat die van henzelf is 
gekomen. De problematiek van de arme mens is er wel degelijk, maar de vraag is hoe wij hier 
in Nederland de levensomstandigheden en daarmee de toekomst  voor een  groep mensen in 
Malawi kunnen verbeteren.  
 
Vincent Luhanga specialiseert zich aan de  Witwatersrand University, Zuid-Afrika, tot 
kinderarts. Samen met zijn vrouw Judy en hun twee zoontjes woont hij in Johannesburg. Het 
zijn geen gemakkelijke jaren voor dit gezin. Vincent moet keihard werken tijdens de vaak 24 
uur durende diensten die hij draait in de ziekenhuizen van Johannesburg. Als alles goed gaat, 
zal hij medio 2014 klaar zijn met zijn opleiding en gaan de Luhanga’s terug naar Mzuzu. 
Gezien de situatie waarin St John’s Hospital verkeert, kan het zijn dat Vincent straks elders in 
Malawi zal moeten gaan werken. Toen er in 2009 besloten is om zijn studie financieel te 
steunen, hebben we als doelstelling geformuleerd dat de opleiding ten goede moest komen 
aan de Malawiaanse bevolking en niet per se gerelateerd hoefde te zijn aan St John’s Hospital. 
In oktober waren Cobi en ik bij de familie Luhanga op bezoek. Trots vertelden wij dat we 
grootouders zijn van twee prachtige meisjes van 2 jaar oud en dat we er al weer erg  naar 
verlangden hen terug te zien na onze drieweekse reis door Zuid-Afrika. Toen we de ietwat 
trieste blik in Judy’s ogen zagen, realiseerden we ons dat haar ouders het jongste zoontje van 
3 jaar nog nooit hadden gezien.  
Dankzij uw donaties, de samenwerking met de Stichting Limburgers voor Afrika, een 
bijdrage van de Elisabeth Strouven Stichting  en  door een genereuze bijdrage van € 25000,- 
van de Stichting Kaakchirurgie voor Malawi is onze stichting financieel sterk genoeg om de 
opleiding van Vincent Luhanga te bekostigen. Er blijft gelukkig ook ruimte bestaan om Sonda 
(en eventueel St. John’s) te ondersteunen als de gemaakte afspraken worden nagekomen. 
 
Tijdens ons verblijf in Johannesburg waren we ook een middag en avond te gast bij Ben 
Chitaya en zijn gezin. De vader van Ben, Luke Chiatya, was een hardwerkende dental 
therapist in St John’s Hospital van 1972 tot 1993. Toen hij in 1993 stierf, liet hij een vrouw 
met zes kinderen achter zonder pensioen. In Malawi kende men indertijd dit woord 
nauwelijks. De stichting heeft toen besloten om een goed huis te bouwen in een nette buurt 
van Mzuzu. Niet als woonhuis voor de familie maar als blijvende, waardevaste bron van 
inkomsten door het te verhuren. Het gezin Chitaya bleef in het kleine tweekamerhuisje zonder 
stromend water in de wijk Katawe wonen. Ben Chitaya heeft door heel hard te werken nu een 
hoveniersbedrijfje in Johannesburg. Met zijn verdiensten ondersteunt hij neefjes en nichtjes in 
Malawi zodat deze naar de middelbare school kunnen gaan. Zo kunnen zij later, net als hij, in 
hun eigen levensonderhoud voorzien. Duidelijk geëmotioneerd en zeer ernstig bedankte de 
goedlachse Ben Chitaya de mensen in Nederland voor de bouw van dat huis. Daardoor heeft 
zijn moeder nog steeds elke maand een inkomen en konden hij en zijn broers en zussen een 
fatsoenlijke opleiding volgen waardoor ze een baan en een menswaardig bestaan hebben 
gekregen. 
De situatie van dit gezin deed ons ook beseffen dat er in de bijna 25 jaar van het bestaan van 
de stichting heel veel mensen direct of indirect op allerlei manieren geholpen zijn: door 
middel van schoolgelden, verbetering van (hygiënische) omstandigheden in het ziekenhuis, 
goede nascholing van medisch personeel, een nieuwe elektriciteitsvoorziening voor de 



verpleegstersschool, medicijnen, begeleiding van kinderen binnen Sonda, opleiding van 
jongelui tot timmerman, tuinbouwer en naaister, bouw van stafhuizen, aanleg van 
waterputten, bezoek aan outclinics enzovoort en daarnaast ook door onze morele 
ondersteuning en frequente bezoeken. 
 
In 2013 bestaat de Stichting Vrienden van St. John’s 25 jaar. Het zal een jaar van bezinning 
worden over onze rol en over de weg die we het beste kunnen volgen. Graag nodig ik 
eenieder die daar behoefte aan heeft uit om daarover van gedachten te wisselen met mij of een 
van de andere bestuursleden. Neem gerust contact op.  
 
 
Goede vrienden van St John’s, wij wachten op sneeuw voor een witte Kerst, in Malawi 
bloeien nu de flamboyants, de eerste bode van de regentijd. In Malawi een tijd van hard 
werken om de akkers gereed te maken voor een hopelijk goede oogst ergens in mei 2013. 
Voor ons in Nederland een tijd  van reflectie, een tijd van mijmering, een tijd van bezinning, 
maar bovenal ook een tijd van dankbaarheid voor al datgene wat goed gaat.   
Namens allen die geholpen zijn of worden door uw donaties en namens de andere 
bestuursleden wil ik u heel hartelijk danken. 
 
Fijne feestdagen en een goed 2013 gewenst. 
 
Namens de Stichting Vrienden van St. John’s, 
 
Ben de Ponti, voorzitter 
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