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Goede Vrienden van St. John´s en Sonda                                             Eys, december 2005 
 
In oktober zijn we met een groep van tien mensen (waaronder vier bestuursleden) naar 
Malawi geweest om ´onze` projecten te bezoeken en overleg te plegen met de besturen van 
St. John´s Hospital en van het Sonda Orphan Care Project. 
In Sonda worden 256 wezen door de staf van het project en vrijwilligers opgevangen en begeleid. 
Ons verblijf in Mzuzu was overweldigend. 
De mensen in Mzuzu hadden een strak schema gemaakt, zodat we zoveel mogelijk inzicht 
zouden krijgen in de door de Stichting ondersteunde projecten.  
Het ziekenhuis lag er keurig bij. In de race om meest hygiënische ziekenhuis van Malawi te 
worden, werd de tweede prijs in de wacht gesleept. Tweede, omdat zonodig een 
regeringsziekenhuis eerste moest worden. 
St. John´s heeft zich uit de moeilijke tijden gewerkt en bewezen dat het een belangrijk recht 
van bestaan heeft. (A.g.v de bouw van een regeringsziekenhuis was het ziekenhuis in moeilijk 
vaarwater geraakt.) 
Gezamenlijk hebben we besloten om Dr. Luhanga, een inspirerende jonge arts van St. John’s, 
een opleiding tot specialist aan te bieden. Hij wordt dan de derde medisch specialist in het 
Noorden van Malawi; een gebied met een bevolking van 1,2 miljoen mensen. 
 
Het hoogtepunt was het bezoek aan het Sonda Project .  
Onder luid gezang en omringd door Sondavrouwen werden we naar de nieuwe “community 
hall” gebracht. Je kreeg het warm en koud tegelijk. 
De Afrikaanse trommels zorgden voor een opzwepend ritme. Er werd gezongen en gedanst. 
Geklapt en toneelstukjes opgevoerd. Gesproken en bedankt. 
Hier verbleven we temidden van een groep kinderen, die er goed uitzagen en voor wie wordt 
gezorgd door enthousiaste vrijwilligers. Kinderen die een toekomst hebben. 
De gebouwen, op een nieuwe, milieuvriendelijke manier door de enthousiaste mensen van 
Sonda gebouwd, waren bijna klaar en lagen er prachtig bij. Met recht iets om trots op te zijn. 
 
Prof. Joe Uta, de voorzitter van het Sonda- project, sprak mooie woorden en schreef ons:  
“Please convey on behalf of the Board our sincere thanks to those who are supporting the 
project. We also thank you for your commitment and guidance and for your elaborate and 
encouraging work.” 
 
In de media hebben we kunnen lezen dat Malawi weer een hongersnood te wachten staat.  
Wij kregen de indruk dat er deze keer tijdig maatregelen zijn genomen en dat de regering van 
Malawi en de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Echter, 
tot de volgende oogst duurt nog 5 maanden. We blijven in spanning en proberen te helpen 
waar mogelijk. Niet zonder succes als we naar St. John’s en Sonda kijken. 
 
Bij thuiskomst vroeg ik aan de medereizigers wat de meeste indruk had gemaakt. Als eerste 
kwam naar voren; de schrijnende armoede en direct daarna de ontmoeting met een twee dagen 
oude, te vroeg geboren tweeling en de school met 762 leerlingen en 6 betaalde leerkrachten, 
die we bezochten en waar geen leermiddelen aanwezig waren. De ‘headteacher’ gaf ons, met 
tranen in de ogen, zijn meest brede glimlach toen we hem een fikse hoeveelheid pennen 
gaven. Wij voelden ons ietwat beschaamd. 
 
Bij de aanblik van deze tweeling werd ook ik diep geraakt. Aan de oever van Lake Malawi 
kwam de hele problematiek van een groot deel van de Malawiaanse bevolking samen en 
kwamen de volgende regels in mij op. 
 



In Malawi is een tweeling geboren  
Ik zag ze liggen op de grond, in een rieten hut aan de waterkant 
Een blijde nog zwakke moeder over hen heen gebogen 
De vader zat stil en gelukkig naast de baby’s in het zand 
 
Gewikkeld in te oude doeken 
Amper 10 ons in gewicht 
Niet in staat hun moeder’s borst te zoeken 
Door een gat in het dak brak ´t zonnelicht 
 
Vertwijfeld kijken oude ogen  
Van grootmoeder ons lijdzaam aan 
Zij weet uit haar ervaring 
Hoe het deze prille schepsels zal vergaan 
 
Te klein, te zwak, te vroeg, te licht geboren 
Maar ó zo gaaf,.. hun kansen te gering 
Om d´eerste maand te overleven 
Kom moeder,.. zing 
Let niet op grootmoe´s twijfel 
Zing zacht je Tonga wiegelied 
Geniet nog, ja geniet nog 
Zo lang je leven ziet 
 
Kom moeder zing 
En houd je kindjes in je armen  
En wieg ze zacht 
Geniet nu nog heel even 
Al voor ze heen gaan in de stilte van de nacht 

 
Misschien te pessimistisch gedacht. 
Misschien spelen ze volgend jaar op het witte strand van Chintheche. 
Misschien gaan ze over zes jaar gewoon naar school. 
Laten we het met zijn allen hopen. 

 
Goede Vrienden, tijdens onze tocht hebben we kunnen constateren dat de steun die we met 
zijn allen geven, goed besteed wordt en heel belangrijk is. 
Zonder deze steun zouden de kinderen in Sonda geen of heel weinig kansen hebben en  
St. John’s Hospital hoogstwaarschijnlijk niet meer bestaan. 
De blijdschap van de mensen in Sonda straalt ook een beetje uit naar ons allen. 
Voor jullie hulp en jullie vertrouwen zijn de mensen in Malawi en wij jullie heel dankbaar.  
 
We wensen jullie allemaal heel mooie feestdagen en een goed 2006. 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben de Ponti, voorzitter 
 
P.s De jaarrekening van 2004 wordt jullie in februari 2006 toegezonden, tezamen met de aankondiging 
van de opening van de website van de Stichting. 
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