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Goede vrienden en vriendinnen van St. John’s 

 

Het is een windstille, zachtgrijze novembermorgen. Terwijl hier de mist langzaam optrekt 

boven het landschap dat zich opmaakt voor de winter, lopen in Mzuzu honderdtien peuters 

onder begeleiding van de “volunteers” van Sonda al zingend naar hun nieuwe klaslokaal. 

Alice Gondwe en haar groepje moeders staan elke morgen klaar om deze kwetsbare kinderen 

op te vangen en te begeleiden in het Sonda Youth and Community Development Project. 

 

Het gaat goed met het Sonda-project. De gebouwen zijn klaar en de mensen komen van 

heinde en verre om te kijken naar het mooie complex. De eerste opleidingen tot timmerman, 

naaister en metselaar zijn begonnen. De Sonda-gemeenschap leeft en straalt energie uit. 

Er is vertrouwen in een betere toekomst. 

 

In 2006 vonden weer veel activiteiten plaats voor het St John’s Hospital en voor Sonda. 

 

In april organiseerden de Zuid-Limburgse tandartsen een benefietsymposium voor het St. 

John’s kaakchirurgieproject in de aula van de Universiteit van Maastricht. Dit zeer geslaagde 

symposium heeft € 25.000 opgebracht en met dit geld kan ook de operatiekamer gedeeltelijk 

worden gerenoveerd. 

 

Net voor de zomervakantie is er na veel overleg een samenwerkingsovereenkomst tot stand 

gekomen tussen onze stichting en Memisa, onderdeel van Cordaid, in het kader van het Sonda 

Youth and Community project. Dit betekent dat Memisa/Cordaid  gedurende vier jaar 

financieel voor de helft participeert in het project en daarnaast een stuk professionele 

begeleiding geeft over opzet, verslaglegging en financiële verantwoording. Omdat Cordaid 

alleen participeert  in goed opgezette projecten die transparant en controleerbaar zijn, mogen 

we (het bestuur van Sonda in Mzuzu en wij hier in Nederland) onszelf wel een schouderklopje 

geven. 

 

In oktober zijn Henry Tenten (bestuurslid van de Stichting) en Herman van Putten naar 

Malawi vertrokken om gedurende een maand in diverse ziekenhuizen apparatuur (van 

tandartsenstoel tot narcose-instrumentarium) te repareren en in november is kaakchirurg 

Herman de Jonge (eveneens bestuurslid) met zijn operatieteam ook weer twee weken in St. 

John’s aan het werk. Hij opereert niet alleen mensen met levensbedreigende afwijkingen, 

maar ook bijvoorbeeld baby’s met een hazenlip. 

 

In 2007 zal Dr. Vincent Luhanga, arts van St. John’s, beginnen aan zijn vierjarige 

specialisatie tot kinderarts in Zuid Afrika, die door de Stichting gesponsord wordt. 

Dr. Lotte van Eck uit Weert, sinds mei werkzaam in St John’s, zal hem voorlopig tot mei 

2008 vervangen. 

 

In januari zal de officiële opening plaatsvinden van het Sondaproject. Met een groep van acht 

zullen we daarbij aanwezig zijn en ik weet nu al dat het gezang en het enthousiasme van de 

mensen ons niet alleen zal ontroeren maar ook ons vertrouwen in een betere toekomst zal 

versterken. 

 

 

 

 



 

 

Naast het verder intensiveren van de kontakten met Cordaid-Memisa en het Sonda project zal 

het opnieuw inrichten van het laboratorium van het ziekenhuis een van de projecten zijn waar 

de Stichting zich voor zal inzetten.  

 

Ondergetekende begint in juni aan zijn tocht van Nsanje naar Mzuzu in de voetsporen van 

David Livingstone: 450 km per boot en 1000 km te voet door het binnenland van Malawi. De 

tocht, die drie maanden zal duren, wordt opgedragen aan de kinderen van Afrika. In nauwe 

samenwerking met de Stichting Limburgers voor Afrika is aan deze tocht een fundraising 

gekoppeld voor al onze projecten in Mzuzu. De eerste donaties zijn al bijgeschreven. 

 

Alle informatie over de projecten, de Livingstone-expeditie en de Stichting kunt u vinden op 

onze prachtige, door Roel Sijstermans gemaakte, website www.vriendenvanstjohns.nl. Roel 

heel hartelijk bedankt! 

 

Goede mensen, heel hartelijk bedankt voor jullie steun en vertrouwen. Zonder jullie allen is al 

datgene wat er gebeurt absoluut onmogelijk. Wij wensen jullie heel mooie feestdagen en een 

goed 2007. 

 

Hartelijke groeten, 

 

namens het bestuur van de Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu, 

 

 

Ben de Ponti, voorzitter 

 

P.S.  We willen een E-mailbestand aanleggen van de mensen die de Stchting een warm hart 

toedragen om hen te kunnen voorzien van korte tussentijdse informatie uit Mzuzu. 

Graag uw e-mail adres sturen aan franskorsten@home.nl. 

 

 

          
 

                              Sondakinderen dansen in hun nieuwe opvanghuis 
 

 
 
Stichting Vrienden van St. John´s, Mzuzu  Banknummer  497.178.370 
Grachtstraat 20      t.n.v St.Vrienden van St. John´s, Mzuzu 
6287 AG Eys-Wittem        Borne 

043 4519044                  

www.vriendenvanstjohns.nl          
 

 

 


