Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu
Eys, december 2008
Goede vrienden en vriendinnen van St. John’s,
Het jaar 2008 loopt ten einde. Tijd voor een overzicht van de activiteiten van de Stichting Vrienden van St. John’s en wat er
dit jaar in St. John’s Hospital en Sonda heeft plaatsgevonden.
Op 19 januari genoten we ter afsluiting van de Livingstone-expeditie van een prachtig concert in de kerk van Eys. Onder de
bezielende leiding van Wim Vluggen brachten verschillende koren, het orkest en de solisten ons een verrassende mix van
klassieke, moderne en Afrikaanse muziek. Het zeer enthousiaste publiek en de sponsoren zorgden voor een opbrengst van
€ 8.500 voor het Sonda Youth and Community Development Centre. Heel hartelijk dank voor deze geweldige avond.
Gedurende 2008 werden op verschillende plaatsen elf voordrachten gegeven over het werk van de Stichting. Altijd weer
worden deze voordrachten heel positief ontvangen.
In St. John’s Hospital is er sinds drie jaar een HIV-kliniek waar mensen zich vrijwillig kunnen laten testen op HIV. Het
vrijwillig testen is een speerpunt van de Malawiaanse regering. Vroegtijdig opsporen van HIV en voorlichting hierover kan
uitbreiding van besmetting voorkomen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan begeleiding en behandeling van HIVpositieve patiënten en hun familie. Mensen die in het terminale stadium van aids zijn gekomen, worden in het Home Based
Care programma thuis bezocht.
Onze stichting heeft in 2008 gezorgd voor een deel van de salarissen van de clinical officers. Dit zijn medisch geschoolden
die in veel gevallen het werk doen van een arts en door veel nascholing en ervaring zeer capabel zijn. Zonder deze clinical
officers kan er geen goede zorg worden verleend.
St. John’s heeft dringend behoefte aan nieuw diagnostisch instrumentarium in het laboratorium. De Stichting zorgt voor de
financiële middelen om deze aan te schaffen. Het bijna vijftig jaar oude röntgenapparaat is nu echt kapot. Een nieuw
apparaat kost € 50.000. NCDO (Nederlandse Commissie Duurzame Ontwikkeling) heeft € 25.000 euro toegezegd als wij ook
25.000 bijdragen. Daar gaan we voor.
In oktober zijn we (Bert en Trees Platvoet, Cobi en Ben de Ponti) in Mzuzu geweest. Het was er droog en warm. De mensen
hadden hun akkers bewerkt en wachtten op de eerste regens.We hebben een aantal dagen heel veel met de besturen van
Sonda en St. John’s vergaderd. Het waren intensieve ontmoetingen en we hebben veel gesproken over het beleid voor de
toekomst. Daarbij ligt de nadruk altijd op het feit dat de besluiten door de besturen in Malawi genomen worden. Onze taak
bestaat uit kritisch meedenken en daar waar nodig ondersteunen.
Er was op dat moment sprake van acute financiële problemen in St. John’s. Er konden zelfs geen medicijnen meer worden
gekocht. Het fijne van onze stichting is dat je op dat moment kunt helpen en ware vrienden mag zijn.

Het was een bewogen jaar voor het Sonda Youth and Community Development Centre. Manfred Gondwe (de
projectmanager) verloor zijn tweede vrouw en zijn jongste kind. Halverwege 2008 werd ook Manfred ziek en bleek het
allemaal te veel voor hem. Hij was niet meer in staat goed leiding te geven aan Sonda. Het Sonda-bestuur in Mzuzu kon niet
anders dan besluiten hem geen contractverlenging te geven. Een zwaar besluit. Manfred Gondwe is bijna drie jaar tot volle
tevredenheid projectleider geweest en heeft veel voor het Sonda-centrum betekend. Wij zijn hem daar dankbaar voor. Tijdens
ons verblijf in oktober hebben we de nieuwe projectmanager, Mr. Kondwani Neku, ontmoet. Een enthousiaste jongeman die
ervaring heeft opgedaan bij PLAN (voormalig Foster Parents Plan).

Cobi en Trees hebben een dagje meegelopen in het Sonda project en zagen 116 gezonde kinderen onder de zes jaar spelen,
dansen, zingen, leren en een goede maaltijd verorberen. De leerlingen van de opleidingen houtbewerking, confectie, tuinbouw
en huishouden waren enthousiast bezig en pronkten met hun zelfgemaakte producten.
Gedurende de Livingstone Expeditie in 2007 zag Ben in een afgelegen dorp een bibliotheekje zonder boeken en veel scholen
zonder leermateriaal. Op onze terugreis uit Mzuzu hebben we in Chintheche de onderwijzers en in Selemani de bibliothecaris
blij kunnen maken met een pakket nieuw boeken.

Het definitieve contract met Dr. Vincent Luhanga is getekend. Hij gaat in januari samen met zijn vrouw July en zoontje
Vinjeru voor vier jaar naar Witwatersrand in Zuid-Afrika om zich te specialiseren tot kinderarts. Er is geen kinderarts in noord
Malawi, een gebied zo groot als Nederland. Daarna komt Vincent terug om gedurende minimaal vijf jaar in St. John’s te
werken. De Stichting financiert de opleiding van Dr. Luhanga.
Dr. Marjan Fernhout werkt nog tot januari 2009 in St John’s. Een nieuwe dokter is zeer welkom. Weet u iemand? Laat het
ons weten! Als u een indruk wilt krijgen van wat er zoal in St John’s gebeurt, bezoek dan www.doktermarjanneinafrika.nl.
Kaakchirurg Herman de Jonge heeft in november met zijn vijfkoppige team wederom twee weken in Mzuzu gewerkt. Het
was drukker dan ooit. Vanuit Blantyre (700 km zuidelijk van Mzuzu gelegen) worden zelfs patiënten doorverwezen omdat er
in Malawi niemand is die deze moeilijke mond-en aangezichtsoperaties kan doen. Er is veel respect voor wat deze mannen
doen.

De KRO heeft kosteloos een voorlichtingsfilmpje gemaakt over het Sonda project (duur 8,5 min.)
Dit is te zien op onze website. U kunt een exemplaar aanvragen bij onze secretaris Frans Korsten franskorsten@home.nl.
Diegenen die hun E-mail nog niet hebben doorgegeven en op de hoogte willen blijven, willen we alsnog vragen dit te doen op
Frans’ emailadres
Onze samenwerking met Cordaid/Memisa verloopt voortreffelijk. Zij is van groot belang voor de voortgang van Sonda.
In Malawi zorgt President Bingu wa Mutharika ervoor dat de armste mensen genoeg kunstmest en hoogwaardige zaden
krijgen zodat hun akkers een goede oogst opbrengen. Tevens worden tredpompen verstrekt om het land kleinschalig te
irrigeren. In 2002 en 2005 was er nog hongersnood, nu is er genoeg eten voor allen.
Wij en de mensen en kinderen in Mzuzu en Sonda willen u heel hartelijk danken voor uw steun en vertrouwen en hopen ook in
2009 weer op u te mogen rekenen. Zonder úw hulp kunnen we voor de mensen in Malawi weinig betekenen.
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van St. John’s wens ik u heel goede feestdagen en een mooi 2009.
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