
 

 

  

‘’ Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen van de 

zwangere vrouwen, verwachten we dat het sterftecijfer van 

zowel moeder als kind kan worden verlaagd. ‘’ 
 

 

Zola Care 
Malawi 

NIEUWSBRIEF juli 2021 



 

  

Wist je dat?! 

Uw nalatenschap ons kan 

helpen om de droom ‘ieder 

mens een eerlijke toekomst’ na 

te streven. Kijk op de website 

voor meer informatie. 

Nieuwe naam 

Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande. De stichting is een nieuwe richting ingegaan, er zijn 

nieuwe bestuursleden  verwelkomd,  een  groot  project  rondom  geboortezorg is gestart en Zola, de dochter 

van onze voorzitter Mariska, werd geboren. Met al deze nieuwe gebeurtenissen en het feit dat we als 

stichting groter worden, is gekozen voor een nieuwe naam: Zola Care Malawi. Zola is een Afrikaanse naam en 

betekent “leven, vrede en aarde”. Betekenissen die mooi aansluiten bij waar wij voor staan. Gelijkheid op 

aarde en een waardig, vredig leven voor iedereen, ongeacht waar je wiegje staat. Bovendien zal Zola symbool 

staan voor de geboortezorg.  De  woorden  Care  en  Malawi  vonden  wij  een  mooie  aanvulling  om  

duidelijkheid  te scheppen over waar wij als stichting mee bezig zijn: gezondheidszorg in Malawi. 

  

Website met webshop 

Met de nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuwe website (www.zolacaremalawi.com). De 

website heeft een vernieuwd uiterlijk en is overzichtelijk. Wij hebben gekozen voor zachte tinten 

en een rustige, moderne uitstraling. Mis je toch iets? Dan horen wij dat natuurlijk graag! Op die 

manier kunnen wij de website verbeteren.  

 

 website webshop 

Alle bestuursleden 

Om extra inkomsten te 

genereren hebben wij tevens 

onze eigen webshop gemaakt. 

Een aantal van deze producten 

zijn door ons zelf uitgezocht in 

Afrika. Daarnaast zijn er ook in 

Nederland producten gemaakt 

door mooie vrijwilligers. Met 

de opbrengst van deze 

producten komen we weer een 

stap dichterbij het doel om een 

kraamziekenhuis in Malawi op 

te zetten. 



 

  

Kraamziekenhuis 

Fysiotherapie 

Regelmatig is er contact met de medewerkers 

van het gezondheidscentrum over de 

fysiotherapie. Helaas is het patiënten aanbod 

sinds de corona wat teruggelopen. Wanneer er 

een nieuwe patiënt zich aanmeldt krijgt 

Daniëlle filmpjes toegestuurd om te helpen bij 

het opstellen van het behandelplan. 

Wist je dat?! 

Je voor 15 euro een geboortepakket kunt 

doneren! Voor een goede start van de baby, 

wordt dit pakket meegegeven aan de bevallen 

vrouwen. Het is gevuld met: hydrofiele luiers, een 

mutsje, een dekentje, een stuk zeep en een 

wasteil. De overige donatie wordt gebruikt voor 

de verdere bouw van het kraamziekenhuis! 

 

Voorlichting 

Er wordt door de gezondheidsmedewerker 

regelmatig voorlichting gegeven aan de 

inwoners van Lusangazi en de omliggende 

dorpen. Om dit te ondersteunen is er een 

start gemaakt met het schrijven van de 

voorlichtingsplannen. Dit omvat onder 

andere informatie omtrent gezonde voeding, 

diabetes, malaria en, zeker niet onbelangrijk, 

COVID-19. Hierbij worden posters en flyers 

ontworpen met plaatjes en korte, duidelijke 

tekst, die uitleg geven over de verschillende 

onderwerpen. Ook is er de wens om deze 

beelden en teksten weer te geven op een 

beeldscherm in de kliniek, een zogeheten 

muurkrant. Er wordt nog gezocht naar een 

handig programma hiervoor. 

Carla, bedankt! 

Een paar maanden geleden heeft Carla van 

der Aa besloten om afstand te doen van het 

bestuur en zich te focussen op de 

statiegeldacties. Dankjewel Carla voor je 

enorme inzet de afgelopen 5 jaar! We zijn 

heel blij dat je je alsnog wilt blijven inzetten 

voor de statiegeldacties en zo toch met ons 

verbonden blijft. 

 

Achter de schermen wordt momenteel volop aan de 

plannen voor het kraamziekenhuis gewerkt. De 

bouwtekeningen inclusief de materiaalkeuzes zijn 

gemaakt en de stap tot fondsenwerving wordt nu 

gezet. Voordat er gestart kan worden met Fase 1 van 

de bouw, moet eerst ruim 200.000 euro worden 

opgehaald.  Tijdens Fase 1 wordt onder andere de 

fundering, muren en de basis voor het dak gebouwd. 

Het bestuur is hard bezig met het verzamelen van 

sponsoring en donaties om dit voor elkaar te krijgen. 

Wil je meer informatie hoe je kunt helpen? Kijk dan 

op de vernieuwde website www.zolacaremalawi.com 

onder het kopje ‘kom in actie’. 

 

 

 

Maandelijkse medicatie 

Het afgelopen halfjaar hebben wij opnieuw 

maandelijks €400 kunnen schenken aan de apotheek 

van Pio Health Centre. 

De kliniek is opgezet om de toegankelijkheid tot 

gezondheidszorg voor de allerarmsten te vergroten. 

Er komen veel patiënten naar de kliniek, maar niet 

iedereen is in staat om zelf de medische kosten te 

betalen. Dankzij onze vaste donateurs kunnen wij het 

sterftecijfer, met name door malaria, sterk 

terugdringen. 

http://www.zolacaremalawi.com/


 

 

 

      

 

 

 

 

Container 

De container is tot aan de nok toe gevuld 

met gedoneerde spullen zoals medische 

apparatuur, bedden en natuurlijk alle 

dekentjes en mutsjes. De spullen zijn met 

zorg in de container geplaatst zodat deze 

de reis van 2-3 maanden zullen overleven. 

We kunnen niet wachten tot de spullen op 

de plaats van bestemming zijn! 

 

Zorg in de omgeving 

Wanneer de afstand te groot is om naar de kliniek 

te komen, komt de mobiele kliniek naar het dorp. 

Eén keer per maand wordt daarom zorg aan een 

omliggend dorp verleend. Naast basiszorg, wordt er 

door de gezondheidsmedewerkers ook voorlichting 

gegeven. Tijdens deze momenten van voorlichting 

is hygiëne en preventie van ziekten een 

terugkerend thema. Thema’s rondom voeding 

komen ook veelvuldig aan bod. Om dit thema toe 

te passen in de praktijk, worden er ook regelmatig 

kookdemonstraties gegeven. De vrouwen die 

daarbij aanwezig zijn, geven de gerechten en 

informatie weer door aan hun dorpsgenoten. 

 

  

Coronavirus in Malawi 

Het blijft erg spannend hoe het coronavirus zich 

verder zal ontwikkelen. In de omliggende landen 

van Malawi zijn de coronacijfers aan het stijgen. 

Ook in Malawi is de besmetting gestegen van 2% 

naar 22% in nog geen twee maanden tijd. De 

Wereldgezondheidsorganisatie heeft Malawi als 

hoog risico land aangewezen en het wordt 

afgeraden om te reizen naar Malawi.  

Wist je dat?! 

Je binnenkort ook via een 

automatische incasso kunt doneren 

aan ons. Lijkt dit je prettig? Houdt 

de website en sociale media in de 

gaten of neem contact op via 

info@zolacaremalawi.com  

Langdurige statiegeldacties 
 

De afgelopen maanden zijn er bijna 
maandelijks statiegeldacties gehouden 

waarvan er meerdere zelfs 2-3 maanden 
hebben geduurd. Hartelijk dank voor het 

vertrouwen! 
 

Wist je dat?! 

Meer dan 10 vrijwilligers samen zo’n 100 

mutsjes en 100 dekentjes hebben 

gebreid/gehaakt? 

Coronagevallen in Malawi 


