
 

 

  

‘’ Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen 

van de zwangere vrouwen, verwachten we dat het 

sterftecijfer van zowel moeder als kind kan worden 

verlaagd. ‘’ 
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2022 

Het nieuwe jaar is van start gegaan. We hopen dat jullie deze nieuwsbrief allemaal in goede 
gezondheid ontvangen en wensen jullie alle goeds voor 2022! We kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen maar hartelijk dank voor al jullie steun in 2021. De steun in welke vorm dan 
ook (financieel, als vrijwilliger etcetera…) helpt ons om alle projecten in Malawi voort te 
kunnen zetten en om nieuwe projecten op te starten. 
  

Start kraamziekenhuis 

Het moment nadert. In februari is het dan zover 
en zal gestart worden met de bouw van het 
kraamziekenhuis! Ons bestuur heeft er hard aan 
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen met 
Stichting Bouwen Nederland. Om met een groot 
project zoals deze te kunnen starten, is het van 
belang om te beschikken over voldoende 
financiën. Afgelopen december hebben wij van 
een anonieme sponsor, een zeer gulle gift 
mogen ontvangen ter waarde van €200.000! 
Met dit bedrag wordt onze grote droom om dit 
kraamziekenhuis te bouwen, ineens tastbaar. 
We zijn erg dankbaar voor dit fantastische 
bedrag en het vertrouwen in ons, als stichting 
en het project.  

 

Statiegeldacties 

De statiegeldacties lopen nog steeds erg goed! 
Het afgelopen jaar hebben in maar liefst 10 
supermarkten statiegeldboxen voor Zola Care 
Malawi gestaan! We mogen er trots op zijn dat 
we steeds weer enthousiaste supermarkten 
vinden die ons graag een plekje naast de 
emballage band willen geven. De opbrengst van 
de statiegeldacties gaat in eerste instantie naar de 
bekostiging van de medicatie. Het resterende deel 
wordt toegevoegd aan de bouw van het 
kraamziekenhuis. 

 

Wist je dat?! 

De plannen en de wil er zijn bij het bestuur en 
een aantal enthousiastelingen om twee 

veldreizen te plannen in 2022?! Afhankelijk van 

de ontwikkelingen rondom corona zullen de 
reizen ingepland worden. 

 

In Malawi 

In het laatste kwartaal van 2021 is Mhone, onze gezondheidsmedewerker, gestart met een 

veldonderzoek in Noord Malawi. Dit veldonderzoek is gericht op het in kaart brengen van de huidige 

situatie in de gezondheidszorg in het noorden van Malawi. Noord Malawi is opgedeeld in 6 districten 

(van de 28 in Malawi), Chitipa, Karonga, Rumphi, Mzimba, Nkhata Bay (ons project valt onder district 

Mzimba noord). Mhone is per auto en motor door deze districten gereisd en heeft bij 20 ziekenhuizen 

en klinieken informatie opgevraagd. De onderzoeksresultaten geven onder andere weer over welke 

faciliteiten een kliniek beschikt (operatiekamers, NICU, hoeveel verloskamers en bedden, faciliteiten in 

het laboratorium). Tevens heeft Mhone de regio in beeld gebracht door de populatie te beschrijven 

(totaal, aantal mannen/vrouwen, zwangere, kinderen) en wordt dieper ingegaan op de gezondheid van 

de populatie (sterfgevallen, sterfte tijdens de zwangerschap/bevalling/voor het 5e levensjaar, aantal hiv 

patiënten,  aantal patiënten met ernstige ondervoeding en waar mogelijk de meest voorkomende 

motorische aandoeningen onder kinderen. Dit laatste is echter lastiger om te achterhalen aangezien 

veel van deze kinderen niet naar een reguliere kliniek of ziekenhuis worden gebracht. 
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Pio Health Centre en omgeving 

In het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in 
voorlichting en preventie van malaria en met 
goed resultaat. Het is in de cijfers terug te zien 
dat het aantal malaria patiënten minder is dan 
vorig jaar, in dezelfde periode. Bij kinderen 
onder de 5 jaar waren dit 87 geregistreerde 
gevallen en bij kinderen boven de 5 jaar 229 
geregistreerde gevallen in de afgelopen maand 
december 2021. In december 2020 lagen deze 
getallen veel hoger. Er zijn natuurlijk ook 
factoren waar we geen invloed op hebben die 
tevens ook de cijfers kunnen beïnvloeden, zoals 
onder andere de weersomstandigheden. Een 
heviger regenseizoen resulteert vaak ook in 
meer malaria gevallen. Maar ondanks dat, zijn 
we toch erg blij met dit resultaat en hopen we 
deze trend vast te kunnen houden.  

 

Sponsorwerving 

Het afgelopen jaar en met name in het laatste 
kwartaal van 2021, stond de sponsorwerving 
centraal in onze vergaderingen en werkzaamheden. 
Dit heeft geresulteerd in diverse positieve 
resultaten. We hebben van de kringloopwinkel “de 
Wisselbeker”, goedkeuring gekregen om het 
resterende sponsorbedrag van €8900 aan de bouw 
van het kraamziekenhuis te besteden. Tevens 
werden we verblijd met een andere anonieme gift 
van een stichting ter waarde van €5000. Ook 
hebben we veel particulieren donaties mogen 
ontvangen die zijn overgemaakt ten goede van de 
realisatie van het kraamziekenhuis.  
De afgelopen maanden hebben we een lijst 
opgesteld met stichtingen, bedrijven, andere 
organisaties en fondsen die we schriftelijk 
benaderen voor financiële ondersteuning bij ons 
project. We hopen hiermee ons streefbedrag van 
€500.000.te behalen.  
Mocht u nog een goede tip hebben voor ons, dan 
staan wij daar altijd voor open!  
 

Coronavirus in Malawi 

Malawi heeft de afgelopen maanden een enorme 

toename gehad aan corona gevallen. Gelukkig lijkt de 

trend momenteel te dalen en worden er gemiddeld nog 

14 infecties per 100.000 inwoners geregistreerd over de 

laatste 7 dagen. Op dit moment zijn 1,847,917 mensen 

gevaccineerd in Malawi, dit is ongeveer 5% van de 

bevolking.  

  

Coronagevallen in Malawi (bron: WHO) 

 

Wist je dat?! 

Er al meerdere producten zijn besteld 
via onze webshop?! Neem gauw een 

kijkje en laat je inspireren. 
 
 

In totaal is €500.000 nodig om het kraamziekenhuis te bouwen 


