
 

 

 

  

‘’ Samen kunnen we het verschil maken, met elkaar 

en voor elkaar.‘’ 
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Er is veel gebeurd de afgelopen maanden en de start van de bouw is echt begonnen. Ook zijn drie bestuursleden op 
veldreis geweest en hebben we al een hoop donaties binnen om de bouw te kunnen realiseren. Maar.. we zijn er nog 
lang niet en kunnen alle hulp en steun goed gebruiken. Nogmaals bedankt aan iedereen die ons steunt of heeft 
gesteund. Jullie maken het verschil! 
  

Kraamziekenhuis 

 
De bouw van het kraamziekenhuis is gestart en verloopt 
tot nu toe soepel. Op de werkplaats is een machine 
aanwezig, waardoor de bouwlieden zelf stenen kunnen 
maken. Inmiddels is de fundering helemaal af en kan er 
gestart worden met de opbouw van muren. Het 
hoogteverschil op sommige plaatsen van de bouwgrond 
was maar liefst 1,5meter, waardoor het een flinke klus 
was om de fundering in orde te maken. Architect Eric de 
Ruiter van Stichting Bouwen Nederland is ook al een 
aantal keer op de werkplaats geweest en zorgt ervoor 
dat de bouw vlot verloopt.  

 

Statiegeldacties 

Carla van der Aa is en blijft onze 
statiegeldactie heldin! De acties verlopen nog 
steeds goed en iedere maand is er wel ergens 
in het land een supermarkt die ons wil 
helpen. De opbrengst van de statiegeldacties 
gaat in eerste instantie naar het bekostigen 
van de medicatie in het Pio Health Center. 
Het resterende deel wordt toegevoegd aan 
de bouw van het kraamziekenhuis. 

 

Wist je dat?! 

Er ontzettend veel vrouwen meewerken 
aan de bouw van het kraamziekenhuis? 

Ook zorgen we ervoor dat het ziekenhuis 
gebouwd wordt door lokale mensen, 

zodat er werkgelegenheid wordt 
gecreëerd en iedereen wordt betrokken.  
 

Mariska en Madelon Malawi 

Eind maart 2022 zijn Mariska en Madelon afgereisd naar Malawi. Na twee jaar was er  

eindelijk weer een gelegenheid om het land te bezoeken. Onderweg gaan ze langs het  

Mercy James Centre for Peadiatric Surgery and Intensive Care (MJC). Dit is een 

gespecialiseerd kinderziekenhuis, met de enige intensive care voor kinderen in heel  

Malawi. Ze hopen de Nederlandse kinderchirurg Eric Borgstein te ontmoeten. Al vele  

jaren zet hij zich in als chirurg ter plaatse, maar ook als opleider vervult hij een grote rol.  

Ze hebben geluk, hij heeft even tijd.. tussen 2 operaties door! Er worden contacten  

uitgewisseld en nadat Mariska de vergevorderde plannen voor het opzetten van een depot  

voor sondevoeding in Malawi benoemd, wordt er zelfs gesproken over een mogelijke  

samenwerking. Sondevoeding is er namelijk nog niet in het MJC.  

 

Ook maken ze een tussenstop in Cape Maclear, om kaarten en notitieboeken voor de  

webshop in te kopen. Een warm weerzien voor Mariska en Jefferson en mooi om het hele proces van het vervaardigen te 

zien. Echt handwerk. De opbrengsten worden gebruikt om de lokale bevolking te ondersteunen in het dorp.  

 

Na een lange, maar prachtige rit komen ze aan in Lusangazi. Voor Madelon een eerste ontmoeting, voor Mariska een soort 

van thuiskomen. De bouw van het kraamziekenhuis is nu echt begonnen en ook Eric de Ruiter is aanwezig. De grond is 

bouwrijp gemaakt en de eerste start wordt gemaakt met de fundering. Het ziekenhuis begint nu echt vorm te krijgen. De 

dagen die volgen worden gevuld met diverse afspraken. Onder andere bij de bank, om de transacties soepeler te laten 

verlopen en ook is er een afspraak bij het Department Health Officer (DHO), over het kraamziekenhuis en de plannen 

omtrent de fysiotherapie. De eerste goedkeuringen zijn binnen, op naar de volgende stappen!  

Meer lezen? Kijk op de website voor het hele reisverslag!  

 

 

Het leggen van de eerste steen 



 

 

  

 

Daniëlle in Malawi 

In mei hebben Daniëlle en haar oom en tante, flink de handen uit de 

mouwen gestoken in Malawi. De oom en tante van Daniëlle zijn al 

jaren donateur en wilde de projecten graag met eigen ogen zien. 

Daarnaast hebben ze kunnen helpen door de fysiotherapie ruimte 

te voorzien van muurschilderingen. Ook zijn er in de zagerij drie 

zitbankjes, een loopkarretje en een statafel gemaakt. De 

oefenkussens zijn genaaid door de Malawiaanse verzorgende IG 

Joseph en zijn vrouw. 

Ondanks dat de bouw van het kraamziekenhuis en de inrichting van 

de fysiotherapie ruimte soepel verlopen, zijn er helaas ook wat 

problemen geweest. Zo bleek dat CHAM, de organisatie die het 

personeel betaalt, de fysiotherapie niet wil betalen zolang het Pio 

Health Center nog geen ziekenhuis is. Een flinke domper, omdat het 

ziekenhuis pas over 1 tot 2 jaar klaar zal zijn. Tot die tijd heeft 

Daniëlle ervoor gezorgd dat er vaste donateurs zijn die de kosten 

(zo’n 80 euro per maand) voor één middag per week 

kinderfysiotherapie willen betalen. Dit geldt dus alleen voor de 

periode tot het ziekenhuis klaar is, daarna zal het salaris van de 

fysiotherapeut weer vanuit CHAM worden betaald.   

Een hoogtepunt van de reis voor Daniëlle was het weerzien van 

patiëntje Praise, die ze drie jaar eerder had ontmoet. Praise is een 

meisje dat geboren werd met een ernstige vorm van cerebrale 

parese (beschadiging van de hersenen), een groeiachterstand en 

een te kleine schedel. De moeder van Praise herkende Daniëlle nog 

en het was aandoenlijk om te zien hoe liefdevol er werd omgegaan 

met het meisje. Toch zat er een keerzijde aan het bezoek. In de 

afgelopen drie jaar is Praise nauwelijks gegroeid en door de 

beperkingen leeft het meisje een afgezonderd bestaan. Om Praise 

meer mogelijkheden te kunnen bieden, gaat Daniëlle proberen om 

een rolstoel of buggy te regelen. Ook zou Praise veel baat hebben 

bij fysiotherapie. Hierbij zal de focus vooral liggen op een zo 

comfortabel en pijn vrij mogelijk leven.  

Meer lezen? Kijk op de website voor het hele reisverslag!  

 

 

Sponsorwerving 

Het werven van sponsoren vormt op dit 

moment nog steeds een groot deel van onze 

werkzaamheden als bestuur van Zola Care 

Malawi. Het bedrag van 448.000 euro voor het 

kraamziekenhuis komt natuurlijk niet zomaar 

binnen. We hebben inmiddels wel al een 

bedrag van 271.675 euro bij elkaar en zijn 

daarmee over de helft! We zijn nog steeds 

fondsen aan het aanschrijven en proberen ons 

netwerk te verbreden. Ook staan we 

binnenkort, op 25 juni, bij de African Summer 

Market in Den Haag. Hier zullen we producten 

verkopen die zijn meegebracht tijdens de 

veldreizen.  

Stanislascollege Westplantsoen 
Elk jaar voor Pasen doen de leerlingen van het 

Stanislascollege mee aan een vastenactie, om 

geld op te halen voor het goede doel. En dit 

jaar mocht Zola Care Malawi dit doel zijn! Maar 

liefst 279 leerlingen deden mee en mochten 24 

uur lang niets eten. Door zich te laten 

sponsoren door vrienden, familie, kennissen 

etc. Hebben de leerlingen het gigantische 

bedrag van €8756,11 euro weten op te halen! 

 
Bijvoeding, sondevoeding en babyvoeding  
Mariska heeft momenteel contact met Abbott 

in Dubai. Dit is een fabrikant voor medische 

voeding. Deze fabrikant kan ons helpen om op 

den duur eigen leverancier te worden voor de 

bijvoeding, sondevoeding en babyvoeding. Op 

dit moment zijn bijvoeding en sondevoeding  

in Malawi helemaal niet te verkrijgen. Dit 

vormt dus ook een mooie manier om in 

contact te komen met andere ziekenhuizen en 

klinieken in Malawi. We hopen uiteindelijk als 

distribiteur voor andere medische faciliteiten 

in Malawi te fungeren, zodat medische 

voeding overal in Malawi beschikbaar zal zijn.   

Wist je dat?! 

Madelon in augustus maar liefst 3 
maanden in Malawi zal blijven!  

 

Webshop preview! Kijk 

op de site voor de 

nieuwste producten!  


