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Even terug in de tijd 
 

Toen ik hier 6 en half jaar geleden net 

een paar maanden aan het werk was in 

Billy Riordan Memorial Clinic, kwam ik in 

contact met Joey, een drie weken oud, 

ernstig ondervoede baby en zijn moeder, 

die ernstig ziek was. Die ontmoeting was 

de reden dat we de Stichting Moeder en 

Kind in Cape Maclear hebben opgezet.  

 

 
 

 
 

Helaas is Joey’s moeder een aantal 

maanden na de geboorte van Joey 

overleden. Maar Joey is ondertussen 

ruim zes jaar, zit op de lagere school en 

het gaat goed met hem..  

 

 

De afgelopen maanden 
 

Is de economische en politieke situatie 

in Malawi erg achteruit gegaan. Slecht 

bestuur uit zich onder andere in 

overmatig gebruik van buitenlands geld 

voor privé doeleinden, zodat er geen 

geld meer beschikbaar is voor import 

van ‘belangrijke’ middelen, zoals onder 

andere brandstof. Benzine, diesel en 

paraffine zijn zeer schaars. Als er een 

kleine hoeveelheid in de tankstations 

aanwezig is, zijn er lange rijen en 

vijandige situaties. Vanwege het gebrek 

aan brandstof en buitenlands geld wordt 

alles veel duurder. Heel vaak is 

brandstof alleen op de zwarte markt te 

verkrijgen en dat maakt het transport 

van mensen naar bijvoorbeeld Monkey 

Bay of Mangochi ook veel duurder. 
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Een positieve noot 

 
Na dit depressieve stukje, wat ik toch 

even kwijt moest, wil ik jullie van de 

positieve ontwikkelingen op de hoogte 

stellen. Het bedrijf dat de pap 

produceert die we voor het 

voedingsprogramma gebruiken, heeft 

een nieuw product ontwikkeld, dat meer 

voedingswaarden bevat. Het is bruikbaar 

bij kinderen en volwassenen en het 

schijnt snel te werken. We zijn een 

maand geleden overgestapt, dus ik kan 

nog niet zeggen hoe goed het product is, 

maar de voorspellingen zijn goed en we 

kunnen het in ieder geval in meer 

leeftijdsgroepen gebruiken.  

 

 
 

Een andere positieve ontwikkeling is dat 

de voorwaarden om met aidsremmers te 

kunnen beginnen minder streng zijn 

geworden. Dat wil onder andere zeggen 

dat alle hiv positieve patiënten die 

zwanger zijn of borstvoeding geven, 

direct met aidsremmers kunnen 

beginnen onafhankelijk van symptomen.   

Dit is een positieve ontwikkeling omdat 

zo de aankomende en de borstvoedende 

moeders met behandeling kunnen 

beginnen voordat ze ziek worden en op 

die manier wordt ook de kans op 

overdracht van HIV van moeder naar 

kind kleiner.  

` 

Prettige feestdagen en 

gelukkig 2012!!! 
 

Hartelijk dank voor alle steun in de 

afgelopen jaren!! 

 

Groeten Jeannette van Os 
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