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Beste lezers, 

De regentijd is weer begonnen. Dit jaar 

waren er verkiezingen in Malawi, dat was een 

reden voor velen om niet te investeren in 

het planten van mais. Men dacht dat de 

regering de mensen wel van mais zou 

voorzien. Dat viel tegen! De regering gaf 

geen gratis mais en veel mensen moeten nu 

mais tegen hoge prijzen kopen om toch 

genoeg eten te hebben voor hun gezinnen. 

Daardoor hebben de mensen nu wel een 

andere strategie, ze zijn weer massaal aan 

het planten. Het is prachtig om te zien dat 

de mais weer overal groeit. Maar 

ongelofelijk hoeveel handmatige arbeid 

hierin gaat zitten. Iedereen wordt ingezet, 

van jong tot oud. Hopelijk wordt dit harde 

werk beloond met een goede oogst! Maar dat 

is altijd weer afwachten.  

De afgelopen 2 weken waren erg rustig in de 

kliniek, omdat de meeste mensen op het land 

werken en hun klachten ondertussen naar de 

achtergrond schuiven. De kleinste kinderen 

blijven in het dorp achter, bij soms een 

grootouder ( of overgroot ouder) of bij een 

ouder broertje of zusje. Als een van de 

kinderen ziek is, moet gewacht worden tot 

de ouders thuiskomen om naar de kliniek te 

komen.. Dat wordt vaak uitgesteld, zodat we 
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deze tijd van het jaar vaak ziekere 

patiënten zien, omdat ze laat komen.  

 
Over het afgelopen jaar is het 

voedingsprogramma uitgebreid van 132 naar 

155 kinderen. Vanwege de grote groep, zien 

we de helft van de groep de ene week en de 

andere helft de volgende week. Een pot 

Sibusiso is genoeg om een kind onder de vijf 

2 weken voedingssupplement te geven. 

Iedereen wordt 1 keer per 2 maanden 

gewogen, om te zien of er gewichtstoename 

is. Als dat niet zo is, kijken we of daar een 

medische oorzaak voor is. 

 

Met het geld van de Stichting Moeder en 

Kind in Cape Maclear, financieren we dit 

voedingsprogramma, transportkosten voor 

patiënten die vanuit onze kliniek worden 

doorverwezen naar andere ziekenhuizen, 

schoolgeld voor 10 kinderen om middelbaar 

onderwijs te volgen en 2 kinderen die naar 

een school voor dove en slechthorende 

kinderen gaan. 

 

Bij deze wil ik vanuit Cape Maclear iedereen 

weer heel hartelijk bedanken voor alle steun 

over het afgelopen jaar en de voorafgaande 

jaren. Ik wil iedereen prettige feestdagen 

en alle goeds voor 2020 toewensen!!! 

Groeten Jeannette 
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