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Beste lezers, 

Bovenstaand een foto van een tweeling in 

het voedingsproject. De tweeling is te vroeg 

geboren en de melkproductie van de moeder 

is niet goed genoeg om genoeg voeding aan 

beide kinderen te kunnen geven. Vandaar dat 

ze in ons voedingsprogramma opgenomen zijn 

en  nu naast borstvoeding ook flesvoeding 

krijgen.  

Rechts een foto van een weeskind, moeder is 

tijdens de bevalling overleden en de baby 

wordt nu verzorgd door de zus van moeder. 

Maar flesvoeding is erg duur in Malawi en de 

meeste mensen kunnen dit niet veroorloven. 

Vandaar ook deze baby opgenomen is in ons 

voedingsprogramma. 

Het sociale netwerk is er meestal wel, maar 

de financiële middelen om een kind 

flesvoeding te geven totdat hij/zij met het 

gezin mee kan eten, is er meestal niet. 

  

 
 

http://www.jeannette.tremele.nl/


De kliniek, Billy Riordan Memorial Clinic, 

waar ik nu 14 jaar werk, is in de jaren 

behoorlijk uitgebreid.  Ons team bestaat uit 

lokale medewerkers en vrijwilligers uit  

onder andere Ierland, Engeland, Nederland, 

VS, Australië.. 

Toen ik begon, was het een soort huisartsen 

praktijk, de eerste jaren was ik de enige 

arts werkzaam voor de hele gemeenschap. 

We namen geen patiënten op, maar zagen wel 

spoedgevallen buiten de uren dat de kliniek 

open was. Gedurende de jaren is het 

medische team uitgebreid, nemen we wel 

patiënten op en bieden we een volledige 24 

uurs service 7 dagen per week.  

Sinds 2008 hebben we ook een HIV kliniek 

geopend, verbonden aan de rest van de 

kliniek. We hebben tot nu toe 2300 

patiënten gestart aan aidsremmers, deze 

patiënten komen maandelijks of 2-3 

maandelijks naar ons toe voor hun medicatie. 

Steeds meer mensen weten hun status en 

starten medicatie, zodat het virus in hun 

bloed bijna onzichtbaar wordt en de 

overdracht naar anderen minimaal wordt. 

Uiteraard gaat dit gepaard met heel veel 

voorlichting, in groepen, individueel, door 

counselors, verpleegkundigen, artsen.. We 

werken allemaal samen om HIV/AIDS te 

onderdrukken!! 

Zonder jullie steun, zouden wij niet in staat 

zijn om te doen wat we doen!! 

 

Bedankt voor alles!! 
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Per 1 januari 2008 is onze stichting door de 

belastingdienst aangemerkt als Algemeen 

Nut Beoogde Instelling “ANBI zie: 

www.transparante-anbi.nl, onder “moeder en 

kind”
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