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Korte opfrissing 
 
Mijn naam is Jeannette van Os, ik ben 
34 jaar en ik ben sinds juni 2005 

werkzaam als algemeen tropenarts in 
Billy Riordan Memorial Clinic in Cape 

Maclear, Malawi. 
In februari 2006 heb ik met behulp 
van mijn ouders, Antoon en Freddy van 

Os, de stichting ‘Moeder en kind in 
Cape Maclear’ opgericht. Dat was aan 
de hand van het verhaal over Joey, 

dat ik in de nieuwsbrief van juli 2006 
heb geschreven.  Degene die deze 

en/of de erop volgende nieuwsbrieven 
niet hebben ontvangen, kunnen deze 
opvragen  bij onderstaand contact 

adres of lezen op website: 
www.jeannette.tremele.nl. 

 
Bovenstaande foto: Jeannette met op 
de achtergrond de zakken Likuni Phala 
(pap) en blikken flesvoeding 

Contact gegevens 
 

Jeannette van Os 
jeannettevanos@gmail.com 

www.jeannette.tremele.nl 
Abn-Amro te Druten: 

48.19.41.657 
Antoon en Freddy van Os 
Oude Maasdijk 34  

6621 AC Dreumel 
0487-571723 

De kliniek 
 
De kliniek functioneert als en 
huisartsenpraktijk, met daarbij een 

unit voor kortdurende opnamen. 
Tevens heeft het een afdeling om 

mensen voorlichting te geven, te 
testen en te behandelen voor 
HIV/AIDS.  

 

 
Bovenstaande foto: een van de 
kinderen in het voedingsprogramma. 
 

Doelen van de stichting 

‘Moeder en kind in Cape 

Maclear’ 
 

Door de veranderingen in de regels 
van de overheid betreffende 
bevallingen, zijn de doelen van de 

stichting enigszins veranderd. Zoals ik 
in een eerdere nieuwsbrief(december 

2008), mogen traditionele 
verloskundigen geen bevallingen meer 
begeleiden in Cape Maclear (en in de 

rest van Malawi). Iedere zwangere 
vrouw moet in een ziekenhuis bevallen. 

Door de maatregel tracht men  
moeder- en kind sterfte in Malawi te 
verminderen. Omdat ik in onze kliniek 

de enige ben die is opgeleid om 
bevallingen te doen, mogen deze niet 

meer in de kliniek plaatsvinden. Omdat 
ik nu eenmaal niet 24 uur per dag en 7 

dagen per week kan werken. Zoals ik in 
mijn vorige nieuwsbrief schreef, hoop 

ik nog steeds dat we in de toekomst 
een verlosunit met Malawische 
verloskundigen kunnen opzetten. Niet 

alleen het financiële aspect is hier een 
obstakel, ook logistiek en politiek 
gezien zijn er nog wat hindernissen 

die genomen moeten worden.  
Op het moment begeleid ik nog steeds 
‘spoed bevallingen’, omdat er geen tijd 
meer is om naar Monkey Bay te gaan.  
Verder richt de stichting zich nu met 

name op een gezonde voedingsstatus 
voor moeders en kinderen in Cape 

Maclear, met behulp van een 
voedingsprogramma. 
Eveneens besteden we veel aandacht 
om voorlichting te geven over 
HIV/AIDS, om zo onder andere 

moeders en kinderen vroeg te testen 
en zo nodig te behandelen.  
 

 
 Onderstaande foto: Moeder en kind 
in Cape Maclear 
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Tot nu toe gedaan 

 
Bovenstaande foto: 
Voedingsprogramma met Dorothy 
 
Voedingsprogramma voor met name 
kinderen onder de vijf jaar. 
Onderverdeeld in flesvoeding voor 

weeskinderen (eerste levensjaar) en 
baby’s van ernstig zieke moeders en 
pap met extra voedingsstoffen voor 

ondervoede kinderen na het eerste 
levensjaar.  

Financieren van transportkosten naar 
een ander ziekenhuis als ik patiënten 
doorverwijs.  

We sturen bloedmonsters van 
patiënten die HIV+ zijn, maar nog 
geen symptomen hebben naar een 

ziekenhuis in Lilongwe. Op die manier 
kunnen we mensen op een vroeger 
tijdstip Aidsremmers voorschrijven. 
Dit is met name belangrijk voor 
zwangere vrouwen en kinderen.  

Als zwangere vrouwen met 
Aidsremmers kunnen starten voordat 

ze symptomen ontwikkelen, wordt het 
risico veel kleiner dat ze het HIV 
virus over zullen dragen aan hun 
ongeboren kind.  
Voor kinderen is het eveneens 

belangrijk om de status van hun 
immuunsysteem te testen, omdat met 
name jonge kinderen snel achteruit 

kunnen gaan. Van de met HIV 
besmette kinderen, overlijdt 40% in 
het eerste levensjaar, 50% overlijdt 
voor de tweede verjaardag en 80% 
overlijdt voor de vijfde verjaardag!! 

Ons doel is dan ook om van iedere 
HIV+ zwangere tijdens de 
zwangerschap een bloedmonster naar 

Lilongwe te sturen. Om zo te kunnen 
bepalen of ze direct met 

Aidsremmers moeten starten, of dat 
ze alleen tijdens de bevalling deze 
medicatie moeten nemen.  

Verder vragen we iedere HIV+ 
zwangere met hun pasgeboren baby 

naar de kliniek te komen, om zo ook 
van de baby en bloedmonster af te 
kunnen nemen om te kijken hoe hun 

immuunsysteem is.  
In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik 

dat we een vrouw wilde opleiden om 
HIV testen uit te kunnen voeren en 
voorlichting te kunnen geven. Ze heeft 

haar opleiding nu voltooid en heeft het 

nu erg druk. Er zijn veel vrouwen die 
zich sneller door een vrouw laten 

testen dan door een man.  
Onderstaand een foto van Joey toen 
hij 3 weken oud was en een foto van 

hoe hij nu is. Joey was de eerste baby 
in Cape Maclear, die profijt heeft 

gehad van de Stichting Moeder en 
Kind in Cape Maclear.  

 
 

 
Bovenstaande foto: Succes verhaal 
Joey. Het eerste kind dat geholpen is 
door de ‘Stichting Moeder en Kind in 
Cape Maclear’ . Nu 4 en half jaar oud in 
een gezonde voedingstoestand en niet 
besmet met HIV/AIDS. 
 

Problemen 
 
Grootste probleem op dit moment, is 

dat er bijna anderhalve maand een 
gebrek aan brandstoffen is. Het 

begon met een tekort aan diesel, maar 
sinds ongeveer 3 weken is er ook geen 
benzine meer. Soms komt er in 

mondjes maat wat binnen in de grote 
steden, Lilongwe en Blantyre. Maar 

dat is vaak weer snel verdwenen. Voor 

Cape Maclear betekent het dat diesel 
en benzine op de zwarte markt erg 

duur moet worden gekocht. En dit  
betekent weer dat alles duurder 
wordt en minder toegankelijk. 

Hopelijk wordt dit probleem snel 
opgelost. 

 

Plannen 
 
Een verlosunit staat nog steeds hoog 
op de lijst van ‘dingen’ die we nog 

nodig hebben.. Ik realiseer me echter 
dat het iets is wat tijd nodig heeft en 
wat goed geregeld moet zijn. Een van 
mijn belangrijkste motto’s is dat ik 
niet met iets wil beginnen dat ik niet 

vol kan houden, dus een plan moet 
goed in elkaar zitten. Ik kan niet 
vandaag zeggen dat ik die bevallingen 

wel kan doen en morgen geen 
verloskundigen hebben.. 
Een van mijn andere grote doelen, 
misschien klinkt het heel 
tegenstrijdig, is dat ik probeer om 

vrouwen na te laten denken voordat ze 
‘weer’ zwanger worden. Ik zie veel 

vrouwen die weten dat ze HIV+ zijn, 
een deel van hen wordt zelfs al 
behandeld met Aidsremmers. Zij 

worden zwanger en beseffen niet wat 
de consequenties zijn. Sommigen 

zeggen dat ze niet zwanger wilden 
worden, sommigen hebben er niet eens 
over nagedacht..  Ik besteed veel 

aandacht aan de ‘risico groep’ en 
probeer uit te leggen wat de nadelen 

zijn… Verder komt er een ‘family 
planning’ team 1 x per maand om 
voorbehoedsmiddelen te verstrekken. 

Uiteraard zijn condooms op ieder 
moment beschikbaar.  
 

Woord van dank 
 

Hartelijk dank aan iedereen die de 
stichting ‘Moeder en kind in  
Cape Maclear’ ondersteunt. En bij 
deze alvast prettige feestdagen en 
een voorspoedig 2010 toegewenst!! 

 
 
per 1 januari 2008 is onze stichting  
door de belastingdienst aangemerkt 

als Algemeen Nut Beoogde 

Instelling “ANBI" 

 

 


