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Voedingsprogramma 
Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear 

financiert onder andere een 

voedingsprogramma voor kinderen onder de 

vijf. Het voedingsprogramma wordt 

uitgevoerd in Billy Riordan Memorial Clinic in 

Cape Maclear, Malawi, waar ik sinds 2005 als 

arts werkzaam ben. Ik zie dagelijks kinderen 

in het huisartsgedeelte van de kliniek en in 

de hiv poli in de kliniek. Ieder kind wordt 

gescreend op ondervoeding en vandaar zo 

nodig  doorverwezen naar een 

voedingsprogramma. Via de overheid  

loopt er een voedingsprogramma, maar zij 

behandelen uitsluitend de zeer ernstig 

ondervoede kinderen en buiten dat zijn de 

voorraden vaak op, zodat er vaak niets is 

voor de kinderen die in dat programma 

zitten. De kinderen die buiten het 

programma van de overheid vallen, met 

andere woorden degenen die nog niet 

ondervoed genoeg zijn, worden opgenomen in 

het voedingsprogramma 

van de Stichting Moeder en Kind in Cape 

Maclear. Ook als het programma van de 

overheid even zonder voorraad zit, kunnen 

die kinderen bij ons terecht. 
 

 
 

Dit zijn Wayne en Melvin, een tweeling geboren in oktober, in het ziekenhuis in Monkey Bay. Ze 

krijgen borstvoeding, maar komen niet genoeg aan met alleen borstvoeding, dus ze zitten nu in 

het voedingsprogramma voor bijvoeding. 
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 Op het moment zitten er 90 kinderen in het 

voedingsprogramma. 85 kinderen krijgen het 

voedingssupplement Sibusiso, gemaakt in 

Malawi. Het geeft extra voedingsstoffen. 5 

kinderen krijgen flesvoeding, 1 tweeling, 1 

wees 1 baby met een moeder die geen 

borstvoeding kan geven en 1 baby die niet 

genoeg voedingsstoffen  uit de borstvoeding 

krijgt.  

De kosten van het voedingsprogramma zijn 

voor Sibusiso 70 euro per kind per jaar, dit 

komt dus neer op 6000 euro per jaar. 

Flesvoeding kost 500 euro per baby per 

jaar, voor 5 baby’s komt dit dus neer op 

2500 euro per jaar. 

  

 
 

Transportkosten 

Als patiënten vanuit onze kliniek verwezen 

moeten worden naar een ziekenhuis, 

bijvoorbeeld voor een bloedtransfusie of 

een röntgenfoto, zijn transportkosten voor 

de patiënt vaak een probleem. Wij helpen 

met vergoeding voor transportkosten, we 

werken met een coupon systeem voor het 

locale transport. Zo hoeven we de patiënt 

geen geld te geven en maken we het toch 

mogelijk dat ze naar een ander ziekenhuis 

kunnen.  

De transport kosten zijn 2.50 euro per 

patiënt voor een retourkaartje naar het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar daar is 

geen röntgenafdeling. Voor het volgende 

ziekenhuis kost een retourkaartje 6 euro. 

Gemiddeld geef ik aan transportkosten 10-

15 euro per week uit. Dit komt op jaar basis 

neer op ongeveer 700 euro. 

Overige kosten 
In de HIV kliniek versturen we een keer per 

2 maanden bloedmonsters naar een 

ziekenhuis in Lilongwe. De kosten van dat 

project zijn ongeveer 1500 euro per jaar.  

Ik bespreek in deze nieuwsbrief de kosten 

uitgebreid, omdat ik heel vaak de vraag krijg 

hoeveel het nu kost om een kind voor een 

jaar te voeden, of hoeveel het 

voedingsprogramma op jaar basis kost.  

Verder krijg ik vaak de vraag of ik nog 

nieuwe projecten heb. Ik zou best iets 

nieuws kunnen bedenken, maar ik vind het 

belangrijk om wat je start, te kunnen 

continueren en daar is tijd, energie en geld 

voor nodig. Voor een nieuw project is extra 

tijd, energie en geld nodig en dat heb ik op 

dit moment nog niet voorradig.  

Ik wil bij deze iedereen prettige feestdagen 

toewensen en een heel gelukkig 2013 en heel 

veel dank voor al jullie steun in de afgelopen 

jaren. 

Groeten Jeannette 
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