
Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear 

Nieuwsbrief December 2013 
www.jeannette.tremele.nl 

 

Innocent, 1 jaar en 5 maanden oud 

Dit is Innocent, een jongen van 1 jaar en 

5 maanden oud. Hij heeft cerebral palsy, 

dit is een aangeboren afwijking met 

verschijnselen van spastische 

verlamming. Door zijn ziekte is hij 

achter in zijn ontwikkeling en kan hij 

onder andere niet zelfstandig zitten en 

staan.  

September dit jaar kwam mijn nicht 

Anita bij mij op bezoek. Zij is 

ergotherapeut en Innocent is een van de 

patiënten die zij tijdens haar verblijf 

hier heeft kunnen behandelen. Hij was al 

langer in het voedingsprogramma, maar 

door intensieve begeleiding van Anita 

hebben we nu meer voor hem kunnen 

doen.  

 

Anita, aan het werk met Innocent 

Stichting Moeder en Kind in Cape 

Maclear verzorgt onder andere een 

voedingsprogramma voor ondervoede 

kinderen onder de vijf. Op het moment 

hebben we 100 kinderen in het 

voedingsprogramma.  

 

We hebben voedingssupplementen voor 

kinderen van 9 maanden tot 5 jaar en 

flesvoeding voor baby’s zonder moeder, 

baby’s met moeders die te ziek zijn om 

borstvoeding te geven en baby’s die 

ondervoed zijn ondanks borstvoeding. 

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


Voedingssupplementen kosten 1.5 euro 

per kind per week. De kosten van 

flesvoeding zijn 4 euro per kind per 

week. 

 

Iedere 2 maanden wegen we ieder kind. 

Aan de hand van het gewicht kijken we 

dan of ze verder verwezen moeten 

worden, of dat ze genoeg gegroeid zijn 

om weer normale voeding te krijgen.  

 

Verder helpen we nog steeds in 

transportkosten als patiënten 

doorverwezen worden naar een ander 

ziekenhuis. 

Voorheen stuurden we bloedmonsters 

van HIV positieve patiënten naar een 

ziekenhuis in Lilongwe, nu kunnen we de 

bloedmonsters naar Mangochi brengen, 

dit scheelt veel in transportkosten, dus 

die kosten zijn lager geworden.  

Helaas heb ik over de kraam kliniek 

niets meer gehoord. Na het leggen van 

de eerste steen door de president, is 

verder niets meer gebeurd. Dit verhaal 

wordt nog vervolgd! 

 

Kesiya, Gladys en Timba 

Hartelijk dank weer voor al jullie steun 

de afgelopen jaren!! Bij deze wil ik 

iedereen prettige feestdagen en een 

heel gelukkig 2014 toewensen!! 

 

Groeten Jeannette 
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