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Beste lezers, 

Regelmatig krijg ik de vraag van 

sponsoren hoeveel alles kost en ook als 

mensen een bepaald bedrag doneren ‘wat 

kun je met dit bedrag doen?’ Daarom wil 

ik in deze nieuwsbrief samenvatten wat 

de Stichting Moeder en Kind in Cape 

Maclear doet en wat de huidige kosten 

per doel zijn op jaarbasis.  

 

Voedingsprogramma voor kinderen tot 

12 jaar. 

 

Op het moment hebben we 125 kinderen 

in het voedingsprogramma. Van wie 5 

baby’s die flesvoeding krijgen. Kosten 

van flesvoeding zijn 3 euro per week. Dit 

komt neer op 156 euro per kind per jaar, 

totaal 780 euro. 

105 kinderen onder de 5 en 15 kinderen 

tussen 5 en 12 jaar. Kosten van 

voedingssupplementen zijn 78 euro per 

kind. Totale kosten van 

voedingssupplementen zijn 9360 euro.  

Joey is het eerste kind dat in het 

voedingsprogramma is opgenomen (zie 

zijn verhaal in eerdere nieuwsbrieven). 

Onderstaande foto is genomen toen hij 

een maand oud was, de foto daarna is 

recent genomen. Hij is nu 9 jaar en doet 

het goed op school. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Transportkosten voor patiënten die 

vanuit onze kliniek naar een ander 

ziekenhuis worden verwezen.  

 

De meeste patiënten hebben niet de 

financiële middelen om zelf met 

openbaar vervoer naar het volgende 

dorp/stad te gaan. We hebben wel een 

ambulance, maar die wordt alleen voor 

spoedgevallen gebruikt. 

In Monkey Bay (25 km vanaf Cape 

Maclear) is een community hospital met 

een grote verlosafdeling, chirurgische 

mogelijkheden (o.a. keizersneden, 

liesbreuken, orthopedische ingrepen). In 

dit ziekenhuis zijn geen artsen, wel 
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clinic officers, maar ook maar 2 voor het 

hele ziekenhuis. Een retourtje Monkey 

Bay kost 1.50 euro en op jaarbasis 

besteden we ongeveer 700 euro aan 

Monkey Bay trips.  

In Mangochi (90km vanaf Cape Maclear) 

is een streekziekenhuis met een 

röntgenafdeling en een bezoekend 

specialistisch team (chirurg, 

gynaecoloog). Een retourtje Mangochi 

kost 6 euro. Gemiddeld sturen we 4-5 

patiënten per maand, wat neer komt op 

360 euro per jaar. 

Soms verwijzen we patiënten naar 

Blantyre. Afgelopen jaar hebben we 3 

kinderen met een aangeboren 

hartafwijking verwezen naar een 

cardioloog in Blantyre en zij zijn van 

daar uit voor hartoperaties naar Zuid-

Afrika en India verwezen. Dat is een 

lang proces maar het heeft gewerkt en 

de kosten vanaf Blantyre werden door 

een andere organisatie gedekt. 

Ook zit er een brandwonden centrum en 

een orthopedische kliniek in Blantyre.  

Een retourtje Blantyre kost 20 euro 

voor een volwassene en 10 euro voor 

kinderen tussen 5 en 12 jaar. Kinderen 

onder de 5 reizen hier gratis. Aan 

Blantyre trips hebben we afgelopen jaar 

ongeveer 150 euro uitgegeven. 

 

Schoolgeld voor voortgezet onderwijs 

voor kinderen van ouders die dat niet 

kunnen betalen.  

 

Dit is vaak voor kinderen uit 1-ouder 

gezinnen of als beide ouders al dood zijn 

en de kinderen door de familie 

opgevangen worden. Schoolgeld is 10 

euro per trimester dus 30 euro per jaar. 

Dit is als het kind in Cape Maclear naar 

voortgezet onderwijs gaat. Op het 

moment betaal ik voor 4 kinderen 

schoolgeld in Cape Maclear. Ook help ik 1 

meisje dat uitgekozen is om naar een 

betere school in Blantyre te gaan. Dit is 

een kostschool en kost 40 euro per 

trimester, dus 120 euro per jaar. 

Hierbij komen ook kosten voor uniform, 

examen en dergelijke, maar meestal kan 

de familie wel wat bijdragen om dit te 

betalen. Onderstaande foto’s zijn van 2 

kinderen wiens schoolgeld we betalen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolgeld en geld voor boarding voor 

dove kinderen die naar een speciale 

school voor dove kinderen in Mua 

gaan. 

 

 
Bovenstaande kinderen krijgen les op de 

school voor dove kinderen in Mua. 

Sommigen hebben een gehoorapparaat, 

anderen communiceren volledig met 

gebaren taal. 

 

Al jaren help ik een moeder uit Cape 

Maclear om haar dove zoon naar een 

school voor dove kinderen in Mua te 

brengen. Voorheen was het schoolgeld 

minimaal en hielp ik haar in 

transportkosten. Nu is er minder geld 

wat uit Mua Mission komt en moet er 

meer geld aan schoolgeld betaald 

worden, 30 euro per trimester, dus 90 

euro per jaar. Transportkosten voor 

brengen en halen van een kind onder de 

vijf is 50 euro per jaar en voor een kind 

tussen 5 en 12 jaar 60 euro per jaar. Op 

het moment gaat er een jongen van 11 

jaar naar die school. Ik had ook een 

kleiner doof jongetje gestuurd, maar die 

moet in juni 2015 terug komen, hij werd 

te jong gevonden om naar kostschool te 

gaan.  

 
Bovenstaande foto is van de jongen 

wiens schoolgeld en transportkosten we 

nu betalen. 

 

Als ik de kosten van de bovenstaande 

doelen bij elkaar op tel komt het neer op 

12.000euro per jaar. Door hulp van jullie 

allemaal  is het nog steeds mogelijk om 

deze doelen te bereiken en zelfs uit te 

breiden. Daarom wil ik bij deze iedereen 

weer hartelijk bedanken voor al jullie 

steun de afgelopen jaren. Ook wil ik 

iedereen prettige feestdagen en een 

gelukkig 2015 toewensen!!!  

 

Groeten Jeannette 
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