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Beste lezers, 

 

Op het moment geven we 110 kinderen 

voedingssupplementen in de vorm van 

sibusiso. Dit is een product, gemaakt in 

Malawi. Het lijkt op pindakaas en je kunt 

puur eten, of mengen in de pap. Het 

voedingsprogramma is met name voor 

kinderen onder de vijf, omdat 

ondervoeding in die groep het meest 

voor komt, zij zijn het kwetsbaarst hier. 

Maar we hebben ook een kleine groep 

kinderen tussen de vijf en twaalf in het 

voedingsprogramma. Dit zijn over het 

algemeen kinderen die erg ziek zijn 

geweest, opgenomen geweest in verband 

met ernstige infecties. Een aantal 

kinderen met HIV/aids. 

Omdat HIV/aids zo’n groot probleem is 

in Malawi, en met name in Cape Maclear, 

zijn we de kliniek uit aan het breiden, 

om deze patiënten beter te kunnen 

helpen. Sinds 2008 hebben we 1250 

patiënten geregistreerd voor de 

behandeling met aidsremmers. Van deze 

groep zijn er 160 onder de leeftijd van 

vijftien jaar.  

Onderstaande foto is van het nieuwe 

deel van de kliniek. 

 

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


 
 

Een van de kinderen in het 

voedingsprogramma is Miracle, een 

meisje van ruim 9 maanden. Ze is 

geboren met “cerebral palsy”, dit is een 

spastische verlamming. Ze heeft daarbij 

ook een aangeboren hartafwijking. Voor 

deze 2 condities hebben wij hier geen 

faciliteiten. In het verleden hebben we 

een ergotherapeut en fysiotherapeut 

gehad, als vrijwilligers. Zij konden 

helpen met het geven van oefeningen en 

advies geven met betrekking tot de 

verzorging. Voor de  hartafwijking heb 

ik haar naar Zomba gestuurd, dit is een 

groter ziekenhuis met een kinderarts, 

die onder andere een echo kan doen van 

het hart, zodat ze eventueel weer 

verder verwezen kan worden. Deze 

kinderen hebben weinig toekomst, zelfs 

in de grote ziekenhuizen, is er weinig te 

bieden. Maar met het geld van de 

stichting, kan ik ze in ieder geval helpen 

met voeding en 

transportkostenvergoeding voor de 

verwijzing naar een specialist. 

  

Rechtsboven een foto van Miracle: 
 

 
Alvast prettige feestdagen toegewenst 

en een heel gelukkig 2016! En hartelijk 

dank voor al jullie steun!! 

Groeten Jeannette 

www.jeannette.tremele.nl 

jeannettevanos@gmail.com 
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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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