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Beste lezers, 

Het is alweer bijna het einde van 2016. Als 

ik terug kijk op het afgelopen jaar in Cape 

Maclear, zie ik de volgende ontwikkelingen. 

We hebben het afgelopen jaar extra 

personeel en materiaal gekregen om 

patiënten op HIV te testen. Dit betekent 

dat we iedereen die het huisartsen gedeelte 

bezoekt, een test aan kunnen bieden. Dit 

heeft ertoe geleid dat we 3 keer zoveel 

mensen getest hebben als vorig jaar. Meer 

mensen testen, heeft geleid tot  meer HIV 

positieve testen en we hebben dus ook meer 

mensen kunnen starten aan aidsremmers. Dit 

betekent dat we over het algemeen kunnen 

starten met aidsremmers voordat mensen 

klachten krijgen. Op de lange termijn 

betekent dit dat de transmissie van het 

virus onderdrukt zal worden. Als je een hiv 

positieve vrouw met aidsremmers kunt 

behandelen voor ze zwanger wordt of in het 

eerste trimester van haar zwangerschap, 

dan is het risico dat ze het overdraagt aan 

haar kind aanzienlijk kleiner dan zonder 

behandeling of behandeling laat in de 

zwangerschap (2 %, ten opzichte van 30% in 

het verleden). Ook de overdracht van het 

virus tussen volwassen wordt aanzienlijk 

verminderd als mensen aidsremmers 

gebruiken, hoe eerder je start, hoe beter. 

Voorheen testten we kinderen alleen als ze 

(langdurig) ziek waren of als ze bijvoorbeeld 

verschijnselen van ondervoeding hadden. Nu 

worden alle kinderen getest en kunnen we ze 

met aidsremmers behandelen voordat ze 

echt ziek worden. 

Door het extra personeel in het 

hiv/aidsgedeelte van de kliniek, kunnen we 

ook veel meer aandacht besteden aan 

voorlichting, individueel en in groepen.  
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Verder heb ik al eerder de slechte oogst 

genoemd, van de afgelopen 2 jaar. We 

hebben in de afgelopen maand 2 of 3 keer 

een flinke bui/storm gehad. Het is altijd de 

vraag.. niet te vroeg planten, niet te laat, 

wanneer kunstmest aan te brengen. Het is 

een heel labiel evenwicht. Ik zie nu om me 

heen dat mensen hun land aan het bewerken 

zijn. Dat gaat allemaal hand matig. Het land 

wordt met een spade om geploegd er worden 

heuveltjes gecreeerd, zaadjes worden met 

de hand in de grond verwerkt en als er een 

paar buien zijn geweest, wordt er met een 

theelepeltje kunstmest bij ieder 

zaadje/plantje gelegd.. Ik vind het allemaal 

nog steeds erg indrukwekkend, de grote 

velden die allemaal handmatig bewerkt 

worden. Laten we hopen dat 2017 een betere 

oogst zal geven!! 

 

Als laatste wil ik een overzicht geven van de 

kosten die ik de Stichting  Moeder en Kind 

in Cape Maclear maak: 

Op het moment hebben we 115 kinderen, die 

Sibusiso (een voedingssupplement) krijgen. 

Dit kost op jaar basis 5500 euro. 

Er zijn 10 kinderen die flesvoeding krijgen, 

omdat hun moeders niet voldoende 

borstvoeding kunnen geven of omdat ze wees 

zijn. Dit kost per jaar 1500 euro.  

Transportkosten voor patiënten die wij door 

verwijzen naar andere ziekenhuizen in 

Malawi zijn op jaar basis 1500 euro.   

Als laatste betalen we het schoolgeld voor 

13 kinderen, 8 gaan naar de middelbare 

school hier in Cape Maclear, deze school 

kost ongeveer 10 euro per trimester. 3 

kinderen gaan naar een middelbare school in 

Mangochi, dit is een wat beter 

aangeschreven school waar kinderen die 

hoger scoren op de basisschool worden 

toegelaten, deze school kost 60 euro per 

trimester. Daarnaast zijn er 2 kinderen die 

ik naar een school voor dove kinderen heb 

gestuurd. Deze school kost 30 euro per 

trimester. 

Groeten, bedankt en de beste wensen voor 

2017!!! Jeannette 
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