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Beste lezers, 

Het einde van het jaar 2017 komt weer 

dichtbij.  

Bij deze wil ik een overzicht geven van de 

kosten die we het afgelopen jaar hebben 

gemaakt.  

Sibusio is de naam van het 

voedingssupplement dat we geven aan 

kinderen met ondervoeding. Alle kinderen 

die in het huisartsengedeelte van de kliniek 

worden gezien omdat ze ziek zijn, worden 

gewogen. Wij kijken met name naar het 

normale gewicht voor leeftijd, omdat 

kinderen die volgens die criteria ondervoed 

zijn, meestal buiten alle andere 

voedingsprogramma´s vallen die door andere 

organisaties of de overheid worden geleid.  

Over het algemeen is het 

voedingsprogramma met name voor kinderen 

onder de vijf, omdat het effect in die groep 

het grootst is. Bij oudere kinderen is de 

schade aangebracht door ondervoeding vaak 

al onherstelbaar. Voor de 125 kinderen die 

het programma telt, geven we op jaarbasis 

ongeveer 7000 euro uit. Dit betekent dat de 

kosten per kind, per jaar 56 euro zijn.  

Dan hebben we gemiddeld 10 kinderen die 

flesvoeding van ons krijgen. Soms is dit 

omdat hun moeder overleden is, soms is het 

een tijdelijke aanvulling bij borstvoeding 

omdat de moeder bijvoorbeeld een 

borstontsteking heeft. Een andere reden 

voor flesvoeding is wanneer een moeder niet 

voldoende voeding heeft voor een tweeling, 

die vaak toch al vroegtijdig geboren wordt 

en een laag geboorte gewicht heeft. Op het 

moment voeden we zo 4 tweelingen. Deze 

flesvoeding kost ons op jaarbasis ongeveer 

2000 euro (3.80 euro per blik van 400 g).  
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Voor verwijzing van patiënten naar andere 

ziekenhuizen in Malawi, die verdere 

diagnostiek en behandeling nodig hebben, 

geven we een bijdrage aan de kosten van 

transport. Totale kosten op jaarbasis zijn 

1800 euro. Kosten voor een retourtje naar 

het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn 2 euro 

per persoon, voor het dichtstbijzijnde 

röntgen apparaat, kost een retourtje 7 euro 

per persoon en een retourtje naar de 2 

grote ziekenhuizen in Malawi kost 15 euro. 

Patiënten moeten altijd met een begeleider 

naar een ander ziekenhuis, omdat ze vaak 

een nacht moeten blijven en er dan gekookt 

moet worden. Indien mogelijk betaalt de 

familie van de patiënt voor de begeleider, 

maar dat is helaas niet altijd het geval.  

 
 

 
Als laatste de kosten van het schoolgeld. 2 

kinderen zitten op een speciale school voor 

dove kinderen. De kosten van schoolgeld, 

transport en inwoning zijn 120 euro per 

persoon per jaar, voor die school. 2 kinderen 

gaan naar een privé school in Mangochi, 

omdat ze zijn geselecteerd vanwege goede 

cijfers. De kosten van deze school zijn 200 

euro per persoon per jaar, de familie 

betaalt voor deze  2 kinderen de transport 

kosten en de aanvullende kosten. Dan zijn er 

nog 10 kinderen die naar de lokale 

middelbare school gaan. Voor die 10 

kinderen betalen we 30 euro per persoon 

per jaar. Aan schoolgeld zijn we zo ongeveer 

1000 euro per jaar kwijt.  

In het totaal komen de kosten van de 

Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear 

op 12.000 euro per jaar.  

Als laatste wil ik graag even stil staan bij 

iedereen die de Stichting Moeder en Kind 

door de jaren heen gesteund heeft. De 

afgelopen tijd hebben verschillende mensen 

initiatief genomen om via verschillende 

projecten het voedingsprogramma te 

ondersteunen. Ik wil iedereen hiervoor 

nogmaals hartelijk danken!!! 

Bij deze wil ik ook iedereen prettige 

feestdagen en wellicht een witte kerst 

toewensen en heel veel liefde, gezondheid 

en geluk voor 2018!!! 

 

Groeten Jeannette 


