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Beste lezers, 
De eerste flinke regenbuien hebben we gehad. 
Alles wordt weer groen. De inwoners van Cape 
Maclear zijn druk  met bewerken van het land 
op het moment. Hopelijk wordt het een goed 
regenseizoen dit jaar. Niet te weinig regen, 
niet te veel, de regen moet niet te hard naar 
beneden komen en tussendoor moet er 
genoeg zon zijn.. Veel eisend is het zeker, het 
planten van mais. Water is er in principe 
genoeg uit het meer, maar de distributie 
ervan is lastig en de grond is niet erg 
vruchtbaar, dus iedereen heeft ook nog 
kunstmest nodig om genoeg mais van het land 

te kunnen oogsten om met een familie het 
hele jaar van te kunnen eten. 
 
 
Ondertussen continueren wij het 
voedingsprogramma in de kliniek  voor met 
name de kinderen onder de vijf die 
verschijnselen hebben van ondervoeding. 
Vaak ligt er een ziekte aan ten grondslag, 
bijvoorbeeld HIV/AIDS, wat hier nog steeds 
een groot probleem is. Combinatie van 
behandeling van het ziektebeeld samen met 
het verstrekken van voedingssupplementen 
brengt het gewicht van deze kinderen in de 
meeste gevallen weer tussen de juiste 
waarden op de groei curve.  
In sommige gevallen is er geen onderliggende 
oorzaak voor de ondervoeding te vinden en 
krijgen kinderen gewoon niet genoeg 
voedingsstoffen binnen. 
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Op het moment hebben we 132 kinderen 
actief in het voedingsprogramma. Dit betekent 
dat zij iedere 2 weken een pot sibusiso 
ontvangen, die voldoende is om het kind 
gedurende 2 weken bijvoeding te geven. 
Iedere 8 weken wordt ieder kind gewogen en 
bekeken of er voldoende gewichtstoename 
gezien wordt. Op dat moment wordt er 
gekeken of er eventueel nog andere 
maatregelen genomen moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het voedingsprogramma verstrekken we 
ook flesvoeding voor wezen en voor baby´s 
wiens moeder niet instaat is borstvoeding te 
geven door ziekte van de moeder. 
 
Verder helpen we patiënten met 
transportkosten als ze naar een ander 
ziekenhuis verwezen worden, dit is meestal 
voor aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld 
röntgen foto´s. 
 

 
 
Als laatste helpen we kinderen die naar de 
middelbare school gaan met schoolkosten. 
Basisschool is hier gratis, maar voor de 
middelbare school moet wel betaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Onderstaand een tabel met onze gemaakte kosten per jaar over de laatste paar jaren. 
 

 2016 2017 2018 

Aantal kinderen 
sibusiso 

115 125 132 

Totale kosten sibusiso 
(voedingssupplement) 

5.500 euro 7.000 euro 8.500 euro 

Aantal baby´s voor 
flesvoeding 

10 10 10 

Totale kosten 
flesvoeding 

1.500 euro 2.000 euro 2.000 euro 

Totale kosten 
transport 

1.500 euro 1.800 euro 1.800 euro 

Aantal kinderen voor 
schoolgeld 

13 12 11 

Totale kosten 
schoolgeld 

800 euro 1.000 euro 1.500 euro 

    

Totale kosten per jaar 9.300 euro 12.000 euro 13.800 euro 

 
 
 
 
Bij deze wil ik iedereen weer hartelijk 
bedanken voor al jullie steun de afgelopen 
jaren!! Ik wil iedereen gezellige feestdagen 
toewensen met familie en vrienden en alle 
goeds voor 2019!! 
 
Groeten Jeannette 
 

 

 
 
 
 
jeannettevanos@gmail.com 
+265999363072 
 
Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear 
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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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