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Korte opfrissing 
 
Mijn naam is Jeannette van Os, ik 

ben 33 jaar en ik ben sinds juni 

2005 werkzaam als algemeen 
tropenarts in Billy Riordan 

Memorial Clinic in Cape Maclear, 

Malawi. 

In februari 2006 heb ik met 
behulp van mijn ouders, Antoon en 

Freddy van Os, de stichting 

‘Moeder en kind in Cape Maclear’ 

opgericht. Dat was aan de hand 
van het verhaal over Joey, dat ik 

in de nieuwsbrief van juli 2006 

heb geschreven.  Degene die deze 
en/of de erop volgende 

nieuwsbrieven niet hebben 

ontvangen, kunnen deze opvragen  

bij onderstaand contact adres.  
 

 
Foto boven: Jeannette en Timba 

met 3 van de 5 traditionele 
verloskundigen in het dorp 
 

Contact gegevens 
 
Jeannette van Os 

jeannettevanos@gmail.com 
Abn-Amro te Druten:  

48.19.41.657 

Antoon en Freddy van Os 

Oude Maasdijk 34  
6621 AC Dreumel 

0487-571723 

 

De kliniek 

 

 
Bovenstaande foto: uitvoering  

van het voedingsprogramma 

 
De kliniek functioneert als en 

huisartsenpraktijk, met daarbij 

een unit voor kortdurende 

opnamen. Tevens heeft het een 
afdeling om mensen voorlichting 

te geven, te testen en te 

behandelen voor HIV/AIDS.  
 

Doelen van de stichting 

‘Moeder en kind in Cape 

Maclear’ 

 
Verbeteren van zorg voor 

zwangere vrouwen. 

Waarborgen van veilige 

zwangerschap, bevalling en 
nazorg. 

Preventie van complicaties tijdens 

zwangerschap en bevalling en 
verbetering van zorg als 

complicaties toch optreden.  

Verbeteren voedingssituatie en 

medische conditie voor 
ondervoede kinderen.  

Verbeteren van zorg voor 

moeders. 

 

Tot nu toe gedaan 
 
Voedingsprogramma voor met 

name kinderen onder de vijf jaar. 

Onderverdeeld in flesvoeding 

voor weeskinderen (eerste 
levensjaar) en baby’s van ernstig 

zieke moeders en pap met extra 

voedingsstoffen voor ondervoede 

kinderen na het eerste levensjaar.  
Financieren van transportkosten 

als ik patiënten doorverwijs naar 

een ander ziekenhuis.  
Daarnaast is er een verloskamer 

ingericht. Verwijzingen van de 

traditionele verloskundigen 

behandel ik in deze kamer. Het 
echo apparaat dat ik sinds juli in 

gebruik heb is hierbij een grote 

hulp. Ik echo iedere zwangere die 
de kliniek bezoekt, om te 

screenen of er problemen zijn in 

de ligging van het kind, de groei 

en of er sprake is van een 
tweelingzwangerschap (foto 

onder).  

 
 

Problemen 
 

Door de drastische toename in 
brandstofprijzen , zijn alle kosten 

sterk toegenomen. Om de grootte 

van het probleem duidelijk te 



maken heb ik de maandelijkse 

kosten in december 2008 
vergeleken met de maandelijkse 

kosten in 2007.  

Waar de kosten om 1 kind voor 1 

jaar voedzame pap te geven in 
2007 100 euro bedroeg, is dit in 

december 2008 ruim 200 euro.  

We hebben nu in plaats van 50 
kinderen 65 kinderen in het 

programma. 1 jaar pap voor deze 

65 kinderen is dus 13000!  

De kosten voor flesvoeding zijn 
per baby per jaar 450 euro in 

2008 tegenover 260 euro in 2007.  

De transport kosten per maand 
waren in 2007 200 euro en nu 500 

euro.  

Concluderend kun je hieruit 

opmaken dat alle kosten meer dan 
verdubbeld zijn.  

 

Onderstaande foto: kinderen in 

Cape Maclear met gedoneerde 
kleding uit Nederland 

 
 

In eerdere nieuwsbrieven heb ik 
geschreven over mijn 

samenwerking met de traditionele 

verloskundigen in Cape Maclear. 2 

weken geleden kreeg ik een 
officieel bezoek vanuit de 

overheid om mij mee te delen dat 

de traditionele verloskundigen 

vanaf nu geen bevallingen meer 
mogen begeleiden. Dit is een 

landelijke campagne om de 

moeder- en baby sterfte te 
verminderen. Alle vrouwen moeten 

in het ziekenhuis bevallen. Op zich 

is dit een goed idee, in theorie is 

het goed dat iedere vrouw in een 
ziekenhuis moet bevallen. In 

praktijk werkt het echter niet. 

Vrouwen kunnen namelijk niet 
altijd goed aanvoelen wanneer ze 

precies gaan bevallen. En in dit 

plaatje spelen de mogelijkheden 

transport,  de kosten ervan en van 
het verblijf in een ziekenhuis een 

grote rol. 

Tot nu toe was het systeem dat 

de traditionele verloskundigen de 
ongecompliceerde bevallingen 

begeleiden. Ze consulteren mij bij 

problemen. Tevens werden van te 

voren verwachte gecompliceerde 
bevallingen (bijvoorbeeld 

stuitliggingen,  

tweelingzwangerschappen en 
zwangeren met hoge bloeddruk) 

vroegtijdig doorverwezen. Het 

echo apparaat is hierbij een grote 

hulp. 
Voor mijzelf blijft het 

verloskundige deel hetzelfde, ik 

werd en word nog steeds 
ingeschakeld bij verloskundige 

spoedgevallen. En tijdens mijn 

spreekuur doe ik echo’s en verwijs 

ik aanstaande moeders. Het is 
alleen erg jammer dat de 

traditionele verloskundigen hun 

werk niet meer mogen doen. En ik 

denk uiteindelijk dat deze regel in 
dorpjes als Cape Maclear niet tot 

afname van de moeder- en kind 

sterfte zal leiden. Er zullen 
bevallingen thuis plaatsvinden,  

zonder enige begeleiding, wat nog 

gevaarlijker is, en er zullen zelfs 

kinderen langs de weg geboren 
worden. Het enige wat ik op dit 

moment kan doen is afwachten 

hoe de situatie zich verder zal 

ontwikkelen. 
Onderstaande foto: aankomst van 

echo apparaat en andere spullen 

voor de kliniek uit 
Nederland

 
 

Plannen 
 

Voortzetten van de zorg voor 

pasgeboren wezen en 
pasgeborenen met ernstig zieke 

moeders. 

Uitbreiden van het 
begeleiden/stimuleren om HIV+ 

zwangere vrouwen, moeders en 

kinderen aan Aids remmers te 

krijgen.  

Continueren en uitbreiden van 

ondervoeding programma.  
Ik wil graag een apparaat(CD4 

teller) aanschaffen om precies te 

kunnen testen in welk stadium van 

HIV/AIDS patiënten zijn. Dit is 
met name bij zwangere vrouwen 

belangrijk. Omdat een 

zwangerschap of bevalling in  
ziekteproces dramatisch kan 

versnellen. Het is van groot 

belang om vroeg met behandeling 

te starten, met name bij 
zwangere vrouwen!  

De financiering is nog niet 

helemaal rond, met name omdat 
ook de kosten van dit apparaat 

drastisch omhoog zijn gegaan.  

Begin 2009 zal een van onze 

medewerkers een opleiding tot 
laborant gaan volgen, waardoor we 

in de loop van 2009 een 

laboratorium zullen hebben, voor 

het uitvoeren van simpele 
labtesten. Onder andere het 

testen van tuberculose bij 

patiënten die HIV+ zijn. Dit zou 
het oplopen van vertraging kunnen 

beperken, zodat mensen eerder 

met hun Aids-remmers kunnen 

starten.  

 

Woord van dank 
 

Hartelijk dank aan iedereen die 
de stichting ‘Moeder en kind in  

Cape Maclear’ ondersteunt.  

Bij deze wil ik iedereen prettige 

kerstdagen en een heel gelukkig 
Nieuwjaar toewensen!! 

 

Onderstaande foto: kinderen in 
de ‘wachtkamer’ voor de kliniek, 

aan het spelen met de duplo 

ingezameld door de kinderen van 

‘de Oversteek’ basisschool in 
Dreumel 

 

 


