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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 met Ben en 
zijn moeder (midden), rechts Dorothy, 
voor vertaling en hulp bij het 
voedingsproject 

 

Contact gegevens 
Jeannette van Os 

jeannettevanos@gmail.com 
www.jeannette.tremele.nl 

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: tweeling voor 
bijvoeding 

 
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. 

 

 
 

 

 
 
Bovenstaande foto: moeder en kind in 
Cape Maclear 
 

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.  

 

 
 
Bovenstaande foto: Ben, ernstig 
ondervoede baby van 6 weken oud met 
zijn moeder 

http://www.jeannette.tremele.nl/
mailto:jeannettevanos@gmail.com


Ben is 21 november 2008 geboren. 
Zijn moeder is tijdens de 

zwangerschap getest voor HIV en 
positief bevonden. Zij heeft toen geen 
hulp gezocht, maar toen Ben eenmaal 

geboren was en zich in de kliniek met 
verschillende ernstige infecties en 

ondervoeding presenteerde heeft ze 
toch besloten  om behandeling te 
accepteren. Dit gebeurt vaak. 

Aanstaande moeders worden tijdens 
de zwangerschap door een 

overheidsteam getest, maar naar mijn 
mening niet voldoende geïnformeerd 
naar wat nu verder.  

De moeder van Ben is nu met 
Aidsremmers gestart en Ben hebben 

geven we flesvoeding. Ondertussen is 
hij 7 maanden oud en heeft hij een 
normaal gewicht voor zijn leeftijd. Hij 

heeft geen verdere  infecties meer 
gehad. Hij komt nu regelmatig bij ons 
op controle en als hij het verder goed 

doet testen we hem voor HIV als hij 
18 maanden oud is. Als hij dan 

negatief is, wil dat zeggen dat hij niet 
door zijn moeder s besmet. Als hij 
weer ziek wordt gaan we hem ook met 

Aidsremmers behandelen. Hopelijk is 
dat niet nodig, doordat hij nu weer in 

een goede voedingstoestand is.  
 

 
 
Dit is wat 2 maanden extra 
flesvoeding kan doen!! 
 

 
 
In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik 
over de drastische toename in 

brandstofprijzen, en daarmee in 
voedselprijzen.  
Om een oplossing voor dit probleem te 

zoeken, hebben we gekeken of we 
kunnen bezuinigen. Dit hebben we 

gedaan door in plaats van 1kg 
verpakkingen 50kg balen te kopen en 
door in plaats van een voorraad voor 1 

maand, voor 2 maanden in te kopen. 

Dat heeft de kostprijs van pap en 
melkvoeding aanzienlijk gereduceerd. 

Voedzame pap voor 1 kind voor 1 jaar, 
kost 120 euro. En melkvoeding voor 1 
kind voor 1 jaar, kost 420 euro.  

Transportkosten voor verwijzingen 
zijn ook afgenomen, omdat we steeds 

meer patiënten zelf in onze kliniek 
kunnen behandelen.  
 

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik 
ook over het probleem met de 

traditionele verloskundigen. Zij 
hebben van hogerhand opgedragen hun 
beroep niet meer uit te oefenen. 

Via onze stichting hebben we 2 jaar 
geleden een spoedkamer ingericht, die 

ik gebruikte om de traditionele 
verloskundigen met complicaties te 
kunnen helpen. We hebben dus een 

verloskamer en de benodigde 
apparatuur, maar we hebben 
Malawische verloskundigen  nodig die 

geregistreerd en volledig opgeleid 
zijn. We hebben hiervoor hulp 

gevraagd bij de overheid. Zij staan 
erachter om in Cape Maclear een 
verloskundige unit te hebben, maar er 

zijn nog geen concrete beslissingen in 
die richting genomen. Op dit moment 

bevallen vrouwen in Monkey Bay, maar 
ook nog regelmatig thuis. Zoals in vele 
situaties hier in Malawi, zal het even 
duren voordat er iets structureel zal 
veranderen, maar ik ben ervan 

overtuigd dat deze unit er zal komen, 
al zal het misschien even duren.  
In mijn vorige nieuwsbrieven schreef 

ik ook over de aanschaf van een CD4 
apparaat, om te kunnen zien in welk 

stadium van HIV infectie/ Aids, een 
patient zich bevindt. Door Isala 
klinieken in Zwolle hebben we zo’n 

apparaat aangeboden gekregen. 
Echter na het inwinnen van advies hier 
in Malawi, bleek de patiënten populatie 

in onze kliniek voor dit specifieke 
apparaat te klein te zijn. Niet alleen 
de kosten van onderhoud zouden erg 
hoog zijn, maar ook de kwaliteit van 
het apparaat zou achteruit gaan als je 

het niet vaak genoeg gebruikt. We 
hebben nu besloten het apparaat te 

doneren aan een ander, groter 
ziekenhuis in Malawi. Op dit moment 
sturen we bloedmonsters van 

patiënten per taxi naar een ander 
groter ziekenhuis. Dat doen we een 

keer per maand en het werkt goed. De 
kosten zijn 5 euro per patiënt, voor 
het onderzoek en 120 euro per taxi. 

We sturen 15-20 monsters per maand, 
dus de totale kosten zij 195-220 euro 
per maand. Als het apparaat uit Zwolle 

arriveert in Malawi, zullen we onze 
monsters naar dat ziekenhuis sturen, 

zodat alleen de taxikosten overblijven. 

Plannen 
 

 
 
Foto boven: een van de bijeenkomsten, 
Timba helpt mee.. 
 
In de afgelopen maanden ben ik 
gestart bijeenkomsten te geven voor 
HIV+ vrouwen. In deze bijeenkomsten  
geef ik voorlichting over 

zwangerschap, medicatie, condoom 
gebruik,  andere voorbehoedmiddelen, 

bijwerkingen van aidsremmers etc. 
Ook praat ik over gezonde voeding en 
help ik ze met het opzetten  van een 

groentetuin.  
Tot nu toe werkte er een man in onze 
kliniek om voorlichting over AIDS te 

geven, te testen en te counselen. Op 
dit moment wordt er een vrouw 

opgeleid om hem te helpen. Vaak 
luisteren  vrouwen beter naar  
vrouwen en mannen naar  mannen.  

Uiteraard blijven we doorgaan met de 
lopende projecten. 
 

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

Cape Maclear’ ondersteunt.  
 

Foto onder: wachten op likuni 
phala 
 

 
 

per 1 januari 2008 is onze stichting 

door de belastingdienst aangemerkt 

als Algemeen Nut Beoogde 

Instelling “ANBI" 

 

 


