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Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear 
 

In September 2005 is de 

Stichting Moeder en Kind in 
Cape Maclear opgericht, om 
iets extra’s te kunnen doen 

voor de meest kwetsbare 
groep in de samenleving van 

Cape Maclear, namelijk de 
zwangere vrouwen, moeders en 

kinderen. Het eerste en nog 
steeds een van de 

belangrijkste doelen, is het 
opzetten en nu inmiddels 
draaiende houden van een 

voedingsprogramma.  
Op het moment geven we 75 

ondervoede kinderen 
voedzame pap en 10 baby’s 

geven we melkvoeding. Dit zijn 
baby’s die geen moeder 
hebben, of baby’s van zieke 

moeders, die geen 
borstvoeding kunnen geven. 

De kosten van dit 
voedingsprogramma zijn 

ongeveer 1500 euro per maand.   
 

Naast dit voedingsprogramma, helpen we patiënten die door ons verwezen worden naar 
een ander ziekenhuis, voor operaties of onderzoeken die wij niet kunnen doen, in 
transportkosten. Deze kosten bedragen gemiddeld 300 euro per maand. Een keer per 

maand nemen we bloedmonsters af bij mensen die HIV positief zijn, maar nog geen of 
weinig klachten en dus nog niet in aanmerking komen voor Aidsremmers. Wij sturen deze 

bloedmonsters naar een ander ziekenhuis om te kijken of we deze patiënten aan de hand 
van de uitslag, toch aan Aidsremmers kunnen laten beginnen. Dit kan voorkomen dat 

patiënten te ziek worden om te kunnen starten. Dit is met name belangrijk in zwangere 
vrouwen en in kinderen, omdat ze snel achteruit kunnen gaan en erg ziek kunnen worden. 
De kosten van dit project bedragen 250 euro per maand.  
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Werkplek in Cape Maclear 
 
Ik werk sinds juni 2005 als arts in 

Billy Riordan Memorial Clinic in Cape 
Maclear. De kliniek is een 
uitgebreide huisartsenpraktijk met 

daarnaast afdelingen voor 
kortdurende opnames en een afdeling 

waar we patiënten kunnen testen en 
behandelen voor HIV/Aids. Mijn doel 

is om in de loop der jaren de kliniek 
verder uit te kunnen breiden met een 
verloskundige afdeling met 

Malawische verloskundigen.  

  

Bedankt! 
 
Ik wil graag iedereen bedanken die 
mij al deze jaren heeft gesteund, 

vooral in deze financieel lastige tijd 
voor velen! 

Voor extra informatie en foto- en 
videomateriaal, verwijs ik jullie naar 

de website: 
www.jeannette.tremele.nl, met dank 
aan Jos van Koolwijk, die deze heeft 

gemaakt en bijwerkt.   
 

Groeten van 
 
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 
 
per 1 januari 2008 is onze stichting  

door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling “ANBI 
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