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Weer terug in Malawi 
 

Na mijn zwangerschapsverlof van ruim 3 

maanden in Nederland, zijn Alan en ik nu 

weer sinds ruim een maand terug in Cape 

Maclear. Uiteraard met Timba (3 en half 

jaar) en Kesiya (bijna 4 maanden). 

Gelukkig heb ik de kliniek weer 

aangetroffen in dezelfde staat als dat 

ik hem achtergelaten had. Het is goed 

om te zien dat het allemaal goed is 

gelopen tijdens mijn afwezigheid. 

 

 

Wie ben ik? 
 

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. 

In het huisartsen gedeelte behandelen 

we 100-120 patiënten per dag en we 

hebben nu 550 patiënten onder 

behandeling met aidsremmers. 

 

 

Wat doet de Stichting? 
 

De lopende projecten zijn een 

voedingsprogramma voor ondervoede 

baby’s en kinderen jonger dan 5 jaar, 

vergoeding van transportkosten voor 

patiënten die vanuit onze kliniek 

doorverwezen naar een ander ziekenhuis 

en het versturen van bloedmonsters van 

HIV positieve patiënten voor onderzoek 

om te kijken of er gestart moet worden 

met behandeling met Aidsremmers.  

 

Ik zou graag met nieuwe projecten 

willen starten, maar het onderhouden 

van deze projecten, kost op jaar basis 

ongeveer 16.000 euro. Dit is een groot 

bedrag om ieder jaar weer bij elkaar te 

krijgen. Hartelijk dank aan iedereen die 

daar de afgelopen jaren aan bijgedragen 

heeft!! 
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Het voedingsprogramma 
 

In dit programma zitten 80-90 baby’s en 

kinderen. Meestal kinderen die eerst in 

de kliniek gezien worden voor malaria of 

andere klachten. Iedereen in het 

huisartsgedeelte van de kliniek wordt 

gewogen, op die manier screenen we 

dagelijks om ondervoede kinderen zo 

snel mogelijk in het voedingsprogramma 

te krijgen. Iedereen die in het 

voedingsprogramma wordt opgenomen 

wordt ook getest voor HIV. Dit doen we 

omdat HIV infectie vaak is geassocieerd 

met ondervoeding. Ondervoeding kan 

beter aangepakt worden als er zo nodig 

ook met Aidsremmers gestart wordt.  

Een keer per maand wegen we alle baby’s 

en kinderen van het programma, om te 

kijken of ze groeien. Als kinderen niet 

groeien, proberen we naar een oorzaak 

te zoeken. We kijken ook of er kinderen 

bij zitten die genoeg gegroeid zijn en 

weer zonder onze hulp verder kunnen.  

 

 
Dorothy tijdens het voedingsprogramma 

 

Een voorbeeld.. 
 

Dit is Hamide, nu bijna een jaar oud. 

Haar moeder is HIV positief wordt 

behandeld met Aidsremmers in onze 

kliniek. Hamide is gestart met 

flesvoeding en pap toen ze 6 maanden 

oud was en nog maar net 4 kg was. Ze is 

nu ruim 7 kg. Het gaat goed met haar en 

met haar moeder.  

 

 
Hamide met haar moeder 

 

Hartelijk dank 
 

Nogmaals hartelijk dank voor alle steun 

de afgelopen jaren.  

 

Groeten Jeannette van Os 

 

www.jeannette.tremele.nl 

jeannettevanos@gmail.com 
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