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Dit is Dorika, 18 maanden oud, met haar moeder. Ze heeft Aids en is ernstig ondervoed. 

Moeder en kind zijn sinds kort met Aidsremmers gestart en Dorika zit in ons 

voedingsprogramma en krijgt sibusiso. 

 

Sinds september 2005 helpen we met de 

Stichting Moeder en Kind in Cape 

Maclear onder andere dit soort 

kinderen. We proberen ze met extra 

voeding en medische zorg betere 

kwaliteit van leven te kunnen geven. 

Voorheen bestond de voeding uit een 

voedzame pap, nu zijn we sinds een paar 

maanden overgestapt op een 

voedingssupplement, het heet Sibusiso. 

Het wordt gemaakt in Malawi, ziet eruit 

als een soort pindakaas en kan zo uit het 

potje gegeten worden, zonder verdere 

bereiding. Ook kan het gemixt worden 

met pap of andere maaltijden. Het lijkt 

goed te werken, de meeste kinderen 

nemen snel in gewicht toe. Vooral de 

combinatie van aidsremmers met extra 

voedingssupplementen lijkt goed te 

werken.  

In mijn vorige nieuwsletter schreef ik 

over de slechte politieke situatie in 

Malawi. In het afgelopen half jaar is de 

president van Malawi overleden en heeft 

vicepresident Joyce Banda het van hem 

overgenomen. Zij is het tweede 
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vrouwelijke staatshoofd in Afrika. Ze 

heeft de contacten met buitenlandse 

hulporganisaties weer opgepakt en doet 

een poging om Malawi weer in een betere 

situatie te brengen. Dat klinkt goed, 

maar nu nog afwachten hoe het allemaal 

ontwikkelt, ze heeft in ieder geval een 

goede start gemaakt.  

Ik voeg nu een compilatie van foto’s toe, 

die gemaakt zijn tijdens het uitdelen 

van de sibusiso in het 

voedingsprogramma.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hartelijk dank weer voor al jullie steun!! 

Zonder jullie donaties zou ik het 

voedingsprogramma niet kunnen blijven 

continueren.  

 

Groeten Jeannette van Os 
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