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Happiness 2 maanden oud  

 

Happiness 8 maanden oud 

Happiness klinkt als een vrolijke naam. 

Een naam die ouders geven als ze blij 

zijn dat een kind geboren wordt. Dat 

waren de ouders van Happiness ook wel, 

maar toch was alles niet zo rooskleurig 

als het leek. Ze was 2.4 kilo toen ze 12 

oktober 2012 geboren werd. Haar 

moeder had in eerdere zwangerschappen 

ontstekingen aan haar borsten gehad en 

kon daarom geen borstvoeding meer 

geven. Daarbij kwam dat ze tijdens haar 

laatste zwangerschap HIV-positief was 

gevonden. Geld voor flesvoeding was er 

niet bij de ouders, dus gelukkig konden 

wij haar voorzien van flesvoeding. Maar 

al in de eerste levensmaanden werd 

Happiness  toch erg ziek. Ernstige 

longontsteking en schimmelinfecties in 

haar mond. Moeder en kind krijgen nu 

aidsremmers en ze lijken het goed te 

doen.  

Voor kinderen als Happiness is de 

stichting moeder en kind in Cape 

Maclear in het leven geroepen. We geven 

voedingssupplementen aan ondervoede 

kinderen. Flesvoeding voor baby’s die 

geen moeder meer hebben, of wiens 

moeder geen borstvoeding kan geven. En 

sibusiso, een voedingssupplement dat je 

aan kinderen vanaf 9 maanden kunt 

geven.  

Verder helpen we in transportkosten als 

patiënten doorverwezen worden naar 

een ander ziekenhuis en we sturen 

bloedmonsters naar een ander 
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ziekenhuis om te kunnen bepalen of 

patiënten al dan niet met aidsremmers 

moeten beginnen, dit doen we als de 

symptomen nog niet duidelijk zijn, maar 

patiënten wel HIV positief zijn.  

 

Eind december 2012 kregen we een 

bezoek van de president. Het werd 

aangekondigd iets meer dan 24 uur 

voorafgaand aan het bezoek. Het was 

een bijzonder bezoek. Ze kwam de 

eerste steen leggen van een 

kraamkliniek. Wij wisten nog van niets! 

De eerste steen is nu gelegd, met veel 

uiterlijk vertoon. Het hele dorp stond in 

rep en roer. Bij en in de kliniek werd de 

rode loper gelegd. Ik moest haar 

rondleiden en visite met haar lopen op 

de afdelingen, later moesten we op een 

soort audiëntie komen. Daarna werd de 

steen gelegd en er werd nog een 

toespraak door  haar gehouden in het 

dorp met een groot podium en veel dans. 

 

 De weken na dit bezoek, kwamen hoog 

zwangere vrouwen naar onze kliniek, 

want de president had gezegd dat ze nu 

in Cape Maclear konden bevallen! Maar 

de kraamkliniek is er nog niet. Vanaf de 

dag dat ze hier was, hebben we niets 

meer gehoord. Dit is Malawi! Nu 

afwachten maar.  

 

Hartelijk dank weer voor al jullie steun 

de afgelopen tijd!! 

 

Groeten Jeannette 
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