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  Focus op het  Madisi Hospital Project 
 
De feestdagen komen dichterbij; het jaar loopt ten 
einde; tijd voor wat goed nieuws…. 
In maart 2016 bezochten Willem kerkhof en ik voor het 
eerst Madisi hospital. Inmiddels is het uitgeroeid tot 
ons voornaamste  project. Het ziekenhuis bestuur met 
de administrator Osward Lungu voorop, wil met 
vereende krachten hun ziekenhuis uit het slop halen; 
dat zou wel eens kunnen gaan lukken. Zij zijn op weg. 
Op deze foto ontbreekt helaas de administrator, wel 
zien we de matron, de accountant =boekhouder en de 
Congolese arts. Daar boven uit steekt Willem Kerkhof. 
In april werd door Madisi een aanvraag bij MIVA ingediend voor een nieuwe ambulance; de vorige was 
total loss gegaan. MIVA heeft hen en ons tot vorige week aan het lijntje gehouden; ineens kwam de 
uitslag: neen, geen nieuwe ambulance. Ik vind dat we het daarbij niet kunnen laten zitten; we gaan zien 

wat verder mogelijk is. 
Op 12 September is Emmanuel, bekend als onze beste 
bouwer/aannemer, begonnen met het verbouwen van de 
kinder afdeling. 4 Zaaltjes worden nu tot één overzichtelijke 
afdeling omgebouwd met centraal een verpleegsters post. De 
bijgevoegde foto laat zien, dat de tussenmuren in zo verre zijn 
afgebroken dat er kleinere tussenmuurtjes zijn ontstaan. 
De elektriciteitsvoorziening wordt steeds slechter in Malawi. 
In het hele land is de stroom op rantsoen behalve dan in het 
gebied, waar de president woont. Op veel plaatsen is er al 
meer géén dan meer wél stroom.  Madisi hospital heeft dan 

snachts in het pikke donker niet veel meer verlichting dan kaarsjes. Onze stichting heeft inmiddels gezorgd 
voor een noodverlichting in de verloskamer met LED lampen via een accu, gevoed door een zonnepaneel 
op het dak. Deze 2 verpleegsters kijken of het wel goed werkt… 

We hadden nog een 800 watts omvormer “op de plank”.  
Eind november hebben we 2 zonne panelen van elk 100 watt op het 
dak geïnstalleerd; die voeden 2 grote accu’s; de omvormer maakt van 
de accustroom 220 volt wisselstroom; hiermee kan de administratie 
van het ziekenhuis blijven doorwerken met hun computers en een 
printer, als de stroom weer eens is uitgevallen. Het laboratorium 
profiteert er ook van. Uiteindelijk kost het allemaal niet zo heel veel, 
het is de actie en de staff voelt zich gesteund en er is toch nog zoveel 
dat ontbreekt.  
Madisi ziekenhuis is 44 jaar oud; het is degelijk gebouwd, echter het 
heeft de laatste tientallen jaren geen onderhoud gehad, zeg maar: het 
is totaal verwaarloosd. Bij de nieuwe kinderafdeling komen nieuwe 
toiletten en douches. Dan blijkt dat het rioleringssysteem kapot is en 

verstopt zit. Dat zijn weer extra kosten, wel noodzakelijk en het kan nu worden meegenomen. 
Rest mij allen, die onze stichting een goed hart toe dragen, te danken voor jullie steun.  
 
Ik wens eenieder hele fijne feestdagen  en een gelukkig, gezond en.. vrijgevig 2017. 
             Onze stichting kan je steun goed gebruiken…… NL92RABO0141301791 
 
Van de voorzitter,  Jacob van Wijk 


