
Stichting St.Gabriel’s Hospital, Malawi   
 

 
Nieuwsbrief       Namitete,  12 juli 2015 
 
 

In Malawi is het nu winter, minder warm en wat kil soms, vooral snachts  Op 
6 juli kwam ik weer  in Namitete aan, nu voor 6 weken. Het medisch werk op 
de kinderafdeling blijft mij boeien; de uitdaging is elke dag weer: om zo veel 
mogelijk kinderen levend en gezond naar huis te laten gaan, maar dat valt 
niet altijd mee. In deze nieuwsbrief  informatie en bijpraten over wat de 
laatste tijd is gebeurd. Op de foto links: 4 mensen die het werk doen. 
In augustus komt een jonge Duitse kinderarts voor 9 maanden werken in het 
St.Gabriel’s; ze kwam in juni een dag bij mij in Rotterdam op bezoek om zich 
goed voor te bereiden. 

 We hebben voor het ziekenhuis een nieuw apparaat gekocht: het is een zuurstof 
compressor; die kan handige, kleine cylinders van 1,7 liter met zuurstof-onder-druk vullen. De 
zuurstof wordt geleverd door een  apart bijgeleverde machine. Dit apparaat is 
nieuw op de markt in Nederland. Mensen die thuis aan een zuurstof apparaat 
gebonden zijn, kunnen met zo’n draagbare cylinder even weg, zijn meer mobiel, 
kunnen bijvoorbeeld naar de supermarket. In het St.Gabriel’s krijgen deze 
zuurstof cylinders een heel andere functie. Als de stroom uitvalt en dat gebeurt 
nog wel eens, dan kan de patient tijdelijk op zo’n cylinder aangesloten worden. 
Het is dan echt een nood-voorziening; dat kan levens redden. Ook goed bruikbaar 
voor als een patient in een critieke toestand vervoerd moet worden en onderweg 
zuurstof nodig heeft.  

Giel en ik hebben de apparatuur in Deventer bij 
Westfalia Medical opgehaald. Met 5 cylinders kost 
het bij elkaar ruim € 6000,-  Het wordt 
momenteel per zeecontainer vanuit Aken vervoerd naar Namitete. 
Op de linker foto is de compressor te zien met een te vullen 
cylinder. Over een half jaar kunnen we het in gebruik nemen; even 
geduld nog. 
 Meer nieuws uit het ziekenhuis: Het prachtige digitale 
roentgen apparaat heeft anderhalve maand stil gelegen. Degene die 

altijd de roentgen foto’s maakte , hij dacht slim te zijn; hij wilde wat verbeteren aan het software 
programma; het resultaat was dat alles uitgewist werd.  Niets werkte meer. Inmiddels is het 
hersteld. Het laat zien hoe kwetsbaar dit soort apparatuur kan zijn.  
 De Oostenrijkse chirurg is na anderhalf jaar, in april voortijdig, vertrokken, zonder dat er 
een opvolger was en die is er nog steeds niet. Hij deed prima zijn werk, was een goed chirurg, waar 
goed mee viel samen te werken. Helaas er kwamen conflicten met de bestuurders in Luxemburg; 
die hebben op ouderwetse wijze hun gelijk willen krijgen.  
 Willem Kerkhof en ik, wij gaan een bijzondere klus uitvoeren: het opknappen van een van 
de 2 hostels bij het ziekenhuis; nou ja, goed begrijpen: Emmanuel Chipatula, onze aannemer, hij 
doet het werk. Dit hostel heeft een gang met  aan elke kant 5 appartementen; niet zo groot; ze zijn 
ook bedoeld voor singles, meestal verpleegsters. Het hostel is oud en echt aan een opknapbeurt toe. 
Er komt warm water, verwarmd door de zon, voor de douches; ik vroeg een paar verpleegsters of 
ze wel warm willen douchen??  
 Giel de Pooter is en blijft actief met het promoten van de efficiente hout kookkacheltjes. Op 
onze website is daar veel meer over te lezen. 
Tot zo ver. We gaan verder, nog genoeg te doen. Ons banknummer ontbreekt natuurlijk niet. 
 
Warme groet uit Malawi,  Jacob van Wijk,  voorzitter 
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