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Hoofdstuk 1 Inleiding
De Stichting St Francis’ Hospital - Medical Support Group werd op 20 november 1993 opgericht. De
statuten werden notarieel vastgelegd op 26 januari 1994. De Stichting staat bij de Kamer van
Koophandel te Den Haag ingeschreven onder nummer 41158345. Het website-adres is:
www.stfrancishospital-msg.nl.
Het Bestuur van de MSG bestond in 2019 uit:
Heer P.H. Sleutelberg, voorzitter
Heer K. Vliegenthart, penningmeester
Mevrouw A.C. Splint-Keilman, secretaris, bedsponsorplan, wheelchairfund, inkoop (medische)
goederen en contactpersoon Platform Zambia.
Mevrouw L.J. Engelen,vice-voorziter, PR, webmaster, contactpersoon brancheorganisatie Partin.
Heer L.M.F.M. Imandt, contactpersoon projecten, contactpersoon voor Minga Mission Hospital, en de
Local Medical Support Group.
Heer M.J. de Goeje, inkoop/ verzending medicijnen.
Mevrouw I. de Vries, adviseur voor afdeling Bethlehem
Het bestuur werd ook in 2019 geadviseerd door de heer P.A. Splint voor technische zaken.
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis aan de doelstellingen van de Stichting en kennen het St
Francis’ Hospital uit eigen (al dan niet recente) ervaring:
Peter Sleutelberg, voorzitter van de MSG heeft als algemeen arts eind jaren zeventig 3 jaar in het St
Francis’ Hospital gewerkt. Na terugkomst in Nederland vestigde hij zich als huisarts in Schagen, waar
hij tot 31 december 2011 als zodanig actief is gebleven. Hij is sinds de oprichting lid van het bestuur
van de MSG.
Koen Vliegenthart, penningmeester was als registeraccountant tot 2006 financieel directeur van een
grote Nederlandse winkelketen maar is zich daarna voornamelijk met goede doelen bezig gaan
houden. Hij werkte samen met zijn echtgenote (arts) in 2009 ruim twee maanden in het SFH waar hij
de administrateur geassisteerd en geadviseerd heeft bij het opmaken van jaarcijfers en de overige
boekhoudkundige processen. Sinds 2010 is hij lid van het MSG bestuur.
Lucy Engelen, webmaster, PR officer en vice voorzitter verbleef in Katete van 1979 tot 1981 als
vrijwilliger. Zij was op verschillende vlakken actief, onder meer secretarieel en als leerkracht aan de
toenmalige ziekenhuisschool. Zij is tolk/vertaler Engels van beroep maar tot 1 januari 2015 werkzaam
als zzp’er (marketingadviezen en tekstschrijven). Zij is voorzitter van de brancheorganisatie voor
kleine goede doelen in ontwikkelings-samenwerking, Partin (www.partin.nl) en sinds de oprichting van
de MSG bestuurslid.
Leon Imandt, contactpersoon voor Tergooi en Minga Mission Hospital was als biochemicus in het
begin van zijn loopbaan hoofd van een hematologisch laboratorium en deed vervolgens veel ervaring
op met managementtaken in diverse Nederlandse ziekenhuizen. Hij was kwaliteitsfunctionaris voor
medische specialisten en vertrok oktober 2009 via VSO naar Chipata. Daar werkte hij 18 maanden als
Health Coördinator voor de Katholieke bisschop Lungu en kreeg mede door de trainingen van MMF
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die twee jaar aan managementleden van Health Centra en Ziekenhuizen in het bisdom Chipata
gegeven zijn, ook veel te maken met het SFH. Sinds zijn installatie als bestuurslid van de MSG
verzorgt hij de subsidiëring bij Wilde Ganzen, beheert deze en onderhoudt hij de contacten als
algemeen projectmanager met het SFH over de projecten.
Michiel de Goeje, inkoper medicijnen werkte na zijn apothekersopleiding van maart 1983 tot maart
1986 in het St Francis’ Hospital in Katete als hoofd van de apotheek. Sinds 1987 is hij werkzaam bij
de stichting IDA. Hij is nu hoofd kwaliteitszaken bij stichting IDA. Dit is een non profit organisatie die
wereldwijd medicijnen en medische hulpmiddelen levert aan lage- en middeninkomen landen voor
betaalbare prijzen met een gegarandeerde kwaliteit. Hij is bestuurslid van de MSG sinds 2007.
Arlet Splint – Keilman, secretaris is sinds 2002 lid van het bestuur. Zij verspreidt b.v. de
bedsponsorverslagen. Zij kent het SFH sinds 2001, heeft het sindsdien 11 keer voor kortere periodes
bezocht en heeft tijdens die bezoeken goede contacten opgebouwd met verpleegkundige collega’s. Zij
is bestuurslid van de Stichting Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl).
Irene de Vries, algemeen lid was van november 2013 tot december 2015 als tropenarts werkzaam in
het SFH, vnl. op de gynaecologisch-obstetrische afdeling. Zij en haar partner Huub Stelder hebben
het SFH zoals zovelen in hun hart gesloten. Door haar recente ervaring in het SFH zijn de andere
bestuursleden heel erg blij dat zij bereid was om sinds medio 2016 het bestuur te versterken.
Paul Splint, technisch adviseur was als zodanig via PUM een jaar in Katete en stelde daar in nauw
overleg met het toenmalige management een tienjarenplan op (nieuwbouw én renovatie). Sinds 2001
keert hij op verzoek van het management van het SFH of het MSG bestuur regelmatig terug in SFH
en adviseert hij zowel het bestuur van de MSG als het management in Katete in allerhande technische
zaken. Bovendien is hij contactpersoon tussen de Schotse Sandy Logie Foundation en de MSG.
Sinds 2019 is hij ook de contactpersoon voor het Calebash Cisterne project (zie blz 15).
Zoals hierboven te lezen valt gebruikt ieder zijn of haar netwerk om de statutaire doelstelling:
“ondersteuning van het SFH in materiële en immateriële zin” te verwezenlijken. Alle bestuursleden
geven voorlichting in Nederland over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en tbv het St.
Francis’ Hospital (SFH) in het bijzonder. Enkele bestuursleden waren in april 2019 aanwezig op de
Zambiadag 2019 in Amersfoort en de Partindag in Nijkerk (november 2019). De totale kosten voor
werving van baten bedroegen in 2019 1,6% van de totale inkomsten. De kosten van beheer en
administratie bedroegen 1 % van de totale inkomsten.
Vanaf 1-1-2008 is de MSG door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Een van de eisen om aldus geregistreerd te staan is een beleidsplan, dit is te lezen op onze
website: www.stfrancishospital-msg.nl. Vanaf juli 2009 is de MSG lid van de brancheorganisatie voor
het kleinschalig particuliere initiatief in Nederland (zie www.partin.nl), sinds medio 2012 van Platform
Zambia (www.platformzambia.nl ).
De Stichting St Francis’ Hospital - Medical Support Group is een door het CBF Erkend Goed Doel.
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Hoofdstuk 2 Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2019 is een voorspoedig jaar geweest waarin de drie geplande projecten zonder
noemenswaardige vertraging zijn verlopen. Dit mede doordat er opnieuw een projectmanager was
aangesteld: sinds ruim een jaar is de heer Chungu Mutale verantwoordelijk voor de projecten die de
MSG in het SFH financiert. De projecten verliepen met weinig overschrijding van de begroting, soms
kon men er zelfs iets onder blijven. Het St Francis' Hospital heeft zich lange tijd verzet tegen
uitbesteding aan externe aannemers, liever hield men de hele bouw in handen van de eigen
workshop. Hierdoor ontstonden er vaak ernstige vertragingen. Workshop personeel was immers ook
op tal van andere plaatsen in het ziekenhuis nodig. In 2018 konden we het management motiveren
om met externe aannemers te werken en een projectmanager aan te stellen. In onze begroting
worden diens kosten meegenomen. Dit alles leidde tot een veel grotere efficiëntie. Zie verder bladzijde
11 en 12 voor het overzicht van alle projecten.
Voor het komende jaar plannen we de nieuwbouw van het fysiotherapiegebouw, waarin ook het
archief is gehuisvest. Dit gebouw zou aanvankelijk alleen een nieuw dak krijgen, maar bij verder
onderzoek bleek dat de muren zeer slecht waren en het gehele gebouw vervangen zou moeten
worden. Hierdoor is het plan uit 2015 niet uitgevoerd. Op nadrukkelijk verzoek van het bestuur van het
St Francis' Hospital hebben we dit plan opnieuw naar voren gehaald. Daarnaast wordt de
hele apotheek (in 1979 gebouwd) grondig gerenoveerd.
De fondsen nodig voor deze projecten worden in 2020 weer aangevuld door Wilde Ganzen, die al vele
jaren onze projecten royaal heeft gesteund en medegefinancierd. Doordat de opbrengst van het
jaarlijkse Zomerconcert sinds 2017 overging naar een ander goed doel, droogde de grootste
inkomstenbron van de MSG op. Gelukkig is Wilde Ganzen ons altijd blijven vertrouwen en
ondersteunen en hebben we ook een groot aantal zeer trouwe donateurs.

Voor de jaren daarna staan nog de bouw van een nieuw administratiegebouw en de renovatie van een
verpleegafdeling op de agenda.
Met deze, door MSG gefinancierde projecten, zal uiteindelijk het hele ziekenhuis gerenoveerd en
gemoderniseerd zijn, en voorzien zijn van een aantal nieuwe gebouwen.
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Vanuit de naderende voltooiing van ons werk willen we verder onze ‘exit strategy’ gaan uitwerken.
Onze belangstelling gaat uit naar de lokale Medical Supportgroep die in 2019 weer nieuw leven
ingeblazen heeft gekregen. Juist deze steungroep moet in de toekomst belangrijk worden als
financieel ondersteuner.
In november 2019 organiseerde het ministerie van Gezondheidszorg van Schotland een conferentie
met als centraal thema ‘Moderne vormen van ondersteuning van gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden’. Een delegatie van de MSG is hier, op eigen kosten, naar toe geweest.
Aansluitend organiseerde het Borderziekenhuis in Melrose (een zuster ziekenhuis van het St. Francis'
Hospital) een miniconferentie voor groeperingen die elk op hun eigen manier het St Francis' Hospital
ondersteunen. Tijdens deze conferentie hebben we afspraken gemaakt over samenwerking. Ook
aanwezig waren dr Lalick Banda, Medical Superintendant van het St Francis' Hospital en de heer Fred
Ntongwe, Hospital Administrator, zodat er met hen ideeën en voorstellen betreffende huidige en
toekomstige projecten besproken konden worden. Een aantal gewenste zeer grote projecten die daar
naar voren zijn gebracht zoals de riolering van het ziekenhuis, de transitie naar zonne-energie en een
zuurstofnetwerk, zijn te groot bevonden voor MSG, zelfs in mogelijke samenwerking met Schotse
organisaties. Naderhand zijn er verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met de
Britse steungroepen. Zo is er een samenwerking ontstaan tussen de MSG en 500miles, een Schotse
stichting die in Zambia protheses laat aanmeten en repareren voor patiënten van het SFH. De heer
van Bruggen (destijds chirurg in het St. Francis' Hospital) startte indertijd het Amputee Fund welke
gelden MSG jaren beheerde.
Tijdens een al enkele jaren bestaande samenwerking met de stichting Logie Legacy uit Schotland, is
uitgebreide vervanging van de waterleiding en alle wateraansluitingen in het ziekenhuis in 2019 tot
stand gebracht.
Er is nu ook een gezamenlijke website: www.supportstfrancishospital.org, waar alle gezamenlijke
projecten een plaats hebben en actueel ziekenhuisnieuws wordt gepubliceerd.
De financiële toekomst van het ziekenhuis kent grote zorgen. Betaalde de overheid vaak de
maandelijkse toelagen door financiële problemen in Zambia toch al niet, de beleidsmaatregelen in
deze coronatijd zullen dit waarschijnlijk nog verergeren. Wanneer ik dit schrijf is er in de regio van het
ziekenhuis weinig of geen corona-infectie, maar als dat verandert en er een lock down komt, zal dat
verstrekkende gevolgen hebben voor het St Francis' Hospital.
Ook dan zullen wij bijspringen waar we kunnen. Daarbij kunnen we niet zonder u. Wij hopen dat u ons
nog een paar jaartjes wilt blijven steunen.
Namens het bestuur van de St Francis’ Hospital Medical Support Group,
Peter Sleutelberg
Voorzitter

5

Hoofdstuk 3 Verslag van de secretaris
Vergaderingen
In 2019 vergaderde het bestuur op 25 maart, 11 juni, 3 september en 25 november, alle keren in
Laren. Van al deze bestuursvergaderingen werden notulen opgesteld. Naast de vergaderingen
onderhielden de bestuursleden waar nodig onderling contact via email, skype en telefoon. Tijdens een
bezoek aan Edinburgh en Melrose (Schotland) ontmoetten diverse leden van het bestuur de
geneesheer directeur van het SFH en de hospital manager tijdens een symposium door de NHS
Scotland Global Citizensshipgehouden, en tijdens een dag speciaal georganiseerd door de Logie
Legacy voor de diverse sponsoren van het SFH. De uitkomst van de gesprekken zijn schriftelijk
vastgelegd en overhandigd aan medebestuursleden. Verdere contacten met het SFH verliepen
telefonisch of via e-mail.
Contacten met derden
In Schotland ontmoetten de afgereisde bestuursleden, bestuursleden van de Logie Legacy
Foundation, die voortgekomen is uit een samenwerkingsverband tussen het Border Hospital in
Schotland en het SFH in Zambia. Bovendien spraken zij daar de heer Andrew Cairns als
vertegenwoordigers van de Friends of Katete, mevrouw Shelagh Parkinson en mevrouw Jessica
Cooper. Door de miniconferentie ontstond een samenwerking tussen MSG en mevrouw Olivia Giles
als vertegenwoordiger van de 500 miles foundation. Voorzitter de heer Sleutelberg en mevrouw
Engelen als vice voorzitter hadden via e-mail verkeer en telefonische contacten met het Engelse
Friends of St Francis’ Hospital (James en Faith Cairns). Voorzitter en secretaris hadden twee keer
contact met medewerkers van Tergooi over het pathologieproject.
Dankwoord
De Stichting wil ieder hartelijk bedanken voor giften in geld of natura en/of voor zijn persoonlijke inzet.
De MSG heeft enkele grote donateurs die jaarlijks een groot bedrag overmaken maar onze dank gaat
net zo goed uit naar de kleine donateurs. Dankzij allen kunnen we uw hulp rechtstreeks of via een
omweg ten goede laten komen aan de patiënten in en om Katete!
De leiding van het ziekenhuis bestond in 2019 uit:
Dr. Lalick O.C. Banda - Medical Superintendent
Dr. Dayson Kumwenda - Head Clinical Care
Mrs. Judith Mumba - Principal Nursing Officer
Mr. Fred Ntongwe - Senior Hospital Administrator
Mr. Jeremiah Nyirenda - Pharmacist in Charge
Ms. Xoliswa Silanda - Principal Tutor(School of Nursing)
Mr. Robert Banda - Administrative Officer
Mr. David Mwanza - Accountant
Mr. Andrew Kakanda - Human Resource Management Officer
Mr. Kalimukwa Sibote - Accounts assistant
Arlet C. Splint-Keilman, secretaris MSG
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Hoofdstuk 4 Financieel jaarverslag 2019
Balans per 31 december 2019
31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Liquide middelen

203.754

221.523

TOTAAL ACTIVA

203.754

221.523

126.632

128.173

PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen:
Medicijnen en hulpmiddelen
Medicijnen
Chirurgie fonds
Amputee/Wheelchair fund
Infrastructuur
Renovatie pers.won.+riolering
Isolatiekamer kinderafdeling
Neonatal afdeling
Project Minga Hospital
Personeel
Management training
Opleiding personeel
Pensioen- en ziektekostenverz.
Overig
Hulp vierling

TOTAAL PASSIVA
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21.000
2.788
3.036

21.000
2.788
3.036

5.564
0
3.000
13.666

8.617
4.250
3.000
13.666

21.829
925
4.931

21.829
925
14.239

383

0
77.122

93.350

203.754

221.523

Staat van baten en lasten 2019
2019

2018

BATEN
Giften en donaties
Bedsponsoring
Nalatenschappen
Bijdragen t.g.v. neonatal afd.
Bijdr. Brandwondencentrum
Bijdr. Vierling
Rente inkomsten

37.077
3.543
32.202
3.000
0
383
148

34.015
5.637
0
3.000
23.000
0
541

Totaal baten

76.353

66.193

27

24.635

0
75.795
2.500

47.503
43.010
0

9.308
4.539
0
0

15.978
0
4.075
2.412

1.226
727

1.205
1.029

94.122

139.847

-17.769

-73.654

Toename bestemmingsfondsen
Afname bestemmingsfondsen

0
16.228

-26.000
112.887

Resultaat

-1.541

13.233

LASTEN
Besteed doelstelling:
Medicijnen en hulpmiddelen
Aankoop medicijnen/goederen
Incl. Transportkosten
Infrastructuur
Brandwondencentrum
Verbouwingen
Sanitatie t.b.v. Calebash Cisternes
Personeel
Pensioen- en ziektek. verz.
Bijdrage studiekosten Zamb. vp
Training personeel SFH
Reiskosten internationaal
Overige kosten
Kosten werving van baten
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

Waarderingsgrondslagen
De volgende waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd bij het jaarverslag 2019:
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Specificaties bij de jaarrekening over 2019
Verloop Algemene Reserve:
Stand 1/1/2019
toegevoegd: resultaat 2019
Stand 31/12/2019
VERLOOP BESTEMMINGSFONDSEN
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128.173
-1.541
126.632

1-1-2019
Medicijnen en hulpmidd.
Medicijnen en medische
hulpmiddelen
Chirurgie fonds
Amputee/Wheelchair fund
Infastructuur
Renovatie personeelswon.
Isolatiekamer kinderafd.
Neonatal afdeling
Minga Hospital
Personeel
Management Training
Opleiding personeel
Pensioen- en ziektek.verz.
Overig
Hulp vierling
TOTAAL

bij

besteed

naar/van
alg.res.

31-12-2019

21.000
2.788
3.036
8.617
4.250
3.000
13.666

21.000
2.788
3.036

3.000

21.829
925
14.239

3.053
1.408
3.000

-2.842

21.829
925
4.931

9.308
383

93.349

3.383

5.564
0
3.000
13.666

383
16.769

-2.842

77.122

De bestemmingsfondsen worden gemaakt voor concrete projecten waarvoor wel al een plan
gemaakt is maar waarvan de activiteiten nog niet zijn begonnen c.q. zijn afgerond.
SPECIFICATIE LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2019
ABN Amro 134
ABN Amro spaarrekening
ING 993 spaarrek
ING 993 vermogensspaarrek
ING 230
ING 993
ING 230 spaarrek
TOTAAL
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0
0
3.498
4.942
59.409
270
135.635
203.754

31-12-2018
2.545
144.630
3.211
14.239
4.026
1.270
51.602
221.523

Toelichting op het financieel Jaarverslag
Giften en donaties
In 2019 is wederom 25.000 Euro ontvangen vanuit een vijfjarige schenkingsakte. Daarnaast mochten
we ook een legaat ontvangen van 32.202 Euro van een voormalig donateur van de stichting.
Besteed doelstelling
Specificatie van de gelden besteed aan verbouwingen:
Kangaroo room
Mens mess
Mukasa ward
Postnatal ward
Walkways
Wall fence
Abrahams house
Isolatiekamer kinderafdeling
TOTAAL

5.262
17.921
2.374
27.849
17.927
1.330
1.723
1.408
75.795

Overige baten en lasten
Alle inkomsten van de MSG worden na aftrek van wervingskosten en algemene kosten aangewend
voor projecten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding behalve een vergoeding voor gemaakte
onkosten.
Wervingskosten en algemene kosten
De totale kosten voor werving van baten bedroegen in 2019 1,6% van de totale inkomsten. De kosten
van beheer en administratie bedroegen 1,0% van de totale inkomsten.
De reserveringen zijn gedaan op basis van continuïteit.
Koen Vliegenthart RA, Penningmeester
februari 2020

Dakspanten Bethlehem
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Hoofdstuk 5 Projecten, Bedsponsorprogramma, Amputee-wheelchair fund, surgical fund,
proefproject Calebash Cisterne, Let the Children Live Project.
Inleiding
Begin 2019 werden alle projecten van 2018 met succes afgerond. Het ging om vier projecten: bouw
van een muur rond het huis van de MSI, renovatie van de afdeling Mukasa, aanbrengen van twee
isolatiekamers in de Kinderafdeling en totale renovatie van een stafhuis. MSG ontving een eindrapport
van alle projecten en een financieel rapportage waaruit bleek dat er van de vier projecten in totaal
18.000 Kwacha over was. Wij ontvingen ook een bedankbrief van de Senior Hospital Administrator
Fred Ntongwe waarin hij zijn grote waardering voor de steun van MSG uitsprak en zijn tevredenheid
met de gang van zaken van de projecten plus het resultaat.
Gezien deze zeer bevredigende gang van zaken is voor 2019 dezelfde procedure gevolgd voor
projecten in SFH ondersteund door MSG. Dat betekent dat SFH een prioriteitslijst opstelde voor
projecten met bijpassende begrotingen waaruit in goed overleg bepaald werd welke projecten in 2019
uitgevoerd zou worden. Vervolgens schreer SFH een aanbesteding uit voor deze projecten. Op basis
van de offertes werd voor elk project een aannemer uitgekozen waarmee een contract werd opgesteld
waarvan MSG een kopie ontving. Op basis van dit contract werd een MoU (Memorandum of
Understanding) door beide partijen ondertekend. Hierin worden het budget en de verwachte start- en
looptijd aangegeven, worden problemen genoemd die men bij de uitvoering zou kunnen ondervinden
maar geen sancties als het project pas na de genoemde datum afgerond is. Ook bij de projecten van
2019 werd weer een projectmanager met een technische achtergrond aangesteld, de heer Chungu
Mutale. Zijn salaris werd uit het projectgeld betaald.
Chungu rapporteerde ons zeer regelmatig over de voortgang van elk project Ook werden wij op de
hoogte gehouden over de financiële stand van zaken en tijdig gewaarschuwd als de voortgang zo was
dat volgens het tevoren afgesproken schema de volgende betaling diende te geschieden. Dit heeft
ertoe geleid dat alle projecten volgens plan afgerond zijn. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een
paar projecten veel hinder hebben onervonden van de zware regenval in november en december
waardoor flink wat vertraging opgetreden is.
Overkapping van een aantal looppaden
Het St. Francis Hospital bestaat uit een flink aantal lage gebouwen, een soort paviljoens, waarin de
verschillende afdelingen gehuisvest zijn (zie plattegrond ziekenhuis). Tussen deze gebouwen lopen
voetpaden van cement. Niet alle voetpaden zijn overdekt, wat in de droge tijd door de hitte, maar
vooral in de regentijd door de zware regenval grote problemen kan opleveren ( inclusief uitglijden met
brancards). Daarom wilde SFH graag dat het eerste project voor 2019 de overkapping van een flink
gedeelte van deze voetpaden zou zijn, met name het stuk van de hoofdingang naar de
radiodiagnostiek, het laatste stuk naar de polikliniek en het pad naar het mortuarium. De totale kosten
voor dit project bedroegen 267.500 Kwacha (17.500 euro). Tijdens de uitvoering is er nog een kleine
aanpassing op het project geweest: de overkapping van het gedeelte van de hoofdingang naar de
eerste afdelingen is vernieuwd omdat het dak niet stevig genoeg was en sommige palen verrot. De
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meerkosten hiervan zijn door SFH zelf gedragen. Op een aantal plaatsen zijn ook de scheuren in de
vloer hersteld waarvoor MSG 10.000 Kwacha extra heeft overgemaakt. Voor dit project is ook de
18.000 Kwacha gebruikt die overgebleven was uit de projecten van 2018. Het totale project was in
december 2019 klaar.

Looppaden tussen paviljoens
Renovatie kraamafdeling Bethlehem
Na het succes van de renovatie van de afdeling Mukasa vorig jaar wilde SFH graag weer een afdeling
gerenoveerd hebben, en wel Bethlehem, de Post-natal ward. Dit was echter wel een stuk
gecompliceerder omdat het asbest dak heel slecht was en volledig vernieuwd moest worden.
Bovendien kwam bij de voorbereiding bij ons bestuurslid Irene de Vries (die daar tot 4 jaar geleden
veel gewerkt heeft) het idee op om deze afdeling uit te breiden met een zgn. Kangaroo Room. Dit is
een kamer waarin de moeders met hun pasgeboren kinderen verblijven en hun kinderen op hun buik
dragen in een chitenge(doek). Uit onderzoek is gebleken dat dit veel bijdraagt aan de groei en
ontwikkeling van de pasgeborenen, vooral ook van te vroeg geboren kinderen. Natuurlijk kon dit niet
allemaal tegelijk gebeuren, dus leidde dit ertoe dat het project gesplitst is in drie afzonderlijke
deelprojecten die afzonderlijk aanbesteed werden.
Begonnen werd eind augustus met de totale vernieuwing van het dak. Omdat het oude dak uit asbest
bestond heeft MSG dringende adviezen gegeven over hoe te werken bij het afbreken van het oude
dak. Het nieuwe bestaat uit golfplaten. Dit onderdeel van het project kostte in totaal 151.000 Kwacha
(10.000 euro) en was begin december 2019 klaar.
Dezelfde aannemer kon begin november beginnen met de voorbereidingen van de aanbouw van de
Kangaroo Room omdat het aangrenzende gedeelte van het dak al klaar was. De bouw van de
Kangaroo Room verliep voorspoedig en was in februari 2020 klaar. Dit onderdeel van het project
kostte 96.000 Kwacha ( 6.400 euro).
Een andere aannemer was eind october gestart met de renovatie van de afdeling zelf. Eerst werden
de tussenmuren op de afdeling vernieuwd en hoger opgebouwd. Vervolgens kon een nieuwe terrazzo
vloer aangebracht worden, werden alle deuren vervangen, nieuwe ramen aangebracht en alle toiletten
en douches vernieuwd en betegeld. Ook kwamen er nieuwe stopcontacten. Ten slotte werd een nieuw
pvc plafond aangebracht en alle muren geschilderd. De totale kosten van dit deelproject bedroegen
318.000 Kwacha ( 21.000 euro). Het project was begin maart 2020 klaar.
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Kraamafdeling binnen en buiten

Minga Mission
In 2016 ontving MSG ruim € 13.000 van de Stichting Zomerconcert, Dit bedrag moest besteed worden
aan een project t.b.v. de patiëntenzorg in de Eastern Province, maar niet aan SFH. De suggestie was
dit te besteden aan Minga Mission Hospital, een ziekenhuis op ruim 100 km van Katete en een van de
verwijzende ziekenhuizen.
De bedoeling was dit geld te besteden aan de nieuwbouw van een OK voor de Verloskunde. Maar
aangezien dit project veel te duur bleek te zijn (ook als nog andere sponsors mee zouden kunnen
doen) is besloten te wachten met de besteding totdat een van de bestuursleden van MSG weer een
keer in Zambia is om dan samen met Sr. Asperanza, hoofd van dit ziekenhuis, te gaan bezien aan
welk plan wij kunnen bijdragen. Waarschijnlijk zal dit tweede helft 2020 zijn.
Totale nieuwbouw van een stafhuis
In het SFH werkt een groot aantal dokters tijdelijk, hetzij omdat ze uit Europa komen voor een paar
maanden tot een paar jaar, hetzij omdat het Zambiaanse dokters zijn die in het kader van hun
opleiding naar SFH komen of een tijdelijke aanstelling hebben. Deze medewerkers zijn essentieel voor
het functioneren van SFH. De huisvesting is vaak een probleem. Daarom wilde SFH graag dat Mens
Mess House, een huis waar een aantal jonge Zambiaanse dokters in wonen, vernieuwd werd. De
toestand van het huis was zodanig dat het helemaal afgebroken moest worden en er een volledig
nieuw huis voor in de plaats moest komen. Dit project startte half augustus met het afbreken van het
oude huis. Eind september werd begonnen met de fundering voor het nieuwe huis en vervolgens werd
het huis gebouwd. De uitvoering heeft veel last gehad van de zware regenval waardoor het pas in
maart 2020 afgerond kon worden. In totaal kostte dit project 300.000 Kwacha (20.000 euro).
.
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nieuwbouw stafhuis
Studie Namushi Kalumbi.
De MSG zegde medio 2017 toe om een tweejarige vervolgstudie tot kinderverpleegkundige te
financiën van Namushi Kalumbi. Zij is in september 2018 in Lilongwe begonnen. Het Kamuzi College
had helaas het schoolgeld in die tussentijd bijna verdubbeld, waardoor het gereserveerde bedrag eind
2019 niet toereikend is. Namushi rapporteert regelmatig, heeft goede studieresultaten en daarom
maakte de MSG eind november 2019 het restant van het gereserveerde bedrag naar het SFH over
om haar in staat te stellen verder te gaan. In 2020 zal het bestuur proberen een sponsor te vinden om
ook voor het laatste kwartaal te kunnen betalen.
Bedsponsorprogramma, Surgical Fund.
Als in voorgaande jaren had de MSG zeven bedsponsoren die per kwartaal een door een medewerker
van het SFH doorgestuurde rapportage ontvingen. In 2019 zijn geen goederen per container naar het
SFH verstuurd.
De MSG beheert nog € 2.787 voor chirurgische hulpmiddelen maar kreeg in 2019 geen verzoek om
geld over te maken naar het SFH.

Calebash Cisterne Project
De MSG startte in april 2019 een proefproject t.b.v. schoon drinkwater voor de omgeving van het SFH.
De benodigde middelen kwamen uit het gereserveerde bedrag voor sanitatie. De reis- en
verblijfkosten van twee gemeenteleden van de Burning Bush Kerk werden door de MSG betaald.
Robert Goma en Rodgers Banda leerden tijdens de training in Malawi van de heer Paul Akkermans
om een 5000 liter tank te bouwen. Deze tank wordt van lokaal verkrijgbare materialen op een
duurzame manier gebouwd. Door theorielessen leerden zij van de initiatiefnemer hoe zij daarna een
business op konden zetten. De MSG kreeg na afloop een uitgebreide rapportage , inclusief een
businessplan om het idee in Katete te implementeren. Zij bouwden twee van deze cisternes op grond
van de kerkgemeenschap en leidden in de praktijk twee vrouwen op. De MSG had € 750,-overgemaakt voor de bouw van deze cisternes en voor gereedschap van de leerlingen die vervolgens
een officieel certificaat kregen.
Dankzij speciaal voor dit project ontvangen donaties kon de penningmeester in december 2019
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nogmaals € 750,-- overmaken naar de rekening van de Burning Bush Kerk. Tot op heden zijn er
helaas geen Zambianen gevonden die interesse hebben om een dergelijke wateropslag naast hun
huis te laten bouwen. Het bestuur van de MSG heeft bewust gekozen voor een plek buiten het
ziekenhuisterrein. Zie verder www.degevuldewaterkruik.nl .

Let the children live project
Op 22 december 2019 is in St Francis’ Hospital een vierling ter wereld gekomen. De vier baby’s
werden via een keizersnede om 9.40 lokale tijd door een team van artsen gespecialiseerd in obstetrie
en gynaecologie succesvol ter wereld gebracht, terwijl kinderartsen stand-by stonden om de baby’s te
verzorgen. Onder de artsen waren vrijwilligers uit de UK. Er zijn drie meisjes geboren en een jongen.
Hun gewicht: 2400 g, 1800 g, 1780 g en 2000g.. De moeder is getrouwd en heeft drie andere
kinderen. Het gezin heeft geen eigen inkomen, zij verbouwen slechts gewassen voor eigen gebruik
(z.g. subsistence farming). Omdat het voor het gezin niet mogelijk is om voor de vier baby’s te zorgen,
is de MSG samen met de Friends of Katete en het s St Francis’ Hospital een fondswerfactie begonnen
‘Let the children live’. Een van de meisjes is inmiddels overleden maar de andere drie maken het
goed. De € 350, -- van Nederlandse donoren is inmiddels overgemaakt naar het SFH, Op de website
van het ziekenhuis www.supportstfrancishospital.org kunt u voortgangsrapportages lezen.

Ouders en hun vierling
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Orthopedisch instrumentmaker

Amputee-Wheelchair Fund
Eind 2019 had de MSG een saldo van € 3036 ,-- beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe rolstoelen
of voor hulpmiddelen voor patiënten die een prothese nodig hebben. De afgelopen jaren kregen wij
vanuit het SFH zelf geen vraag om geld beschikbaar te stellen.
Door de mini conferentie in Schotland ontstond een samenwerking tussen MSG en mevrouw Olivia
Giles als vertegenwoordiger van de 500 Miles Foundation. Zij betaalt al jaren het salaris van een
orthopedisch instrumentmaker om bestaande protheses te kunnen repareren en zo nodig aan te
passen. Ook de materialen daarvoor worden door haar stichting betaald. Nieuwe protheses werden tot
drie jaar geleden in Lusaka gemaakt in de Italian Clinic. Deze samenwerking stopte, in het
universiteitsziekenhuis zou dit wel mogelijk zijn maar mevrouw Giles was terughoudend om geld
rechtstreeks over te maken naar de kliniek. Patienten zijn niet in staat zelfstandig naar Lusaka te
reizen. De MSG heeft aangeboden om via haar penningmeester geld voor materialen over te maken
naar het SFH. Onze Stichting zal begin 2020 voor ruim € 400 aan gereedschappen inkopen voor de
orthopedische werkplaats die vervolgens per container naar Zambia verstuurd zullen worden. Vanuit
Cheshire Home in Chipata zullen 10 kinderen naar Lusaka gaan om daar één of twee protheses aan
te laten meten. De MSG zal de reiskosten voor deze kinderen samen met de begeleidende nonnen
betalen, zij zullen 14 dagen in het Cheshire Home in Lusaka kunnen logeren.

Leon Imandt, Arlet C. Splint-Keilman

16

17

