
 

 

Het jaar 2018 is alweer voorbij en 2019 is alweer twee maanden oud. Hoogste tijd voor een 

jaarverslag van 2018. Ons mooie werk mocht, ondanks ons drukke privé leven, en dus dankzij een 

goede veldwerker en een gedreven medisch team, doorgaan. Vele giften kwamen binnen en dit geld 

heeft via onze verschillende projecten veel kinderen en mensen mogen bereiken.  

Mobiele klinieken 

De maandelijkse mobiele kliniek werd ook in 2018 weer druk bezocht. In 2018 hebben we onze 

mobiele kliniek maar op 1 locatie gedraaid, namelijk in Machinjiri, Blantyre.  Ons team van 

vrijwilligers werkte hard om iedereen te kunnen helpen. Gemiddeld bezochten 130 patiënten onze 

kliniek elke maand.  

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de behandelingen in 2018 

 Kinderen en volwassenen 2017 2018 

 Malaria test / Malaria behandeling 242/122 82/20 

 Diarree behandeling 145 99 

 Buikpijn  97 54 

 Huid probleem 305 263 

 Oog zalf 63 92 

 Oordruppels 17 13 

 Multivitamines, ijzer en Vit B 42 68 

 Bloeddruk behandeling 399 365 

 Maagproblemen - tabletten 118 146 

 Gewrichtspijn, rugpijn - pijnstilling 447 381 

 Astma 34 82 

 Longontsteking   115 

 Antibiotica kuur 229 42 

 Urineweg infectie  14 

 Keelontsteking  14 

 Overige behandelingen; 
Bijv: zwangerschapstest, wondverzorging, 
hoofdpijn etc 

52 26 

 Doorverwijzing ziekenhuis 35 27 

 

Totaal aantal behandelingen and doorverwijzingen: 1821!  

De eerste 5 maanden van 2017 draaide we 2 mobiele klinieken per maand, dit verklaart de lagere 

aantallen in 2018. 

  



Bomen project 

Begin 2018 hebben we opnieuw bomen geplant. Helaas door tegenvallende regenval en hitte en 

droogte heeft het grootste deel van deze bomen het niet overleefd. De bomen die het wel overleefd 

hebben, zijn sterk en groeien goed. 

Voedselhulp Nov  – Dec 2018 

Door een tegenvallende oogst begin 2018 hebben we eind 2018 103  families kunnen ondersteunen 

met voedselhulp in afwachting van de nieuwe oogst in Maart 2019. 

Zaden en kunstmest Project 

Eind 2018 hebben we opnieuw een zaden en kunstmest project uitgevoerd.  Met het zaden en 

kunstmest project hebben we dit keer 302 families kunnen bereiken. Het zaad en de kunstmest 

werden tegen gesubsidieerd bedrag aangeboden. Voor de zaden betaalden de mensen 50% en wij de 

andere 50% en voor het kunstmest waren de kosten 40% voor de mensen en 60% voor ons. 

Daarnaast werden de mensen gestimuleerd om de Farming Gods Way methode in praktijk te 

brengen en in plaats van kunstmest ook compost te maken en te gebruiken. 

Onderwijs  

In October 2018 hebben we schoolgeld voor 42 basisschool kinderen en 5 studenten in het 

voortgezet onderwijs kunnen betalen. De overheid vraagt een kleine bijdrage per kind, maar 

sommige (groot)ouders kunnen deze kleine bijdrage niet betalen. Naast schoolgeld hebben deze 

kinderen ook een schooluniform, en schriften, pennen en potloden ontvangen. 

Life stock project 

Het lifestock project was (financieel gezien) een eenmalig project in 2017, maar rolt nog steeds door. 

Eind 2018 hebben 207 families kippen ontvangen, 21 families hebben een geit ontvangen en 32 

families hebben een varken ontvangen.  

Bij de start van het project in november 2017 werden 20 families voorzien van een varken, 14 

families voorzien van een geit en 150 families ontvingen een kip.  

En dit blijft doorrollen tot dat iedereen in de Chilaweni gemeente voorzien is. 

Visdam project 

Dit project werd gestart in 2018. Helaas nadat de dam geïnspecteerd was en de nodige aanpassingen 

waren verricht, bleek het waterniveau te laag om de vissen in de dam te kunnen plaatsen. Dit project 

wordt dus afgerond aan het eind van het regenseizoen begin 2019. 

 

Hartelijk dank voor uw giften, bemoedigingen en gebed in 2018! 

Kenneth, Margreet, Zarah & Amayah Mbendera 
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