
De weg naar Phalombe - in het zuiden van Malawi tegen de grens met 
Mozambique - zit vol met kuilen, veroorzaakt door zware regenval.  
We rijden aan de voet van het imposante Mulanje gebergte: met een piek 
van drieduizend meter Malawi’s hoogste berg en geliefd voor toeristische 
bergsport. De omgeving is adembenemend mooi; de armoede om ons heen 
groot. De opgezwollen buikjes van de kleinsten duiden op te weinig en te 
eenzijdige voeding. Veel kinderen sabbelen op een maïskolf, het nationale 
voedsel. Negentig procent van de Malawianen woont op het platteland en is 
afhankelijk van de opbrengsten van kleinschalige landbouw. De oogsten in 

2005 zijn mislukt; de nieuwe oogst laat nog op zich wachten. Mensen zijn 
door hun voorraden en hun reserves heen.
Na anderhalf uur hobbelen, komen we aan in het Holy Family Mission 
Hospital in Phalombe, een streekziekenhuis met tweehonderd bedden dat 
met steun van Memisa zorg moet bieden aan vierhonderdduizend mensen. 
In deze omgeving zijn de gevolgen van de hongersnood pijnlijk zichtbaar. 
Moeders, liggend met hun zieke kinderen op bedden of zittend buiten op de 
veranda, kijken lusteloos voor zich uit. Ik maak kennis met de Nederlandse 
tropenarts Rutger Anten en zijn Malawiaanse collega-arts Ndiyudi Phiri. 

Memisa persvoorlichter Mariska Smolders bezocht enkele ziekenhuizen en een 

thuiszorgproject voor aids-patiënten in Malawi. Ze zag de desastreuze effecten van 

ondervoeding en aids en raakte onder de indruk van lokale helden die zich ondanks  

eigen zorgen inzetten voor hun medemens. 
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Malawi
Bevolking doorbreekt zélf neerwaartse 
spiraal in gezondheidszorg

Feiten en cijfers 
Malawi
• opp: 118.000 km2 (3,5 x Nederland)

• Hoofdstad: Lilongwe

• Inwonertal: 12,9 miljoen

• Levensverwachting: 39,6 (vrouwen), 39,8 

(mannen)

• Toegang tot veilig drinkwater: 67% 

• ondergewicht bij kinderen onder 5 jaar: 

22%

• Toegang tot essentiële medicijnen: 0-49%

• Hiv/aids-prevalentie: 14,2 % van de  

volwassenen

 Bron: Ministerie van  Buitenlandse Zaken

Foto linksboven: Thuiszorgvrijwilligsters 

Josephine Madede en Cecilia Malombe.

Foto boven: Memisa persvoorlichter Mariska 

Smolders in gesprek met patiënt van het Holy 

Mission Hospital.  

Foto linkerpagina: Memisa arts Nicole van 

Os aan het werk in St. Joseph’s Hospital in 

Blantyre.



Tijdens hun ronde door het ziekenhuis stuiten we op een baby van wie de 
huid heeft losgelaten. Het lijken net ernstige brandwonden. Het beeld is zo 
afschuwelijk dat het nog lang op mijn netvlies zal blijven. Voor de artsen is 
dit de dagelijkse realiteit. Ndiyudi legt uit dat er bij dit kindje vocht onder 
de huid is ontstaan waardoor de opperhuid loslaat. De kinderen hebben 
te weinig eiwitten en andere bouwstoffen binnengekregen. Vaak zijn de 
moeders ook ondervoed, waardoor de moedermelk niet toereikend is. ‘We 
geven deze baby’s en de moeders bijvoeding, vitamines en antibiotica, maar 
het duurt meestal maanden voordat ze weer opgeknapt zijn. En dan nog 
hebben deze kinderen maar een overlevingskans van vijftig procent. In de 
helft van de gevallen is het leed al geschied; de bankrekening is op.’ 
Bijkomend probleem is het gebrek aan schoon drinkwater in veel 
plattelandsgebieden. Kinderen krijgen daardoor diarree waardoor ze nog 
ernstiger ondervoed raken. Het is de vicieuze cirkel van armoede waar 
niet aan valt te ontsnappen, denk ik bij mezelf. Dat maakt het allemaal zo 
uitzichtloos. Ik heb grote bewondering voor het ziekenhuispersoneel dat in 
deze trieste realiteit haar best doet de patiënten zo goed mogelijk te helpen. 

Broeder Henk Een dag later ben ik uitgenodigd bij broeder Henk 
van Heck (77) in het Chiradzulu district, een uurtje rijden vanaf Blantyre, 
de voormalige hoofdstad van Malawi waar ik verblijf. In Nederland werkte 
broeder Henk jarenlang in het doven- en blindenonderwijs, het werkterrein 
van de Broeders van Maastricht. Ruim 25 jaar geleden, in 1980, kwam hij 
naar Malawi. ‘Doven en blinden werden hier als debielen beschouwd en 
weggestopt. Door ze onderwijs aan te bieden is er veel veranderd.’ 
Toen de gevolgen van de aids-epidemie in de jaren negentig zichtbaar 
werden, besloot broeder Henk een thuiszorgprogramma voor aids-patiënten 

op te zetten. ‘Ik kwam veel in de dorpen en zag de mensonwaardige manier 
waarop aids-patiënten aan hun einde kwamen. Ze lagen letterlijk weg te 
kwijnen in hun hutjes en er werd nauwelijks nog naar ze om gekeken.’ 
Hij trommelde enkele vrouwen bij elkaar die bereid waren vrijwillig mee 
te werken aan een thuiszorgprogramma. Inmiddels heeft hij 34 vrouwen 
en twee mannen om zich heen verzameld die met steun van Memisa in 

27 dorpen families met aids-patiënten bezoeken. Ze houden de situatie 
van de patiënten in de gaten, zorgen dat er vervoer wordt geregeld 
naar het ziekenhuis en dat ze aids-remmers krijgen. Ook steunt het 
thuiszorgprogramma een weeshuis met twaalfhonderd aids-wezen.  
Broeder Henk: ‘We proberen al die kinderen naar school te laten gaan. Ook 
al stelt het onderwijs niet zoveel voor, ze zijn dan in ieder geval vier jaar 
van de straat. Als ze zich vervelen, gaat het mis. ‘Roaming around, getting 
drunk, getting stupid, getting aids’, zeg ik altijd. Ook het ontbreken van 
perspectief werkt aids in de hand.’

Solidariteit met de zieken Ik ontmoet twee vrijwilligsters, 
Cecilia Malombe en Josephine Madede. Cecilia heeft zelf negen kinderen 
in de leeftijd van tien tot dertig jaar. Die onderhoudt ze met een eigen 
moestuin en met de handel in kippen. Haar man woont niet meer bij haar. 
Ze is gemiddeld twee dagen per week bezig voor de thuiszorg. Ik bewonder 
haar omdat ze zoveel tijd vrijmaakt voor anderen, terwijl ze zelf voldoende 
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aan haar hoofd heeft. Voor Cecilia is het de normaalste zaak van de wereld. 
‘Ik doe dit werk uit solidariteit met de zieken. Als ik zelf ziek zou zijn, zou ik 
er ook op rekenen dat anderen me helpen.’ 
Gezamenlijk lopen we door maïsvelden, langs hutten met kleine moestuintjes 
en een enkele verdwaalde kip. In één van de hutjes treffen we de 61-jarige 
Florence Makanga. Ondersteund door familieleden strompelt ze de hut uit 
om onder het rieten afdak op enkele kussens weer neer te strijken. Ze is 
doodziek en graatmager. Ze heeft geen geld voor het ziekenhuis. Broeder 
Henk geeft de familie een briefje mee waarop staat dat de vrouw geholpen 
moet worden en dat broeder Henk garant staat voor tweehonderd kwacha. 

‘Als ze over dat bedrag heengaan, moeten ze het zelf betalen. Op die manier 
dwing ik de familie zelf verantwoordelijkheid te nemen en voor haar te 
zorgen. Het komt namelijk nog wel eens voor dat het geld aan andere zaken 
wordt besteed. Begrijpelijk, in deze armoede, maar dan heeft geld geven 
geen zin.’
Of hij nooit cynisch en boos wordt in deze ellende, vraag ik broeder Henk. 
Verbaasd roept hij: ‘Cynisch? Ik? Ik word cynisch als ik in Nederland ben! 
Daar zie ik niemand lachen. Hier zijn de mensen al tevreden als ze één keer 
per dag te eten krijgen!’ 

Kennisoverdracht Memisa werkt al decennialang in Malawi. 
Lag de nadruk voorheen op het uitzenden van Nederlandse artsen, 

In Nederland zie ik niemand meer 
lachen, hier wel!

Geschiedenis Malawi
• Malawi ontleent zijn naam aan het prekoloniale rijk Maravi, dat ooit tot 

ver over de grenzen van het huidige Malawi reikte.

• eind 19e eeuw werd het land, toen Nyasaland geheten, Brits protectoraat.

• In de periode 1964 (onafhankelijkheidsverklaring) – 1994  is het  poli-

tieke leven in Malawi sterk gedomineerd door de persoon van 

 Dr. Hastings Kamuzu Banda.

• In 1962 werd Dr. Hastings Kamuzu Banda benoemd tot Minister-

President en twee jaar later, na het uitroepen van de Republiek binnen 

het Gemenebest, tot President.

• In de loop der jaren ontwikkelde het regime zich meer en meer tot een 

autoritair en dictatoriaal bewind dat geen oppositie duldde.

• eind jaren tachtig groeide bij veel Malawianen de weerstand tegen het 

regime van Banda vanwege o.a de grote economische ongelijkheid.

• Met steun van de kerken en donoren groeide de oppositie tegen de 

President. De katholieke bisschoppen veroordeelden in 1992 voor het 

eerst in het openbaar de mensenrechtenschendingen.

• Aan het eind van dat jaar werd een referendum gehouden over het par-

tijenstelsel, waarbij de meerderheid voor een meerpartijensysteem koos. 

• Als ‘vertrekpunt’ voor het huidige Malawi kan 1994 gehanteerd wor-

den, het jaar waarin na ordelijk verlopen verkiezingen Banda tot aftre-

den werd gedwongen. 

• Het land is erin geslaagd in slechts tien jaar een redelijk functionerend 

politiek systeem van de grond te krijgen.

• Zowel in 1994 als in 1999 won het United Democratic front (UDf) de 

nationale verkiezingen onder aanvoering van Bakili Muluzi.

• In mei 2004 werd Mutharika tot president verkozen. 

• Sindsdien voert hij een beleid dat tot doel heeft door middel van econo-

mische hervormingen en corruptiebestrijding het vertrouwen van  

donoren terug te winnen en armoedebestrijding en economische groei 

na te streven. 

• een voedselcrisis en politiek conflict met voormalig president Muluzi 

bedreigen echter deze ambities.

  

 Bron: Ministerie van  Buitenlandse Zaken

Broeder Henk van Heck op zijn dagelijkse ronde door de dorpen.

Als ik zelf ziek zou zijn, zou ik er ook  
op rekenen dat anderen me helpen.
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