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Nieuwsbrief Nr 27 
Door Jacqueline Kouwenhoven 

 

Sinds 2005 is het Eva Demaya Centrum, hier in het noorden van Malawi, actief op het gebied van 

HIV/AIDS voorlichting. De situatie rondom AIDS was toentertijd wanhopig. Dagelijks stierven er 

mensen aan deze ziekte. Er waren vanuit de overheid nauwelijks medicijnen beschikbaar voor de 

gewone mensen. Er was een enorm taboe om over de ziekte te praten en degenen die ziek waren 

werden door iedereen geschuwd. Dit alles betekende voor de mensen in de dorpen dat als men eenmaal 

ziek was met AIDS men stierf.  

 

In 2005 kwam er een vrouw op leeftijd, Witness 

Nkhonjera, naar het Centrum en vertelde ons haar 

verhaal. Haar man was een jaar ervoor overleden en zij 

zorgde alleen voor haar vijf kinderen. Ondanks het 

sterke taboe had zij de moed om te zeggen dat hij aan 

AIDS was overleden. Ze vertelde ook dat zij zichzelf 

had laten testen, hetgeen evenmin gewoonlijk was. Ze 

kwam er openlijk voor uit dat zij HIV positief was, 

oftewel dat ze besmet was met het AIDS virus. Dit was 

in die dagen echt ongekend, ervoor uitkomen HIV 

positief te zijn. We realiseerden ons allen dat we met 

een zeer dappere vrouw te maken hadden. Verder 

vertelde Witness dat ze de mogelijkheid had gehad 

naar het ziekenhuis in de stad af te reizen om AIDS 

remmende middelen te verkrijgen en dat dit de rede 

was dat ze nog in leven was. Tenslotte vertelde ze dat 

ze haar verhaal met anderen wilde delen, dat ze 

anderen wilde aansporen zich ook te laten testen en dat 

mensen zich moesten inspannen om AIDS remmende 

medicijnen voorgeschreven te krijgen omdat deze 

konden helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENKELE CIJFERS JAAROVERZICHT 2012 

* Behandelde patiënten in de polikliniek: 5626 

* Aantal bevallingen: 95 

* 215 Vrouwen kwamen voor zwangerschapscontrole 

* Homeopathische behandelde patiënten: 6123 

* 9 homeopathische gezondheidswerkers werken in 

de dorpen en hebben ruim 3285 patiënten 

behandeld 

* Iedere maand zijn er gemiddeld rond de 45 

kinderen gevaccineerd  

* 851 Cliënten zijn geholpen met geboorteplanning  

* Aan 89 mensen is een microkrediet verleend in de 

vorm van kunstmest 

* Voor de koude periode juli/augustus hebben 100 

weeskinderen een deken ontvangen 

* Voor 35 weesjongeren is schoolgeld betaald voor 

de middelbare school 

* 10 Weesjongeren hebben na zes maanden een 

beroepstraining afgerond als kleermaakster, 

timmerman, tinsmid en fietsenmaker 

* 5 Scholen zijn geassisteerd met het repareren 

van de daken 

* Op 3 verschillende plaatsen zijn kleine bruggen 

gebouwd voor de mensen 

* 204 Brandhoutbesparende fornuizen zijn 

gebouwd bij mensen thuis in de dorpen 

* 7 Mensen zijn opgeleid in het bouwen van 

brandhoutbesparende fornuizen 

* Op de kleuterschool ontvingen gemiddeld 49 

kinderen iedere dag pap of fruit; 16 van hen zijn 

weeskinderen 

* 304 mensen gebruikten de lokale bibliotheek 

* Het centrum heeft een aantal Eva Demaya sport 

competities georganiseerd waaraan 52 teams 

deelnamen 

* In 2012 heeft het Centrum aan 62 mensen 

werkgelegenheid geboden (22 vrouwen en 40 

mannen) 

 

De drie HIV/AIDS voorlichters voor de AIDS kliniek 

op het Centrum; Witness is de vrouw in het midden. 
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En zo begonnen we in 2005 met het HIV/AIDS voorlichting programma. We kochten een fiets voor 

Witness en drie dagen in de week ging zij naar dorpen in de omgeving. De lichamelijke inspanning 

kostte Witness veel moeite. De wegen zijn van zand, de zon is heet en ze fietste soms meer dan dertig 

kilometer per dag. In de dorpen riep Witness een aantal mensen bij elkaar en vertelde haar verhaal. Het 

is niet te beschrijven hoeveel moed deze vrouw getoond heeft om iedere keer weer ten overstaan van 

vreemden te vertellen dat haar man was overleden aan AIDS, dat zij zich had laten testen, dat ze HIV 

positief was en dat ze medicijnen slikte. Zij heeft haar naam Witness, dat ‘getuigen’ betekent, eer aan 

gedaan! 

 

Sindsdien is het ‘getuigen’ van Witness 

uitgegroeid tot een professioneel voorlichtings-

programma. Twee dagen in de week gaan drie 

HIV/AIDS voorlichters in hun uniform, maar nog 

wel op de fiets, naar de dorpen. Daar bespreken 

zij met de bijeengekomen groepen alles op het 

gebied van HIV en AIDS: hoe men de ziekte kan 

voorkomen, het bet belang van het testen, welke 

medicijnen er beschikbaar zijn en waar men deze 

kan krijgen en hoe men voor zichzelf kan zorgen 

wanneer men HIV positief is. Daarna krijgen de 

mensen de mogelijkheid zich daar in het dorp te 

laten testen. Wanneer men hiervoor kiest dan 

worden de mensen voor en na het testen 

gecounseld.  

 

Een keer per week gaan de drie voorlichters met de auto naar verder gelegen dorpen en hebben daar 

bijeenkomsten met supportgroepen van mensen die ervoor uitkomen HIV positief te zijn. Een 

supportgroep telt gemiddeld twintig leden en deze mensen steunen elkaar om hun situatie zo dragelijk 

mogelijk te maken; de meeste van hen zijn weduwe of weduwnaar. De voorlichters bespreken met hen 

alles dat hen bezig houdt en geven met name voorlichting op het gebied van voeding en het voorkomen 

van besmetting. Groepsleden die ondervoed zijn ontvangen een voedselpakket.  

 

En sinds 2005 is er nog meer veranderd. Het is voor 

mensen mogelijk zich op het Centrum te laten testen 

in het daarvoor ingerichte laboratorium. Zwangere 

vrouwen worden in de kraamkliniek tijdens de 

zwangerschapscontrole of voor de bevalling getest. 

En sinds 2011 beschikt het Centrum over een kleine 

kliniek waar eenmaal per week patiënten de AIDS 

remmende medicijnen kunnen verkrijgen. Deze 

medicijnen hebben echter bijwerkingen en veel 

mensen lijden hieronder. Het Centrum heeft de 

beschikking over een homeopathisch middel dat de 

bijwerkingen en de ziekte symptomen verlicht. 

Hiermee zijn de mensen enorm geholpen en kunnen 

een volwaardig leven leiden. Witness zelf is hier een 

sprekend voorbeeld van. Met behulp van de 

medicijnen en het middel leeft zij een actief en 

gezond leven hoewel al acht jaar geleden vastgesteld 

werd dat zij HIV positief is. 

 

De vooruitgang die gemaakt is met de AIDS epidemie is bemoedigend en hoopgevend. Toch is er nog 

veel werk te doen. Het aantal nieuwe besmettingen met het AIDS virus ligt in Malawi rond de 

zeventigduizend gevallen per jaar. Er zijn ook nog mensen die zich uit angst of schaamte niet laten 

HIV/AIDS voorlichting in de dorpen 

GETALLEN VAN HET HIV/AIDS 

PROGRAMMA IN 2012 

 Aantal bezochte dorpen: 90 

 Mensen aanwezig tijdens de 

voorlichtingsbijeenkomsten: 1350 

 Aantal bezochte supportgroepen: 31 (met 

630 leden) 

 Getest in de dorpen: 603 mensen (waarvan 

96 zwangere vrouwen) 

 Getest op het Centrum: 1867 mensen 

(waarvan 163 zwangere vrouwen) 

 Van de geteste mensen waren 76 HIV 

positief. 

 Voorgeschreven homeopathisch middel: 

1985 

 AIDS remmende medicijnen: 71 patiënten 

geregistreerd en 336 behandelingen 

 Uitgereikte voedingspakketten: 2256 
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VANUIT HET BESTUUR: 

Acceptgiro actie. 

Ieder voorjaar ontvangt u van ons een acceptgiro. Bij de digitale 
nieuwsbrief is dit voor ons helaas niet mogelijk.  Voor diegenen die 
de nieuwsbrief zo ontvangen, mogen dit bericht als oproep 
beschouwen. We hopen dat u weer een bijdrage wilt doen.  Eén ding 

is zeker: u heeft hierboven van Jacqueline gelezen dat uw bijdrage 

goed besteed is.  Alvast bedankt.  

 

 

VANUIT HET BESTUUR: 

Wandelen  

Ook zo’n  zin in het voorjaar? Weer 

naar buiten toe?  Wandel met ons mee 

door het mooie Westland op 16 maart 

2013. Dat laat je toch “niet lopen’ ? 

z.o.z.  

HOORT ZEGT HET VOORT!!! 

VANUIT HET BESTUUR: 

Receptie 
Jacqueline in Nederland: wilt u van haar zelf 

horen hoe het er in Malawi aan toe gaat, dan komt 

u toch zeker naar de receptie! 

Wanneer: 

16 maart 2013 

Waar: 

Harteveldlaan 6 

2675 LE Honselersdijk. 

Aanvang:16.00 uur 

 

 

testen of niet willen erkennen dat ze AIDS hebben. De allerarmsten hebben vaak niet de mogelijkheid 

om naar een kliniek, gezondheidscentrum of ziekenhuis te gaan.  

En gebrek aan voldoende, volwaardige voeding verergert de 

lichamelijke aftakeling die de ziekte veroorzaakt. Op deze 

manier sterven er helaas nog steeds mensen aan AIDS.  

 

Zolang er nog steeds nieuwe gevallen van AIDS zijn, zolang 

niet iedereen toegang heeft tot testen en behandeling, niet 

iedereen over voldoende voedsel beschikt en er nog mensen 

sterven aan deze ziekte blijven wij ons vanuit het Centrum 

voor deze mensen inzetten. Want Witness geeft ons hiertoe de 

moed! 

 

Malawi 

          Maart 2013 

 
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEDANKT  

Dit keer wil ik jullie allen vooral 

bedanken namens alle AIDS patiënten 

die geholpen worden door het werk van 

Centrum. Iedere dag opnieuw komen er 

patiënten naar de kliniek waarvan er 

velen HIV positief zijn of helaas al ziek 

zijn met AIDS. In de vorm van testen, 

counseling, voorlichting, medicijnen en 

voeding worden zij geholpen en wordt 

hun leven verlengd en verbeterd. Dit 

alles is mogelijk door de financiële steun 

die we vanuit Nederland van jullie 

ontvangen. Hiervoor, en voor de steun 

voor al het andere werk, bedank ik jullie 

oprecht van harte!  

 

RECEPTIE 

Eind februari kom ik voor drie weken naar 

Nederland. Naast de mogelijkheid om weer 

eens heerlijk te eten en inkopen te doen, is 

het vooral een goede gelegenheid om zoveel 

mogelijk mensen te zien! Van de Stichting 

heb ik gehoord dat er hiertoe op zaterdag 16 

maart een receptie georganiseerd wordt. Ik 

kijk er echt naar uit om velen van jullie daar 

te ontmoeten! Het zal ons de gelegenheid 

geven elkaar persoonlijk te spreken; ook zal 

ik weer over het werk van het Centrum hier 

in Malawi vertellen. Hopelijk dus tot ziens op 

16 maart! 

 

Witness, vooraan, op dorpsbezoek 
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