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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

Het jaar 2021 was een bewogen jaar op het Centrum, 
Covid en Malaria moesten het hoofd worden geboden 
en anderzijds was er reden voor vreugde en 
dankbaarheid rond het 20jarigbestaan van het 
Centrum. In deze nieuwsbrief vertelt Jacqueline aan 
haar trouwe lezers dat er in de tussentijd ook hard is 
gewerkt aan de toekomst van het Centrum als een 
belangrijk baken voor gezondheidszorg en ook voor 
onderwijsondersteuning voor de bevolking van Rumphi 
west. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

Toekomstplan van het Eva Demaya 
Centrum  
door Jacqueline 

Na ruim 20 jaar is voor ons hier in Malawi nu toch echt 
de tijd aangebroken om te kijken wie het werk van het 
Eva Demaya Centrum in de toekomst voort kan zetten. 
Met deze taak zijn we als management van het 
Centrum het gehele afgelopen jaar intensief bezig 
geweest en hebben naar alle beschikbare opties 
gekeken. Het was geen eenvoudige opgave omdat we 
natuurlijk zochten naar personen waarop we kunnen 
vertrouwen dat zij het werk van het Centrum voort 
zullen zetten met onze visie. Het is dan ook met 
oprechte vreugde dat wij in deze nieuwsbrief aan jullie 
de mensen kunnen voorstellen die in de toekomst het 
werk van het Eva Demaya Centrum zullen voortzetten. 

Dr. Douglas Lungu

Douglas Lungu is een vooraanstaande Malawische arts 
die een aanzienlijke carrière heeft gemaakt hier in 
Malawi.  Hij is geboren in 1966 in een klein dorp in het 
noorden van Malawi, is getrouwd met Florence, een 
verpleegkundige en samen hebben zij twee volwassen 
kinderen.  
Na zijn artsen opleiding heeft Dr Lungu in 
overheidsziekenhuizen gewerkt in zowel het klinische 
als bestuurlijke domein. In 1996 is hij begonnen aan 

zijn specialisatie als chirurg in Zuid-Afrika. Daarna 
heeft hij, terug in Malawi, voor enkele internationale 
organisaties gewerkt in leidinggevende en adviserende 
functies. Van 2007 tot 2018 is hij directeur geweest 
van een groot academisch ziekenhuis in de hoofdstad 
Lilongwe. Momenteel is hij oprichter en directeur van 
een middelgroot ziekenhuis in Mzuzu, de belangrijkste 
stad in het noorden van Malawi. 
Dr Lungu is, naast zijn uitgebreide bestuurlijke functies 
ook altijd actief gebleven als behandelend arts en 
chirurg. Tevens heeft hij een grote interesse in 
preventieve en rurale  gezondheidszorg. Het is vanuit 
deze interesse dat hij openstaat voor de mogelijkheid 
het Centrum voort te zetten. Hij heeft het werk van het 
Eva Demaya Centrum altijd met belangstelling gevolgd. 
Door zijn uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg in 
Malawi, zijn inzicht in het functioneren van de 
Malawische overheid, internationale 
ontwikkelingsorganisaties en zijn persoonlijke ervaring 
met het dagelijkse leven in de dorpen heeft hij een 
goed begrip voor de visie en manier van werken van 
het Centrum. 
In de loop van zijn carrière is Douglas Lungu 
regelmatig in het buitenland geweest en heeft 
meerdere studies buiten Malawi gevolgd. Ook heeft hij 
meer dan eens posities aangeboden gekregen door 
ziekenhuizen en universiteiten in het buitenland. Hij 
heeft er echter doelbewust voor gekozen om in Malawi 
te blijven wonen en werken omdat hij �zijn thuisland 
wil bijstaan verder te ontwikkelen�. Hij is hiertoe 
gemotiveerd vanuit een christelijke visie op het leven. 
Verder kennen John en ik Dr Lungu al meerdere jaren 
persoonlijk als een vriendelijk, integer mens met wie 
het een waar plezier is samen te werken. 

Sr Yung Sim Baek 

Yung Sim Baek is een Zuid-Koreaanse verpleegkundige 
werkzaam in Malawi sinds 1993. Zij heeft in de vele 
jaren hier in Malawi eerst een rurale kliniek opgezet en, 
toen deze goed functioneerde, werd zij gevraagd een 
academisch ziekenhuis te bouwen en op te zetten in de 
hoofdstad van Lilongwe. Het Dayang Luke ziekenhuis 
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dat zij opgericht heeft, is uitgegroeid tot een groot 
opleidingsziekenhuis dat landelijk bekend is en een 
belangrijke functie heeft in de gezondheidszorg voor 
Malawi.  
Sr Baek kent Dr Lungu sinds 2005, toen hij directeur 
werd van het door haar opgezette Dayang Luke 
opleidingsziekenhuis. Vier jaar geleden besloot Dr 
Lungu zijn eigen ziekenhuis te stichten en vestigde zich 
daarvoor in Mzuzu. Na twintig jaar in de hoofdstad 
gewerkt te hebben besloot Sr Baek, in overleg met de 
donors van het ziekenhuis, het goed functionerende 
medisch centrum achter zich te laten en eveneens naar 
het noorden van Malawi te verhuizen. Hier, niet ver van 
het Eva Demaya Centrum is zij begonnen met het 
oprichten van een nationale middelbare school voor 
meisjes. En het is door dit aanmerkelijke project dat ik 
Yung Sim Baek hebben leren kennen. 
Sr Baek is geboren in 1962 en is ongetrouwd. De 
mensen noemen haar �sister� (zuster) uit respect voor 
haar enorme inzet als verpleegkundige. Als oprichtster 
van het Dayang Luke ziekenhuis is zij zeer bekend in 
Malawi. Yung Sim is een zeer gedreven vrouw met een 
grote, warme betrokkenheid bij de Malawische 
bevolking.  

Samenwerkingsverband 
Enkele maanden geleden zijn wij, het Eva Demaya 
Centrum, Dr. Lungu en Sr Baek een 
samenwerkingsverband aangegaan om de toekomst 
van het Centrum veilig te stellen. Sr Baek heeft haar 
intrek genomen op het Centrum en werkt hard aan de 
bouw en vestiging van de nieuwe nationale school.  
In de komende tijd zullen we zoveel mogelijk met 
elkaar samenwerken zodat Dr Lungu en Sr Baek zich 
volledig kunnen oriënteren op het werk van het Eva 
Demaya Centrum. Wanneer de tijd rijp is zal ik 
aftreden als directeur van het Centrum en mijn functie 
overgeven aan Dr Lungu. De fondsen voor het Eva 
Demaya Centrum zullen door Sr Baek geworven 
worden.  

Covid  
door Jacqueline 

Het Omicronvirus heeft natuurlijk ook hier in Malawi de 
afgelopen maanden de ronde gedaan. Enorm veel 
mensen zijn er ziek van geworden, maar gelukkig zijn 
er niet veel mensen aan overleden. Het virus is nu op 
de terugtocht en het openbare leven is nagenoeg zoals 
voor de Covid-pandemie.  
Het Eva Demaya Centrum heeft een belangrijke rol 
vervult in de behandeling, vaccinaties en preventie van 
Covid. 

            De medische medewerkers van de Eva Demaya kliniek 

Het medisch personeel van de kliniek heeft zich enorm 
hard ingezet en is een grote steun geweest voor de 
bevolking. Het management en administratie team van 
het Centrum heeft door de hele periode heen ervoor 
gezorgd dat er altijd voldoende beschermend materiaal 
was voor de medewerkers en alle nodige medicijnen 
voor de patiënten. Het is een prestatie waar we met 
voldoening op terug kunnen kijken.   

Voedselhulp  
door Jacqueline 

         Twee moeders ontvangen melk voor hun baby�s 

In de kliniek van het Centrum komen regelmatig 
patiënten die ondervoed zijn. De oorzaak hiervan kan 
zijn een chronische ziekte, zoals aids, of een acute 
ziekte met sterk gewichtsverlies, zoals malaria, diarree 
of longontsteking. Een andere oorzaak is een langdurig 
eenzijdig dieet dat leidt tot ondervoeding. Het 
overwegende probleem echter is dat nog steeds een 
deel van de mensen thuis te weinig voedsel tot hun 
beschikking hebben. Vooral in de maanden januari tot 
april, voordat de nieuwe oogst van voedselgewassen 
beschikbaar is, is ondervoeding een frequente 
aandoening. Om al deze kinderen en zieke volwassenen 
bij te staan, en om hun genezing te bevorderen, 
hebben we voor hen voedselpakketten en melkpoeder 
beschikbaar in de kliniek.    
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Bedankt 
door Jacqueline 

Namens de duizenden mensen die in het afgelopen jaar 
door de gezondheidsdiensten van het Centrum 
geholpen zijn, namens allen die tegen Covid 
gevaccineerd zijn, namens de ernstig zieke patiënten 
die met voedselpakketten gesteund zijn en namens de 
ondervoede kinderen die melk ontvangen hebben onze 
hartelijke dank voor jullie steun. Ook de medewerkers 
van het Centrum en met name het medisch personeel 
zijn dankbaar dat zij goed beschermd hun werk hebben 
kunnen doen tijdens de Covid pandemie. Het Eva 
Demaya Centrum blijft dankzij jullie een onmisbare rol 
spelen in het welzijn van de mensen hier in het 
noorden van Malawi!  

Enkele cijfers over het jaar 2021 

Gezondheidszorg en preventie 2021 
Aantal behandelde patiënten in de polikliniek  7.900 
Aantal uitgevoerde malariatests 2538 
Aantal bevallingen in de kliniek 56 
Aantal zwangerschapscontroles en postnatale 
controles 

216 

Aantal gevaccineerde kinderen  324 
Aantal patiënten in behandeling voor hiv/aids in 
de aids-kliniek   

495 

Aantal uitgevoerde hiv/aids tests (inclusief 
zwangeren) 

627 

Procenten hiv negatief getest  96,4% 
Aantal consults in het kader van gezinsplanning 1671 
Aantal homeopathische behandelde patiënten op 
het Centrum 

1420 

Aantal homeopathische behandelde patiënten in 
de dorpen  

3166 

Aantal uitgedeelde voedselpakketten aan 
ondervoede kinderen, ouderen en patiënten 

900 

Aantal mensen maandelijks geholpen met 
voedsel, kleding, zeep 

40 

Onderwijs en studiefinanciering
Aantal jongeren waarvoor het middelbare 
schoolgeld is betaald, 8 studenten zijn geslaagd 
voor middelbare school  

20 

Aantal jongeren die de beroepsopleiding hebben 
afgerond (kleermaakster, fietsenmaker) 

10 

Aantal kinderen op de kleuterschool (met 
dagelijks pap of fruit) 

35 

Sportevenement
Aantal jongeren gesponsord voor deelname aan 
de regionale sportcompetities 

100 

Eva Demaya Stichting 
door het bestuur  

Vorig najaar vierde het Centrum haar 20jarige bestaan.   
Er is in die 20 jaar niet alleen een goed lopend 
gezondheidscentrum opgebouwd, maar er zijn talloze 
initiatieven, projecten en activiteiten uitgevoerd om de 
lokale bevolking bij te staan. Eva Demaya is voor 
Noord Malawi in alle opzichten een begrip en Jacqueline 
is van het Centrum vanaf het begin - en nog altijd - de 
drijvende kracht. 
Het is een logische ontwikkeling dat Jacqueline en haar 
board of directors zijn gaan nadenken over de 
continuïteit van de het Centrum op de wat langere 
termijn, waarbij Jacqueline haar directeursfunctie zou 
kunnen overdragen aan een andere partij en/of 
persoon. Het is fijn in het verslag van Jacqueline te 
lezen dat het Centrum een samenwerkingsverband 
aangaat met twee mensen met een goede opleiding en 
veel ervaring in de gezondheidszorg van Malawi en dat 
deze mensen de intentie hebben om het 
gezondheidscentrum voort te zetten. Het bestuur van 
de stichting in Nederland is erg verheugd over deze 
samenwerking, en wensen de betrokkenen succes bij 
het verder uitrollen van de plannen die de continuïteit 
van het Centrum moeten waarborgen. 

Voor de Eva Demaya Stichting in Nederland hebben de 
ontwikkelingen rond het Centrum uiteraard op termijn 
ook gevolgen. Het bestuur zal zich daar de komende 
tijd over buigen en blijft u informeren via de website of 
via deze nieuwsbrief.  
Voor de komende jaren is uw financiële ondersteuning 
om het Centrum draaiend te houden nog heel hard 
nodig, voor al die mensen die medische hulp nodig 
hebben, of het nu Covid, malari, hiv-testen of 
zwangerschapscontroles betreft, elke gift � groot of 
klein � helpt!
U kunt rechtstreeks een bedrag overmaken naar het 
bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van de 
Stichting Eva Demaya. Of u doneert via de 
�doneerknop� op www.evademaya.nl, na het kiezen van 
een bedrag en het invullen van uw emailadres, wordt u 
rechtstreeks gelinkt naar uw bank voor een 
overboeking via IDEAL.  
Hartelijk dank voor uw steun. 

Wandeltocht 
door de activiteitencommissie  

Op zaterdag 19 maart 2022 hebben 330 wandelaars 
meegedaan aan de 15e Eva Demaya wandeltocht, 
onder een stralende lentezon. Het was voor de 
organisatie een korte voorbereidingsperiode, maar het 
enthousiaste team van vrijwilligers heeft er alles aan 
gedaan om de deelnemers een sportieve en gezellige 
dag te bezorgen. Alle opbrengsten komen ten goede 
aan het Centrum in Malawi. Meer lezen? Ga naar 
www.evademaya.nl. 


