
  

 

 

 

  De eerste twee fases van het Ear Camp zitten erop.  

        HET WAS EEN GROOT SUCCES! 

  

We hebben eerst voorbereidend werk in de dorpen rond Nkhata Bay gedaan waarbij we alle 

mensen met oor- en hoorproblemen persoonlijk hebben ontmoet en later hebben uitgenodigd. 

Daar zijn we vanaf december 2015 mee bezig geweest.  

Op de vrijdag vóór de Screening is Alex met een auto en een 

geluidsinstallatie en luidsprekers door de dorpen gaan rijden 

om iedereen te herinneren aan zijn afspraak in het 

Ziekenhuis. Tot laat op de avond hoorde we de muziek en het 

geschreeuw door de luidspreker in het dorp.  

 
Wij zijn op woensdag 18 en donderdag 19 mei naar Dedza en Dowa gereden om de KNO artsen 
op te halen. Na 2,5 jaar ervaring in Malawi durfden we het niet aan om de artsen zelf met 
openbaar vervoer naar Nkhata Bay te laten komen, dan bestond het risico dat ze pas maandag 
de 23e zouden arriveren.  

 

1.000 km door het prachtige Malawiaanse   Jw wacht op Victor bij het Dedza  
landschap rijden is geen straf.   District Hospital 



Victor Sichali (r): KNO arts uit Dedza met 
verplegers Kennedy Msango  (l) en Yamikani 
Mulore (m).  

Rheinhard Malikita is KNO arts uit Dowa. 

Hij werd geassisteerd door verpleegster 

Loveness Kafoteka. 

De District Health Officer van Nkhata Bay is 

Albert Mkandawire. Hij is de directeur van het 

ziekenhuis en we vinden het bijzonder dat hij in 

zijn vrije weekend  ook heeft geholpen bij het 

zien van de patiënten.  

Verpleegster Liz Ottoway is door ABC Hearing Clinic 

getraind in het onderzoeken van oren en gehoor.  

Verpleger Boston Mposa heeft haar geassisteerd.  

 

 

We hadden 4 doctoren georganiseerd om alle patiënten te onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 



De patiënten kregen een 
afsprakenkaartje mee waarop 
nogmaals stond uitgelegd wat 
de dokter had geconstateerd 
en welke medicijnen ze 
daarvoor moesten nemen.   

Dear …………………………………………. ,  
Please, come back to the Hospital on 
………………. 
 the …………    of    ………………… 
The audiologist is available for you at ……………. 
Bring this card and your medical Passport. 
  

Thank you and see you again!  

 

’s Avonds hadden Lonneke en Charlie 
nog heel wat werk om alle 
formulieren in de computer in te 
voeren en weer op alfabet te leggen.    

 

 

Alle patiënten werden 

bij binnenkomst 

ingeschreven en kregen 

een formulier mee 

waarop de doctoren 

hun bevindingen en 

behandeling konden noteren.  

De doctoren gaven hen ook direct de medicatie 

mee die wij hiervoor hadden ingekocht. De hele 

behandeling was gratis.  

 
Na het zien van de dokter konden de mensen zich 
weer uitschrijven, waarbij een vervolg afspraak 
werd gemaakt. Bonifacius Ndovi hielp met het 
vertalen in het Chitonga.  
 
Daarna konden de patiënten en hun begeleiding 
ook nog even bij een dermatoloog langs die zich 
had aangesloten bij ons programma.    

SIGN IN  

SIGN OUT  



 

 

  

Met een Otoscoop werden de 
oren van de patiënten onderzocht.  

Veel patiënten hadden last van 
oorsmeer of ander vuiligheid in hun 
oren. Als het niet direct kon worden 
verwijderd, kregen zij Deprox mee 
om het oorsmeer te verzachten en 
konden ze de week erop terugkomen 
om hun oren te laten uitspuiten.  

De doctoren ontdekten ook veel 
infecties en beschadigde 
trommelvliezen. Waar mogelijk 
werden patiënten direct behandeld, 
anderen moeten terugkomen voor 
de hoortest in juni.   



 

Voor de wachtende mensen hadden we het een en ander 

aan voorlichting georganiseerd.  

Onze vrijwilligster Nina Kortekaas had flyers gemaakt met een 

uitleg hoe mensen gehoor problemen kunnen voorkomen.  

 

  

We hadden een toneelgroep uit 

Mpamba gevraagd om een aantal 

toneelstukjes op te komen voeren.  In 

de voorstelling gingen de acteurs in op 

de stigmatisering van dove mensen.  

Het toneel werd heel goed ontvangen 

door het publiek en hopelijk draagt 

het ook bij aan de acceptatie voor 

Doven in de Malawiaanse cultuur.  



 

175 mensen hadden een afspraak om het weekend volgend op de Screening terug te 

komen omdat hun oren uitgespoten moesten worden, of om te controleren of de 

behandeling aansloeg.  

Alle doctoren en verplegers die het eerste 

weekend mee hebben geholpen stonden het 

tweede weekend weer paraat.  

 

 

 

  

Er werd dit weekend heel wat oorsmeer 
uit oren gespoeld, waardoor vele mensen 
weer helder konden horen.  

Ook werd het verloop van de behandeling 

weer nauwkeurig bijgehouden op de 

patiënten formulieren.  

En heel wat blije mensen kwamen 

zich bij ons uitschrijven! 

Nina en Alex als 

Patient Attendants. 
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Vooraf hadden we 372 mensen met oor en 

hoorproblemen ingeschreven en uitgenodigd  
Daarvan zijn er 205 mensen naar het 

Ziekenhuis gekomen voor de 

Screening. Dat is 55%   

Tijdens de screening kwamen er 156 mensen 

binnenwandelen die wij nog niet hadden ontmoet. 

Die hebben we ter plaatse ingeschreven.   

Uiteindelijk hebben de artsen 361 

patiënten gezien in het screening weekend.   

Er waren 4 KNO artsen aan het werk, zij 

hebben tijdens het Screening weekend 

gemiddeld 45 patiënten per dag gezien.    

175 mensen hadden een terugkom-afspraak. 

Daarvan zijn er 116 op hun afspraak gekomen. 

Dat is 66%.  

In het Follow Up weekend kwamen er nog 

eens 18 nieuwe patiënten binnen.    

Alles bij elkaar opgeteld, hebben de artsen 

379 patiënten gezien!    

17 % van de patiënten had last van overmatig oorsmeer. 

20 % van alle patiënten is geholpen en 

hoeft niet terug te komen. 43 % van de patiënten heeft een  

oorinfectie die tot gehoorverlies kan leiden 

en krijgt daarvoor medicatie.  

191 patiënten komen op 13,14 of 15 juni 

terug voor een hoortest.   



     

 

 

 

  

Wat was het leuk om al onze oud-studenten van de 
Greenshop bij het nieuwe project te  kunnen betrekken! 
Onder leiding van Hanne waren ze verantwoordelijk 
voor de catering en konden ze laten zien wat ze in de 
keuken van de Greenshop hadden geleerd.  

4 dagen hebben de 
Dove studenten zich 
in het zweet gewerkt 
in de professionele 
keuken van het 
ziekenhuis om voor 
de doctoren, 
verpleging en de 
vrijwilligers te 
koken. We hebben 
genoten van hun 
heerlijke lunches en 
hun aanwezigheid!  



 

 

-Er de eerste dag niemand kwam opdagen bij het uitdelen van de uitnodigingsbrieven omdat het 

regende?  

-De tweede dag ook niemand kwam omdat er elders klamboes werden uitgedeeld? 

-De derde dag ook geen succes was omdat er een grote begrafenis in Nkhata Bay was?  

-Wij heel wat kilometers hebben afgelegd om toch iedereen te spreken te krijgen en uit te 

kunnen nodigen voor het Ear Camp? 

-We best een beetje zenuwachtig waren voor de uitkomst en we nu heel blij zijn dat er toch 

zoveel mensen op af zijn gekomen? 

-De eerste nacht van de Screening onze buurman een feestje gaf tot 5:30 in de ochtend, zodat 

wij zonder slaap aan de tweede dag van de Screening begonnen?  

-De dove studenten pal naast het feest sliepen en ‘s morgens heerlijk uitgerust op het werk 

verschenen? 

-We de nacht voor de Follow up om 3:30 uit ons bed werden gebeld door een politieagente die 

bij de roadblock hier 5 km vandaan werkt?  

-Collins midden in de nacht vanuit Mua met de bus was aangekomen 

en een slaapplaats zocht?  

-JW hem toen is gaan halen, terwijl Lonneke snel zijn bed heeft 

opgemaakt?  

-De oud-Greenshop studenten heel erg blij waren om ons te zien? En 

wij zo niet nog blijer om hun zo blij te zien?  

-Wij hen na een jaar dan toch eindelijk de truien die Marlijn had 

meegenomen konden uitdelen?  

-JW op de zaterdag van de Follow Up Malaria kreeg?  

-Floris op precies hetzelfde moment een bloedvergiftiging opliep?  

-JW en Floris mazzel hadden dat ze  net in het ziekenhuis aan het werk waren?  

-Ze een goede behandeling hebben gekregen en gelukkig weer aan de beterende 

hand zijn?  

-De maandag na de Follow up de president in het ziekenhuis op bezoek kwam? 

-Het gehele weekend al het personeel in rep en roer was om snel nog alles af en 

schoon te maken?  

-Het ons spijt dat we telkens de geboende vloer weer vies maakten?  

-Er op de zondag van de Screening geen stroom was in het ziekenhuis?  

-De beroemde Greenshop lemon cake daardoor eindigde in een heerlijke 

pannenkoeken taart?  

-We heel trots zijn op wat we hebben bereikt?  

-Zodra JW weer beter is we een flesje wijn opentrekken om dit te vieren?  

-Er volgende maand weer een nieuwsbrief komt?   

    Lonneke en Jan Willem  
The Greenshop 1664.38.804       www.chimwemwe-malawi.org 
Chimwemwe NL 3042.38.147       lonenjw@gmail.com 
Chimwemwe BE 088-2486341-32      chimwemwemalawi@gmail.com 


