BELEIDSPLAN

1. Inleiding
1.1 het project.
Dr. W.P. Voskuijl, kinderarts en mevrouw E. M. Bosnak, psychiater, zijn in de zomer van
2012 met hun gezin (Mees 10 jaar, Pop 6 jaar en Jaap 3 jaar) naar Malawi gegaan om
daar voor een periode van, aanvankelijk twee, zoals thans is besloten drie jaar als
respectievelijk Senior en Honorary Lecturer (staflid en faculteitsmedewerker) te werken
aan de College of Medicine (de enige medische faculteit van Malawi) en in het Queen
Elisabeth Hospital te Blantyre. Wieger Voskuijl is 38 jaar oud en was tot zijn vertrek naar
Malawi als algemeen kinderarts werkzaam in het OLVG te Amsterdam; Ellen Bosnak, 36,
heeft haar specialisatie tot psychiater afgerond, ook in Amsterdam.
Zij hebben beiden een contract met de College of Medicine, University of Malawi in welk
kader zij een bijdrage leveren aan de kindergeneeskundige en psychiatrische opleiding
van arts-assistenten en medische studenten alsmede andere (geestelijke)
gezondheidsmedewerkers. Zij zijn klinisch werkzaam als kinderarts en psychiater,
waarbij zij patiëntenzorg leveren als “consultants”: medisch specialisten. Zij zijn daarbij
eindverantwoordelijken voor de derdelijns gezondheidszorg zoals die wordt geleverd op
respectievelijk Moyo House, de klinische kinderafdeling die is gespecialiseerd in
ondervoedingsgerelateerde problemen, en de polikliniek psychiatrie. In die hoedanigheid
superviseren zij arts assistenten in opleiding tot medisch specialist alsmede clinical
officers (een soort “HBO artsen” waarvan het Malawiaanse gezondheidszorg systeem in
grote mate afhankelijk is) en co-assistenten (interns) in verschillende fasen van hun
opleiding tot basisarts. Zij geven leiding aan het team met verpleegkundigen en
ondersteunend werkzame professionals. Daarnaast geven zij (theoretische) les aan
medische studenten en ander gezondheidszorgpersoneel, wat kan zijn in de vorm van
colleges en werkgroepen maar ook deskundigheidsbevordering en voortgaande
professionele bijscholing voor bijvoorbeeld in de regio werkzame verpleegkundigen en
clinical officers.
Ellen is doende ten behoeve van de opleiding psychiatrie een systeem van E-learning op
te zetten.
Er wordt gestreefd naar duurzame verbetering van de lokale gezondheidszorg, door
bestaande structuren te ondersteunen en deskundigheid en zelfredzaamheid te
bevorderen.
Daarnaast voert Wieger wetenschappelijk onderzoek uit naar ondervoeding, waarbij
wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan de ontrafeling van de pathofysiologie van dit
wereldwijde probleem. Op die wijze werkt hij mee aan het behalen van het 4e
millennium doel van de Wereldgezondheidsorganisatie: afname van de kindersterfte.

Malawi is momenteel nummer 8 op de ranglijst van babysterfte, met 80 doden per 1000
levend geborenen.
Er kan ervan worden uitgegaan dat er in de oorspronkelijke beoogde looptijd van het
project zo’n 18.000 kindergeneeskundige consulten gedaan zullen worden door Wieger
Voskuijl en Ellen Bosnak ongeveer 7.000 psychiatrische consulten zal kunnen doen. Ook
is het aandeel in de opleiding van arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist van
Wieger en Ellen groot, gezien de beperkte omvang van de beide vakgroepen. Dit
betekent dat mede dankzij hun bijdragen aan het einde van het project er een vijftal
nieuwe Malawiaanse kinderartsen en drie nieuwe psychiaters worden opgeleid. Op dit
moment zijn er in Malawi 16 kinderartsen werkzaam, waaronder 5 Malawiaanse
collega’s en 4 psychiaters waarvan 1 van Malawiaanse origine. Daarmee betekent de
voornoemde opleiding een toename in capaciteit voor Malawi van respectievelijk 100 en
300 procent.
Omdat eerst de recentelijk is besloten de looptijd met een jaar te verlengen zijn de
daarmee corresponderende gegevens nog niet in overeenstemming. Doelstelling van de
verlenging is om de duurzaamheid van het project nog meer te waarborgen. Het
beleidsplan zal op korte termijn dienovereenkomstig worden aangepast. Het zal in elk
geval betekenen dat ter plaatse ondersteuning zal worden aangetrokken op
administratief en paramedisch gebied, op basis van lokale salarissen. Hierdoor zal met
name Wieger worden ontlast, zodat hij zich efficiënter kan bezighouden met zijn
medische en specialistische taken. Tegelijkertijd wordt aldus een basis geschapen voor
voortzetting van het project, ook wanneer Wieger en Ellen in 2015 weer naar Nederland
zijn vertrokken. Zij kunnen het project van daaruit dan blijvend aansturen.
1.2. Malawi en gezondheidszorg
Malawi, officieel de Republiek Malawi, ligt in Zuid-Oost Afrika en is door land omsloten.
Het grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi is de huidige naam voor het
voormalige Britse Protectoraat Nyasaland. Nyasa is de oude benaming voor het
Malawimeer, dat een groot deel van de grenzen van Malawi bepaalt. Malawi krijgt vaak
de bijnaam “Het Warme Hart van Afrika”. De hoofdstad is Lilongwe, de tweede grootste
stad is Blantyre. In Blantyre staat het Queen Elizabeth Hospital, waar de heer en
mevrouw Voskuijl-Bosnak werken.
Malawi is een democratische meerpartijenstaat, die op dit moment wordt geleid door
President Joyce Banda. De Malawiaanse economie is grotendeels afhankelijk van
financiële steun van het IMF, de Wereldbank en individuele donorlanden. Dit heeft de
economische positie van Malawi sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis
verder verslechterd. Malawi is het zevende armste land ter wereld. De afwezigheid van
delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw
van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking,
maken de economische situatie dramatisch. Honger is een omvangrijk probleem. Veel
families ontberen basale gezondheidszorg. De gemiddelde levensverwachting is voor een
Malawiaan slechts 51 jaar, mede vanwege de hoge prevalentie van HIV en AIDS. De aidsepidemie heeft een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie
weggevaagd. Eén op de drie volwassenen is op dit moment HIV positief en ongeveer

700.000 kinderen zijn wees, omdat hun ouders zijn gestorven aan AIDS-gerelateerde
ziekten.

1.3 De medische faculteit en het Queen Elizabeth Central Hospital
De medische faculteit werd opgericht in 1990 en maakt onderdeel uit van de University
of Malawi die gevestigd is in Blantyre. Het is de enige geneeskunde opleiding van het
land. In de loop van de jaren is de faculteit uitgegroeid van een programma met 10-15
studenten, naar een opleiding met in ieder jaar gemiddeld 60 studenten. Er zijn 110
faculteitsmedewerkers waarvan ongeveer 65% van Malawiaanse afkomst is. Tot nu toe
zijn er meer dan 250 dokters afgestudeerd van de opleiding waarvan een substantieel en
gestaag groeiend aantal vandaag als arts werkzaam is in Malawi.

2. Uitgangspunten en doelstelling van het project
Uitgangspunt is het verlenen van kleinschalige, duurzame ontwikkelingshulp op het
gebied van de gezondheidszorg door middel van:
directe patiëntenzorg;
opleiding van toekomstige Malawiaanse werkers in de gezondheidszorg;
onderzoek naar ondervoeding bij kinderen;
te realiseren door Wieger en Ellen Voskuijl – Bosnak.
Doelstelling is het verbeteren van de (geestelijke) gezondheidszorg in Malawi.
3. Vormgeving van het project: de Stichting.
Om de realisatie van de doelstelling te faciliteren is opgericht de Stichting "Doctors For
Malawi ", met als doelomschrijving:
Het ondersteunen van het project "Doctors For Malawi" in de ruimste zin des woords,
in het bijzonder door middel van het faciliteren van het verkrijgen van financiële
middelen.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft geen winstoogmerk; een
eventueel liquidatiesaldo zal worden aangewend ten behoeve van een nader aan te
wijzen instelling of project ten behoeve van duurzame gezondheidszorg in Malawi.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Prof. Dr. S.A. Heymans, emeritus
hoogleraar kindergeneeskunde, voorzitter, Mr. J.M. Bosnak, mediator, voormalig
advocaat, secretaris – penningmeester, vader van Ellen, en Drs C.M. in ‘t Veld, MSc,
Financial Director bij een multinational, bestuurslid.
De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun
werkzaamheden.
De financiële bescheiden worden gecontroleerd en de jaarstukken worden opgesteld
door Avivos, accountants en belastingconsulenten te Arnhem.

4. Financiën
De Stichting wordt gefinancierd door middel van fondsenwerving van particulieren,
ondernemingen en andere organisaties in binnen – en buitenland. Daartoe zal onder
meer gebruik gemaakt worden van de website www.doctorsforMalawi.org ,
www.doctorsformalawi.us en www.facebook.com/doctorsformalawi
De door middel van deze werving verkregen gelden worden aangewend ter bestrijding
van de onkosten, gemaakt en te maken door de heer en mevrouw Voskuijl – Bosnak,
voor zover deze niet kunnen worden bekostigd uit eigen middelen en inkomsten, te
verkrijgen van Malawiaanse zorginstellingen. Daarover wordt door hen per kwartaal aan
het bestuur rekening en verantwoording afgelegd. Daarnaast wordt op de website
algemene informatie verstrekt ten behoeve van een breder publiek.
Financieel – organisatorische uitgangspunten zijn het streven naar eenvoud en
efficiëntie.
De financiële dekking van het project, zover dit niet gedragen kan worden voor de
Stichting Doctors for Malawi, komt geheel voor conto van Wieger Voskuijl en Ellen
Bosnak.

