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Eva Demaya Stichting  
 

Gezondheidszorg 
 
Dit project is het grootste en belangrijkste project van het Eva Demaya centrum. De meest 
voorkomende ziektes en problemen in Malawi zijn: malaria, AIDS, tuberculose, diarree, 
ondervoeding en sterfte van kraamvrouwen. Het gezondheidszorg project omvat 14 
verschillende activiteiten en is daarmee voor de gemeenschap een enorme steun. 
  

Polikliniek reguliere geneeswijze 
Dit omvat het onderzoeken en behandelen 
van ambulante patiënten. Patiënten die 
ernstig ziek zijn worden doorverwezen 
naar het ziekenhuis in Rumphi.  
 

 

 

Under-five kliniek 
Eenmaal per maand vindt de under-five 
kliniek plaats en komen ca. 100-150 
moeders met hun kinderen naar het 
centrum. Hierbij wordt de ontwikkeling van 
jonge kinderen gevolgd en krijgen 
moeders voorlichting over voeding e.d. 
Ook worden de kinderen gevaccineerd en 
ontvangen ondervoede kinderen een 
voedselpakket.   
 

HIV-AIDS testen en behandelen 
Patiënten die HIV positief zijn en/of AIDS 
hebben, krijgen voorlichting over de 
verschillende behandelingsmogelijkheden 
en een voedingsadvies. 
 

 

Aids voorlichting en bewustwording 
Twee medewerksters van het centrum, die 
zelf HIV positief zijn, komen er openlijk 
voor uit en willen zoveel mogelijk andere 
mensen overtuigen van het belang zich te 
laten testen en behandelen. Gevolg 
hiervan is dat er 11 patiënten groepen zijn 
gevormd die hetzelfde doen. Hierdoor is 
het sterftecijfer sterk gedaald! 

 
Huisbezoeken 
De homeopaten bezoeken en behandelen 
ernstig zieke mensen thuis. Tegelijkertijd 
worden de patiënten zonodig ondersteund 
met voeding.  
 

Eerste Hulp Homeopathie 
Vanuit de gemeenschap zijn 15 
vrijwilligers opgeleid in het geven van 
eerste hulp met homeopathie. Zij staan 
mensen in hun woonomgeving bij. Elke 
maand komen zij naar het centrum voor 
bijscholing. 
 

 
 
Polikliniek homeopathie 
De homeopathie wordt uitgevoerd door 
twee vaste medewerkers van het centrum, 
en door bezoekende homeopaten vanuit 
Nederland en andere landen. 
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Traditionele geneeswijze 
Deze geneeswijze wordt uitgevoerd door 
de herbalist, Mr. Kumwenda.  
Alle kruiden zijn afkomstig uit de omgeving 
van het centrum. 
Mr. Kumwenda is tevens de regionale 
voorzitter van de Malawische herbalisten 
organisatie. 

 
Vimbuza 
De Vimbuza is een traditionele 
genezingsdans die één keer per week op 
het centrum gedanst wordt. 
 

Voeding 
Ondervoede kinderen krijgen eiwitrijke 
voeding aangeboden als onderdeel van 
hun behandeling. Moeders die geen 
borstvoeding kunnen geven, krijgen melk 
aangeboden voor flesvoeding.  Verder 
krijgen Aids patiënten extra voeding die 
rijk is aan proteïnen en vitaminen. 
Ook ernstig zieke of ondervoede patiënten 
krijgen voedselhulp. 
Ca. 800 patiënten per jaar worden 
geholpen met voedselhulp 
 

Kraamkliniek 
Sinds 2007 kunnen vrouwen op het 
centrum bevallen onder hygiënische 
omstandigheden en met professionele 
medische begeleiding. 
Tevens kunnen zij tijdig naar de kliniek 
komen om de bevalling af te wachten. 
Naar verwachting zullen er ca. 360 
bevallingen per jaar plaats vinden. 
 

 
 

Zwangerschapscontrole 
Door de verpleegkundige/verloskundige 
wordt zwangerschapscontrole uitgevoerd. 
Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig 
mogelijke problemen te onderkennen. 

De zwangere vrouwen krijgen malaria 
profylaxe en ijzerpreparaten aangeboden. 
Deze controle is een uiterst belangrijk 
middel om de moeder- en kindsterfte te 
verminderen. 

 
 
Geboorteplanning 
Het belang van geboorteplanning is 
bekend en wordt meer en meer 
geaccepteerd door de mensen en er is 
vraag naar in de kliniek. Met betrekking 
hiertoe worden condooms, zowel het 
mannen als het vrouwencondoom, de anti- 
conceptiepil, het spiraaltje en de hormoon 
implantatie aangeboden. 
 

Buitenposten homeopathie 
Nieuw binnen de gezondheidszorg is het 
aanbieden van gezondheidszorg op de 
buitenposten ca. 20 tot 30 kilometer vanaf 
het centrum. 
Met name het testen op HIV vindt daar 
plaats en het behandelen en 
ondersteunen van AIDS patiënten. 
 

Website 
We hebben een mooie informatieve 
website. Daar kunt u meer van ons te 
weten komen.  
Ons jaarverslag is op aanvraag 
verkrijgbaar 
Tot slot  
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen 
in onze stichting heeft dat u besluit 
ook donateur te worden van de 
Eva Demaya Stichting. 


