
Jaarverslag Stichting Malariadokters 2017 

Beste geïnteresseerde, 

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de projecten en activiteiten van de Stichting 

Malariadokters in 2017. Mede dankzij uw inzet en steun hebben wij weer een aantal mooie 

projecten kunnen realiseren. De bijdragen die onze Stichting levert aan de klinieken van de 

SMRU (Shoklo Malaria Research Unit) worden door de lokale artsen en patiënten ontzettend 

gewaardeerd.   

 

1. In 2017 heeft Stichting Malariadokters, vanuit de artsen van de SMRU, het verzoek 
gekregen om een transportcouveuze aan te schaffen. De situatie was namelijk zo: als de 
moeder tijdens de bevalling in de problemen kwam en naar het Thaise ziekenhuis werd 
gestuurd voor een keizersnede, dan moest de pasgeborene vaak ook een aantal dagen 
in het Thaise ziekenhuis blijven. Soms mocht de moeder na een aantal dagen naar huis, 
maar moest de baby nog blijven voor antibiotica of zuurstof toediening. De kosten voor 
opname van de pasgeborene zijn vrijwel altijd hoger dan die van de moeder. Terwijl het 
medisch personeel van de SMRU zelf ook heel goed in staat is om voor pasgeborenen te 
zorgen. Door te beschikken over een eigen couveuse is er nu voor SMRU de 
mogelijkheid om de moeder en de pasgeborene eerder uit het Thaise ziekenhuis te 
transporteren, zodat zij bij elkaar kunnen blijven en de kosten een stuk lager liggen.   

 

 

Transportcouveuze van Stichting Medic in Apeldoorn. Deze Stichting verzamelt medische apparatuur die in 

Nederland niet meer gebruikt wordt, maar nog wel van nut kan zijn op andere plaatsen. De couveuze 

kostte 750 Euro, en transport van Apeldoorn naar Mae Sot 900 Euro. 



 

Transportcouveuze aangekomen in Thailand. 

 

Transportcouveuze in gebruik! 

2. Ook dit jaar zijn er weer grote hoeveelheden mutsen en dekentjes gebreid voor 
patiënten die de klinieken van SMRU bezoeken. Hier wordt dankbaar gebruik van 
gemaakt door zowel jong als oud! Wij zijn de personen die zich telkens weer inzetten 
om deze kleding te maken zeer dankbaar.  

 

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de mutsen en dekens. Vooral in de maanden december en januari 

kan het best koud zijn daar. 

 

 



3. De jaarlijkse fietstocht heeft een prachtig bedrag van 2000 Euro opgebracht. Dit geld is 

aan de SMRU geschonken als een bijdrage voor onder andere de aanbouw van een 

nieuwe kliniek en om spoedkeizersnedes in het Thaise ziekenhuis te betalen. Een 

nieuwe kliniek is gebouwd in de plaats Mae Salid, Myanmar. De eerste patiënten zijn 

ondertussen behandeld in deze kliniek en de eerste bevalling is reeds een feit. In het 

gebied rondom Mae Salid is, voor een groot deel van de bevolking, de gezondheidszorg 

niet goed bereikbaar en daarnaast ook moeilijk betaalbaar. Een nieuwe kliniek die zich 

richt op basis gezondheidszorg helpt daarom enorm om de mensen toegang te geven 

tot zorg. Stroomvoorziening in de kliniek gebeurt via een groot aantal zonnepanelen. 

Sponsor acties, zoals de jaarlijkse fietstocht, en donaties aan de stichting helpen 

stichting Malariadokters om dit soort projecten op lokaal niveau te ondersteunen!  

 

 

Mae Salid kliniek in aanbouw. 

 

Zonnepanelen bij de kliniek. 

 

 

Vanuit Thailand willen de artsen en medewerkers van SMRU u zeer hartelijk bedanken voor uw 

inzet en financiële steun. Daarnaast zijn wij u natuurlijk als Stichting  Malariadokters zeer 

erkentelijk. We hopen daarom ook in 2018 weer op u te kunnen rekenen! 



 

 

Tot slot: Wij zijn altijd op zoek naar manieren om geld en materiaal in te zamelen om lokale 

gezondheidsprojecten op de grens Thailand-Myanmar te ondersteunen.  Mocht u goede ideeën 

hebben of wilt u graag directer betrokken zijn bij stichting Malariadokters, neem dan contact 

met ons op. Naast het financieel ondersteunen van lokale projecten vinden wij het belangrijk 

dat wij er als stichting zorg voor dragen dat er  aandacht blijft bestaan voor de problemen die er 

zijn op de grens Thailand-Myanmar. Er zijn op dit moment nog steeds meer dan 100.000 

vluchtelingen uit Myanmar in Thailand en een onbekend groot aantal illegale migranten. Het 

gros van deze mensen heeft slechts beperkte toegang tot gezondheidszorg. De situatie in 

Myanmar is op dit moment, na meer dan 50 jaar burgeroorlog, ook nog steeds niet stabiel 

genoeg om een veilige terugkeer van deze vluchtelingen te garanderen. Aandacht voor de 

mensen die in dit gebied leven blijft daarom noodzakelijk. Wij hopen daarom dat u onze 

stichting ook wilt aanbevelen binnen uw kennissenkring.  

 

Hartelijke groet van het bestuur:  

Machteld Rijken     

Wubbo Trip 

Margreet Trip 

Bert van Enter 

Babs van Ommen 

Jurjan Mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting MalariaDokters 

e-mail: malariadokters@gmail.com 

rekening nummer: NL16INGB0001752619, De Taxushaag 4, 7207 MB te Zutphen   

  

 

Fietstocht september 2017. 

 

 


