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Ambulances, een tussenverslag. 
 

Mede dankzij uw hulp hebben wij de afgelopen maanden de eerste fietsambulances kunnen 

overhandigen in de dorpen van Mangochi District in Malawi. 

In mei 2015  is er een bezoek gebracht aan Malawi om de eerste voorbereiding te doen voor 

het  overhandigen van de fietsambulance. De fietsfabriek heeft een aanbetaling ontvangen 

om de financiering van de grondstoffen rond te kunnen krijgen.  In de fietsfabriek in Blantyre 

Malawi werken inmiddels 37 mensen die hun gezinnen kunnen onderhouden.  

Vanuit Groningen is in samenwerking met een andere stichting de speciaal voor het 

monitoren van de fietsambulances omgebouwde motorfiets met hulpgoederen in een 

container  vervoerd naar Malawi.  Na het overhandigen van een fietsambulance zal deze 

worden gemonitord op juist gebruik en onderhoud. Wij hebben daarvoor een Malawiaan 

gedurende 6 maanden opgeleid om alle kleine reparaties ter plekke uit te kunnen voeren. 

 

 

Ambulance Monitoring Officer Ricky op de omgebouwde motorfiets. 
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Het kunnen overhandigen van een fietsambulance is een uitdaging op zich. Vanuit Blantyre, 

de economische hoofdstad van Malawi in het zuiden, dienen de fietsambulances in 

onderdelen getransporteerd te worden naar de districten. Aldaar worden de ambulances 

met een pick-up naar de dorpen, die ver van de weinige geasfalteerde wegen liggen, 

gebracht.  

 

 

Het overhandigen van een fietsambulance in een dorp gaat met veel ceremonieel. 
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Produktie van fietsambulances. 

 

De stretchers 

 

De fietsen, geimporteerd uit Zimbabwe, geassembleerd in Malawi. 
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Gereed voor vertrek naar Mangochi District in Malawi vanuit Blantyre 

Fietsambulances worden op de pick up geplaatst om naar de dorpen te transporteren. 

Deze Pick Up is eigendom van de stichting om de komende jaren te waarborgen dat het 

transport door kan gaan zonder prijsstijgingen. We hebben ondervonden dat het inhuren 

van transportmiddelen  in verhouding drie keer zo duur dan in Nederland door de schaarste 

van de middelen. 

 

Onze Ambulance Monitoring Officer klaar voor vertrek naar de dorpen.  
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Daarnaast zijn we al druk bezig met het monitoren van de fietsambulances die al eerder zijn 

geplaatst. We komen daar verschillende situaties tegen.  Goed onderhouden, weinig 

onderhouden en slecht onderhouden. Ook het juiste gebruik moet vaak nog even opnieuw 

uitgelegd worden. Daarom is opvolging van een overhandiging van een fietsambulance zo 

belangrijk. 

 

De stretcher op de juiste wijze bevestigen. 

 

 

Met extra uitleg door onze expert terplekke. 
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Montage 

Voordat de nieuwe fietsambulances overhandigd worden, ondergaan ze nog een 

nauwlettende inspectie voordat ze in het dorp in elkaar gezet worden. 

 

Ricky doet een laatste check. 

Wij hopen de komende maanden en jaren onze activiteiten verder uit te kunnen bouwen 

met uw hulp.  Ons doel is om iedere drie dorpen een ambulance beschikbaar te kunnen 

stellen. Per district een fietsambulance werkplaats te kunnen oprichten voor assemblage en 

onderhoud, waarmee ook werkgelegenheid gecreeerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 


