
Leiden, 24 oktober 2003

Geachte lezer!

Het is alweer ruim een jaar geleden dat het de Hooglandse Kerk in Leiden het decor vormde voor het
unieke Rembrandt-concert ten bate van de St. Gabriëlkliniek op het Indonesische eiland Flores. Het doel
van het concert was geld inzamelen voor een nieuwe generator voor die kliniek. Welnu, dat is gelukt.

De St. Gabriëlkliniek is gelegen in het Oosten van het eiland Flores en wordt volledig gerund door dertien
nonnen en twintig lokale vrijwilligers. Het bijzondere van de kliniek is dat er erg veel aandacht is voor
traditionele geneeswijzen. De zusters beheren en onderhouden een kruidentuin van anderhalve hectare en
fabriceren ter plaatse de meest uiteenlopende geneesmiddelen. Ziekten zoals malaria, tbc en hepatitis A en
B worden met producten uit deze tuin succesvol behandeld.
Door het gebruik van deze goedkope traditionele medicijnen is de St. Gabriël kliniek in de wijde
omgeving ontzettend populair. De aanloop van patiënten is vele malen groter dan de kliniek eigenlijk aan
zou kunnen. De St. Gabriëlkliniek, ooit opgezet als lokaal ziekenhuisje, heeft opnamemogelijkheden voor
dertig patiënten. Per bezoeken echter zo'n 10.000 mensen de kliniek!
Dit ziekenhuisje wordt weliswaar erkend door de gezondheidsautoriteiten, maar dat levert geen geld op.
Van overheidswege krijgt het ziekenhuis alleen geld voor vaccinatieprogramma.
Omdat het ziekenhuis vooral draait op de filosofie dat hulp aan de medemens een plicht is en de veelal
zeer armlastige bezoekers van de kliniek doorgaans al hun spaargeld al spenderen aan de reis naar het
ziekenhuisje, kost het de St. Gabriëlskliniek de grootste moeite om het hoofd financieel boven water te
houden.
De problemen waren in 2000 enorm toen tot overmaat van ramp de generator, voor ziekenhuizen een
apparaat van levensbelang, het begaf en re totaal geen geld was om een nieuwe te kopen. Het verlenen
van adequate medische hulp werd hierdoor danig bemoeilijkt en soms zelfs onmogelijk gemaakt.
Met behulp van Stichting Remedi te Leiden, Rien Cooijmans, de St Vincentius Vereniging, Simon
Platteel en Stichting Recreatieve Evenementen en een ieder die daar direct en indirect bij betrokken was,
is in de loop van 2001 het plan ontstaan om hier iets aan te doen. Via de Boekenbeurs ’s Hertogenbosch
2001 lukte het Rien Cooijmans om een substantieel bedrag in te zamelen. Met dat geld kon alvast een
nieuw generatorhuisje worden gebouwd. Een investering die absoluut noodzakelijk was om een eventuele
nieuwe generator veilig neer te zetten.
Dankzij het succes van het Rembrandt-concert is het ook gelukt om een nieuwe generator aan te schaffen.
Op dit moment, een jaar na dato, draaien de generator èn de kliniek op volle toeren. De zusters kunnen
weer goede medische hulp verlenen en de patiëntenstroom blijft toenemen.

Kortom, er zijn wat inspanningen aan vooraf gegaan, maar de St. Gabriëlkliniek is uit de zorgen. Mede
dankzij u.

Bijgesloten treft u enige foto’s aan en een dankbrief van zuster Revocata, hoofd van de St. Gabriëlkliniek.

Hartelijke groeten,

Elkana Waarsenburg


