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The 2nd Hospital visit Malembo 16/02/2012. 

10.00 h to 12.00 h 

Diretora Teres de Jesus Gabriel Antonio 

Walter Algoa 

Lopinho Algoa 

H.P Widmer 

 

Walter, Lopinho e eu visitamos o Malembo 

hospital na quinta-feira. O recebimento da 

Diretora foi bastante contido. Nós demos-lhe 

a carta, que deu ao governador com a lista de 

embalagem. Ela parecia um pouco estranha. 

O hospital tem agora não mais médicos, 

porque não tem alojamento não mais para o 

médico. 

Em seguida, falou um pouco. Mas não foi tão 

agradável como quando visitamos em 2010. 

Walter e eu, em seguida, dirigi de volta para o 

acampamento. Nós concordamos, se dermos 

um hospital um laser e uma unidade de ultra-

som, assim como muitos outros bens para, em 

seguida, os médicos devem estar lá. E o tempo 

não é apenas um médico no Malembo clínica. 

Quando estávamos de volta ao acampamento, 

tem um telefone, vamos voltar, não era uma 

pessoa importante. Eu disse Walter, não, nós 

não voltar. Ele então chamado novamente. 

Eles disseram que estava esperando o filho do 

governador. Ele queria uma cópia da carta 

com os papéis. 

Ok, voltamos. De fato, encontramos o filho do 

governador (seu nome é Lady). Seu pai eu 

conheci cedo Verão de 2011. Ele era muito 

agradável. O Júnior tomou os papéis. Assim, o 

caminho para uma carta de resposta é mais 

um passo iniciada. 

O que eu acho: Devemos mostrar às pessoas 

que têm um monte de dinheiro aqui, que 

ninguém deve pensar em seu próprio 

dinheiro. Se podemos influenciar mínimo, 

poderia ser algo melhor para os mais pobres. 

Se tivermos sucesso, podemos pat outro no 

ombro. E temos mais alegria pela manhã 

quando você se levanta. 

Devemos agora considerar a clínica Malembo 

variante com novos médicos, ou, 

alternativamente, a Lusigno clínica em 

Cabinda. Esta clínica que visitamos no verão 

de 2011. Mesmo Tete, um funcionário de 

longa data da Algoa, designou este hospital 

tão bem. 

Esta clínica tem médicos e muitos pacientes 

tratados absolutamente livre. 

Um dispositivo a laser e ultra-som, o que 

provavelmente é muito caro, ajuda a um 

hospital sem médicos, nada. 

Mas não temos que falar com Urs Hagen, 

Algoa, porque ele paga o frete. 

concluir reportagem 

H.P Widmer 2012/02/20 


