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Beste collegae en vrienden,  

bedankt voor uw ondersteuning middels het   insturen van biopten, uitstrijken en/of giften. In deze 

nieuwsbrief nieuwe informatie over onze activiteiten en samenwerking met Tanzaniaanse artsen/

partners.  

 

Project Zanzibar    Dr. Hamza  

De afgelopen 5 jaar hebben we in de winterperiode met de stichting 
Kilimanjaro cursus georganiseerd voor Nederlandse huisartsen op Zanzi-
bar.  
 
Aan de oostkust van het eiland zijn we in Jambiani door Dokter Hamza, 
de lokale "blote-voeten dokter", in jaarlijkse voordracht op de hoogte 
gebracht van de lokale situatie ten aanzien van malaria. 
 
Dokter Hamza heeft in samenwerking met de lokale gemeente malaria 
vrijwel geheel kunnen uitroeien. 
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De afgelopen 2 jaren zijn we begonnen onze partner Hamza te ondersteunen. 
Zijn wens is, een eigen kleine praktijk op te bouwen om de lokale gezond-
heidszorg te verbeteren. Jaarlijks wordt een kleine budget naar hem overge-
maakt om deze 1e lijn kliniek te kunnen bouwen. De Hamza kliniek is langs 
de asfaltweg gelegen en dus goed bereikbaar. 
 
De eerste kamer kon begin 2017 in gebruik worden genomen. In de farmacie 
kan hij nu essentiële medicamenten voorschrijven en patiënten adviseren. 



Agenda PHC Cursus  
14 — 21 oktober 2017 Tanzania 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Ria Jochemsen, huisarts, Frans Legemate, huisarts en Peter Mel-
kert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro.  
 

21 — 28 oktober 2017 Tanzania 
Echografie voor de huisarts, o.l.v. Harry Bulk, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kiliman-
jaro.  
  

3 — 10 februari 2018  Zanzibar 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Ad van Esch, arts reizigersadvisering en Peter Melkert, arts/
patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro. 
 

31 maart — 7 april 2018   Suriname 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Professor Henk Bilo, internist en Peter Melkert, arts/patholoog, 
voorzitter Stichting Kilimanjaro.   
 

HUISARTSENNASCHOLING 

De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks cursus in Tanzania. Door deelname aan het con-
gres ondersteunen Nederlandse huisartsen de Tanzaniaanse collegae en wordt ondersteuning en uitbreiding gegeven 
aan bestaande klinieken.  

Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig probleem, met name op het platteland in Afrika. Verbetering van de zorg voor zwan-

geren, onderwijs aan traditionele vroedvrouwen, verbetering van communicatie, verwijssysteem en transport zijn de basis van ons project in Babati, 

centraal in Tanzania.Kennisoverdracht en verbeteren moedersterfte en Women Health door het geven van  medische symposia en praktische work-

shops en het stimuleren van de locale economie. 

Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is belasting aftrekbaar. 
Parmentierlaan 72 Postbus 916 1180 AX  Amstelveen 020 4414860 info@stichtingkilimanjaro.nl www.stichtingkilimanjaro.nl KvK  

41207797 Rekeningnr 546381863  IBAN NL65ABNA0546381863 BIC ABNANL2A 

Project EyeClinic/Frans Legemate/Babati 

ONDERWIJS AAN TANZANIAANSE ARTSEN EN HET BEVORDEREN VAN OOGHEELKUNDIGE ZORG  

Frans Legemate en Jeannette de Snaijer: Het project wordt binnen de Oostkerkwijkgemeente al meerdere jaren finan-
cieel gesteund. Door de stichting, door ons en door de lokale artsen en patiënten zeer gewaardeerd. In oktober 2017 
hoop ik weer les te geven. We boeken vooruitgang. Via WhatsApp onderhoud ik tegenwoordig gemakkelijker contact 
met de lokale artsen.  

http://www.stichtingkilimanjaro.nl

