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Project Babati  

* ECHO-Onderwijs aan Tanzaniaanse artsen/vroedvrouwen en Nederlandse huisartsen  

* Hadzabe 

Stichting Kilimanjaro wenst u een gezond en voorspoedig 2016 toe 

Ruth Matiyas, vroedvrouw en Harry Bulk, huisarts 

Ruth is vroedvrouw en heeft een eigen project bij de Hazabe (jagersstam) 

bij Lake Eyasi aan wie zij medische zorg verleent. Zij is ook een van onze 

ultrasound teachers die les geeft over verloskunde aan Tanzaniaanse art-

sen/vroedvrouwen en Nederlandse huisartsen tijdens onze echocursus in 

Babati. Ruth is druk bezig met het afbouwen van de eerste praktijkka-

mers en hoopt binnenkort met de kliniek te starten. Tijdens de echocur-

sus van afgelopen november kreeg Ruth, uit handen van Harry Bulk, 

huisarts in ter Apel/ Oost-Groningen, een draagbaar echoapparaat waar-

mee zij ook op locatie, in eenvoudige lemen hutten, zwangere Hadzabe 

kan onderzoeken.  

 

            2014             2015  

Peter Melkert en Frans Legemate 

 

Huisarts Frans Legemate, Vlissingen/Zeeland probeert een 

eerstelijns-project op te zetten in Babati. In januari gaat hij, 

met ondersteuning van de Stichting Kilimanjaro een eye-

clinic gestalte geven met inbreng van een spleetlamp en on-

derwijs aan de locale dokter, gericht op de eerstelijn. Het 

doel is om patiënten met ernstige visus-klachten te selecte-

ren voor verwijzing naar een oogarts. 

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.  



 
Agenda PHC Cursus  
Voorjaarscursus  23 t/m 31 januari 2016  Zanzibar 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Ad van Esch, reizigersgeneeskun-
dige en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro.  
Najaarscursus I  22 t/m 29 oktober 2016   Tanzania 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Hans Veeken, huisarts Amsterdam & Jeroen Birnie, 
huisarts Leiden en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro. 
Najaarscursus II 22 t/m 29 oktober 2016   Tanzania 
Echocursus voor huisartsen, samenwerking tussen Stichting Kilimanjaro & Fontys hogeschool Eindhoven & Stichting Borstkliniek 
Nederland 
 

Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is belastingaftrekbaar. 
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Dr. Lazaro is nog bezig met zijn specialisatie radiologie en hoopt komend jaar dichtbij het dorp Mto 

wa Mbu als lokale dokter/huisarts zijn eigen praktijk te starten. De stichting Kilimanjaro ondersteunt 

met uw hulp de bouw en zal ook voor hem een echoapparaat organiseren. Lazaro is een van onze 

betere teachers tijdens de cursus reizigersadvies en zal er in 2016 ook weer bij zijn. 

  

Kennisoverdracht en verbeteren moedersterfte en Women Health door het geven van  
medische symposia  en praktische workshops en stimuleren locale economie. 

 
De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks congressen in Tanzania, waar aan huisartsen les wordt 
gegeven. Door deelname aan het congres ondersteunen Nederlandse huisartsen de Tanzaniaanse collegae. Tevens wordt, ge-
koppeld aan het congres, aan Maasai (vroed-)vrouwen bijscholing gegeven over safe motherhood & HIVAids  en wordt kennis 
uitgewisseld om moedersterfte te voorkomen. In samenwerking met Tanzaniaanse artsen en staf, verenigd in ngo mama’s 
Health Organisation (MHO) wordt ondersteuning en uitbreiding gegeven aan bestaande klinieken, in casu Babati.  

Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig probleem, met name op het platteland in Afrika. Verbetering van 
de zorg voor zwangeren, onderwijs aan traditionele vroedvrouwen, verbetering van communicatie, verwijssysteem en transport 
zijn de basis van ons project in Babati, centraal in Tanzania. 

Elk jaar krijgen Tanzaniaanse partners extra lening om hun praktijk te verbeteren 

Leonard Kahema  Email: Dear Peter, 

My Bukokwa ultrasound project is going on well we have managed 

to identify few patients with pregnancy problems such as malposi-

tion  in 3rd trimester placenta previa and so I did advised them to 

go to Sengerema hospital. We have also conducted 5 normal deliv-

ery who both had live babies. Service is growing and more people 

are coming. I am sure in a few month to come will be a big busi-

ness. I have 4 workers helping me 2 nurse midwife, 1 laboratory 

assistant and 1 cleaner. Asante sana Leonard 

PHC cursus Zanzibar 23 t/m 31 januari  2016 

Er is nog plaats voor deelname 

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 20 accreditatiepunten door Accreditatie Bureau 

Cluster 1 en door het LCR KwaliteitsConsilium  

 Huisartsencursus in combinatie met  20 uur culturele activiteiten (Stone Town, sla-

venmarkt, Prison Island, spicetour, strand, dolfijnentour, snorkelen). 

 

U kunt zich aanmelden door een 

email te sturen naar in-

fo@stichtingkilimanjaro.nl 

  2014  2015 

 

http://www.stichtingkilimanjaro.nl

