
 

  

 

  

Huisarts Frans Legemate, Vlissingen/Zeeland 

heeft in januari een gedoneerde oog-spleetlamp 

geïnstalleerd in de Eye-clinic van Babati 

Dispensary.  

 

Er werd theorie- en praktijkles gegeven aan drie 

lokale dokters. Diverse oogziekten werden 

interactief besproken. Contacten zijn gelegd om 

verschillende patiënten met oogziekte te 

kunnen verwijzen. 

 

In het gezondheidscentrum is nu een aparte 

kamer beschikbaar voor oogonderzoek en het 

lesgeven aan Tanzaniaanse en Nederlandse 

artsen. 
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Project Babati  

* Onderwijs aan Tanzaniaanse artsen  

* Eye-clinic 

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.  

 

 

MICHAEL SANGa/EMANUEL AMI/Frans Legemate  

  

Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is belastingaftrekbaar. 
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Agenda PHC Cursus  
 

Najaarscursus I  22 t/m 29 oktober 2016     Tanzania 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Hans Veeken, huisarts Amsterdam & Jeroen Bir-

nie, huisarts Leiden en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro. 

Najaarscursus II 29 oktober t/m 6 november 2016   Tanzania 

Echocursus voor huisartsen, samenwerking tussen Stichting Kilimanjaro & Fontys hogeschool Eindho-

ven & Stichting Borstkliniek Nederland 
Voorjaarscursus  14 t/m 22 januari 2017    Zanzibar 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Colette van Hees, dermatoloog/Monique Putter-

Lander, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro.  

 

 

Project Zanzibar  Dr. Hamza  

Sinds 5 jaren geven we de PHC cursus ook op Zanzibar. De deelnemende Nederlandse huisartsen 

krijgen les en uitleg van de plaatselijke dokter in het dorp over hoe men in de loop der jaren de 

kustplaats Jambiani heeft vrijgemaakt van malaria. Afgelopen jaar zijn we begonnen met dokter 

Hamza, zoals iedereen in het dorp hem noemt, een opzet te maken voor een kleine dispensary. Het 

idee is om eerstelijnszorg aan te bieden vergelijkbaar met de Nederlands huisartspraktijk. Op de 

foto’s kunt u de bouw hiervan zien. Jaarlijks gaan we, met steun van de deelnemende huisartsen aan 

de PHC cursus, kamer voor kamer uitbouwen. Zelf zien? Elk jaar kunt u het project bekijken tijdens 

de Zanzibar cursus.  

  

Kennisoverdracht en verbeteren moedersterfte en Women Health door het geven van  
medische symposia en praktische workshops en het stimuleren van de 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 

 

U kunt zich aanmelden door een email te 

sturen naar info@stichtingkilimanjaro.nl 

  

  


