
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en 

samenwerking met Tanzaniaanse artsenpartners. Elk jaar krijgen Tanzaniaanse 

partners extra lening om hun praktijk te verbeteren. 

Ook Ole Kuney, onze bekende Maasia-dokter, heeft enkele  vroedvrouwen deze cursus laten volgen. 

In zijn kliniek in de Blue Mountains werd een van de eerste echoapparaten geplaatst die  nu door de 

vroedvrouwen weer goed in gebruik genomen wordt.  
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Project Babati   

In januari werd in Sabilo Dispensary gebruik gemaakt van de verloskamers als leslokaal voor de 

echocursus. Wim van Bodegom, Leonard Kahema, Ruth Mathiyas en Peter Melkert hebben echo-

onderwijs  gegeven aan Tanzaniaanse artsen en vroedvrouwen.  

 

 

 

 

 

 

Algemene Informatie  

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

 
Parmentierlaan 72  Postbus 916 1180 AX  Amstelveen  020 4414860       

info@stichtingkilimanjaro.nl   www.stichtingkilimanjaro.nl   KvK  41207797   
Rekeningnummer  546381863  IBAN NL65ABNA0546381863 BIC ABNANL2A 

 

http://www.stichtingkilimanjaro.nl


Mrs. Ruth Matiyas, nurse  is werkzaam als nurse/midwife in Mangola region waar zij aan de 

Hadzabe stam medische zorg verleent. Ruth heeft reeds enkele jaren aan de echocursus deelgenomen 

en nu geeft ze echo-onderwijs aan de vroedvrouwen tijdens de echocursus. De bouw van haar 1ste 

lijnskliniek loopt volgens plan, zie foto.     

Agenda PHC Cursus 

Huisartsennascholing 31 okt. t/m 7 nov. 2015   Tanzania 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Tonnie Staring, klinisch psycholoog/

psychotherapeut en Peter Melkert, arts/patholoog/voorzitter Stichting Kilimanjaro. VOLGEBOEKT 

PHC Echocursus  31 okt. t/m 7 nov. 2015   Tanzania 

Echocursus voor de huisarts, o.l.v. Harry Bulk, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter 

Stichting Kilimanjaro 

Huisartsennascholing 24  jan. t/m 31 jan. 2016 Zanzibar 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Ad van Esch, arts/reizigersdeskundige en Peter 

Melkert, arts/patholoog/ voorzitter Stichting Kilimanjaro.  

  

 
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 25 artsen cursus 

wordt gegeven. Tevens wordt, gekoppeld aan het congres, aan Maasai (vroed-)vrouwen bijscholing gegeven over safe mo-

therhood & HIVAids  en wordt kennis uitgewisseld om moedersterfte te voorkomen. In samenwerking met Tanzaniaanse art-

sen en staf, verenigd in ngo mama’s Health Organisation (MHO) wordt ondersteuning en uitbreiding gegeven aan bestaande 

klinieken, in casu Babati.  

 Door uw deelname aan de PHC cursus ondersteunt u mede het symposium voor Tanzaniaanse artsen, waardoor zij kunnen 

worden vrijgehouden.  

 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 trans-

port zijn de basis van ons project in Babati, centraal in Tanzania. 

 

DR. Lazaro Meiludi, m.o heeft als a.m.o. gewerkt in een kliniek in Mto wa Mbu, een stadje in ont-

wikkeling mede door met name het toerisme. Hij geeft reeds enkel jaren onderwijs aan de huisartsen 

tijdens de PHC cursus. Hij werkt nu in de buurt van de mijnen maar wil graag terug naar Mto wa Mbu 

om daar een eerstelijns-kliniek te starten. Stichting Kilimanjaro steunt hem financieel.  

U kunt zich aanmelden door 

een email te sturen naar 

info@stichtingkilimanjaro.nl 


