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Project Ruth Matiyas/ Hadzabe  

TRAINING and HEALTH EDUCATION ON HIV/AIDS AND STDs, FOR HADZABE AT EYASI BASIN  

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.  

 

Ruth heeft een eigen project bij de Hazabe (jagersstam) bij Lake Eyasi aan wie zij      

medische zorg verleent. Zij is een van onze ultrasound teachers die les geeft in verlos-

kunde aan Tanzaniaanse artsen/vroedvrouwen en Nederlandse huisartsen tijdens onze 

echocursus in Babati. Ruth is druk bezig met het afbouwen van de kliniek, zie Nieuws-

brief van december 2015. Ruth vertelt: 

I am born in dec 4th 1973 in Endanachan village, obtained pre and Nursing school      

education at Haydom Lutheran hospital. In 2004 to 2006 obtained Diploma in Nursing 

in Kibosho school Kibosho catholic Hospital in Moshi.  

My future goal is to save people with high quality standard of care. This will base in 

Eyasi,  Qandend village but other areas will be served by mobile service. We will     

concentrate on Diagnostic unit including ultrasound unit, laboratory,  x-ray and dis-

pensing of medicine. 

GENERAL OBJECTIVES:  

To learn more about Hadza beliefs, lifestyle and practices and to educate the Hadza community about HIV/AIDS and sexually 
transmitted diseases.  

In the last decade the Lake Eyasi Basin and surrounding areas have experienced a great influx of commercial as well as subsistence 
farming and a quick increase in population due to new and expanded settlements. The traffic of trucks transporting cash crops and 
fish from the seasonal lake has increased while a rapidly growing tourism industry has attracted businessmen and service providers 
from all over the country. This combination of factors has drastically affected the health and welfare of the Hadzabe. 

According to the statistics made available in 2010, when Community Sensitization was done by Ruth Matiyas testing the Hadzabe, 
out of 100 Hadzabe tested for HIV, 12 (12%) were HIV positive.In addition, out of 110 individuals tested for syphilis, 29 (26%) 
were positive for syphilis. 

The Hadzabe have no access to health care beyond what we have been able to provide ourselves. Their situation is urgent and 
needs to be addressed. 

 

Stichting Kilimanjaro wenst u een gezond en voorspoedig 2017 



Agenda PHC Cursus 2017 
 
14 t/m 22 januari 2017  
Zanzibar 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, 
o.l.v. Colette van Hees, dermatoloog en Peter 
Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting 
Kilimanjaro.  
 
1—8 april 2017 
Suriname 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, 
o.l.v. Professor Henk Bilo, internist en Peter 
Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting       
Kilimanjaro.  
  
14 t/m 21 oktober 2017    
Tanzania 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, 
o.l.v. Ria Jochemsen, huisarts Wageningen en 
Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter  
Stichting Kilimanjaro. 
 
21 t/m 28 oktober 2017 
Tanzania 
Echocursus voor huisartsen, huisarts in         
Groningen en Peter Melkert, arts/patholoog, 
voorzitter Stichting Kilimanjaro.  
 

  
De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks cursus in 

Tanzania. Door deelname aan het congres ondersteunen Nederlandse huisart-

sen 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 workshops en het stimuleren van de locale economie. 

 

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 Rekeningnr 546381863  IBAN NL65ABNA0546381863 BIC ABNANL2A 

 
Cursus voor huisarts en met het hele gezin op 

betaalbare Safari 

Voor ondersteunende artsen is er eind juli 2017 weer een zomercursus. Voor huisarts en familie de mogelijkheid om op          

betaalbare safari te gaan met de Sichting Killimanjaro. Er is nog een enkele plaats beschikbaar. 

Wetenschappelijk programma   29 en 30 juli 2017  

Zaterdag 29 juli  Welkom en introductie 

Zondag 30 juli  Tropische infectieziekten en Malaria  

Bezoek 1ste lijns kliniek en sociaal programma voor de familie. 

Rest van de week cultureel programma en safari. 

Kosten 
Cursusgeld bedraagt 2450 Euro per arts (tot 100% aftrekbaar); Partner/Familietoeslag: 99 Euro p.p.p.d. (volpension+safari). 

Voor leden die onze activiteiten direct of indirect al jarenlang steunen geldt een korting van maximaal 500 Euro. 

http://www.stichtingkilimanjaro.nl

