
 

1. Eigen kliniek in Maasai land 

De Stichting Kilimanjaro ondersteunt twee klinieken in Maasailand. 

Onze eigen kliniek in Kisongo ligt 15 kilometer buiten Arusha, ten westen van de mount Me-
ru langs de weg richting de belangrijkste nationale parken (Tarangire, Lake Manjara, 
Ngorongoro Crater en Serengeti), aan de voet van de Monduli Mountains. 

De kliniek van Doctor Ole Kuney,chief, zowel dokter als leider van de Maasai stam, bevindt 
zich  in de regio ten zuiden van de Mount Kilimanjaro aan de voet van de Blue Mountains. Diverse 
dokters en vrijwilligers steunen hem in natura of financieel via de stichting Kilimanjaro. Een huis-
arts in Nijmegen gaf na pensionering zijn inventaris met bruikbare medische spullen aan Ole, mee-
gezonden met container voor Doctors Camp 1&2. Vanuit Friesland stuurt een doktersfamilie een 
maandelijkse bijdrage via de stichting Kilimanjaro. 

 

 

 

In aansluiting op de PHC cursus kunnen huisartsen in Maasai Clinics een extra tweede week kennis 
uitwisselen met overnachting in Doctorshouse. Er wordt gezorgd voor het eten tijdens het verblijf 
in Kisongo Clinic of in kliniek van doctor Ole Kuney. Opzet is om meer Nederlandse artsen deze 
optie te bieden. Als dokter kun je enerzijds kennis uitwisselen  met lokale dokter en vroedvrouwen 
in en rondom de kliniek. Anderzijds is er de mogelijkheid om op deze manier contact te maken met 
de locale bevolking en daarnaast een betaalbare dagsafari te kunnen maken naar bijvoorbeeld Taran-
gire Park. 

Bent u geïnteresseerd? Mail naar phc@borstpoli.nl 
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Agenda Cursus 

Zomercursus  
Tropische Infectie-
ziekten,  
TB, HIV & AIDS 
14 en 15 juli  2007 
 
Najaarscursus  
Tropische Infectie-
ziekten en koorts 
27 Okt. t/m  3 
Nov. 2007 

Voorjaarscursus   
Tropische Infectie-
ziekten, SOAS & 
AIDS    
22 t/m 30 Maart 
2008 
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Algemene Informatie 

Bezoekadres:              

Parmentierlaan 72 

Postadres:                       

Postbus 916                      

1180 AX  Amstelveen   

Email:  

phc@borstpoli.nl 

Internetsite: 

www.borstpoli.nl 

Giften:                           

ABN/AMRO 

546381863 
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2. Huisar tsen Maasai -project   

3.  Jaarbi jdrage  
Dutch Fly ing Doctor s  2007   

Bijgesloten treft u een 
giro aan om in de vorm 
van (aftrekbare) jaarbij-
drage als lid uw steentje 
extra bij te dragen. De 
afgelopen jaren mochten 
we van velen steun in de 
vorm van 35 euro ont-
vangen. Namen van on-
dersteunende DFD-leden 

en PHC-artsen worden 
in december vermeld in 
de (dikke) jaaruitgave 
van Lessons out of Afri-
ca. Men krijgt voorrang 
bij aanmelding cursus en 
korting op tickets. 



4. Maasai  project  moeder sterf te   

-Geboortevoorbereiding volgens WHO ad-
vies met zwangerschapscontroles, waarbij 
met iedere vrouw expliciet wordt besproken 
in welk dorp ze gaat bevallen en waar ze heen 
moet bij problemen. 

-Wachtgelegenheid voor zwangere Maasai 
vrouwen bij Maasai Clinics in eigen regio.   

-Auto, ambulance of taxi in combinatie met 
mobiele telefoon in  omgevende dorpen. 

Dat dit plan van verbeterd gemotoriseerd 
transport in Kenia voor enkele zwangeren 
een succes was blijkt uit het toegenomen 
aantal kinderen met de naam Landrover of 
Toyota! 

Conclusie 

Dat deze geïntegreerde aanpak uiteindelijk 
effect sorteert is duidelijk geworden in Ma-

Introductie 

Maternale sterfte is in grote delen van 
de wereld een ernstig probleem, met 
name op het platteland in Afrika. Ver-
betering van de zorg voor zwangeren, 
onderwijs aan traditionele vroedvrou-
wen, verbetering van communicatie, 
verwijssysteem en transport zijn de 
basis van ons project in de Maasai step-
pe van Noord Tanzania. 

Plan van aanpak Maasai Project 

-Onderwijs aan traditionele vroedvrou-
wen in eigen lokale kliniek door artsen 
in aansluiting op onze halfjaarlijkse cur-
sus (basisanatomie & verloskunde) 

-Communicatie verbetering door mo-
biele telefoons en opladen via zonne-
energie 

leisië en Sri Lanka. Sinds de jaren 50 
zijn deze landen er in geslaagd de 
maternale sterfte iedere 10 jaar te 
halveren. 

Mijn vriend Dokter Ole Kuney en 
diverse Nederlandse huisartsen staan 
er klaar voor en gaan dit jaar starten 
met het Maasai project in Kisongo, 
Arusha Regio, Noord Tanzania. 

Peter Melkert, arts/patholoog   
Voorzitter stichting Kilimanjaro   
Telefoon: 020-4414860 

phc@borstpoli.nl 

Dutch Doctors Project Safe Mother-
hood  

Literauur: New England Journal Med 
2007, april 5, 356;14:1395-1397 

 6. Doctor Leah in opleiding 

Met steun van de Stichting Kilimanjaro gaat DR. Leah  in opleiding voor medi-

cal officer in het KCMC, Moshi.                                                                        

Ze blijft beschikbaar als doctor in Kisongo Kliniek tijdens de PHC cursus in de 

zomer en het  voor- en najaar. 

 

De hutten van de Maasai zijn ovaal van vorm, door 
vrouwen gemaakt uit takken en koemest opgebouwd met 
een plat dak waarop men altijd wel een stuk huisraad 
kwijt kan. In de hut zijn er geen ramen en smeult er een 
vuurtje dat vliegen, insecten en ongedierte buiten houdt. 

De huisjes staan in een kraal en worden vanaf de ingang 
genummerd in links en rechts, respectievelijk nummer 1 
en 2. Ook de vrouwen worden zo beschouwd want het 
huis hoort de vrouw toe. 

1,2,4,6,8 maar nooit 3,5,7 zoals Doctor Ole Kuney ons 
leert op de cursus in Arusha. Je moet er geweest zijn om 
het te begrijpen. 

Region Maternal mortality Ratio Maternal Deaths Lifetime risk of mater-
nal death 

World total 400 529.000 1 in 74 

Europe 24 1.700 1 in 2400 

United States 17 660 1 in 2500 

Africa 830 251.000 1 in 20 

5. Maasa i  kraa l  
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