
Maasai project moedersterfte 

Introductie                                                        
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, verbete-
ring van communicatie, verwijssysteem en transport 
zijn de basis van ons project in de Maasai steppe van 
Noord Tanzania. 

Plan van aanpak Maasai Project                         
-Onderwijs aan traditionele vroedvrouwen in lokale 
kliniek in aansluiting op onze halfjaarlijkse cursus 
(basisanatomie & verloskunde).                                  
-Communicatie verbetering door mobiele telefoons 
en op te laden via zonne-energie .                                                
-Geboortevoorbereiding volgens WHO advies met 
zwangerschapscontroles, waarbij met iedere vrouw 
expliciet wordt besproken of ze in haar dorp gaat 
bevallen of bij mogelijke problemen in de kliniek.                                     
-Wachtgelegenheid voor zwangere Maasai vrouwen 
bij Maasai Clinic Ole, in eigen regio.                                                                
-Auto, ambulance of taxi in combinatie met mobiele 
telefoon in  omgevende dorpen. 

Mijn vriend Dokter Ole Kuney  is onze partner en 
diverse Nederlandse huisartsen kunnen een week 
helpen (in aansluiting op cursus) 

Peter Melkert, arts/patholoog                            
Voorzitter stichting Kilimanjaro                            
p.melkert@stichtingkilimanjaro.nl                     

Donatie echoapparaat als start in 2005 

Maarten en Marie Louise Trompetter, huisarts 
Diepenveen, Ole en Tuzie Kuney, Roelof de 
Jong, huisarts Klarenbeek. 
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Echo-apparaat voor Afrika               

Gabriel Slee, huisarts in Oostvoorne en oud-

tropenarts Magango, mission Hospital te Zambia 

(1975-1979), gaat eind van het jaar stoppen met 

zijn praktijk en wil giften gaan gebruiken voor 

extra Echo-apparaat naar Afrika. Hij is Jarenlang 

ondersteuner van de Stichting Kilimanjaro en het 

PHC Laboratorium. 

Stichting Endelea en Jan van Dijk 

Jan van Dijk, gestopt als huisarts in Nijmegen, oud-
tropenarts, Tanzania 1974-1976, ondersteund nu 
het Maasai project. Jan is meerdere keren meege-
reisd als cursist en als lector voor de PHC cursus. 
Nu heeft hij stichting Endelea mede opgericht om  
kleinschalige projecten op gebied van gezondheids-
zorg en onderwijs in Oost Afrika te stimuleren. 
Lees verder op zijn website: 
www.stichtingendelea.nl  

 

Agenda cursus                   

Zomercursus                    

Tropische Infectieziekten,    

TB, HIV/AIDS                   

19 en 20 juli 2008    

Najaarscursus                  

Symposium:                      

Tropische Infectieziekten, 

koorts &                           

Huisartsennascholing: Trans-

culturele ziekten en Reizigers-

advies                                

25 Okt t/m 1 Nov 2008 

Najaarscursus             

Symposium:                      

Tropische Infectieziekten, 

koorts &                               

3-daagse Echocursus voor  

huisartsen                                        

25 Okt t/m 1 Nov 2008 

Voorjaarscursus                

Symposium: SOA’s/AIDS en 

praktische chirurgie &          

Huisartsennascholing: Tropi-

sche Infectieziekten                             

21 t/m 28 Maart 2009 

 

Algemene Informatie 

Bezoekadres:                    

Parmentierlaan 72 

Postadres:                        

Postbus 916                      

1180 AX  Amstelveen   

Telefoon:                          

020 4414860                       

Email:                            

info@stichtingkilimanjaro.nl 

Internetsite: 

www.stichtingkilimanjaro.nl 

Giften:  ABN/AMRO 

546381863 

K.v.K. te Amsterdam 

41207797 

 Aktie Maasai 

DR. Ole, rechts 

Bijgedragen door Ronald Korthals, huisarts te  

Koningsbosch, Limburg 

Zonnepanelen tegen moedersterfte! Kerstinzamel-

actie Maasai van Koningsbosch en Maria Hoop: 

Definitieve opbrengst daadwerkelijk ontvangen tot 

1 maart 2008 E 2162,92!  

Zie verder www.gezondkoningsbosch.nl 

www.stichtingkilimanjaro.nl 



Berichten van “dokter” Joske 

Omdat ze was uitgeloot voor medicijnen heeft Joske de Jonge 

(dochter van Job de Jonge, huisarts te Zierikzee) het afgelopen 

jaar alvast medische ervaring opgedaan in de Masaai-kliniek van 

dokter Ole Kuney. Ze hield contact met het thuisfront via haar 

site http://joskedejonge.waarbenjij.nu  Ze schreef:                                                                                       

28 december 2007  Daar zit ik dan, achter m’n nieuwe laptopje 

een site aan te maken voor als ik 4 maanden (4 MAANDEN!!) in 

Afrika zit!                                                                                     

12 januari 2008    Ik slaap in een huis dat nog niet zo heel lang 

geleden gebouwd is naast het huis van Ole en zijn vrouw Tuzie. 

Het heeft een normale wc en een douche waar ik best blij mee 

ben. Ik ben echt de enige Muzungu (blanke) daar.                                                      

4 februari 2008    Ik raak steeds meer aan het leven in het Maasai

-dorp gewend. Van 9 tot half 2 ben ik in de kliniek samen met 

Tuzie en Mariki, waar ik af en toe help schoonmaken, Mariki 

help met de administratie (duurt soms uren, want hoe maak je 3 

kopieën zonder kopieerapparaat? Juist, handmatig overschrij-

ven!), patiënten zie en data verzamel. Er zijn ochtenden met 1,2 

of 3 patiënten, maar op donderdag is het zwangere vrouwen/

baby dag en staat de kliniek op zijn kop. Tientallen huilende 

baby’s behoren 1 keer per maand hun gewicht in de kliniek te 

wegen, maar tot nu toe heb ik dezelfde moeders met hun kinde-

ren wekelijks gezien. Ook komen op donderdag zwangere vrou-

wen voor controle. Deze controle is niet wekelijks, maar vooral 

maandelijks. De meeste zwangere vrouwen melden pas na een 

lange tijd zwanger te zijn hun zwangerschap in de kliniek. Dit 

omdat vele ver weg wonen en dus een flink eind moeten lopen 

om bij de kliniek te komen. De controle bestaat uit het meten 

van de bloeddruk en het gewicht, het onderzoeken van de buik 

door te voelen waar het hoofdje ligt en hoe oud de foetus is en 

het luisteren naar het hartje met een ouderwets, piramide vor-

mig soort stethoscoop.                                                           

Touwtje springen met de kids 

25 februari 2008   Leven hier is echt nog steeds geweldig. Alles 

lekker polepole (langzaam aan hah), African Style! Mijn eigen 

klasjes lesgeven is eindelijk begonnen. Ik geef Standard 6 en 7 

twee keer per week les, op dinsdag- en woensdagochtend. Bei-

de klassen bestaan uit 32 kids. Ik word nu echt in hun com-

munity’ opgenomen. Het is geen Mzungu meer, maar Djoska-

aa!!’                                                                                             

14 maart 2008    Jullie zijn geweldig! Het geld is zo goed als 

binnen en het zonnepaneel is inmiddels al geplaatst. We mogen 

achteraf betalen!  

Ik ben helemaal blij en 

ontzettend dankbaar. 

Om het echoapparaat 

eindelijk te kunnen ge-

bruiken is echt geweldig 

en om te zien hoe een 

meisje van 20 glundert 

bij het zien van haar ie-

niemienie baby’tje in 

haar buik geeft een super  

gevoel.                               Het nieuwe echoapparaat, “DR. Jossie” 

 

Doctor Leah in opleiding tot medical officer 

 

Met steun van de Stich-

ting Kilimanjaro is DR. 

Leah  in opleiding voor 

medical officer in het 

KCMC, Moshi. Ze blijft 

beschikbaar als assistent 

tijdens de PHC cursus in 

het voor– en najaar. 

 

Leah met Walter Reichert, huisarts Duiven                                                               

                                                                                    

Hans Huisman, huisarts  Wijk bij Duurstede 

Hans Huisman heeft op 1 april jl. zijn huisartsenpraktijk in Wijk bij 

Duurstede overgedragen aan Margriet van Mourik, huisarts en ex-

tropenarts te Bukumbi, Tanzania. Hans heeft als inzendende PHC 

arts meerdere malen de PHC cursus in Tanzania gevolgd en wil na 

zijn pensionering een bestaand project ondersteunen even buiten 

Karatu. “Ongeveer 15 km buiten Karatu staat een kerk van de 

Lutherse gemeenschap Basodawish Luthern Church. Door die ge-

meenschap worden ongeveer 70 kinderen tussen 4 en 8 jaar in een 

“kindergarten” overdag opgevangen. Ze wonen in het gebied rond 

de kerk, het zijn gedeeltelijk wezen, gedeeltelijk kinderen die over-

dag door de ouders niet worden opgevangen. Het doel van de op-

vang is de kinderen een basisonderricht te geven dat ze in staat moet 

stellen naar school te gaan.” 

 

 

 

Hans Huisman, 

DR. Mardai en 

DR. Bibiani 


