
Echoapparaat voor  Babati  Project   
(art ikel  u i t  Weekblad Westvoorne,  18 maart 2009)  
 

Gabriël Slee, overhandigt een cheque van 
4500,= euro aan Peter Melkert, voorzitter van 
de Stichting Kilimanjaro. Het geld dat geschon-
ken is door patiënten bij het afscheid van dokter 
Slee als huisarts in Oostvoorne in januari 2009, is 
bedoeld voor een kliniek in Babati, een dorp ge-
legen in centraal Tanzania.   

Verbetering van de zorg voor zwangeren is de 
basis van dit project. De sterfte onder zwangere 
vrouwen is met name op het platteland in Afrika 
hoog. Het is de bedoeling om eenmaal tijdens de 
zwangerschap een echo te maken om grote risico’s tijdens de bevalling zoveel mogelijk proberen te 
voorkomen. Tweelingzwangerschappen en een nageboorte vóór de baarmoedermond gelegen zijn 
daar voorbeelden van. Het is de bedoeling dat deze vrouwen vóór de bevalling naar het ziekenhuis 
komen zodat de risico’s op overlijden zo klein mogelijk worden.  De stichting is erg verguld met het 
geschonken bedrag. 

MEI 2009 

NR. 3 

Agenda Cursus 

Zomercursus                     

Tropische Infectieziekten, 

HIV/AIDS                         

25 en 26 juli  20009 

Najaarscursus                 

Symposium: Koorts, Malaria 

&  Huisartsennascholing: 

Tropische Infectieziekten en 

Reizigersadvies                                

24  t/m  31 Okt. 2009 

Najaarscursus             

Symposium: Koorts, Malaria 

&  Echo basiscursus buik en 

borst voor huisartsen. Samen-

werking tussen Stichting Kili-

manjaro, Fontys Hogeschool 

en stichting Borstkliniek Ne-

derland. 24 t/m 31 Okt. 

2009 

Voorjaarscursus                                                              

Symposium: SOAS/AIDS & 

Huisartsennascholing: Tropi-

sche Infectieziekten en Pallia-

tieve Zorg                           

20 t/m 27 Maart 2010 

 

 

Algemene Informatie 

Bezoekadres:                   

Parmentierlaan 72 

Postadres:                       

Postbus 916                      

1180 AX  Amstelveen   

Email:                           

info@stichtingkilimanjaro.nl 

Internetsite: 

www.stichtingkilimanjaro.nl 

Giften:  ABN/AMRO 

546381863 

K.v.K. te Amsterdam 

41207797 

 

Nieuwsbrief  Lessons out of Africa 
STICHTING KILIMANJARO  
ONDERZOEK EN ONDERWIJS ALS STEUN AAN AFRIKA  

 

Www.stichtingkilimanjaro.nl  

Project Maasai Kliniek 

De kliniek van Doctor Ole Kuney, zowel dokter als 

chief 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 steu-

nen hem in natura of financieel via de Stichting Kili-

manjaro. De kliniek is recent geschilderd en bij ons 

bezoek in maart heeft vroedvrouw Mariki op locatie 

echopracticum gekregen bij 10 zwangere vrouwen die 

voor controle de kliniek bezochten. 

Doctor Leah  

in opleiding 
 
Met steun van de Stichting                  
Kilimanjaro is DR. Leah   
in opleiding voor medical 
officer in het KCMC,  
Moshi. Ze heeft een prachti-
ge lijst en kan aan haar nieu-
we studiejaar beginnen.  
 
 
 

Hier ziet u haar examenresultaten en dokter Leah als deel-
neemster aan de PHC voorjaarscursus 2009 in Arusha. 



WHO advies met zwangerschapscon-
troles, waarbij met iedere vrouw ex-
pliciet wordt besproken waar ze heen 
moet bij problemen.   

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

-Auto, ambulance of fiets in combina-
tie met mobiele telefoon in  omge-
vende dorpen.. 

Plan van aanpak  

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

-Communicatie verbetering door 
mobiele telefoons en opladen via 
zonne-energie 

-Geboortevoorbereiding volgens 

Mijn vriend Dokter Ole Kuney en 
diverse Nederlandse huisartsen staan 
er klaar voor en zijn gestart met het 
Maasai project in Arusha Regio, 
Noord Tanzania. 

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

Project  moedersterfte   

Aktie  
Moedersterfte  

Project  
Wim van Bodegom 

huisarts te Linschoten 
 
Wim van Bodegom heeft in 
zijn wachtkamer deze poster 
hangen om zo het moeder-
sterfte project onder de aan-
dacht  te brengen. Op deze 
manier werd extra ondersteu-
ning verkregen voor het moe-
dersterfte project ter waarde 
van ± 8.000 Euro! 

Project  Babati    
Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig probleem, met name op het platteland in Afrika. Verbete-
ring van de zorg voor zwangeren, onderwijs aan traditionele vroedvrouwen, verbetering van communicatie, verwijs-
systeem en transport zijn basis van ons project in de Maasai steppe van Noord Tanzania en in Babati aan de zuid zijde 
van de Maasai steppe, centraal in Tanzania. We gaan in Babati samenwerken met DR. Ami die ook deelneemt aan ons 
halfjaarlijkse Arusha Symposium. In de zomer wordt gestart met de bouw van verloskamers (zie de stenen op de foto-
links met het uizicht op Lake Babati) 

Zie ook plan van aanpak  Project moedersterfte 


