
Huisarts  Nick van Hal   
Per 1 januari  2011 i s  Nick met pensioen gegaan.  Hi j  
i s  meerdere malen op studiere is  geweest  met de 
St icht ing Ki l imanjaro en h i j  i s  erg  onder de  indruk  
van haar act iv i te i ten voor de gezondheidszorg in 
Tanzania.  Als  b l i jk  van waardering heeft  h i j  bi j  z i jn  
a fscheid de  donat ies  ten behoeve van de st icht ing 
geste ld.   
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Agenda Cursus 

Zomercursus                     

Tropische Infectieziekten, HIV/

AIDS                          

23 en 24 juli  2011 
 

Najaarscursus                 

Symposium: Koorts, Malaria &  

Huisartsennascholing: Tropische 

Infectieziekten en Reizigersadvies 

o.l.v. Aart Leemhuis, huisarts 

22 t/m  29 Okt. 2011 

 

Najaarscursus              

Symposium: Koorts, Malaria &  

Echocursus voor huisartsen. Sa-

menwerking tussen Stichting 

Kilimanjaro, Fontys Hogeschool 

en stichting Borstkliniek Neder-

land.              

22 t/m 29 Okt. 2011 
 

Voorjaarscursus                                                              

Symposium: SOAS/AIDS & 

Huisartsennascholing: Tropische 

Infectieziekten en Reizigersadvies 

o.l.v. Ad van Esch, arts. Locatie 

Zanzibar o.v.b.  

24 t/m 31 Maart 2012 

 

 

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 Maart-groep van onge-
veer 20 huisartsen heeft  on-
der de bomen voordracht  
gekregen over het  Maasa i  
Moedersterfte  project. 
Nick van Hal,  huisarts  in  
Rotterdam, heeft b i j  z i jn  
a fscheid geld ingezameld 
om het Project  Moeder-
sterfte  te  ondersteunen,z ie  
boven. Zo komen we jaar-
l i jks  een stapje  verder in  
ons k le inscha l ige project  en de samenwerking tussen Nederlandse  huis-
artsen en Tanzaniaanse PHC -artsen,  waaronder mi jn  vriend Doctor Ole  
Kuney.  

Project  Echo-onderwijs  door en  voor Tanzanianen 

Leonard  Kahema, onze 
Tanzaniaanse par tner, 
geeft  echocopie onder-
wijs  aan loca le  
vroedvrouwen die  in  de 
Maasai -s teppe rondom 
Ki l imanjaro a i rpor t 
werkzaam zi jn.  

Naast  echo-onderwijs aan de vroedvrouwen za l  er  ook dit jaar  weer in  
in  oktober lesgegeven worden aan Nederlandse  huisartsen tesamen met 
Tanzaniaanse  col legae.  Zie  ons cursusaanbod.  



schapscontroles, waarbij met iedere 
vrouw expliciet wordt besproken 
waar ze heen moet bij problemen.   

WACHTGELEGENHEID voor zwan-
gere Maasai vrouwen bij Maasai Cli-
nics in eigen regio.   

BEREIKBAARHEID door Auto, am-
bulance of fiets in combinatie met mo-
biele telefoon in  omgevende 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, ook in Maasailand. 

GEBOORTEVOORBEREIDING 
volgens WHO advies met zwanger-

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  Babati (ten westen van Tarangire)  
 

Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig pro-

bleem, met name op het platteland in Afrika. Verbetering van de 

zorg voor zwangeren, onderwijs aan traditionele vroedvrouwen, 

verbetering van communicatie, verwijssysteem en transport zijn de 

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.  

In juli staat de opening van het nieuwe gezondheidscentrum ge-
pland, waarin we ons aandeel hebben bijgedragen. En ook hier wordt een echoapparaat gebruikt als onderdeel van het 
project.                    

Lessons out of Africa 
Is de spreekbuis van Stichting Kilimanjaro en het PHC Laboratorium. Het boekje wordt rondgestuurd aan ondersteu-
nende huisartsen, specialisten en artsen met interesse in de tropische gezondheidszorg in Afrika.  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Lessons out of Africa” is te verkrijgen bij Stichting Kilimanjaro tegen betaling van 19 Euro (inclusief verzendkosten). 

HUISARTSEN IN  MAASAILAND  HUISARTSEN IN  DE  

NGORONGORO CRATER 

HUISARTSEN IN  TARANGIRE 

NATIONAL PARK 

2007 2008 2009 

EMAIL: Hi Dr. Peter & Dr. Chris,  can we make a good Brucellose-Project? 

We don't do just "good" projects here in Karatu; we only do GREAT projects - including the Brucellosis Study.  Here 

are a couple of examples of two patients I saw a few days ago, within a few minutes of each other. 

Koorts in de tropen; dd Malaria is een van de vaste onderwerpen tijdens de PHC cursus. Dr. Frank ondersteunen we bij zijn onderzoek 

naar Brucellosis d.m.v. sneltest. 

 

 

 

 

 

I just LOVE it when the scientific data supports my somewhat ignorant clinic "guesses!!"  ; > ) And yes; someday, I'll 

get some proper studio lighting so the shadows aren't so ugly! Love, Dr. Frank 

Patient 5198:  Had a pretty typical "chronic" Brucellosis history; three years of 

pain.....  So I expected his LFA to reflect a chronic picture 

Patient 5193:  Was interesting, in that he had a fairly long history (several years) 

of chronic pain, BUT had a 3 week history of liver pain with marked ascites.  I 

thought perhaps he "should" show both a chronic and an acute reaction. 

HUISARTSEN IN LAKE MANYARA 

2010 


