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Project  Babati (ten westen van Tarangire)  
 

Stichting Kilimanjaro heeft  door inzameling via huisarts Auke Tinselboer “Round Table”, sponso-
ring verkregen om het Moedersterfte project te continueren. Babati kliniek kan middels deze 
donatie uitgebreid worden met verloskamer en nieuw echoapparatuur. 
 

 
 

Project  Echo-onderwijs  door  en voor  Tanzanianen  

Leonard Kahema, onze Tanzaniaanse partner, geeft echo-

scopie onderwijs aan Nederlandse huisartsen en Tanzani-

aanse vroedvrouwen.  

 

Vanuit Tanzania komt er een verzoek voor deelname aan 

de echocursus via een oud-huisarts uit Noord Holland, nu 

tropenarts in Bukoba (Noordoost Tanzania): 

 

“Geachte Stichting (of Peter!), is er dit jaar ook weer een 
echoscopiecursus? Ik zou er vanuit Bukoba mooi heen kunnen, maar nog aardiger zou het zijn 

een van onze AMO`s te laten deelnemen! Kan dat? CW uit Kagondo Hospital, Bukoba”  
 

Tanzaniaanse artsen (MO en AMO) kunnen kosteloos aan de cursus deelnemen, ze krijgen een 
dagvergoeding en ook hun transport wordt door de Stichting Kilimanjaro gefinancierd.  



Project Moedersterfte 

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, 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.  

Er is een donatie gekregen van 8000,- Euro ter ondersteuning van het project Kilimanjaro voor de beper-

king van moedersterfte in Tanzania. Dat is  bereikt door inzameling van in totaal 4000,- Euro, hetgeen 

door Stichting 2015 is verdubbeld naar 8000,- Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHC cursus maart 2012 te Arusha met Glenn Posman en Auke Tinselboer als initiatiefnemers. 

 
Zanzibar  
 

De 1e Zanzibar cursus was meteen een groot succes. 
Met een groep van 22 huisartsen en enkele partners, werden lessen afgewisseld met cultuur, strand en 
snorkelen. Daarnaast kreeg men inzicht in hoe de medische voorzieningen op dit eiland zich ontwikkelen. 
Er is op zanzibar veel aandacht voor preventie en met name Malaria is grotendeels op sommige delen van 
het eiland niet (meer) te vinden. 
Kijkjes in diverse kleine gezondheidsposten toonden in het lab inderdaad alleen maar negatieve malaria-
testen (dikkedruppel+sneltest).  De lessen van Ad waren uitmuntend en stimulerend. De service in strand-
hotel was uitstekend, net als de verse lobster. 
Boeking voor maart 24-31, 2013, is vanaf nu mogelijk via info@stichtingkilimanjaro.nl  
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COMMUNICATIE is sterk ver-
beterd door mobiele telefoons.  

SOLAR ENERGY SYSTEM aan-
leggen voor stroomvoorziening. 

ONDERWIJS in eigen lokale 
kliniek door artsen in aansluiting 
op onze halfjaarlijkse cursus 
(basisanatomie & verloskunde).    

Plan van aanpak Babati Project 

GELEGENHEID tot VERBLIJF in doctors house, in 
het centrum van Babati gelokaliseerd. Deze wordt 
momenteel verbouwd tot privéverblijf voor artsen.    

BEREIKBAARHEID is uitstekend via een nieuwe 
snelweg, 3 uur rijden van Arusha naar Babati (langs 
Tarangire). 

Mijn vriend Leonard en Doctor Ami staan klaar en 
laten graag Babati Kliniek en haar project aan geïnte-
resseerden zien.  

GEBOORTEVOORBEREI-
DING volgens WHO advies 
met zwangerschapscontroles, 
waarbij met iedere vrouw ex-
pliciet wordt besproken waar 
ze heen moet bij problemen.   

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Zomercursus                  Tropische Infectieziekten, HIV/AIDS                       

21 en 22 juli 2012 

 

Najaarscursus               Symposium: Koorts, Malaria &  Huisartsennascholing: Tropische Infectieziekten en 

20 t/m  27 Okt. 2012  Reizigersadvies, Topic: Palliatieve Zorg o.l.v. Jan de Heer, huisarts 

    Locatie Arusha 

Najaarscursus   Symposium: Koorts, Malaria &  Echocursus voor huisartsen.  

20 t/m 27 Okt. 2012  Samenwerking tussen Stichting Kilimanjaro, Fontys Hogeschool en  

    stichting Borstkliniek Nederland.   

    Locatie Arusha 

Voorjaarscursus           Symposium: SOAS/AIDS & Huisartsennascholing: Tropische Infectieziekten en  

24 t/m 31 Maart 2013 Reizigersadvies, Topic:  Reizen, culturen en psychose-risico o.l.v. Tonnie Staring,  

    GZ- psycholoog  

    Locatie Zanzibar   

 

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 
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