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Terwijl in Nederland de waarde van mijn aandelen halveerden, 

steeg van de waarde van mijn investeringen in Tanzania. Met 

name in de regio Arusha is de Safari Business sterk aan het 

groeien, waarbij prijzen voor grond en huizenbouw eveneens 

omhoog schieten. Maar hierover later meer, eerst aandacht voor 

de kennis uitwisseling.  
  
De cursus werd uitgebreid met extra voorjaarscursus in 

samenwerking met de stichting Travelalert, waarbij ook 

partners welkom zijn. In April was Jan van Dijk onze partner 

en begeleider, ervaren op het gebied van palliatieve zorg. 
De groepen waren kleiner dan voorgaande jaren, waardoor een 

meer intensieve kennisuitwisseling en persoonlijke aandacht 

voor cursisten mogelijk werd, zoals de wens was van prof Onno 

Terpstra naar aanleiding van zijn overschot aan leergierige 

Tanzaniaanse artsen op basis cursus chirurgie in 2007. 
De zomercursus was druk met veel kinderen. 

De Najaarscursus werd verbeterd met korte voordrachten en veel 

bespreking van casuistiek in kleine groepen; daarnaast waren 

er 6-tal huisartsen bij de 12
e
 uitgebreide Arusha-echocursus, 

buik en borst. 
  
De projecten werden tegelijk met cursus weer stapsgewijs 

verbeterd en uitgebreid. 

Het Maasai-project Moedersterfte met Doctor Ole Kuney, eigen 

dokterspost op 30km van Kilimanjaro Airport, wordt bij elke 

cursus aan het eind toegelicht. De Maasai vroedvrouwen en 

Nederlandse huisartsen krijgen uitleg over plan van aanpak, 

echo bij elke zwangere, mobiele telefoon per dorp. Het 

kliniekje zelf werd bezocht door vrijwilligster Joske de 

Jonge, diverse huisartsen en diverse families. Vroedvrouw 

Mariki krijgt haar jaarlijkse echo bijscholing ter plekke. 

Geheel opnieuw geverfd, voorzien van eigen waterpomp en solar 

electriciteit was het goed vertoeven voor families tijdens de 

zomercursus. 
Het Babati-project Moederstefte met Doctor Emanuel Ami werd 

dit jaar gestart met aankoop van huis en extra plot om 

verloskamers bij te bouwen. Ook daar wordt het goed vertoeven, 

dichtbij Tarangire Park met de fraaie Baobabs, vele duizenden 

olifanten grote kuddes. Voor de fijnproever, die houdt van het 

echte Afrika, worden dromen werkelijkheid in Babati. 
  
Doctors Union 

De contacten binnen de Doctors Union werden uitgebouwd, daar 

met name de Tanzaniaanse artsen ook inzien dat duurzame 

samenwerking met ons zijn/haar vruchten afwerpt, met 

investeringen in dokterspraktijken in plaats van het oude 

koloniale K.I.T-model en ouderwetse ontwikkelingshulp.  
  



  

Doctors Camps 

Het 1
e
 Doctors Camp Arusha  wordt nieuw leven ingeblazen op 

nieuw stuk land waar meerdere echte Doktershuizen worden 

gepland. Daarnaast is er het 2
e
 Dutch Doctors Camp op 

Kudulodge, Karatu, aan de voet van Ngorongoro Crater. Hier 

wordt cursus in het multifunctioneel leslokaal (oud 

strandpaviljoen) gecombineerd, met familie safari en week 

verblijf op het Dutch Doctors Camp. 
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voorzitter 


