
Op de eerste plaats dank aan alle ondersteunende huisartsenpraktijken en sponsors. 

Hierbij een overzicht van onze huidige activiteiten. 

    Voortgang Projecten in 2014 

√ 1ste lijnsproject Babati 

In februari 2014 is er een container verscheept naar Babati met daarin o.a. verlosbedden, 

sterilisatieapparatuur en echoapparatuur. In mei was de container op locatie en is Peter Melkert met 

Ad de Valk naar Babati afgereisd om de container uit te ruimen. Tevens zijn de vorderingen van de 

bouw bekeken en is er overleg geweest met DR. Ami en Leonard Kahema over de huidige situatie  en 

de voortgang van de kliniek. 
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√      1ste lijnsproject Hadzabe/Mangola  
 

Mrs. Ruth Matiyas is werkzaam als nurse/midwife in Mangola region waar zij aan de Hadzabe stam 

medische zorg verleent. Haar droom is om een eigen 1ste lijnskliniek te starten waar ze de lokale be-

volking van betere zorg kan voorzien. We hebben Ruth leren kennen op de echocursus waar zij reeds 

enkele jaren aan deelneemt. Haar gedrevenheid en enthousiasme hebben ertoe geleidt dat, in januari 

2014, Ruth en de Stichting Kilimanjaro een overeenkomst zijn aangegaan waarin haar financiële on-

dersteuning wordt geven voor het bouwen van een dispensary. Ruth heeft een stuk land aangekocht 

in Mangola, bij Lake Eyasi, waar een begin is gemaakt met het aanleggen van de fundering. 
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Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Uw gift is belastingaftrekbaar. 
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√ 1ste lijnsproject Lake Manyara  

 DR. Lazaro Meiludie 

 heeft als a.m.o. gewerkt in 

 een kliniek in Mto wa Mbu, 

 een stadje in ontwikkeling 

 mede door met name het 

 toerisme.  

  

 Tijdens de PHC cursus 

 geeft Lazaro reeds enkele

 jaren onderwijs in HIV/

 AIDS  aan de Nederlandse 

 huisartsen. 

 
  

Hij werkt nu in Arusha maar wil graag terug naar Mto wa Mbu, gelegen ten 

noorden van Lake Manyara, om daar een eerstelijnskliniek te starten.   

Stichting Kilimanjaro zal hem hierbij financieel ondersteunen.  

 

 

Agenda PHC cursus 

PHC cursus  

1—8 November 

2014   Tanzania 

Tropische Infectie-

ziekten en Reizigers-

advies, o.l.v. Ria 

Jochemsen-van der 

Leeuw en  

Peter Melkert. 

 

PHC cursus   

1—8 November 

2014 Tanzania 

Echocursus voor huis-

artsen, samenwer-

king tussen Stichting 

Kilimanjaro/Fontys 

Hogeschool/Stichting 

Borstkliniek Nederland.  

 

PHC cursus  

24 jan. t/m 1 febr. 

2015  Zanzibar 

Tropische Infectie-

ziekten en Reizigers-

advies, o.l.v. Henk 

Bilo en Peter Melkert.  

  

Kennisoverdracht en verbeteren moedersterfte en Women Health door het geven van  
medische symposia, praktische workshops en het stimuleren van de locale economie. 

 
De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks congressen in Tanzania, waar aan 25 artsen cursus wordt 
gegeven. Tevens krijgen, gekoppeld aan het congres, Maasai (vroed-)vrouwen bijscholing over safe motherhood & HIVAids  en 
wordt kennis uitgewisseld om moedersterfte te voorkomen. In samenwerking met Tanzaniaanse artsen en staf, verenigd in 
ngo mama’s Health Organisation (MHO) wordt ondersteuning en uitbreiding gegeven aan bestaande klinieken, in  Babati, Arus-
ha, Lake Manyara, Lake Eyasi en ook op Zanzibar. 

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 trans-
port zijn de basis van ons project in Babati, centraal in Tanzania. 

√ 2de lijnsproject Zanzibar 
 

 Tijdens de PHC cursus op Zanzibar 

 ontmoeten we Tanzaniaanse artsen 

 die werkzaam zijn in diverse Medical 

 camps op zowel Zanzibar als op  

 Pemba.  

 

 Volgens schema wordt er op  

 verschillende locaties specialistische 

 zorg geboden op gebied van: 

 Chirurgie - General Surgery Camp 

 Gynaecologie - Obs & Gyn Camp 

 KNO - ENT Camp 

 Oogheelkunde - Eye Camp 

 Orthopedie - Clubfoot management 

 Interne - Community Camp 

 

 Mocht u als specialist interesse hebben 

 om te steunen of meer informatie  

 willen dan kunt u contact opnemen 

 met de Stichting Kilimanjaro.  

http://www.stichtingkilimanjaro.nl

