
In Babati is het snel gegaan het afgelopen jaar. De eenmanspraktijk van DR. Ami werd door enkele 

huisartsen bezocht en zoals u in onderstaande foto’s kunt zien wordt er druk gebouwd aan de 

afronding van de verloskamers. Voor diegene die graag willen googelen is de kleine kliniek duidelijk te 

zien als een witte u-vorm. Met achter in de tuin de nieuw aanbouw (zie kaartje). Ook ons doktershuis 

is verbouwd in wordt gereed gemaakt voor de komende echocursus in oktober om diverse huisartsen 

en cursisten te ontvangen. Verdere informatie op de website: www.stichtingkilimanjaro.nl 

  

 

Kennisoverdracht en verbeteren moedersterfte en Women Health door het geven van  

medische symposia  en praktische workshops en stimuleren locale economie. 

 

De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks congressen in Tanzania, waar 

aan 25 artsen cursus wordt gegeven. Tevens wordt, gekoppeld aan het congres, aan Maasai (vroed-)

vrouwen bijscholing gegeven 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 casu Babati. 

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, verbete-

ring van communicatie, verwijssysteem en transport zijn de basis van ons project in Babati bij Iraque-

stam centraal in Tanzania. 

Dr E. Ami, medical doctor  

Babati Health center 
Doctor Ami is onze partner in Babati, waarbij we 

zijn gezondheidscentrum uitbouwen met een 

verloskamer en O.K. voor kleine verrichtingen.  
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Geachte collega,  

bedankt voor uw ondersteuning het afgelopen jaar d.m.v. het sturen van biopten, uitstrij-

ken en/of giften. Graag laten we in deze zomerbrief zien wat er mede met uw steun is ge-

daan in Tanzania. Dit keer onze focus op het Babati project in Noord-Tanzania, dicht bij La-

ke Manyara en Tarangire. 

Juni 2013 

Babati ligt naast het zuidelijk deel van 

Tarangire, op de kruising van wegen naar Do-

doma, Singida en Arusha. Het Tarangire Na-

tional Park is vlakbij met haar vele Baobabs en 

duizenden olifanten.  



 

Babati is een fraai Afrikaans handelsstadje met 

veel potentie , zoetwater meer en  veel vis en  

olijfolie.  

Bouw van Maternity Unit Oktober 2012 Bouw van Maternity Unit Maart 2013 

     Agenda PHC Cursus 

Najaarscursus  19 t/m  26 Oktober 2013 Tanzania 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies,  o.l.v. Hans Veeken, Jeroen Birnie en Peter Melkert.  

Najaarscursus  19 t/m 26 Oktober 2013  Tanzania 

Echocursus voor huisartsen, samenwerking tussen Stichting Kilimanjaro/Fontys Hogeschool/

Ultrasound PTC/Stichting Borstkliniek Nederland.  

Voorjaarscursus 26 jan. t/m 2 febr. 2014  Zanzibar 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Ad van Esch en Peter Melkert.  

Najaarscursus 1—8 November 2014    Tanzania 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Ria Jochemsen-van der Leeuw en Peter Melkert. 

Najaarscursus  1—8 November 2014  Tanzania 

Echocursus voor huisartsen, samenwerking tussen Stichting Kilimanjaro/Fontys Hogeschool/

Ultrasound PTC/Stichting Borstkliniek Nederland.  

 

     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 

Mr. Leonard Kahema, nurse/ultrasound   
Er is een echo-apparaat aangeschaft om 

zwangere Iraqi-vrouwen echoscopisch te 

onderzoeken in het kader van het Moedersterfte 

Project.  
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