
Beste collegae en vrienden,  

bedankt voor uw ondersteuning middels het insturen van biopten, uitstrijken en/of giften. 

In deze nieuwsbrief nieuwe informatie over onze activiteiten en samenwerking met 

Tanzaniaanse artsenpartners.     
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Project Babati   

In de eerste week van november 2014 werd er in de nieuwbouw van Sabilo Dispensary voor het eerst 

gebruik gemaakt van de verloskamers, als leslokaal voor de echocursus. Op de foto een impressie 

hiervan. We hopen het komend jaar, met bevallingen op eerstelijns niveau, te beginnen.  

Leonard Kahema, nurse/ultrasound teacher  

Leonard is al jarenlang onze vaste partner en hij is 

een ervaren echoscopist en anesthesist (trained 

nurse) in Sengerema hospital. Ook geeft hij les op 

de echocursus in Babati, welke vanaf januari 2015 

voor zowel Tanzaniaanse artsen als vroedvrouwen 

wordt gehouden.  

Daarnaast is hij momenteel bezig met zijn eigen 

project, aan de zuidkant van Lake Victoria, waar 

hij met een mobiel echoapparaat langs diverse 

kleine klinieken in de bush gaat, om lokale vroed-

vrouwen te ondersteunen in het kader van het 

Moedersterfte project. Hoewel de situatie lang-

zaam verbetert sterven er nog teveel vrouwen, in 

de tijd rond de bevalling, aan bijvoorbeeld placen-

ta praevia, hetgeen met echografie voortijdig kan 

worden opgespoord. 

Stichting Kilimanjaro wenst u een gezond en voorspoedig 2015 toe 
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Leonard onderweg met zijn mobiel echoapparaat 



Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Uw gift is belastingaftrekbaar. 

 
Parmentierlaan 72  Postbus 916 1180 AX  Amstelveen  020 4414860       

info@stichtingkilimanjaro.nl   www.stichtingkilimanjaro.nl   KvK  41207797   
Rekeningnummer  546381863  IBAN NL65ABNA0546381863 BIC ABNANL2A 

Mrs. Ruth Matiyas, nurse 
 

Met Ruth gaan we op bezoek bij de 

natuurstam Hadzabe, die in de bush 

bij Lake Eyasi hun levensstijl 

proberen te handhaven. Ze jagen op 

kleine dieren en leven onder de 

bomen en in grotten, zonder huizen. 

Ruth heeft een eigen vrouwenproject 

en is geïnteresseerd om mee te doen 

aan het Moedersterfte project van de 

Stichting Kilimanjaro. In oktober 

kunnen deelnemers aan de PHC 

cursus haar project bekijken. 

 

Agenda PHC Cursus 

Voorjaarscursus  

25 jan. t/m 1 febr. 2015 Zanzibar 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Henk Bilo, internist, en Peter Melkert, arts/

patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro.  

Najaarscursus  

31 okt. t/m 7 nov. 2015   Tanzania 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies, o.l.v. Tonnie Staring, klinisch psycholoog/

psychotherapeut, en Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro. 

  

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, verbetering van communicatie, verwijssysteem en transport 
zijn de basis van ons project in Babati, centraal in Tanzania. 

Elk jaar krijgen Tanzaniaanse partners extra lening om hun prakrijk te verbeteren 

 

PHC cursus Zanzibar 

Er is nog plaats voor deelname 

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 20 ac-

creditatiepunten door Accreditatie Bureau Clus-

ter 1 en door het LCR KwaliteitsConsilium even-

eens voor 20 punten. 

 Huisartsencursus in combinatie met  20 uur cul-

turele activiteiten (Stone Town, slavenmarkt, Prison 

Island, spicetour, strand, dolfijnentour, snorkelen). 

 

http://www.stichtingkilimanjaro.nl

