
    Voortgang Projecten in 2013 

Project Babati 

Doctor Emanuel Ami 

Doctor Ami is onze partner in Babati, waar we aan zijn gezondheidscentrum een nieuwe uitbouw 

maken met een verloskamer en O.K. voor kleine verrichtingen. 

De dispensary in Babati begint duidelijke contouren te krijgen, zelfs op googlemap is de uitbouw te 

zien. In oktober dit jaar werd er de 1e PHC echocursus gehouden, na 15 jaar Arusha. Het bleek een 

groot succes. Ons doktershuis, welke prachtig gelegen is midden in het dorp, is in gebruik genomen 

tijdens de echocursus door diverse huisartsen en cursisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij aanvang van de PHC echocursus werd op 21 oktober de kliniek officieel geopend door DR. Ami  en 

de Regional Officer. Stichting Kilimanjaro werd hartelijk welkom geheten en bedankt voor de 

samenwerking en ondersteuning van de bouw van de kliniek. Het was een eervolle ceremonie. 
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Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Uw gift is belastingaftrekbaar. 
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Mrs. Ruth Matiyas, nurse 
 

  Ruth, rechts op de foto, volgt de echocursus voor  

  de derde maal. Ze werkt in Karatu en bezoekt  

  maandelijks de Hadzibi in hun woonomgeving. Zij 

  gaat op outstation om hen van medische zorg te 

  voorzien. Haar wens is om een eigen eerstelijns- 

  kliniek te bouwen. Een goed initiatief welke wij 

  willen gaan ondersteunen.   

 

    

 

We kijken we voor haar naar de 

mogelijkheden voor het aanschaffen 

van een echoapparaat waarmee  

zij zwangere Hadzabi-vrouwen 

echoscopisch kan onderzoeken in  

het kader van het Moedersterfte 

Project.   

Lazaro Meiludi, amo 

 Lazaro geeft reeds 

 enkel jaren onderwijs 

 aan de huisartsen 

 tijdens de PHC cusus.  

 

Hij werkt nu  in de buurt van de 

mijnen maar wil graag terug naar 

Mto wa Mbu om daar een eerste-

lijkskliniek te starten.  Wij zullen 

hem financieel ondersteunen.  

Agenda PHC Cursus 

Voorjaarscursus  

26 jan. t/m 2 febr. 

2014  Zanzibar 

Tropische Infectie-

ziekten en Reizigers-

advies, o.l.v. Ad van 

Esch en Peter Mel-

kert.  

Najaarscursus  

1—8 November 

2014   Tanzania 

Tropische Infectie-

ziekten en Reizigers-

advies, o.l.v. Ria 

Jochemsen-van der 

Leeuw en Peter Melk-

ert. 

Najaarscursus   

1—8 November 

2014 Tanzania 

Echocursus voor huis-

artsen, samenwer-

king tussen Stichting 

Kilimanjaro/Fontys 

Hogeschool/Stichting 

Borstkliniek Neder-

land.  

  

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 

DR Leah Mnango  

is na 5 jaar geslaagd voor haar artsexamen (Project Wim van  

Bodegom en stichting Kilimanjaro) en start nu haar specialisatie  pathologie. 
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