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Ik ben Jasper Hageman en ben vijf weken naar Tanzania geweest om vrijwilligerswerk te 
doen bij Ruth Matiyas. Ik ben in contact gekomen met Ruth via Peter en Martie van Stich-
ting Kilimanjaro. Zij hebben mij geholpen om een fijn en veilig verblijf te organiseren. In de 
vijf weken dat ik in Tanzania verbleef, heb ik o.a. geholpen met de bouw van de kliniek, dit 
was hard maar erg gezellig werk. Ook heb ik vijf dagen lang mee mogen kijken bij het tes-
ten van Hiv bij een lokale stam, de Hadzabe. Dit jaar zijn er geen nieuwe Hiv patiënten 
bijgekomen. Verder heb ik meegelopen met doctoren in verschillende ziekenhuizen. Dit 
was voor mij het hoogtepunt van de hele reis. Al met al was dit een hele mooie en tevens 
leerzame reis, en het heeft me nog meer gemotiveerd voor mijn toekomstige studie ge-
neeskunde. 

Project Hadzabe / Mangola / ruth mathiyas 

In enkele jaren heeft Ruth, vroedvrouw dichtbij Lake Eyasi, Mangola district en de Hadzabe stam, een diagnostic 
center opgebouwd, gesteund door ons microfinance system. In oktober waren de eerste 2 kamers klaar om echo-
onderwijs te geven. Complimenten aan Ruth als manager. Tevens werd de 1e vrijwilliger door haar 1 maand gesu-
perviseerd. Zie het verslag van Jasper. 

 
In het kader van zijn Eye Clinic project 
heeft Frans ook aan Nederlandse huis-
artsen tijdens oktober cursus laten zien 
hoe bruikbaar de spleetlamp ook voor 
huisartsen is. In Sabilo Dispensary maakt 
men er dankbaar gebruik van de rest van 
het jaar. 

Project EyeClinic / BABATI / huisarts Frans Legemate  

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 artsen/partners.    

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2018 toe.  



HUISARTSENNASCHOLING / AGENDA 
 

De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks cursus in Tanzania. Door deelname aan het 
congres ondersteunen Nederlandse huisartsen de Tanzaniaanse collegae en wordt ondersteuning en uitbreiding 
gegeven aan bestaande klinieken.  
 
3 - 10 Februari 2018  ZANZIBAR 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Onder leiding van Ad van Esch, arts reizigersadvisering en Peter 
Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting Kilimanjaro. 
31 maart - 7 April 2018    SURINAME 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Overige topics: DM, Cardiovasculair. Onder leiding van Professor 
Henk Bilo, internist; Ravee Rambharose, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog. 
2 en 3 juni 2018   TERSCHELLING 
Voorkomen geruptureerd aneurysma aorta abdominalis. De huisarts als poortwachter van risicofactoren. Nieuwe 
point of care test in een practicumcursus onderwezen. Onder leiding van Harry Bulk, huisarts, Bart de Vos, chi-
rurg en Peter Melkert, patholoog.  
13 - 20 Oktober 2018   TANZANIA  
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Overige topics: PoC testen. Onder leiding van Ria Jochemsen, huis-
arts; Hans Veeken, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog.  
20 - 27 Oktober 2018   TANZANIA 
Echografie voor de huisarts: Onderdelen van de cursus: echografie 1e lijns/abdomen/zwangerschap/casuïstiek. 
Onder leiding van Ria Jochemsen, huisarts; Menno Swier, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog. 
 

U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ INFO@STICHTINGKILIMANJARO.NL 

Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig probleem, met name op het platteland in Afrika. Verbetering van de zorg voor zwan-

geren, onderwijs aan traditionele vroedvrouwen, verbetering van communicatie, verwijssysteem en transport zijn de basis van ons project in Babati, 

centraal in Tanzania.Kennisoverdracht en verbeteren moedersterfte en Women Health door het geven van  medische symposia en praktische work-

shops en het stimuleren van de locale economie. 

Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is belasting aftrekbaar. 
Parmentierlaan 72 Postbus 916 1180 AX  Amstelveen 020 4414860 info@stichtingkilimanjaro.nl www.stichtingkilimanjaro.nl KvK  

41207797 Rekeningnr 546381863  IBAN NL65ABNA0546381863 BIC ABNANL2A 

Hi Dr Peter,  
How are you and Family? I am fine. 
I am busy making a construction for a center here at Bukokwa which will give care to preg-
nant mothers so that they can deliver safe and possible identify risk patients and refer them 
to Sengerema Hospital early. 
Thanks for the Ultrasound Machine that has made me possible to collect money that has 
made me start building first part of the project making foundation and raising the walls, half 
of it has been roofed.  
Kind Regards Leonard Kahema 

Project  

Bukokwe  

Leonard Kahema 
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