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Project Hadzabe / Mangola / ruth mathiyas 

In enkele jaren heeft Ruth  een diagnostic center opge-
bouwd, gesteund door ons microfinance system. De afge-
lopen maanden is er een watersysteem en buitentoilet 
aangelegd, een generator aangeschaft. Voor Ruth is het 
erg belangrijk om haar eigen transport te hebben om naar 
de diverse Hadzabe kampen te kunnen gaan. Mede door 
particuliere en kerkelijke financiële ondersteuning , via de 
Stichting Kilimanjaro,  is Ruth nu in het bezit van een mo-
torbike.  Deze wordt tevens gebruikt om zieken en gewon-
den te kunnen transporteren naar de dichtstbijzijnde kli-
niek.   

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.    

Project Zanzibar / JAMBIANI /  Dr. Hamza  

Aan de oostkust van het eiland zijn we in Jambiani. Door Dokter Hamza, de lokale "blote-voeten dokter", worden we 
in zijn jaarlijkse voordracht, op de hoogte gebracht van de lokale situatie ten aanzien van malaria. Het bouwen van zijn 
kliniek gaat voorspoedig. Deze foto’s zijn van januari en februari 2018.   



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.  
 
13 - 20 Oktober 2018   TANZANIA  
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Overige topics: ECG, Spirometrie, EBM, PoC testen.  
Onder leiding van Ria Jochemsen, huisarts; Hans Veeken, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog.  
20 - 27 Oktober 2018   TANZANIA 
Echografie voor de huisarts: echografie 1e lijns/abdomen/zwangerschap/MSU: schoudergewricht./casuïstiek. 
Onder leiding van Ria Jochemsen, huisarts; Menno Swier, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog. 
19 - 26 Januari 2019   ZANZIBAR 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Topics: Tropische Infectieziekten/Reisadvisering/Trauma’s, migratie 
en psychose/Angst & OCD.                                                                                                                                                      
Onder leiding van Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog-psychotherapeut en Peter Melkert, arts/patholoog.                                                                                                                                                    
30 Maart - 6 April 2019  SURINAME                                                                                                                        
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Topics: HIV/ Malaria/Tropische Infectieziekten/Reisadvisering/
Diabetes Mellitus/Cardiovasculair.                                                                                                                                         
Onder leiding van Henk Bilo, internist; Ravee Rambharose, 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. 
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Project Makuyni / DR. Pallangyo 

Op de weg van Arusha naar Babati en Mangola komen we aan bij een T-kruising bij het plaatsje 
Makuyuni. In dit dorpje is DR. Pallangyo begonnen met het bouwen van zijn kliniek. Hij is er druk 
mee want hij wil over een paar jaar stoppen met het werken in het ziekenhuis en een eigen praktijk 
beginnen met een diagnostisch centrum in Makuyuni. We zullen in oktober met de deelnemende huis-
artsen aan de cursus, kijken naar de progressie van de bouw en onderlinge ervaring en kennis uitwis-
selen.  
Dokter Pallangyo is een ervaren dokter en erg geïnteresseerd in de 1e-lijns echografie.  
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