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Project Hadzabe / Mangola / ruth mathiyas 

Ruth op de motor 
 

Door particuliere en kerkelijke finan-
ciële ondersteuning, via de Stichting 
Kilimanjaro, is Ruth in het bezit van 
een motorbike.  Ruth heeft rijles ge-
kregen en kan nu zelfstandig naar de 
diverse Hadzabe kampen.  

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.    

Stichting Kilimanjaro wenst u een gezond en voorspoedig 2019 

Het Laboratorium is klaar en in gebruik                 Jasper Hageman  
 

Jasper is in 2017 naar Mangola geweest om vrijwilligerswerk te doen bij 
Ruth. Voor zijn studie geneeskunde was hij eerder uitgeloot en hij wilde 
zijn curriculum vitae versterken. Het is gelukt: in juni kregen we een posi-
tief bericht van Jasper dat hij in september kon gaan beginnen aan zijn 
studie geneeskunde! Uiteraard hebben we Ruth geïnformeerd en zij was 
zeer trots op haar eerste stagiaire. Jasper heeft met steun van zijn moeder 
flink aan fundraising gedaan en zij hebben hiermee de bouw van het labo-
ratorium kunnen verwezenlijken. 

Project babati  

Sabilo Dispensary           Fundering Diagnostisch Centrum 

Bij de Sabilo Dispensary in Babati wordt aan de voorzijde een diagnostisch centrum gebouwd. In opzet is een ka-
mer bestemd voor de stichting Kilimanjaro, de eyeclinic en het geven van echo-onderwijs tijdens het jaarlijkse   
ultrasound seminar in oktober. De andere kamers zullen worden gebruikt als outpatiënt - department. 
Dokter Ami is nog steeds in de kliniek werkzaam, zijn zoon Juda is in Mwanza zijn opleiding geneeskunde aan het 
afronden en zal daarna zijn vader opvolgen. 



 

HUISARTSENNASCHOLING / AGENDA 
 

De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks cursus in Tanzania. Door deelname aan het 
congres ondersteunen Nederlandse huisartsen de Tanzaniaanse collegae. 
 

19 - 26 Januari 2019   ZANZIBAR 
PHC cursus 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                                                                                                                        
PHC cursus 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. 
12 - 19 Oktober 2019  TANZANIA                                                                                                                                     
Echografie voor de huisarts: Onderdelen van de cursus: echografie 1e lijns/abdomen/zwangerschap/casuïstiek. 
Onder leiding van Harry Bulk, huisarts; Leonard Kahema, echografist en Peter Melkert, arts/patholoog 
19 - 26 Oktober 2019  TANZANIA                                                                                                                         
PHC cursus Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Topics: HIV/Malaria/Tropische Infectieziekten/DM/
Terminale en   Ouderen zorg.   
Onder leiding van Henk Bilo, internist; Paul Terwindt en Rens Henquet, huisartsen; Peter Melkert, patholoog.  

 
Accreditatiepunten voor NHG/GAIA en LCR worden aangevraagd 

De cursuskosten bedragen 2450 Euro, inclusief hotels en culturele activiteiten, exclusief retourticket 

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 lokale economie. 

Algemene Informatie  

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is belasting aftrekbaar. 
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CASA TROPICA 
 

Bent u op zoek naar een tijdelijk verblijf in Nederland of Tanzania?  

Dan is er voor tropenartsen en andere geïnteresseerden de moge-

lijkheid om tegen een aantrekkelijke prijs gebruik te maken van 

Casa Tropica.  

 

TANZANIA: Het huis, Old Zaci Lodge, is gelegen in een levendig 

Afrikaans stadje, Babati, vlakbij Tarangire National Parc.  

U wordt welkom geheten door de verzorgers van het huis en zij 

zullen u logies en ontbijt aanbieden. 

NEDERLAND: Het vakantiehuis is gelegen op het park Emslandermeer, provincie Groningen.  

Het huis is selfcontained, geheel ingericht voor direct gebruik. U kunt gebruik maken van diverse faciliteiten van 

het park, o.a. het subtropische zwembad en de golfbaan. 

 
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@stichtingkilimanjaro.nl  

of bellen naar 020 4414860 
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