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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.    

       2017     2019 
 

Clinic Lake Victoria, Bukokwa / Leonard Kahema 
Ten zuiden van het Victoriameer, bij het dorpje Bukokwa, is Leonard gestart met het verbeteren van de 1e lijns ser-
vice. Als ervaren echoscopist verricht hij echografisch onderzoek, zie onderstaand tabel. Al vele jaren geeft hij op 
onze echocursus onderwijs aan vroedvrouwen, Tanzaniaanse artsen en Nederlandse huisartsen om in de Point of 
Care test (Pocus) de echografie te gebruiken.    
 
Leonard: “I send you Bukokwa activities as an annual report. Project is growing I am having more patients from sur-
rounding villages. Thank you for continued support. Kind Regards, Leonard” 
 

12 Month ultrasound report Bukokwa 
I have two visits every week where patients come for sonography and some have been appointed from nearby dis-
pensaries and villages such as Kome and Maisome Island. The figure below will show various examinations. We will 
see a number of patients with splenomegaly, some liver pathologies and ascites mostly caused by bilharzias and 
this is because most male clients in this area are fisherman. 1121 Ultrasound examinations were performed, 836 
Female and 255 Male. 

    
EXAMINATION 

 
NUMBER 

    
   Urology 

 
75 

    
   Heart 

 
40 

    
   Abdominal 

 
690 

    
   Obstetric 

 
87 

    
   Gynaecological 

 
205 

    
   Neck and Chest 

 
12 

      
   Orthopaedics 

 
12 

Clinic Lake Victoria, Bukokwa / Leonard Kahema 



HUISARTSENNASCHOLING / AGENDA 2019—2020  
 

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.  
 

12 - 19 Oktober 2019   TANZANIA 
Echografie voor de huisarts: echografie 1e lijns/abdomen/MSU: schoudergewricht/casuïstiek. 
O.l.v. Harry Bulk, huisarts en Peter Melkert, arts/patholoog. 
19 - 26 Oktober 2019   TANZANIA  
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Topics: HIV/Malaria/Tropische Infectieziekten/DM/Ouderen zorg/
Terminale zorg. 
O.l.v.  Rens Henquet en Paul Terwindt, huisartsen; Henk Bilo, internist en Peter Melkert, arts/patholoog.  
25 Januari - 1 Februari 2020 ZANZIBAR 
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies.                                                                                                                     
O.l.v.  Ad van Esch, arts/reizigersdeskundige en Peter Melkert, arts/patholoog.                                                                                                                                                                              
28 Maart - 4 April 2020  SURINAME                                                                                                                        
Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies. Topics: HIV/ Malaria/Diabetes Mellitus/Cardiovasculair.                                                                                                                                         
O.l.v. 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. 
Parmentierlaan 72 Postbus 916 1180 AX  Amstelveen 020 4414860 info@stichtingkilimanjaro.nl www.stichtingkilimanjaro.nl KvK  

41207797 Rekeningnr 546381863  IBAN NL65ABNA0546381863 BIC ABNANL2A 

CASA TROPICA 

Bent u op zoek naar een tijdelijk verblijf in Nederland of Tanzania? Dan is er voor tropenartsen en andere geïnte-

resseerden de mogelijkheid 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. Uw 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.  

TRAVEL CLINIC Makuyuni / DR. Pallangyo 

      2018    2019 
 

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 zijn kliniek aan het bouwen. Over een paar maanden stopt hij met het werken in het zie-
kenhuis. Dokter Pallangyo is een ervaren dokter en erg geïnteresseerd in de 1e-lijns echografie. Hij geeft in onze 
cursus praktische bedside teaching, niet vanuit het ziekenhuisbed maar vanaf de onderzoeksbank. 
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