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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.    

In oktober wordt de jaarlijks terugkerende echo cursus in Babati/Tanzania goed 
bezocht door zowel Nederlandse als Tanzaniaanse artsen en vroedvrouwen. Dit 
jaar onder leiding van Harry Bulk en Ria Jochemsen, huisartsen en Leonard Ka-
hema en Ruth Mathiyas, verpleegkundigen/echografisten. Overdag wordt er in 
de kliniek van dokter Ami praktijklessen in echografie gegeven en aansluitend 
worden er diverse casus besproken. De cursus is zowel voor de beginnende als 
gevorderde echoscopist interessant mede door het onderling uitwisselen van 
ervaringen.  
De stichting Kilimanjaro heeft draagbaar echoapparaten aangeschaft welke in 
bruikleen aan Tanzaniaanse artsen/vroedvrouwen worden gegeven. In plaats 
van grote kwetsbare machines zijn het nu laptops waarop een probe met USB 
aansluiting aangesloten kan worden. Deze laptops zijn draagbaar, veilig op te 
bergen en hebben een goede beeldkwaliteit. Bij deelname aan de cursus wor-
den de artsen gevraagd deze mee te nemen om te kunnen gebruiken tijdens de 
praktijklessen. Na afloop van 3 dagen echo cursus ontvangen de Tanzaniaanse 
deelnemers een    certificaat van deelname en uiteraard mag de groepsfoto niet 
ontbreken.  

Coronavirus in Tanzania  

Echo cursus  

Dat het coronavirus nog altijd is omgeven 
met veel geheimen is bekend. Maar in Tan-
zania blijken zelfs papaja’s positief te zijn 
getest. Tenminste dat beweert de president 
van het Oost-Afrikaanse land, John Magufuli. 
(Volkskrant 3 mei 2020) 

Het aantal coronagevallen dd 1 juni 2020 
Bevestigd: 509    Aantal doden: 21                                           
Hersteld: 183 

De regering van Tanzania is nadien gestopt 
met het geven van informatie. 

  

 



HUISARTSENNASCHOLING / AGENDA 2020 — 2021 

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.  
 

TANZANIA  17 -  24 Oktober 2020 Huisartsennascholing                                                                                         
Onderwerpen: Tropische Infectieziekten/Test voor HA-praktijk/EBM/Oogheelkunde, de spleetlamp/Mediation in 
de praktijk. Onder leiding van Ria Jochemsen en Frans Legemate, huisartsen en Peter Melkert, patholoog.                                                                                                                                                      
TANZANIA  24 - 31 Oktober 2020 Echografie voor de huisarts                                                                           
Onderwerpen: echografie 1e lijns/abdomen/MSU: schoudergewricht/Point of care test/AAA/Casuïstiek. Onder 
leiding van Ria Jochemsen en Alfred Jubels, huisartsen en Peter Melkert, patholoog.                                              
ZANZIBAR   23 - 30 Januari 2021 Huisartsen met interesse in Kitesurfen; beginners en gevorderden     
Huisartsennascholing: Infectieziekten en Wereldziekten. Onderwerpen: Infectieziekten, hart & vaten, vaccinaties 
1e lijn e.a. Onder leiding van Juultje van den Berg, huisarts en Peter Melkert, patholoog.                                       
SURINAME  6 - 13 Maart 2021  Huisartsennascholing                                                                                      
Onderwerpen: HIV/Malaria/Tropische Infectieziekten/Reisadvisering/Diabetes Mellitus/Cardiovasculair. Onder 
leiding van Henk Bilo, internist; Ravee Rambharose, huisarts en Peter Melkert, patholoog.                                      
CURACAO  20 - 27 Maart 2021  Huisartsennascholing                                                                                      
Onderwerpen: Trauma’s en psychose/Angst & OCD. MSU: schoudergewricht/Sneltest AAA/Casuïstiek. Onder  
leiding van Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog; Alfred Jubels, huisarts en Peter Melkert, patholoog.  
 

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-

gere, 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. 
Parmentierlaan 72 Postbus 916 1180 AX  Amstelveen 020 4414860 info@stichtingkilimanjaro.nl www.stichtingkilimanjaro.nl KvK  
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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 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 

      2019    2020 
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. Sinds een paar maanden is hij gestopt met het werken in het 
ziekenhuis en is hij gestart met zijn eigen praktijk. 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. 

http://www.stichtingkilimanjaro.nl

