
Nieuwsbr ie f   Lessons  out  o f  A f r i ca   
S T I C H T I N G  K I L I M A N J A R O   

O N D E R Z O E K  E N  O N D E R W I J S  A L S  S T E U N  A A N  A F R I K A  

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. 

Casa Tropica 
Bent u op zoek naar een tijdelijk verblijf in Nederland of Tanzania? Dan is er 

voor tropenartsen en andere geïnteresseerden 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. 

 

Huisartsennascholing 
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. 

 

ZANZIBAR  21—28 Januari 2021  

Onderwerpen: Aanleren van nieuwe vaardigheden  

O.l.v. Peter Melkert, patholoog 

SURINAME  6 - 13 Maart 2021 danwel in 2022 

Tropische Infectieziekten en Reizigersadvies/Diabetes Mellitus/Cardiovasculair. 

O.l.v. Professor Henk Bilo, internist; Ravee Rambharose, huisarts en  

Peter Melkert, patholoog 

CURACAO 20 - 27 Maart 2021 

Onderwerpen: Trauma’s, migratie en psychose/Angst & OCD.  

MSU: schoudergewricht/Sneltest AAA/Casuïstiek.  

O.l.v. Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog; Alfred Jubels, huisarts en Peter 

Melkert, patholoog. De kosten van de cursus bedragen € 2450, inclusief hotels 

en culturele activiteiten, exclusief retourticket.   

Accreditatiepunten worden aangevraagd. 

TANZANIA  9 - 16 Oktober 2021 

Onderwerpen: Nieuwe Vaardigheden/SOA/Prep/Palliatieve Zorg/Infectieziekten/

Hoe schrijf ik een artikel. Onder leiding van  Ria Jochemsen, huisarts en Peter 

Melkert, patholoog. De kosten van de cursus bedragen € 2450, inclusief hotels 

en culturele activiteiten, exclusief retourticket.   

Accreditatiepunten worden aangevraagd. 

TANZANIA  16 - 23 Oktober 2021 

Echografie voor de 1elijns: abdomen/zwangerschap/casuïstiek/ 

MSU: schoudergewricht/AAA. O.l.v. Ria Jochemsen, huisarts; Alfred Jubels, 

huisarts en Peter Melkert, patholoog 

 

U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ INFO@STICHTINGKILIMANJARO.NL 
 

Algemene Informatie 

Stichting Kilimanjaro is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

(ANBI). Uw gift is belasting aftrekbaar. 

info@stichtingkilimanjaro.nl www.stichtingkilimanjaro.nl KvK  41207797 

Rekeningnummer 546381863  IBAN NL65ABNA0546381863  

 

Spreekt dit onderwerp u niet aan?  
U kunt zich afmelden voor verdere berichtgeving via info@stichtingkilimanjaro.nl 

Stichting Kilimanjaro wenst u een gezond 2021 

Nascholing en dokters meeting  
In oktober zijn we met een klein gezelschap uit Nederland naar Babati afgereisd 

om de nascholing voor de Tanzaniaanse artsen te houden. De Corona onrusten in 

Nederland achterlatend hebben we, met de voor Corona geldende maatregelen in 

een ogenschijnlijk “Corona-vrij” Tanzania, een productieve cursus kunnen geven. 

Tijdens de jaarlijkse doktersmeeting is er een doktersapp aangemaakt.  

Er worden nu casus onderling besproken, beelden uitgewisseld en tips en trucs 

gedeeld. Een mooie interactieve communicatie is tot stand gebracht waar nu al 

veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.  

 

Het hieronder uitgelichte Makuyuni project is 1 van de 8 klinieken, die met uw 

steun in een paar jaar is opgebouwd. Makuyuni ligt op een drukke T-kruising van 

asfaltwegen die naar de Ngorongoro Crater en Serengeti leiden en naar het voor 

ons favoriete Tarangire park met de baobabbomen en de grote populatie aan  

olifanten.  

 

Travel Clinic Makuyuni / DR. Pallangyo 
Dokter Pallangyo is een ervaren dokter in de 1e-lijns echografie.  

Hij geeft in onze cursus praktische bedside teaching en is de trotse eigenaar van 

deze kliniek welke hij zeer stijlvol heeft uitgebouwd met een laboratorium en  

behandelkamer. 

mailto:info@stichtingkilimanjaro.nl
http://www.stichtingkilimanjaro.nl

