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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. 
 
 

Breastscreening cursus Zanzibar en Pemba 
*Borstzelfonderzoek (BSE) met als doelgroep: vrouwen 25 - 60 jaar 
*Borst-echo certificaat voor assistant medical officer (AMO) 
*Sneltest cytologie-punctie (FNAC) voor AMO’s 

Dokter Leah, patholoog te Dar es Salaam, is sinds vele jaren bevriend collega–
arts en partner in de organisatie van de Stichting Kilimanjaro in Tanzania.   
Met behulp van de stichting is Leah in 2007 begonnen met haar opleiding ge-
neeskunde, heeft vervolgens haar specialisatie tot patholoog afgerond en is ze 
actief als lector in de echocursus. Tijdens het Breast screening program op 
Zanzibar geeft ze onderwijs in het puncteren onder echogeleiding aan haar 
collegae op Zanzibar.  
 
 
HUISARTSENNASCHOLING / AGENDA 2021 - 2022 
De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks cursus in 
Tanzania. Door deelname aan het congres ondersteunen Nederlandse huisart-
sen de Tanzaniaanse collegae en wordt ondersteuning gegeven aan bestaande 
klinieken. 
TANZANIA 9 - 16 Oktober 2021 Huisartsennascholing 
Onderwerpen: Tropische Infectieziekten/Test voor HA-praktijk/EBM/ECG/
CVRM/SOA/PREP en nieuwe vaardigheden. Onder leiding van Ria Jochemsen 
huisarts en Peter Melkert, patholoog. 
TANZANIA 16 - 23 Oktober 2021  POCUS 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 22 - 29 Januari 2022  Huisartsen met interesse in Kitesur-
fen; beginners en gevorderden. 
Onderwerpen: Infectieziekten/Wereldziekten/hart & vaten/vaccinaties 1e lijn. 
Onder leiding van Juultje van den Berg, huisarts en Peter Melkert, patholoog.  
SURINAME 12 - 19 Maart 2022  Huisartsennascholing 
Onderwerpen: HIV/Malaria/Tropische Infectieziekten/Reisadvisering/Diabetes 
Mellitus/Cardiovasculair. Onder leiding van Henk Bilo, internist; Ravee 
Rambharose, huisarts en Peter Melkert, patholoog. 
CURACAO 26 Maart - 2 April 2022  Huisartsennascholing 
Onderwerpen: Trauma’s en psychose/Angst & OCD. MSU: schoudergewricht/
Sneltest AAA/Casuïstiek. Onder leiding van Suzy Matthijssen, klinisch psycho-
loog; Alfred Jubels, huisarts en Peter Melkert, patholoog. 
 

U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ  
INFO@STICHTINGKILIMANJARO.NL 

 
 

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 doktershuis, is gelegen in een levendig Afrikaans stadje,   

Babati, vlakbij Tarangire National Park. 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, oost-

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. 

 
Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig probleem, met name op het  

platteland in Afrika. Verbetering van de zorg voor zwangeren, 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 workshops 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 70 1185 CX Amstelveen 020 4414860  

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 

In februari heeft Peter Melkert met dokter Khadija les gegeven in echografie 
aan assistant medical officers op Zanzibar en Pemba Island. Er is sinds enkele 
jaren een bestaand Breast screening program (ZOP) waarin dokter Khadija en 
haar assistenten, vrouwen leert over borstzelfonderzoek.  
Vorig jaar is er contact gelegd met haar om te kijken naar de mogelijkheden 
om het programma uit te breiden met echografisch onderzoek.  
Er werd een 1-daagse training “Point of care mamma” georganiseerd en deze 
zal nu jaarlijks in het programma worden opgenomen.  
 
Dokter Khadija werkt in Dar es Salaam als gynaecologe.  
Ze komt van het boven Zanzibar gelegen eiland Pemba en wil op kort termijn 
op Pemba een vrouwen polikliniek starten. We willen haar graag steunen met 
het opzetten van deze polikliniek, het aanschaffen van een laptop-echo-
apparaat en een microscoop.  
 

Point of Care - Breast FNAC 
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