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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. 

   

Doctor Jackline / Karatu 

  

  

             

             

              

             

         

 

 

  

Op weg naar de Ngorongoro Crater kom je op de hoogvlakte het dorp Rhotia tegen, een dorp vlak vòòr 

Karatu gelegen, daar waar de entree naar de Crater is. 

Hier bouwt Doctor Jacki haar droom, haar eigen praktijk met steun van de stichting Kilimanjaro.  

Zij is nu nog werkzaam in het lokale regeringsziekenhuis. 

Als moeder met een kleine van 2 jaar zal ze het druk hebben, maar ze zit vol energie om haar eigen 

praktijk te starten en niet meer afhankelijk te hoeven zijn van de middelen van de regering. 

Middels uw steun krijgt zij, net als andere Tanzaniaanse dorpsartsen en partners, een jaarlijkse Maxima 

lening. Behalve een stethoscoop, bloedrukmeter en microscoop voor basaal “bloed, plasje en poepje” 

onderzoek heeft zij ook nog een dak nodig om de 3-kamer kliniek af te bouwen. 

Daarnaast heeft zij een laptop gekregen met abdominale echo-probe om o.a. zwangere vrouwen 

echografisch te kunnen onderzoeken. In oktober zal zij aanwezig zijn op de jaarlijkse ultrasound-

workshop in Babati. 

 

“My plan is to use one room for pharmacy, one room for consultation and one for store, these is my 

starting point then i will see how to progress, 

Now am thinking of putting a roof before rain started because rain can cause damage to the walls 

however, I used all my served money to start foundation , my request 

to you if possible please help me in this next step of roofing so as the place will be safe. 

  

Thank you, Jackline. 

 

  

 

 

  

 

  

 

In 2e en 3e week van oktober rijden we met de deelnemers van de huisartsennascholing langs Rhotia en 

kunnen we gaan kijken hoe de bouw er voorstaat. 



  

 

 

HUISARTSENNASCHOLING / AGENDA 2022 - 2023 

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 gegeven aan bestaande klinieken. 

  

TANZANIA 8 - 15 Oktober 2022 Huisartsennascholing 

Onderwerpen: Tropische Infectieziekten/Test voor HA-praktijk/EBM/ECG/CVRM/en nieuwe 

vaardigheden. Onder leiding van Ria Jochemsen huisarts en Peter Melkert, patholoog. 

TANZANIA 15 - 22 Oktober 2022  POCUS voor de huisarts 

Onderwerpen: echografie 1e lijns/abdomen/MSU: schoudergewricht/Point of care 

test/AAA/Casuïstiek. Onder leiding van Ria Jochemsen en Harry Bulk, huisartsen en Peter 

Melkert, patholoog.   

ZANZIBAR 14—21 Januari 2023  Huisartsen met interesse in Kitesurfen; beginners en 

gevorderden 

Huisartsennascholing: Infectieziekten/Wereldziekten/hart&vaten. 

Onder leiding van Reza Pezeshki, huisarts en Peter Melkert, patholoog.  

SURINAME 11 - 18 Maart 2023  Huisartsennascholing 

Onderwerpen: Tropische Infectieziekten/Diabetes Mellitus/Cardiovasculair. Onder leiding van 

Henk Bilo, internist; Ravee Rambharose, 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. Door uw verblijf tijdens uw vakantie in casa tropica ondersteunt u de 

verdere bouw van 1e-lijns klinieken in Tanzania. 

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. 
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