
In juli en augustus 2016 hebben wij, Ante Fokkema en Claire Houtvast, St. Kizito Hospital in Mikumi 
mogen bezoeken. We zijn derdejaars Geneeskunde studenten uit Groningen, met beiden een interesse 
om na onze studie in het buitenland aan het werk te gaan. Binnen het curriculum kregen we helaas nog 
niet de kans om in Nederland of in het buitenland stage te lopen en in de praktijk te ervaren hoe het 
ziekenhuisleven er daadwerkelijk aan toe gaat. Daarom besloten we om zelf op zoek te gaan naar een 
geschikte stage waarbij we een kijkje konden nemen in een Tanzaniaans ziekenhuis. Via de stichting 
Vrienden van Mikumi kwamen we toen terecht bij St. Kizito Hospital en hier hebben we een hele mooie 
en leerzame tijd gehad.  
 
Voor ons beiden was dit ons eerste bezoek aan Afrika en de eerste keer dat we ‘alleen’ zo’n verre reis 
zouden maken. Dit was natuurlijk ontzettend spannend. Daarnaast hadden we weliswaar al vele 
verhalen gehoord over hoe anders het er in een Afrikaans ziekenhuis aan toe gaat en hebben we ook 
gesproken met anderen die al eens Tanzania en soms zelfs Mikumi hebben bezocht, maar toch konden 
we ons geen voorstelling maken van de gehele situatie. Tijdens onze eerste dagen in Mikumi vielen we 
dan ook van de ene in de andere verbazing. Zo bleek al snel dat privacy in Nederland in stuk belangrijker 
is dan in Tanzania. Tijdens een consult komen wildvreemden binnen lopen en vaak besluiten zij dan ook 
om even te blijven luisteren.  
 
Onder andere vanwege de privacy in Nederland zou het voor ons nooit mogelijk zijn om al zo vroeg in 
de studie een bevalling mee te maken, maar al tijdens de rondleiding door het ziekenhuis mochten we 
dit van dichtbij zien. Tijdens de vier weken die volgden zouden er nog veel bevallingen volgen, waarbij 
ook wij mochten meehelpen. Het was natuurlijk een fantastische ervaring om mee te mogen maken hoe 
een kindje geboren wordt, ook na het zien van meerdere bevallingen bleef dit een prachtig en 
emotioneel moment. Wel werd snel duidelijk hoe anders de situatie voor zwangere en bevallende 
vrouwen in Tanzania is dan in Nederland. Soms was dit moeilijk om te zien, bijvoorbeeld wanneer een 
jong meisje helemaal alleen een zware bevalling moest doorstaan. Wel werd hierdoor ook duidelijk hoe 
sterk een mens is, vrouwen stonden immers een half uurtje na de bevalling weer op om te verplaatsen. 
 
Meteen werd ook duidelijk dat de artsen en 
verpleging in het ziekenhuis ons ontzettend hartelijk 
ontvangt en dat ze het zelfs leuk vinden wanneer we 
mee kwamen kijken of vragen stelden. Ook merkten 
we dat veel patiënten het leuk vonden om te zien dat 
wij ‘mzungu’s’ helemaal naar Tanzania waren 
gekomen om te leren. Het was erg bijzonder om te 
ervaren dat zelfs wanneer communicatie lastig liep 
vanwege taal, je elkaar met een beetje geduld vaak 
toch kunt begrijpen.  
 
We hebben echt een fantastische tijd gehad in St. 
Kizito Hospital en daarvoor willen we graag Stichting 
Vrienden van Mikumi en de artsen en verpleging, en natuurlijk ook mama Rama, Joyce en Esther 
bedanken. In vier weken tijd hebben we ontzettend veel geleerd en gezien, niet alleen op het gebied 
van medische kennis maar ook sociale en communicatieve vaardigheden die we later zeker kunnen 
gebruiken.  
 
Asante sana! 
 

Liefs Ante en Claire 
 
 


