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Vrienden van Mikumi

Wat gaat de tijd toch snel. Zelfs in Tanzania waar alles toch wat langzamer lijkt te gaan dan hier, is het jaar 
weer voorbij gevlogen. Een bekend gezegde in Tanzania is: jullie hebben de klok maar wij hebben de tijd. 
Dus vooral geen haast.

Ook nu weer een bewogen jaar met veel verwachte maar ook onverwachte ontwikkelingen.

Via facebook en de website van de Vrienden van Mikumi hebben we u in de loop van het jaar al op de hoog-
te gehouden van nieuwe ontwikkelingen en andere belangrijke gebeurtenissen in Mikumi.

Lief en leed wisselden elkaar af. Met deze nieuwsbrief zetten we alle ontwikkelingen nog eens op een rij en 
vertellen u graag meer over de bijdragen van de Vrienden van Mikumi in het afgelopen jaar aan het St.Kizito 
Hospital in Mikumi.

De twee belangrijkste pijlers waren onderwijs en de zorg die het ziekenhuis biedt aan de bewoners in de 
omgeving. Het onderwijs aan kinderen van ziekenhuismedewerkers en educatie van de professionals in het 
ziekenhuis, blijft een succesverhaal. We bieden met onze steun heel veel kinderen en jong volwassenen een 
betere toekomst.

Ten aanzien van de zorg stagneerde de stijgende lijn die was ingezet op bepaalde vlakken. Dit had vooral 
te maken met de kwaliteit van het management van het ziekenhuis. Gesprekken worden gevoerd met de 
Hospital Board, om het management te verbeteren.

De plannen voor de bouw en oprichting van een school voor verpleegkundigen en verloskundigen lopen 
gestaag maar vragen veel tijd. De financiering wordt in samenwerking met De Wilde Ganzen geregeld. In de 
loop van 2018 hopen we hier goede vorderingen mee te maken.

In ons financieel jaarplan leggen we verantwoording af over de besteding van de middelen in 2017 en het 
beleidsplan geeft aan waar onze activiteiten zich op richten. Zie de website www.mikumi.nl voor meer 
details.

We willen alle vrienden van Mikumi hartelijk danken voor de ondersteuning en bijdragen in het afgelopen 
jaar.

En natuurlijk hopen we ook in het komend jaar op u te kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting Vrienden van Mikumi
Maria Molenaar, voorzitter
Jeroen Degen, secretaris
Joost Smeets , penningmeester
Alie Berkepies
Lieveke Degen van de Lavoir

Nieuwsbrief 2018

Asante sana na karibuni sana!
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Childsupportproject

Het is nu 10 jaar geleden dat we gestart zijn met het 
Childsupportproject.

Vanaf de start in 2008 zijn er 247 kinderen in het 
project betrokken geweest.

Momenteel worden 165 kinderen financieel onder-
steund waardoor ze naar (een betere) school kunnen.

53 kinderen hebben hun opleiding voltooid en zijn nu 
aan het werk.

21 kinderen zijn uit het project gegaan omdat hun 
ouders uit het St.Kizito Hospital zijn vertrokken.

2 kinderen zijn overleden

6 kinderen hebben het project verlaten omdat ze bv. 
zelf niet meer naar school wilden gaan.

We merken dat er nog steeds grote behoefte is aan 
de financiële bijdrage voor de opleiding van de kinde-
ren. Vooral de jonge ouders vinden het steeds meer 
belangrijk dat hun kind naar een goede school kan 
gaan waardoor hun zoon of dochter veel betere voor-
uitzichten heeft op een goede vervolgopleiding en 
daarmee op een betere toekomst. Ook deze ouders 
willen graag dat hun kinderen het beter krijgen dan 
henzelf.

Op de regeringsscholen, vier in Mikumi, zijn de 
klassen erg groot; er zijn bijna geen materialen en de 
kinderen worden classicaal getraind door alles na te 
zeggen wat de leerkracht hardop voor de klas zegt.

Op de English primary school St.Peter Clavery, de 
school van de zusters van Mgolole, zijn de klassen 
kleiner, reeds de kleintjes krijgen al wat Engelse les 
en in de bovenbouw is het onderwijs helemaal in het 
Engels. (Engels is de taal voor het hoger onderwijs in 
Tanzania en daarom erg belangrijk om te leren).

Ook begint men daar met wat modernere methoden 
van onderwijs, wat meer interactief en probeert men 
het kind ook meer positief te benaderen.

Deze vorm van onderwijs is echter duur, gemiddeld 
900.000 TSH (ongeveer 400 euro) per leerjaar en dat 
is voor de gewone ziekenhuismedewerker met een 
gemiddeld salaris van 250.000 TSH (ongeveer 100 
euro) per maand, niet op te brengen.

Dankzij het Childsupportproject hebben toch al een 
heel aantal kinderen deze basisopleiding kunnen 
volgen en zien we ook steeds meer successen in de 
vervolgopleidingen.

Enkele voorbeelden zijn:



Emelda Mkolwe

Dochter van loodgieter en manusje van alles, Ernest 
Mkolwe. Emelda zit nu in standard 6 van St.Peter Clave-
ry en doet het daar erg goed. Ze haalt prachtige cijfers 
en als ze zo doorgaat kan zij over 2 jaar naar een goede 
middelbare school en ook daar gaat zij vast en zeker 
goed presteren. Mama heeft een paar jaar geleden een 
Singer naaimachine uit een van de containers gekregen 
en naait daarmee nu de mooiste jurkjes voor haar doch-
ters en verdient bij door ook voor anderen te naaien.

Bruno Mahimbi

Bruno, 12 jaar, is doof geboren en kon het onderwijs op 
een gewone lagere school in Mikumi niet volgen. Hij kan 
ook niet spreken en heeft nooit gebarentaal geleerd.

Zijn moeder was ten einde raad, ze staat er alleen voor 
met 3 kinderen en Bruno wilde zo graag van alles leren 
maar ze kon hem die mogelijkheid niet bieden. Bruno 
zit nu op een vorig jaar opgestarte school voor doven- 
en slechthorenden in Morogoro. Hij en ook mama, zijn 
helemaal gelukkig. Bruno leert snel, het is een slim kind, 
en vindt het ook fijn tussen lotgenootjes te zijn en les te 
krijgen van leerkrachten die zelf doof zijn. Er gaat een 
wereld voor hem open.
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Zefline Msyokege

Dochter van AMO Ackim Msyo-
kege, is een getalenteerd meisje. Af-
gelopen jaar heeft zij haar bachelor 
engineering gehaald in elctronics 
en communication aan de St.Joseph 
universiteit universiteit in Dar es 
Salaam. Ze wil graag verder stude-
ren maar gaat nu eerst werken om 
geld te verdienen zodat zij later 
haar opleiding kan vervolgen om 
een Master diploma te halen.
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Roos Mwatimwa

Roos is de dochter van verpleegkundig assis-
tent Atuganile Omari. Roos heeft gedurende 
haar lagere en middelbare schooltijd steeds 
bij haar grootouders in Iringa gewoond. Na 
de secondary school wilde ze heel graag 
nurse-assistant worden, net als haar moeder, 
en ze heeft die opleiding inmiddels afgerond. 
Haar praktijk stageperiode heeft ze in het 
St.Kizito Hospital kunnen doen en daar blijft 
ze nu voorlopig ook werken. Ze woont nu fijn 
dichtbij haar moeder en halfbroertjes.

Stella Mapunda

Stella is de dochter van de zus van Grace Mzungu 
die in het ziekenhuis werkt als nurse-assistant.

De ouders van Stella zijn beiden overleden, dus 
Grace zorgt voor haar. Grace heeft ook nog vier 
eigen kinderen maar ze wil het liefst dat nu eerst 
Stella haar opleiding kan voltooien. Stella heeft het 
certificate voor secretary in de public service al ge-
haald en studeert nu voor haar afsluitend diploma.

Frank Muhanga

Frank is de zoon van bewaker Jackson Muhanga. Frank 
zat aanvankelijk op een van de andere lagere scholen 
in Mikumi in een klas van ongeveer 100 kinderen. Va-
der wilde zo graag dat Frank betere kansen zou krijgen 
en het leek een klein pienter kereltje. Hij is overgegaan 
naar St.Peter Clavery maar kon geen woord Engels en 
is daarom weer een klas lager moeten beginnen. Hij 
zit nu in standard 7, de laatste klas, en hij is een van de 
beste leerlingen. Na het afsluitend landelijk examen 
in oktober kan hij dan op een goede secondary school 
elders gaan beginnen. Zijn toekomst ziet er goed uit en 
vader is maar wat trots.
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Dit zijn ziekenhuis medewerkers die een vervolgopleiding doen om zich verder te bekwamen of te specialise-
ren in een nieuw vak.

Enkele trainees uit het ziekenhuis hebben afgelopen jaar hun opleiding voltooid en zijn weer aan het werk in 
het ziekenhuis. Ze zijn, na een door ons gesponsorde opleiding, middels een contract gebonden, om nog mini-
maal 3 tot 5 jaar in het St.Kizito Hospital te werken

Esther Galamona

Dochter van verpleegkundige Shida Mohamed.

Esther had reeds na de secondary school een oplei-
ding in arts richting history gedaan; ze kon hier echter 
geen werk in vinden. Toen heeft ze het roer helemaal 
omgegooid en wilde toch de gezondheidszorg in. Dat 
is gefaciliteerd door de Vrienden van Mikumi en ze is 
nu als Clinical Officer werkzaam in het St.Kizito Hos-
pital. Ze vindt het zeker geen straf om haar contract 
van 5 jaar in het ziekenhuis te volbrengen.

Ook Yuda Silvan Luka, heeft een 3 jarige opleiding tot Clinical Offi-
cer kunnen doen en Theophile Emmanuel Hemile een opleiding van 
nurse-assistant tot verpleegkundige.

Godfrey Mkude heeft een opleiding tot anaesthesie assistent ge-
daan.

Alle drie zijn nu een goede aanvulling voor het ziekenhuis en zullen 
hier de komende jaren zeker blijven werken.

Trainees ziekenhuis

Er zijn altijd aanvragen van medewerkers om een 
verdere opleiding te kunnen doen. In samenspraak 
met het ziekenhuis, dat aangeeft aan welke pro-
fessies behoefte is en welke medewerkers gezien 
hun kwaliteiten daarvoor in aanmerking zouden 
kunnen komen, worden mensen uitgekozen om een 
gesponsorde vervolgopleiding te gaan volgen.



Tandheelkunde

Ook dit jaar is een tandheelkundig team bestaande uit tandartsen 
Noortje Degen en Marieke Hermans en tandheelkundig preventie-
medewerker Renie Zuidema naar Mikumi gegaan om een vervolg te 
geven aan de projecten van 2015 en 2013.

Ze zijn weer begonnen op de basisscholen met preventielessen en 
screening van de kinderen. Het viel op dat de kinderen uit de hoge-
re lassen die dit al eens hadden meegemaakt nog veel wisten van 
tandbederf, tandhygiene en vooral welk voedsel niet goed was voor 
de tanden.

Ook is deze keer voor het eerst, primary school Mikumi Kidoma aan-
gedaan. De klassen waren geweldig groot maar dankzij de discipline 
van de kinderen en de aanwezigheid van de leerkrachten, kon toch 
goed preventieles gegeven worden. De kinderen waren erg geïnte-
resseerd en deden volop mee.

De screening gebeurde buiten, de klassen waren te donker en te vol 
met kinderen om rustig en goed te kunnen screenen.

In totaal zijn er ongeveer 700 Kinderen gescreend en hebben voor-
lichting over mondhygiene gehad. Alle kinderen kregen na de scree-
ning een tandenborstel, een tubetje tandpasta en een sticker.

De volgende dagen werden alle kinderen behandeld die uit de scree-
ning waren gekomen met afwijkingen en pijnklachten. Het nieuwtje 
verspreidde zich toen geweldig snel met als gevolg dat veel mensen 
met klachten van heinde en ver kwamen om behandeld te worden.

Het was elke dag weer geweldig druk, te druk waardoor niet iedereen 
geholpen kon worden voor het einde van de dag.

En er was zelfs extra hulp. Ditrick Kabadi, zoon van nurse-officer 
Michael Kabadi, die met hulp van het Childsupportproject de oplei-
ding tot tandheelkundig attendant en daarna de opleiding tot dentist 
heeft kunnen doen, kwam meehelpen. Naast de extra handen die hij 
bood was het ook fijn dat hij als native speaker de kinderen beter 
gerust kon stellen.
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Overlijden father Wenceslaus

Containers

Management

Een domper voor iedereen was het plotselinge over-
lijden van father Wenceslaus. Hij was al 3 jaar bezig 
met een opleiding tot Medical Officer en iedereen 
verwachtte veel van hem. Hij was een aimabele jonge 
man maar hij had zeker ook leiderscapaciteiten. We 
hadden hem graag, na voltooien van zijn studie, in 
het managementteam van het ziekenhuis gezien. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Hij is vrij plotseling ziek 
geworden, hoge koorts, is naar het grotere regionale 
ziekenhuis in Morogoro gegaan maar is daar vrij snel 
overleden. Waaraan? Niemand weet dat. “Maisha” , 
zeggen de Tanzanianen, dat is het lot.

De container is weer gearriveerd met heel veel 
spullen voor het ziekenhuis en de nieuw te bouwen 
nursing school. De containers in Mikumi zijn nu goed 
op betonblokken gezet zodat er geen ongedierte in 
kan kruipen en er wordt een golfplaten dak boven 
gemaakt zodat het niet te heet wordt binnenin.

Containers die leeg geruimd zijn, worden voor van 
alles gebruikt.

Een van de tegenvallers in het afgelopen jaar was het 
management van het ziekenhuis. We hadden gehoopt 
dat na het vertrek van Sr.Maximiliana, als hoofd van 
het managementteam, de leiding zou verbeteren. Dit 
is helaas niet gebeurd.

Het nieuwe managementteam onder leiding van de 
Medical Officer in charge en de healthadministrator, 
funcioneert niet goed. De oorzaak hiervan ligt voor 
een deel buiten henzelf.

De regering is nl. flink achter met het betalen van de 
bijdragen aan het ziekenhuis hetgeen er toe leidt dat 
men een paar maanden achter is met het betalen van 
de salarissen. 

Er is een winkeltje annex cafeetje van gemaakt
bij de entree van het ziekenhuis.

Één container is vervoerd naar het kleine health-
centre van Sr.Restituta in Lugono en dient daar als 
opslagruimte. Één container wordt verplaatst naar 
het bouwterrein van de nursingschool om daar al het 
bouwmateriaal in op te slaan.

Dit bevordert uiteraard niet de tevredenheid van de 
medewerkers. Daarnaast heeft het managementteam 
een hele volle agenda want naast het ziekenhuis in 
Mikumi heeft het management ook de leiding over 
het noodleidende ziekenhuis in Turiani.

Ze zouden meer commitment moeten tonen met het 
St.Kizito Hospital en zijn medewerkers.

We zijn in gesprek met de bisschop van het diocees 
Morogoro, waaronder het ziekenhuis in Mikumi valt, 
om deze situatie te verbeteren.
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Overlijden Abdu Nyanga

Het eveneens plotselinge overlijden van Abdu Nyanga, 
de zoon van driver Andrew Nyanga, was een schok voor 
iedereen in Mikumi maar ook voor ons hier in Neder-
land. We kennen Abdu al heel lang. Hij zit al 10 jaar in 
het Childsupportproject. Het ging zo goed met hem. Als 
klein jongetje was hij wat mollig en niet echt een ster 
op school maar sinds hij op de secondary school bij de 
paters in Dar es Salaam zat, ging het steeds beter.

Hij werd echter ziek, kreeg een heftige keelontsteking 
die niet goed op antibiotica reageerde en kwam naar 
Mikumi waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis. 
Daar er geen verbetering optrad werd hij doorgestuurd 
naar Morogoro en van daaruit naar de universiteits-
kliniek van Dar es Salaam waar hij helaas snel aan een 
septische shock is overleden.

Hij wordt zeer gemist.

Ook dit jaar zijn weer vele Nederlandse studenten naar Mikumi gekomen om in het 
St.Kizito Hospital stage te lopen. Vooral verloskundestudenten uit Groningen komen 
graag maar ook co-assistenten van verschillende Nederlandse universiteiten en ver-
pleegkundigen in opleiding van diverse hogescholen.

Zelfs is er dit jaar een studente Facility Management uit Tiburg 
geweest die een goed onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit 
van het personeelsmanagement in het ziekenhuis. Hiervoor heeft 
zij onder andere een enquete gehouden onder een twintigtal 
personeelsleden. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd.

Studenten zijn niet alleen in het 
ziekenhuis bezig maar zoeken ook 
bezigheden er buiten. Kijk naar 
Nina, ze is erg muzikaal en heeft 
zich gedurende haar stagetijd aan-
gesloten bij een lokaal koor.

Stagaires Mikumi



De maternity St.Anna functioneert prima sinds de opening in 2012. 
Afgelopen jaar zijn er wat minder bevallingen geweest dan de jaren 
er voor. Een oorzaak zou kunnen zijn de opening van een nieuwe 
kliniek op ongeveer 40 km afstand. Daarnaast denken wij dat het 
beleid van het management ook van invloed is geweest.

De prijzen voor een bevalling zijn nl. verhoogd en de bezoekregeling 
van de patiënten is erg verslechterd. Best moeilijk voor patiënten die 
voor hun eten en drinken etc. afhankelijk zijn van hun familie.

De geplande uitbreiding met een neonatologieafdeling gaat ook 
bijna beginnen. De plannen en tekeningen zijn gereed, de inventaris 
zoals couveuzes, warmtelampen etc. is bijna helemaal compleet en 
er is zelfs budget om een aantal gemotiveerde medewerkers een 
opleiding tot neonatologieverpleegkundige te laten volgen.

Op de foto zien we hoe het nu nog gebeurt: een klein prematuur 
meisje van 1010 gram krijgt tientallen malen per dag met een cupje 
wat afgekolfde borstvoeding aangeboden.
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Maternity



Begin 2018 zijn revalidatiearts Denis Jaeken en twee fysiothera-
peuten, Gerda Nelles en Mariet Mulders, naar Mikumi gekomen 
om te kijken of fysiotherapie en revalidatie al in enige mate worden 
toegepast of geintroduceerd kunnen worden in het ziekenhuis.

Ze hebben ook meerdere kinderen uitvoerig onderzocht, behan-
deld en adviezen gegeven hoe het best met hun handicaps om te 
gaan, zodat het kind bv. niet meer alleen maar thuis hoeft te zitten 
maar ook naar school kan gaan om op zijn of haar niveau basale 
dingen te leren als lezen en schrijven.

Mariet heeft een verslag met aanbevelingen geschreven, dit staat 
op de website.

Doordat we zochten naar mogelijkheden voor geretardeerde en 
gehandicapte kinderen kwamen we in contact met het schooltje 
van Mdm. Sabrina en Vivianne.

Dit schooltje , aanvankelijk opgezet als een pre-school dagopvang, 
wil zich specialiseren in “special needs” kinderen. Dit is heel hard 
nodig want in Tanzania zijn nog niet veel mogelijkheden voor kin-
deren met handicaps op welk gebied dan ook.

Vivianne heeft een opleiding voor dit onderwijs gevolgd in Zweden 
en zij zijn samen erg gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Fysiotherapie en revalidatie
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Nursing- and midwiferyschool

De aanvang van de bouw komt 
steeds dichterbij. De aanloop 
ernaar toe neemt echter veel tijd 
in beslag. Mede door de manage-
mentproblemen van het zieken-
huis, het ziek zijn van de bisschop, 
de hele heftige regentijd van de 
afgelopen maanden waardoor het 
terrein niet begaanbaar was, de 
aannemer die ook vaak lang op 
zich laat wachten om te overleg-
gen of een offerte voor de bouw 
te leveren, zijn we nog niet echt 
begonnen.

Goed nieuws is echter dat De Wilde Ganzen mee gaan sponsoren. Zij betalen 50% bovenop het 
sponsorbedrag dat wijzelf binnenhalen!

Zoals het er nu uitziet gaan we het financieel halen om in elk geval de eerste fase van de bouw te 
starten.

Het is echter een meerjaren traject met meerdere bouwfasen dus we blijven ons inzetten om 
zoveel mogelijk donorgeld op te halen.

Vogelvlucht ziekenhuis
Op de foto’s is mooi vanuit de lucht te 
zien hoe het ziekenhuis met zijn gebou-
wen eruit ziet.

Op de ene foto alle afdelingen, verbonden 
door overdekte gangen met onderaan de 
nieuwe maternity ward, St.Anna, met de 
spierwitte daken.

Op de andere foto een wijdere blik met 
links onderaan het terrein waarop de 
school gebouwd gaat worden. Helemaal 
bouwrijp gemaakt maar de mooie grote 
mango- en acaciabomen mogen gelukkig 
blijven staan.

Rechts in het midden het ziekenhuis en in de verdere omgeving de huisjes van het dorp Mikumi en 
rechtsboven de grote weg naar Zambia en een blik richting Mikumi national park.
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Wilde Ganzen

We hebben een sponsorovereenkomst geslo-
ten met De wilde Ganzen welke loopt van juli 
2017 tot juli 2018.

Zoals eerder vermeld proberen we in dit jaar 
flink wat donorgeld op te halen, dat dan door 
hen vermeerderd wordt met 50% van het op-
gehaalde bedrag.

Ook in Mikumi is men hier heel blij mee en 
zowel patienten, als medewerkers als zusters 
wilden dan ook graag meehelpen om reclame 
te maken voor De Wilde Ganzen..



Donateurs 

Volg  de Vrienden van Mikumi

Ook afgelopen jaar hebben zich naast vele grote en kleinere particuliere 
donoren weer een aantal stichtingen voor Mikumi ingezet:

Stichting het Graalhuis uit Zoeterwoude doneerde weer 1000 euro voor de 
opleiding van een lokale arts.

Soroptimisten Zuid Limburg gaan drie jaar lang een bedrag van 1500 euro 
sponsoren voor de opleiding van neonatologieverpleegkundigen.

Rotary Heerlen doneert een bedrag van 5000 euro voor de aanschaf van  
fantomen en oefenmodellen voor de midwifery school.

 en natuurlijk de Wilde Ganzen

Particuliere donoren die vaak doneren via een jaar-
lijks afgesproken bedrag, dat fiscaal aftrekbaar is om-
dat de stichting Vrienden van Mikumi, een ANBI-ver-
klaring heeft, zijn de ruggengraat van onze stichting. 
Dankzij hen kunnen we vooruit plannen.

Informatie over fiscaal vriendelijk doneren is te 
vinden op onze website onder het hoofdstuk ‘steun 
ons’. Er kan ook altijd telefonisch of per mail contact 
opgenomen worden

/vriendenvanmikumiwww.mikumi.nl
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ASANTE SANA


