
Vrienden van Mikumi

Weer een jaar voorbij en wat voor een jaar. Eigenlijk in vervolg op 2017-2018 was het weer een zeer bewogen jaar 

in Mikumi, het zwaarste jaar uit de lange tijd dat we al in Mikumi actief zijn. Op het eind van 2018 was het zelfs zo 

erg dat het ziekenhuis nog maar met moeite het hoofd boven water kon houden. En het dreigde steeds verder weg 

te zakken.

Heel langzaam gaat het nu beter. We zullen proberen in deze nieuwsbrief de ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

te verduidelijken.

Allereerst willen we alle Vrienden van Mikumi hartelijk danken voor hun bijdragen in het afgelopen jaar. Niet alleen 

voor het Childsupportproject, maar ook voor het ziekenhuis, de nieuw te bouwen neonatologieafdeling en de 

school voor verpleeg- en verloskundigen. Ook veel dank voor het vertrouwen dat in ons werd geschonken.

Via facebook en de website Vrienden van Mikumi hebben we geprobeerd om enigszins duidelijkheid te geven over 

wat er allemaal in Mikumi speelde het afgelopen jaar.

Twee heel belangrijke pijlers waren natuurlijk wel weer de zorg die het ziekenhuis biedt aan de bewoners uit de om-

geving van het ziekenhuis en het onderwijs aan de kinderen uit Mikumi. Een betere toekomst begint bij educatie. 

Daarom ondersteunen we kinderen ook steeds meer in hun vervolgonderwijs.

Graag hadden we dit afgelopen jaar een derde pijler toegevoegd, nl. de bouw van de neonatologie afdeling en de 

bouw en oprichting van de school voor verloskundigen en verpleegkundigen. Maar dit is in 2018 weer uitgesteld. 

Eerst wilden we de managementproblemen in het ziekenhuis oplossen.

Dat is nu gebeurd en dus zijn we in juni van dit jaar begonnen met de uitbreiding van de maternity met een neona-

tologieafdeling en met de aanleg van de toegangsweg tot het terrein van de school en met het bouwrijp maken van 

de grond voor de Nursing school.

De fundering wordt zelfs al gelegd. Dit is een ontwikkeling waar we uiteraard bijzonder trots op zijn.

Nogmaals veel dank aan alle donateurs voor hun bijdrage. Natuurlijk hopen we ook in het komende 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
Henriette Willigers
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Asante sana na karibuni sana!
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Management

Eigenlijk zagen we eind 2017 al aankomen dat het niet 

goed ging met het ziekenhuis. Daar heeft u in 2018 al 

over kunnen lezen. We gaven toen al aan dat dit vooral 

te wijten was aan slecht management. In de loop van het 

jaar werd dit steeds duidelijker. Eind van 2018 konden 

de werknemers zelfs niet meer worden uitbetaald en zag 

het ernaar uit dat Kerstmis voor velen geen feest zou 

worden.

Tijdens de vele gesprekken met het management, wilden 

zij hun eigen rol in de neergang van het ziekenhuis niet 

zien. Daarom hebben we de gesprekken opgeschaald 

naar de Hospital Board, die in feite de eigenaar van het 

ziekenhuis is. De Board zou de gang van zaken ter plekke 

moeten controleren. In deze Board zitten de bisschop 

van Morogoro, en priesters die de financiën en dergelijke 

mee moeten controleren. Ook de moeder-overste van de 

zusters van Mgolole is lid van de Board. Na veel overleg 

en onafhankelijke onderzoek is het gelukt dat het 

Nieuw managementteam: 

Voorste rij: Mathilda Mponda nurse, Sr.Antusa MO in charge, 

Dickson James Health Secretary.

Tweede rij: Charles Maselema nurse-officer, Sr.Flavia AMO, 

Monica Sisti nurse-midwife.

Op deze foto ontbreken nog Ackim Msyokege AMO en 

sr. Lydia hoofd verpleging, 

managementteam van het ziekenhuis werd vervangen. 

Een onafhankelijk kantoor is een externe audit opgestart 

om alle financiën en dergelijke goed door te lichten, 

zodat het nieuwe managementteam met een schone lei 

kan beginnen.

Het ziet ernaar uit dat het ziekenhuis langzaam uit het 

(financiële) dal aan het kruipen is.

Er wordt ontzettend hard gewerkt en men probeert 

elke week een deel van de ontstane schuldenlast af te 

betalen.

Samen met de bisschop en een andere hulporganisatie 

hebben we bijgedragen aan het uitbetalen van de 

achterstallige salarissen van de werknemers, zodat ook 

zij gemotiveerd blijven en weer met nieuw elan aan het 

werk kunnen gaan. Het is nog een lange weg te gaan 

voordat het ziekenhuis uit alle schulden is, maar het ziet 

ernaar uit dat ze het gaan redden.
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Behalve het managementteam van het St.Kizito, is ook de Board boven het ziekenhuis, geheel vernieuwd. Ook is er 

een nieuwe moeder-overste van de zusters van Mgolole, sister Pudentiana. Zij is een daadkrachtige vrouw met goede 

bestuurlijke eigenschappen. De zusters zijn nu in feite verantwoordelijk voor de gang van zaken in het ziekenhuis en 

daar zijn we erg blij mee.

Gelukkig was het Childsupportproject even succesvol als voorgaande jaren. De medewerkers vreesden namelijk dat, 

als het mis zou gaan met het ziekenhuis, ook het Childsupportproject in gevaar zou komen.

We merken dat de mensen onderwijs steeds belangrijker gaan vinden. Daarom wensen ze ook allemaal een goede 

opleiding voor hun kinderen.

Tot nu toe kunnen we nog aan alle aanvragen voldoen, maar het ‘betere’ onderwijs wordt steeds duurder en bijna 

alle kinderen willen naar goede scholen. Niet vreemd als je bedenkt dat de klasgrootte in de regeringsscholen erg 

groot is, met meer dan 100 kinderen per klas, waardoor kinderen soms op de grond moeten zitten. Ook kampen de 

regeringsscholen met een groot tekort aan materialen en docenten.

 

Zoals altijd hier weer enkele voorbeelden.

Augustino Paulo

Augustino doorliep primary school St.Peter Clavery 

met zeer goed gevolg. Hij scoorde voor het landelijk 

afsluitend examen na standard 7, grade A, het hoogste 

niveau.

We dachten dat hij ook goed zou kunnen presteren op de 

plaatselijke secondary school. 

Maar na een jaar, waarin hij overigens goede resultaten 

behaalde, kwam hij bijna huilend vragen of hij naar een 

betere school kon. Op de plaatselijke secondary school 

kon hij echt niet voldoende leren, hij moest vaak op de 

grond zitten, het onderwijs was niet in het Engels (dat hij 

nu heel goed spreekt), en wiskunde en andere B-vakken 

werden op zeer laag niveau gegeven.

Hij zit nu op de school van de zusters van Mgolole in 

Morogoro en is erg happy. Hij wordt nu weer uitgedaagd. 

Childsupportproject



5

Stephen Kayega

Stephen heeft de secondary school in Mikumi gehaald met een leaving 

certificate na Form 4. Hij is daarna naar de VETA, (school voor lager en 

middelbaar beroepsonderwijs), in Mikumi gegaan en heeft daar afgelopen 

jaar een opleiding in lassen en metaalbewerking gevolgd. Hij laat hier vol 

trots zijn diploma zien.

Hij wil graag verder studeren voor elektricien, zodat hij meer kansen heeft 

om aan de slag te kunnen gaan in de bouw.

Sarah Masenga

Sarah is de dochter van Joseph Masenga, die werkte als hoofd van de 

verpleging in het St.Kizito. Joseph overleed in 2016. 

Sarahs moeder Josephine werkt nu als hoofd van de kraamafdeling.

Sarah heeft na een moeilijke tijd de draad weer opgepakt en is geslaagd voor 

het theoretische gedeelte van de opleiding tot Clinical Officer.

Ze moet nog een jaar verder studeren om de opleiding af te ronden. Mogelijk 

studeert zij dan, nadat ze een paar jaar werkervaring heeft opgedaan, verder 

tot AMO (Assistant Medical Officer)

Timotheo Msigwa

Timotheo is het neefje van Edda Mbijima die als verpleegkundige in het 

St.Kizito Hospital werkt. Nadat de vader en moeder van Timotheo beiden 

waren overleden aan hiv, zorgde zijn oma voor hem. In 2016 overleed oma 

aan hersen-malaria. 

Timotheo werd toen opgenomen in het gezin van Edda die al drie dochters 

had. Ze vinden het allemaal geweldig.

Timotheo is al helemaal gewend in het gezin en de ouders zijn blij met een 

jongetje in huis.

Dankzij het Childsupportproject zit Timotheo nu ook op primary school 

St.Peter Clavery. Hij zit in standard 2 en hij doet het daar prima.

Careen Oscar

Careen is de kleindochter van Mathilda Mponda die als 78-jarige nog als 

verpleegkundige in het ziekenhuis werkt.

Ze doet dit vooral ook om mee te kunnen betalen aan het onderwijs van haar 

twee kleindochters, Careen en Catherina. 

Careen (wit jurkje) zit nu in standard 1 van primary school St.Peter Clavery 

en heeft het daar erg naar haar zin. 

Mathilde kan binnenkort aan een welverdiend pensioen gaan beginnen.
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De kinderen komen vaak in hun mooiste kleren naar de 

uitbetalings-sessies van het Childsupport. Vaak zijn de 

jurken en jasjes door de moeders zelf genaaid op een 

oude trapnaaimachine.

Hier volgen een paar voorbeelden.
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Fysiotherapie en revalidatie

Ook afgelopen jaar zijn de fysiotherapeuten en revalidatiearts weer aan de slag gegaan in het St.Kizito Hospital.  

Eerst bezochten zij het CCBRT-ziekenhuis in Dar es Salaam dat een afdeling heeft waar orthopedische hulpmiddelen 

en prothesen op maat kunnen worden gemaakt.

De fysiotherapeuten hebben veel patiënten bekeken en geholpen. Ze gaven vooral voorlichting over fysiotherapie aan 

de verpleging en artsen van het ziekenhuis. Wat is fysiotherapie, wanneer moeten we het inzetten en waar kan je het 

voor gebruiken?

Ze willen graag een volwaardige fysiotherapie afdeling opzetten in het ziekenhuis. Daartoe hebben ze contact gezocht 

met de voorzitter van de fysiotherapievereniging in Tanzania, mevrouw Remla Shrima, woonachtig in Arusha.

Er zijn afspraken gemaakt dat een Tanzaniaanse fysiotherapeut periodiek naar het ziekenhuis komt voor de 

behandeling van patiënten en preventieadvisering.

In heel Tanzania zijn maar 80 fysiotherapeuten werkzaam, meestal in de grote ziekenhuizen in de grote steden.
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Bezoek onderwijzeres Jonne Koopmans

Jonne raakte aan Mikumi verknocht na haar eerste bezoek in 2014 als stagiaire op primary school St.Peter Clavery.

Ook dit jaar, in haar zomervakantie, kwam ze weer. Op ons verzoek heeft ze veel aandacht besteed aan een paar 

gehandicapte kinderen uit het Childsupportproject.

Ze bezocht hun scholen en bekeek wat de aandachtspunten voor hen daar moeten zijn. Ook heeft ze goede contacten 

gelegd met de dagcentra en de dovenschool.

Natuurlijk hoorde een bezoek aan primary school St.Peter Clavery opnieuw tot haar prioriteiten.
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Stagiaires 

Twee jaar geleden bezocht Ilala Nyembeke Nederland, 

na het bezoek aan Mikumi van de leerlingen van het 

Sintermeerten college.

Ilala is nu opnieuw in Nederland op bezoek geweest op 

uitnodiging van het SMC.

Hij wilde vooral veel leren over de manier van lesgeven in 

Nederland.

Ilala is nu directeur van een middelbare school in Malolo, 

gemeente Mikumi.

Hij wil zich samen met de andere middelbare scholen 

in de omgeving, inzetten voor een goede vooropleiding, 

zodat   leerlingen naar de nursing school kunnen gaan.

Bezoek Ilala Nyembeke aan Nederland

Ook afgelopen jaar hebben weer veel studenten een 

stage in Mikumi gelopen. Meestal zijn het studenten in 

de laatste fase van hun opleiding, zoals verpleegkunde, 

verloskunde of geneeskunde. Soms zelfs zijn ze net 

afgestudeerd.

De meesten komen om ervaring op te doen, om 

gewoontes en gebruiken in andere verre landen te leren 

kennen en vooral om er veel levenswijsheid mee te 

verkrijgen.

Zeker studenten die bijna of helemaal klaar zijn met hun 

opleiding kunnen ook tot hulp zijn in het ziekenhuis. 

Echter de normen en waarden die in Nederland gelden, 

gelden ook in Mikumi. 

Een student/stagiaire zal dus ook nooit een verrichting 

doen waarvoor hij/zij in Nederland nog niet is opgeleid.

De meeste stagiaires vinden de stage geweldig en ook de 

mensen in Mikumi zien hen graag komen.
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Ziekenhuis

Het ziekenhuis draait nu weer. De werknemers hebben 

duidelijk weer positieve energie en iedereen wil zijn 

uiterste best doen om er iets van te maken.

Het laboratorium heeft een upgrade gehad. Veel 

instrumenten waren jarenlang niet bijgehouden. Er is 

een klein röntgenapparaat gekomen waarmee weer 

foto’s gemaakt kunnen worden. We proberen nu een 

groot röntgenapparaat aan te schaffen. We hopen dit 

in Nederland via een van de ziekenhuizen te kunnen 

krijgen.

Er is contact met medewerkers die in de slechte tijd zijn 

vertrokken en nu graag weer terug willen komen. Er zijn 

al goede medewerkers teruggekomen, zoals Emmanuel 

Makanza, AMO.

Het aantal patiënten op de poliklinieken en op de 

afdelingen neemt weer toe. De bevallingen zijn stabiel, 

maar nog niet op het niveau van een paar jaar geleden.

Er zijn nog flinke schulden onder andere aan de medicijn 

groothandels. Een externe audit is opgestart om zeker te 

zijn dat het nieuwe management met een schone lei kan 

beginnen. Het lijkt er tot nu toe op dat er geen nieuwe 

schulden boven water zullen komen.

Op vrijdag 28 juni 2019 was er voor het eerst sinds vijf 

jaar weer een St.Kizito day. Een dag waarop het hele 

ziekenhuis en alle werknemers feest vieren. 
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Bouw neonatologie afdeling

Na al het uitstellen kunnen we dan nu echt beginnen. 

Een neonatologieafdeling is noodzakelijk omdat de zorg voor kwetsbare pasgeborenen nog niet op niveau is. De 

bouw is relatief eenvoudig omdat bij de bouw van de maternity-afdeling in 2012 al rekening is gehouden met deze 

uitbreiding. Na de bouw zullen diverse verpleegkundigen de opleiding tot neonatologie verpleegkundige volgen. 

Een Nederlands team van neonatologie verpleegkundigen en artsen komt het personeel bijscholen. 
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Bouw nursing school

Ook de bouw van de school voor verpleeg-en 

verloskundigen krijgt nu eindelijk vorm.

Zo zijn we begonnen met het verbreden en verharden 

van de toegangsweg. Er zijn duikers gelegd om overtollig 

water af te voeren en het bouwterrein is bouwklaar 

gemaakt. De bouw is uitgezet en de fundering wordt 

gegraven.

Een mooie grote mangoboom en wat kleinere 

citrusbomen mogen blijven staan.

De school zal voor een boost zorgen voor het dorp 

Mikumi.

Een dergelijke Hogeschool staat in Tanzania in hoog 

aanzien en straalt af op Mikumi en omgeving. 

Er kunnen veel nieuwe verpleegkundigen uit de regio 

worden opgeleid die het tekort aan krachten in het 

St.Kizito  helpen oplossen.
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Privacyreglement

Sinds mei 2018 vallen verenigingen en stichtingen onder 

de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Wat betekenen deze regels voor ons als stichting?

In een privacyverklaring hebben we het beleid 

beschreven dat we hanteren bij het verwerken van 

persoonsgegevens. Deze verklaring is te vinden op de 

website: 

www.mikumi.nl/informatie/governance/

privacyverklaring.

De privacyverklaring geeft weer hoe de stichting 

persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens 

worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en 

welke rechten de mensen kunnen uitoefenen van wie de 

stichting persoonsgegevens verwerkt.

Hierbij onderscheiden we drie categorieën personen:

• Contribuanten van de stichting

• De mensen in Tanzania die door onze stichting 

worden ondersteund

• De door de stichting uitgezonden stagiaires, 

verpleeg-en verloskundigen en andere 

beroepsgroepen.

In de verklaring wordt ook vermeld hoe wij omgaan met 

foto- en filmmateriaal dat we gebruiken, bijvoorbeeld 

in onze nieuwsbrief of op de website. Dit materiaal 

kan alleen gepubliceerd worden na toestemming van 

betrokkenen.

Voor donoren is het belangrijk te weten hoe we met hun 

persoonsgegevens omgaan. Ook dit is terug te vinden in 

de verklaring op de website.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar: 

info@vriendenvanmikumi.nl.
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Donateurs

Ook afgelopen jaar hebben behalve vele grote en kleinere particuliere donoren, weer een aantal stichtingen zich 

voor Mikumi ingezet.

Melk van Tatjana

Enkele donoren sponsorden het kopen van een koe, Tatjana. De zusters verzorgen haar en de bedoeling was melk voor 

aidskinderen te kunnen leveren. Aanvankelijk was Tatjana niet snel zwanger, maar nu is het gelukt: 

ze heeft gekalfd en de melkproductie is op gang. De zusters zijn begonnen de melk uit te delen.

• De Louisa stichting doneerde 8000 euro voor opleidingen van kinderen.

• Een voordracht bij een fotopresentatie over Tanzania leverde bijna 1000 euro op.

• De verjaardag van een 90-jarige leverde 2200,- euro op voor een nieuw röntgenapparaat

• De verjaardag van een 70-jarige leverde 1200,- euro op voor het Childsupportproject.

• Een feest bij een 25-jarig huwelijk leverde 1607,50 euro op voor het Childsupportproject.

• Rotary Heerlen doneert in totaal 20.000 euro voor de aanschaf van fantomen en oefenmodellen voor de school.
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We sluiten af met een zeer recent bericht aan ons van Msgr. Lazarus Msimbe, 

de nieuwe aanstaande bisschop van het diocees Morogoro, 

waaronder Mikumi valt. 

Gedateerd 2-7-2019.
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Particuliere donoren die vaak doneren via een jaarlijks afgesproken bedrag, 

dat fiscaal aftrekbaar is omdat de stichting Vrienden van Mikumi een ANBI- 

verklaring heeft, zijn de ruggegraat van onze stichting. 

Dankzij hen kunnen we vooruitplannen.

Deze donatie middels contract is volledig fiscaal aftrekbaar voor u als donor. 

Informatie over fiscaal vriendelijk doneren is te vinden op onze website:

www.mikumi.nl/steun-ons/informatie.

Er kan ook altijd telefonisch of per mail contact opgenomen worden.
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Volg de Vrienden van Mikumi      

Asante sana


