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Nieuwsbrief 2016  

 

Velen van u hebben vast ook afgelopen jaar weer de ontwikkelingen in Mikumi bijgehouden door 

regelmatig de Facebookpagina en de website te bezoeken, maar via deze nieuwsbrief willen we 

weer graag een overzicht geven van de bijdragen van de Vrienden van Mikumi het afgelopen jaar.  

De vooruitgang gaat met sprongetjes. Dan weer even stilstand, soms zelfs iets terugval door het 

wegvallen van belangrijke mensen, maar over het geheel is er zeker verbetering in Mikumi. Als we 

terugkijken op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat er toch weer van alles is bereikt. De 

mensen ter plekke blijven zich gesteund voelen, ook in voor hen moeilijker tijden. 

Voor onderbouwing van het beleidsplan en het financieel overzicht verwijzen we u graag naar de 

website. 

 

Alle vrienden van Mikumi, hartelijk dank! 
 

Asante sana na karibuni sana.Asante sana na karibuni sana.Asante sana na karibuni sana.Asante sana na karibuni sana.  

 

InhoudInhoudInhoudInhoud    

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

• Project Childsupport    

• Maternity Saint Anna    

• Overlijden Joseph Masenga    

• Containers    

• Stagiaires in Mikumi    

• Medische professionals    

• Tandheelkunde    

• Bezoek Sintermeerten    

• Afscheid van Sr. Systivia     

• Leiding ziekenhuis    

• Bouw Nursing School 
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PPPProject roject roject roject ChildsupportChildsupportChildsupportChildsupport        

Dit blijft een groot succes. Omdat het ziekenhuis 

uitbreidt en alle kinderen van de medewerkers 

meedoen, participeren er steeds meer kinderen 

in het project. De kinderen worden gesteund in 

hun opleiding, vanaf de Kindergarten totdat ze 

zover zijn dat ze zelf met een opleiding in hun 

onderhoud kunnen voorzien.  

De variatie in opleidingen wordt steeds groter. 

Was het aanvankelijk voornamelijk primary 

school, secondary school en voor enkelen een 

beroepsopleiding erna, tegenwoordig komen er 

steeds nieuwe opleidingen bij omdat veel 

kinderen verder in hun opleidingstraject komen.  

Voorbeelden hiervan zijn beroepsopleidingen tot 

jurist, politieagent, kleermaker, clinical officer, 

verpleegkundige, verloskundige, data-

deskundige, farmaceutisch medewerker, 

laborant, leraar, etcetera. 

 

 

  

    

ThomasThomasThomasThomas    MsimbeMsimbeMsimbeMsimbe 

De derde zoon van Florence Msimbe, OK-assistent en manusje van alles in het ziekenhuis, heeft  

op de beroepsopleiding in Mikumi het diploma “Food Production” (kok) gehaald en wil nu in een  

hotel gaan werken. 

    

Edgar MericianEdgar MericianEdgar MericianEdgar Merician     

Zoon van schoonmaker Merician 

Mogella, zat na de primary 

school eerst een aantal jaren 

thuis zonder vooruitzicht. De 

secondary school lukte niet door 

matige vooropleiding en geen 

stimulatie van huis uit. 

Na gesprekken met Childsupport 

begeleiders bleek dat hij graag 

een praktisch beroep wilde 

leren.  Nu heeft hij op de VETA-

beroepsopleiding het diploma 

elektriciën gehaald.  

    

Mohammed AllyMohammed AllyMohammed AllyMohammed Ally         

Zoon van guard Ally Said, heeft 

het diploma laboratorium 

assistent gehaald.  

Hij deed deze opleiding aan het 

KAM-college in Dar es Salaam.  

Het kostte hem veel moeite, maar 

met doorzetten is het hem gelukt 

voor alle vakken te slagen.  

Hij werkt nu in het laboratorium 

van het ziekenhuis. 

 

Julieth DamasJulieth DamasJulieth DamasJulieth Damas 

Dochter van Damas Kibinda, 

laborant in het ziekenhuis, is in 

opleiding tot advocaat in Dar es 

Salaam. Ook zij is een echte 

doorzetter. Regelmatig laste ze 

tijdens haar studie periodes in om 

te werken en geld te verdienen om 

haar studie verder te betalen.  

Met bijdragen uit het 

Childsupportproject heeft ze haar 

juridische opleiding aan de 

universiteit afgerond en kan ze 

verder met haar werk en opleiding 

tot advocaat
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Ook bereiken steeds meer kinderen het eind van 

de primary school. Dit was vroeger vaak ook het 

eind van hun opleiding, of er kwam slechts een 

vervolg van een paar klassen Mikumi secondary 

school.  

 

Zo zijn vijf kinderen die op St.Peter Clavery primary 

school zaten via bijdragen uit het Childsupport 

project met prachtige resultaten geslaagd voor het 

landelijk examen standaard 7. Irene Donald, 

Benedict Mdessa, Emmanuel Mkolwe, Edward 

Kimbe, en Beatrice Maselema, allen kinderen van 

personeelsleden van het ziekenhuis, behaalden 4 

keer grade A en 1 keer grade B.  

 

Daarnaast hebben Gerwin Hosea en Desderia 

Herry op een primary school van een lager niveau 

zulke mooie resultaten gehaald dat zij op een 

goede secondary school zijn aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

Al deze kinderen gaan nu naar een kwalitatief 

betere secondary school. Daarvoor zullen ze wel 

verder moeten reizen, en dus op boarding moeten. 

Voor sommigen zal dat best moeilijk zijn, ver van 

huis.  

 

Ook zijn er een aantal kinderen die het landelijk 

examen secondary school hebben gedaan na de 

vierde klas. De meeste kinderen die op Mikumi 

secondary zaten, krijgen een leaving certificate en 

kunnen daarmee naar een beroepsopleiding.  

Twee kinderen, Flora Mdessa en Carvin Nyanga,  

hebben dit examen erg goed gedaan en kunnen 

door naar F5 en F6, vergelijkbaar met VWO-niveau 

in Nederland. 

 

    

    

    

    

    

    

    

MaternityMaternityMaternityMaternity    Saint AnnaSaint AnnaSaint AnnaSaint Anna 

De bouw van de maternity is klaar en het loopt 

voortreffelijk. Het gebouw is ruim, licht en koel en 

de vrouwen komen er graag bevallen. In het 

afgelopen jaar zijn er bijna 3000 kinderen geboren. 

 

De verlosafdeling en alles er omheen is natuurlijk 

de grote trots van de Vrienden van Mikumi en als er 

dan toch nog vaak wat kleine dingen zijn die 

moeten gebeuren, voelen we ons daar zeker 

verantwoordelijk voor. 
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Zo stonden er naast de bedden nog geen 

nachtkastje of stoel voor een bezoeker. We hebben 

krukjes laten maken door een van onze oud-

leerlingen, Kasim Ally, zodat er nu iemand naast de 

patiënte kan zitten. Ze werden in ontvangst 

genomen door Monica Cisti, nurse-midwife. De 

nachtkastje komen eraan, die zitten nog in een van 

de nieuw gearriveerde containers (zie bericht 

hieronder). 

 

    

Overlijden Joseph MasengaOverlijden Joseph MasengaOverlijden Joseph MasengaOverlijden Joseph Masenga    

Na het vertrek van Sr. Restituta afgelopen jaar 

kreeg het ziekenhuis dit jaar een nieuwe klap te 

verwerken door het overlijden van nog een 

drijvende kracht, Joseph Masenga. Joseph was het 

hoofd van de verpleegkundigen en heeft meer dan 

20 jaar met veel inzet in Mikumi gewerkt. Joseph 

stond altijd achter zijn personeel. Samen met Sr. 

Systivia was hij lid van het managementteam (zie 

foto). Joseph was nog niet zo lang ziek maar is 

uiteindelijk aan de gevolgen van AIDS overleden. 

Hij laat een vrouw en 3 kinderen achter. 

 

ContainersContainersContainersContainers 

 

Afgelopen jaar zijn er weer twee grote 40 ft 

containers naar Mikumi verstuurd. Na veel 

verzamel- en vervoerwerk, zijn de containers in juli 

2015 via DPA in Burgh Haamstede vanuit 

Rotterdam per schip vertrokken. Ze zijn vervolgens 

na ongeveer 6 weken in Dar es Salaam 

gearriveerd. Dit ging zo snel omdat fregatten 

bescherming tegen piraterij boden, en daardoor 

door het Suezkanaal en langs Somalië gereisd kon 

worden. 

Eenmaal aangekomen was het een heel gedoe de 

containers uit de haven te krijgen. Door de 

presidents-verkiezingen in oktober 2015 waren veel 

ambtenaren ingezet in de voorbereiding van deze 

verkiezingen en was er geen tijd en/of interesse 

om aan de inklaring van containers te werken.  

Uiteindelijk zijn ze eind december in Mikumi 

gearriveerd. De containers zaten boordevol 

medische apparatuur zoals echo-apparaten, 

ziekenhuisbedden met matrassen, medische 

verbandmaterialen, medicijnen, tandheelkunde 

benodigdheden, ziekenhuismeubilair als kasten, 

rekken, lampen, transportbedden, rolstoelen, 

rollators, nachtkastjes, en daartussen is alles 

helemaal opgevuld met zakken vol kleding en 

knuffels.     
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Ook zijn er wel twintig ouderwetse maar goed 

werkende (opgeknapte) niet-elektrische 

naaimachines in vervoerd. Hiermee kunnen in elk 

geval een aantal meisjes uit het Childsupport 

project verder met hun opleiding tot 

naaister/kleermaker. 

 

    

Stagiaires in MiStagiaires in MiStagiaires in MiStagiaires in Mikumikumikumikumi 
 

Mikumi wordt steeds meer een gewilde 

bestemming voor stagiaires in 

gezondheidsopleidingen. Afgelopen jaar hebben 

drie verloskunde studenten van de Hanze 

Hogeschool in Groningen, en in totaal zeven 

medische studenten, uit Amsterdam, Leiden en 

Groningen, een stage in Mikumi gelopen. Ze leren 

hier ontzettend veel. Niet alleen dat er ook goede 

gezondheidszorg geleverd kan worden zonder 

allerlei technologische hoogstandjes, maar ook dat 

er een “plafond” zit aan bepaalde behandelingen 

en dat er nog steeds mensen kunnen overlijden 

aan aandoeningen die in Nederland niet meer 

voorkomen.  

 

Iedereen is enthousiast. Niet in de laatste plaats 

door de hartelijkheid waarmee ze worden 

ontvangen en begeleid. Hun verhalen zijn ook 

steeds op onze website te lezen. 

 

 

    

Medische professionalsMedische professionalsMedische professionalsMedische professionals    

Ook afgelopen jaar hebben weer regelmatig 

medische professionals Mikumi bezocht. Alie 

Berkepies (foto) uit het Alrijne ziekenhuis in 

Leiderdorp was een van hen. De professionals, 

voornamelijk werkzaam op het gebied van 

verpleeg- en verloskunde, komen in eerste instantie 
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om een kwaliteitsimpuls aan het ziekenhuis te 

geven, en om te volgen hoe de medische zorg zich 

verder ontwikkelt. Maar ook het (weer)zien met al 

die hartelijke mensen die met zoveel inzet in het 

ziekenhuis werken, wordt als reden vaak 

genoemd. 

    

    

TTTTandheelkundeandheelkundeandheelkundeandheelkunde    

Een groot succes afgelopen jaar was het 

tandheelkundig project, deze keer uitgevoerd door 

Noortje Degen en Valerie ten Hengel (beiden 

tandarts) en Renie Zuidema (preventieassistente 

tandheelkunde). 

 

De ruimte voor de tandheelkunde werd 

leeggemaakt, schoongemaakt en opgeknapt. 

Vervolgens werd deze behandelkamer ingericht 

met drie verschillende ‘tandheelkunde’ stoelen en 

met de door Vrienden van Mikumi nieuw 

aangeschafte tandheelkundige unit. Voor het eerst 

konden nu in Mikumi moeilijke wortelextracties, 

vullingen en opbouw van afgebroken elementen, 

plaatsvinden. 

 

Allereerst werd er echter uitgebreid preventieles 

gegeven aan schoolkinderen op scholen in de  

 

 

buurt. Daarnaast werden ze gescreend, en kregen 

ze allemaal een tandenborstel en tandpasta. 

 

Aan bijna 1000 kinderen en volwassenen werd 

voorlichting gegeven en het gebit gecontroleerd. Dit 

resulteerde in 280 extracties (waarvan veel 

gecompliceerde), 10 uitgebreide tandsteen-

verwijderingen (tandsteen met complicaties komt 

veel voor), 12 vullingen met composiet en 4 keer 

een opbouw van een voortand.  

 

 

 

 

 

 

 

In Mikumi zijn de mensen inmiddels zover dat ze 

het belang van goede tandverzorging inzien. In 

meerdere afgelegen dorpjes, die ook werden 

bezocht, kwamen ook veel mensen met grote 

pijnklachten en zeer slechte tanden naar de 

tandartsenpost. Zij wilden vaak nog geen tand of 

kies laten verwijderen omdat die net op dat 

moment geen pijn deed. Jammer, want de pijn zal 

bij de “hopeloze” cariës gevallen zeker in volle 

hevigheid terugkomen… 
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Door goede voorlichting, waar we al een aantal 

jaren geleden in Mikumi mee gestart zijn, zien we 

dat de gebitsgezondheid met sprongen vooruit 

gaat. Deze aanpak gaan we ook hanteren in de 

verder afgelegen gebieden, en we zijn ervan 

overtuigd dat het ook daar rendement oplevert. 

 

    

Bezoek Sintermeerten Bezoek Sintermeerten Bezoek Sintermeerten Bezoek Sintermeerten  
 

Tweeëntwintig leerlingen van middelbare school 

Sintermeerten in Heerlen gaan komende zomer 

een bezoek brengen aan Mikumi. Ze willen daar 

graag hulpverlenen, zoals kennis uitwisselen met 

Mikumi secondary school, handwerkzaamheden 

verrichten als bouwen, verven, en graven bij de 

aanleg van een waterleiding naar de school. Ook 

gaan ze sport- en spelletjesdagen houden met 

middelbare- en lagere school leerlingen. 

Zij zijn al een hele tijd bezig sponsorgeld te 

verzamelen en hebben ondertussen al meer dan 

30.000 euro bijeengebracht. Geweldig! 

    

    

    

    

VertrekVertrekVertrekVertrek    Sr. Sr. Sr. Sr. SystiviaSystiviaSystiviaSystivia 

 

In april dit jaar kwam 

het bericht dat Sr. 

Systivia vertrekt uit het 

St. Kizito Hospital. Zij 

heeft er meer dan 22 

jaar gewerkt. Systivia 

was nurse-midwife en sinds de dood van Joseph 

Masenga was zij hoofd van de verpleegkundigen. 

Het werk viel haar de laatste tijd zwaar, mede 

veroorzaakt door reeds lang bestaande diabetes. 

Ze gaat nu eerst uitrusten in het moederklooster in 

Mgolole. 

 

 

Leiding van het Leiding van het Leiding van het Leiding van het ziekenhuisziekenhuisziekenhuisziekenhuis    

 

De leiding van het ziekenhuis heeft een moeilijke 

tijd achter de rug. Zowel Sr. Restituta als Joseph 

Masenga, twee drijvende krachten in het 

managementteam, vielen weg. De leiding lag 

daarna vooral bij Sr. Maximiliana en Father James, 

hospital accountant.  Dit verliep niet geheel naar 

wens, en beiden zijn door hun oversten 

overgeplaatst. 
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De medische leiding van het ziekenhuis ligt nu bij 

Dr.Joseph Ng’imba, een jonge goede 

Tanzaniaanse arts die reeds enige jaren in het 

St.Kizito werkt, en Father Banzi, de Hospital 

administrator, een kundige en bedachtzame man.  

    

    

    

BBBBouw nieuwe nursing schoolouw nieuwe nursing schoolouw nieuwe nursing schoolouw nieuwe nursing school 

 

Ondanks dat de voorbereidende werkzaamheden 

flinke vertraging opliepen door het uiteenvallen van 

het management van het ziekenhuis, komt de start 

van de bouw van de nieuwe nursing school in een 

steeds concreter stadium. Het staat inmiddels weer 

op de rit, de mensen in Nederland en in Mikumi zijn 

enthousiast, en er is al bijna genoeg sponsorgeld 

binnen om te starten! 

 

Het zusterziekenhuis in Turiani is ondertussen al 

begonnen met de opleiding. Zij hadden geen 

gebouw nodig aangezien er genoeg leegstand 

beschikbaar was. Het is de bedoeling dat we daar 

straks met de opleiding bij aansluiten, zodat de 

leerlingen in beide ziekenhuizen opgeleid kunnen 

worden. 

    

WeetjesWeetjesWeetjesWeetjes 

 

In de vorige nieuwsbrief kwam 

het afscheid van Sr.Restituta 

aan de orde. Gelukkig is haar 

gezondheid flink verbeterd. Zij is 

door haar moeder-overste naar een klein nieuw 

healthcentre in Lugono overgeplaatst. Daar werkt 

ze nu met veel enthousiasme. 

 

De nieuwe 

verlosafdeling trekt 

veel aandacht. Er 

komen regelmatig 

bezoekers/ professionals uit andere delen in 

Tanzania om de afdeling te bewonderen en te 

kijken of ze deze na kunnen bouwen. 

 

Sinds we zijn begonnen de 

tuin rond het ziekenhuis mooi 

aan te planten met bomen, 

palmen en bloemen, houden 

de patiënten de omgeving ook schoner en gooien 

ze afval vaker in de bakken die daarvoor bestemd 

zijn. 

    

    

    

    

    

8 



 

Nieuwsbrief 2016 Vrienden van Mikumi  

/vriendenvanmikumi 

 

    

DonateursDonateursDonateursDonateurs    

    

    

    

 

Ook afgelopen jaar hebben zich naast vele grote 

en kleinere particuliere donoren weer een aantal 

stichtingen voor Mikumi ingezet: 

• Rotaryclub Elsloo-Maaskant doneerde 5000 

euro voor de inrichting van de nursing school. 

• Het Sintermeertencollege uit Heerlen doneerde 

3000 euro voor upgrading van Mikumi 

secondary school. 

• Stichting het Graalhuis uit Zoeterwoude 

doneerde weer 1000 euro voor de opleiding 

van een lokale arts. 

 

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 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.  

    

    

    

    

    

    

    

Vriend van Mikumi worden Vriend van Mikumi worden Vriend van Mikumi worden Vriend van Mikumi worden     

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

 

Volg de Vrienden van MikumiVolg de Vrienden van MikumiVolg de Vrienden van MikumiVolg de Vrienden van Mikumi    

    

    

    

    

    

Asante sanaAsante sanaAsante sanaAsante sana    

    

    

    

www.mikumi.nl 
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