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I.  Samenvatting:  
waarom een beroepsopleiding?
Het St. Kizito ziekenhuis in het Tanzaniaanse dorp Mikumi is de afgelopen tien jaar 
explosief gegroeid. Dat komt mede door de inzet van een groep Nederlandse  
vrij willigers: Vrienden van Mikumi. Het streekziekenhuis kan de groeiende stroom 
patiënten slechts met veel moeite aan, vooral door een gebrek aan gekwalificeerd 
personeel. Om goede medewerkers duurzaam aan het ziekenhuis te binden, willen 
Vrienden van Mikumi een beroepsopleiding opzetten voor verlos- en verpleeg-
kundigen. Wat begon als hulp bij de lokale gezondheidszorg verschuift meer en 
meer richting onderwijs en opleiding. De plannen voor de school liggen er en de 
lokale gemeenschap is enthousiast. Nu de financiële middelen nog.

tekort aan gekwalificeerd personeel.  
Het hoge verloop van medewerkers naar 
andere ziekenhuizen in Tanzania is altijd 
al een probleem geweest. De werkdruk 
in Mikumi is zeer hoog en de omgeving 
biedt weinig kansen. Bovendien waren 
elders tot voor kort de salarissen hoger.

Health Centre Mikumi te vinden, dat in 
2008 de status van Hospital krijgt en  
St. Kizito Hospital gaat heten. Er worden 
nieuwe voorzieningen gebouwd, zoals een 
nieuwe operatiekamer, een röntgen- en 
echokamer en een kinderafdeling. In 2013 
opent een nieuwe grote verlosafdeling.

Het ziekenhuis barst uit zijn voegen. 
Vooral de afdeling verloskunde kan de 
groeiende stroom patiënten niet goed aan. 
Er zijn te weinig bedden, maar bovenal 
kent het St. Kizito Hospital een groot  

In 2003 raakt een groep Nederlandse ver-
los- en verpleegkundigen en gynaecologen 
betrokken bij het Health Centre Mikumi in 
Tanzania. De Nederlanders werken bij 
verschillende ziekenhuizen in ons land. 
Meerdere malen per jaar reizen ze naar 
het Tanzaniaanse dorp om hulp te bieden 
op de werkvloer. Sinds 2012 zijn zij verenigd 
in de stichting ‘Vrienden van Mikumi’.

Sindsdien groeit het ziekenhuis snel. De 
kwaliteit van de zorg neemt toe en steeds 
meer patiënten weten het gunstig gelegen 
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Daarom zijn de Vrienden van Mikumi 
voorbereidingen gestart voor een beroeps-
opleiding voor verlos- en verpleegkundigen. 
Door lokale mensen in hun eigen omge-
ving op te leiden en een baan te bieden, 
neemt de zekerheid flink toe dat zij lange 
tijd bij het ziekenhuis blijven werken.  
Bovendien verhoogt een eigen opleiding 
het kwaliteitsniveau van het ziekenhuis. 
En zeker niet in de laatste plaats worden 
zo banen gecreëerd voor jongeren, die 
broodnodig zijn in deze arme streek met 
een hoge jeugdwerkloosheid.

Langdurige en intensieve voorbereiding-
en hebben er toe geleid dat de overheid 
de nodige vergunningen heeft verstrekt. 
De lokale gemeenschap in Mikumi heeft 
het initiatief omarmd. De schetsen voor 
de schoolgebouwen en de plannen voor 
het curriculum zijn klaar. 

Nu willen wij, Vrienden van Mikumi en de 
lokale gemeenschap, graag van het papier 
naar de praktijk. En daar is geld voor nodig.

In 2008 begon een initiatief om goed 
personeel te behouden: het Mikumi 
Childsupport project. Nederlandse spon-
soren ondersteunen gezinnen van me-
dewerkers met schoolgaande kinderen, 
door het schoolgeld van deze kinderen te 
betalen. Childsupport blijkt een succes: 
door de sponsoring van de opleiding van 
hun kinderen voelen medewerkers zich 
meer betrokken bij het St. Kizito Hospital, 
waardoor het verloop minder wordt.

Toch is dit nog lang niet voldoende om de 
kwaliteit van de zorg in het St. Kizito Hos-
pital te kunnen waarborgen.

De grootste uitdaging voor Vrienden van 
Mikumi, nu en in de toekomst, blijft dan 
ook het aantrekken en behouden van 
goed gekwalificeerd personeel. Wel-
iswaar komen pas afgestudeerde verlos- 
en verpleegkundigen graag werken in 
het St. Kizito Hospital omdat er veel te 
leren valt, maar de meesten haken snel 
af door de hoge werkdruk.

Aansluiting bij de Millenium doelen  
van de Verenigde Naties
In september 2000 ondertekenden 189 landen de 
millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
Acht concrete doelen, gericht op het uitbannen  
van wereldwijde armoede. De plannen voor een 
opleiding bij het St. Kizito Hospital sluiten goed  
aan bij deze doelen.

1.  Het uitbannen van extreme armoede en 
honger

2.  Het bereiken van universele basiseducatie
3.  Gelijkwaardigheid tussen mannen en  

vrouwen
4. Kindersterfte tegengaan
5. Moedersterfte tegengaan
6.  Het uitbannen van hiv/aids, malaria en  

andere ziekten
7. De bescherming van een duurzaam leefmilieu
8.  Het ontwikkelen van een wereldwijde  

samenwerking voor ontwikkeling
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II.  Achtergrond: het St. Kizito Hospital 
in Mikumi, Tanzania

Gezondheidszorg in Tanzania
Tanzania ligt vlak onder de evenaar aan de 
oostkust van Afrika. Het land, bijna 30 keer 
groter dan Nederland en met 43 miljoen 
inwoners, is onafhankelijk sinds 1961. De 
bevolking bestaat uit zo’n 120 stammen en 
kent geen onderlinge oorlogen of twisten. 
Politiek gezien is Tanzania een stabiel 
land. Het dorp Mikumi ligt 300 kilometer 
ten westen van Dar es Salaam. Het is 

goed bereikbaar door de gunstige ligging 
aan de hoofdweg naar Zambia.

Tanzania behoort tot de tien armste 
landen ter wereld. De helft van de  
bevolking leeft onder de armoedegrens 
en heeft minder dan één dollar per  
dag te besteden. Bijna 13 miljoen  
Tanzanianen leven in bijna uitzichtloze 
armoede. In het district Morogoro, waar 
Mikumi onder valt, woont slechts 2 procent 
van de bevolking in een stenen huis.

De gemiddelde levensverwachting in 
Tanzania is erg laag en de kindersterfte 
onder de vijf jaar is hoog. Door het hoge 
geboortecijfer is de helft van de Tanzani-
anen jonger dan 15 jaar.

Schoon drinkwater is schaars. Eenvoudig 
te voorkomen infectieziekten, zoals  
malaria, longontsteking of tuberculose, 
eisen veel slachtoffers, vooral onder  

kinderen. Tussen de 8 en 10 procent van 
de bevolking is HIV-positief.

De helft van de vrouwen bevalt zonder 
hulp. Een op de 16 moeders overlijdt  
als gevolg van de zwangerschap of de 
bevalling. Hulp aan zwangere vrouwen is 
één van de speerpunten van de gezond-
heidszorg in Tanzania, maar door gebrek 
aan voldoende financiële middelen is de 
overheid niet in staat voldoende gezond-
heidszorg te leveren.

Onderwijs is een ander belangrijk speer-
punt van de regering. Toch neemt het 
analfabetisme toe. Ongeveer 90 procent 
van de kinderen begint wel op de basis-
school, maar meer dan 20 procent valt 
vroegtijdig af. Slechts 5 procent maakt 
een middelbare schoolopleiding af.

Dat zijn dramatische cijfers, vooral omdat 
onderzoek keer op keer laat zien dat 
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goed onderwijs een belangrijke gezond-
heidsverbetering oplevert. Wie de basis-
school afmaakt in Tanzania, heeft 75% 
minder kans op aids. Goed onderwijs is 
ook een zeer belangrijke factor in anti-
conceptie en regulering van de bevolkings-
groei en vermindert het aantal vroeg-
geboorten en tienerzwangerschappen.

Het ziekenhuis
Het huidige St. Kizito is begonnen als een 
dispensary, een geneeskundige hulppost. 
Mede met hulp van de Nederlandse hulp-
organisatie Cordaid werd dit in 1991 een 
gezondheidscentrum: Health Centre  
Mikumi. De Italiaanse hulporganisatie 
Cuamm nam in 2004 de zorg over van 
Cordaid. Sindsdien werken er ook één of 
twee Italiaanse artsen. Op 1 januari 2008 
krijgt het Health Centre Mikumi de status 
van ziekenhuis: St. Kizito Hospital. 

Het ziekenhuis is eigendom van het bisdom 
Morogoro, evenals het 200 kilometer  
verderop gelegen St. Francis Hospital in 
Turiani. De Zusters van Mgolole hebben 
beide ziekenhuizen onder hun hoede. 
Het bisdom is altijd sterk betrokken 

geweest bij de gezondheidszorg in de 
streek en werkt nauw samen met de 
Tanzaniaanse overheid om de zorg op 
een hoger peil te krijgen.

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 120 kilo-
meter verderop. De artsendichtheid in dit 
gebied is 50 keer lager dan in Nederland. 
St. Kizito verzorgt ongeveer 100.000 mensen 
in een gebied zo groot als de provincie 
Gelderland. Er komt echter een groeiend 
aantal mensen van buiten het gebied, 
doordat steeds bekender wordt dat het 
ziekenhuis goede kwaliteit van zorg biedt.

De status als Hospital sinds 1 januari 2008 
heeft een aantal voordelen opgeleverd. 
De overheidssubsidies zijn ruimer  
en zeker der geworden, waardoor de 
salarissen van het medisch personeel 
konden worden opge trokken tot het 
niveau van de regerings ziekenhuizen. 
Daar staan ook verplichtingen tegenover. 
Het aantal verpleegkundigen en de 
kwaliteit van de zorg moeten stijgen.  
En de zorg aan zwangeren, kinderen, 
ouderen en gehandicapten is gratis.

Vrienden van Mikumi
In het voorjaar van 2012 is de stichting 
‘Vrienden van Mikumi’ opgericht.  
De activiteiten van de groep betrokkenen 
voeren echter terug tot 2003. 

De groep betrokkenen kwam aanvankelijk 
vooral uit de afdeling verloskunde van het 
Atrium medisch centrum (Heerlen). Later 
ook uit het Rijnland zieken huis (Leider-
dorp), ziekenhuis Medisch Spectrum 
Twente (Enschede) en recent ook uit het 
Canisius ziekenhuis (Nijmegen). Door 
deze deelname van meerdere zieken-
huizen kunnen er diverse malen per jaar 
mensen worden uitgezonden en kan meer 
continuïteit van zorg worden geboden.

Geregeld reist een delegatie naar Tanzania 
om hulp te bieden op de werkvloer. Er is 
vooral behoefte aan onderwijs. Theoretisch 
maar vooral ook praktisch: onderwijs op 
de verloskamers, de operatiekamer (ope-
raties en anaethesie) en in de polikliniek 
(onder andere echoscopiën).
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St. Kizito groeit snel
Het St. Kizito Hospital groeit enorm 
sinds 2003. Dat komt door de 
kwaliteit van de geboden zorg en 
door de goede bereikbaarheid en 
gunstige ligging.

2003 2013

Groei in beeld

2003 2013 groeipercentage

Bedden 37 115 310%

Werknemers 40 105 262%

Bevallingen 400 2.450 613%
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Om het hoofd te kunnen bieden aan de 
groeiende stroom patiënten zijn in deze 
periode veel nieuwe voorzieningen ge-
bouwd, zoals een nieuwe operatiekamer, 
een röntgen- en echtokamer en een  
kinderafdeling. Ook is er een waiting  
maternity gebouwd, een verlosafdeling 
waar zwangere vrouwen wachten op  
de bevalling. Deze maternity doet  
momenteel nog dienst als verloskamer.

Vooral de verlosafdeling wordt intensief 
gebruikt, door de massale toestroom van 
vrouwen die in Mikumi willen bevallen. 
Veel bevallingen zijn moeilijke gevallen. 
De afdeling heeft nu 24 bedden, waar 
tussen de 60 en 75 vrouwen gebruik  
van moeten maken. In één bed liggen 
dus meerdere patiënten en ook op de 
grond worden matrassen gelegd om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen 
helpen. Dit is uiteraard geen ideale  
situatie. Daarom wordt in 2013 een  
nieuwe, grote verlosafdeling in gebruik 
genomen. Vrienden van Mikumi hebben 
hieraan een wezenlijke bijdrage geleverd, 
zowel financieel als hulp bij de bouw.

St. Kizito Hospital 2013:  
feiten en cijfers
Bevallingen: 2.450
Bedden: 115
Staf:  105 werknemers, 
waaronder 
• 35 (leerling) verpleegkundigen 
• 15 vroedvrouwen 
•  8 clinical officers (hoger opgeleide ver-

pleegkundigen die ook polikliniek doen)
•  3 assistent medical officers (nog hoger 

opgeleiden die ook eenvoudige  
operaties verrichten als liesbreuken  
en keizersnedes)

•  4 medical officers (artsen; twee Tanza-
nianen en twee Italianen van Cuamm)

Regionaal aids-centrum: sinds enige 
jaren is het St. Kizito Hospital een regio-
naal aids-centrum, waar voorlichting,  
diagnostiek, therapie en medicatie 
worden geboden.

Goede bereikbaarheid: het ziekenhuis  
is gunstig gelegen aan een kruispunt  
van wegen, waaronder de Highway 1  
van Dar es Salaam naar Zambia. 

Goede reputatie: het ziekenhuis staat 
steeds beter bekend door de goede 
kwaliteit zorg die het biedt.

Relatief lage en vaste kosten: patiënten 
bij missieziekenhuizen als St. Kizito betalen 
eenmalig een vast en relatief laag bedrag 
en weten wat ze daarvoor krijgen: elke dag 
contact met een arts, goede diagnoses, 
adequate therapieën. Dit in tegenstelling 
tot de bureaucratische regeringszieken-
huizen. Een eenvoudige operatie kost  
ongeveer 100.000 Tanzaniaanse shilling 
(50 euro). Dat is een heel bedrag voor 
wie dagelijks 80 procent van zijn toch  
al karige inkomen moet besteden aan 
dagelijkse levensbehoeften als voedsel 
en kleding.

Budget: het ziekenhuis kan financieel 
nauwelijks rondkomen. De helft wordt 
betaald door de patiënten, de overheid 
vergoedt 40% van de kosten.
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Personeelsverloop, een groot probleem
Het St. Kizito Hospital heeft altijd grote 
moeite gehad om gekwalificeerd per-
soneel aan te trekken en te behouden. 
Een aantal ontwikkelingen heeft het  
personeelsverloop licht verminderd:
•  Voorheen waren de salarissen lager 

dan in de regeringsziekenhuizen.  
Als gevolg van de status van hospital 
sinds 2008 zijn de salarissen verbeterd.

•  Het woningtekort voor personeels leden 
is ingelopen doordat de hulporganisatie 
Cuamm een aantal staffhouses gaat 
bouwen op het ziekenhuisterrein.

•  Het watertekort is deels opgelost door 
het slaan van een grote waterput op het 
ziekenhuisterrein. In Mikumi zelf is voor-
zichtig begonnen met waterprojecten.

Mikumi Child Support Project
In een poging om het verloop van per-
soneel terug te dringen begonnen 
Vrienden van Mikumi in 2008 het project 
Child Support, waarbij Nederlandse 
sponsoren het schoolgeld betalen van 
kinderen van werknemers. Het project is 
succesvol: doordat het St. Kizito Hospital 
de schoolopleiding van hun kinderen 

betaalt voelen medewerkers zich meer 
verbonden met het ziekenhuis en wordt 
het verloop minder. Daar komt bij dat een 
goede schoolopleiding voor deze kinderen 
de ‘cirkel van armoede’ kan doorbreken 
waar hun ouders en grootouders in 
leefden. Armoedebestrijding gestoeld op 
goed onderwijs levert tevens een grote 
gezondheidsverbetering op.

Ondanks deze inspanningen blijft het 
vasthouden van goed personeel een  
belangrijke uitdaging. Omdat het aantal 
patiënten groeit, stijgt de werkdruk fors. 
Door de werkdruk, die veel hoger is dan 
in de ambtelijke regeringsziekenhuizen, 
haken velen gemakkelijk af. Bovendien  
is de lokale omgeving weinig kansrijk  
en is er voor jonge werknemers weinig  
te beleven.
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III.  Een beroepsopleiding voor verlos- en 
verpleegkundigen: de plannen
Om goed gekwalificeerd personeel duurzaam aan het St. Kizito Hospital te binden, 
zijn Vrienden van Mikumi voorbereidingen begonnen voor de bouw van een school 
voor verlos- en verpleegkundigen. Vrienden van Mikumi werkt bij deze voorberei-
dingen nauw samen met andere partijen. 

Uiteraard werken we samen met het St. 
Kizito Hospital, maar ook met andere 
scholen in de regio en Vrienden van Turi-
ani, verbonden aan het zusterziekenhuis 
St. Francis Turiani Mission Hospital. De 
overheid heeft de benodigde vergunnin-
gen en toestemmingen afgegeven.

De lokale gemeenschap is nauw betrok-
ken. Er is breed draagvlak ontstaan door-
dat Vrienden van Mikumi, samen met het 
ziekenhuis en de dorpsgemeenschap, 
jarenlang hebben gewerkt aan de plan-
nen voor een school. 

Modulaire bouw
De volgende pagina’s laten zien dat ge-
kozen is voor modulaire bouw. Elk ge-
bouw heeft een kenmerkende H-vorm en 
bestaat uit twee identieke langwerpige 
gebouwen, onderling verbonden door 
een overdekte gang.

Modulaire bouw heeft veel voordelen. 
Het is flexibel en gebouwen kunnen een-
voudig worden aangepast of veranderd. 
Er kan snel gebouwd worden en het is 
relatief goedkoop. Bovendien kan in fas-
en worden gebouwd.
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Floor plan 2 classrooms and 1 practical classroom
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Floor plan 3 classrooms and 1 teacher living room
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Elevation front
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Elevation side
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Section A - A
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Section B - B
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Section C - C



No. Description Amount No. Description Amount No. Description Amount
TSH TSH TSH

1 Groundwork 5.720.150,00 1 Groundwork 2.647.600,00 1 Groundwork 1.581.600,00
2 Groundwork 37.788.500,00 2 Walling Work 17.893.300,00 2 Walling Work 11.176.200,00
3 Concrete Work 39.694.300,00 3 Concrete Work 19.067.082,57 3 Concrete Work 10.623.349,00
4 Carpenter  Work 56.579.050,00 4 Carpenter  Work 26.525.650,00 4 Carpenter  Work 13.845.450,00
5 Installer Work 45.240.000,00 5 Installer Work 27.040.000,00 5 Installer Work 14.950.000,00
6 Finishing work 20.564.496,67 6 Finishing work 14.703.316,67 6 Finishing work 6.690.710,33

Grand Total                     In Tanz. Shilling 205.586.496,67 Grand Total                     In Tanz. Shilling 107.876.949,23 Grand Total                     In Tanz. Shilling 58.867.309,33

In Euro  102.793,25 In Euro  53.938,47 In Euro  29.433,65

Bill of Quantity  Nursing School St. Kizito Hospital

1 classroom

Summary

Bill of Quantity  Nursing School St. Kizito Hospital

Summary

2 paviljoen (4 rooms)          

Summary

Bill of Quantity  Nursing School St. Kizito Hospital

1 paviljoen (2 classrooms)          
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Vriend van Mikumi worden  

is heel gemakkelijk! 

U kunt uw gift storten op bank-

rekeningnummer 40.41.92.904  

t.n.v. Vrienden van Mikumi.

Voor extra informatie: 

www.vriendenvanmikumi.nl

www.mikumi.nl
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