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Nieuwsbrief  2017 

Er is al weer een jaar voorbij. Via onze Facebookpagina en de website van de stichting 
Vrienden van Mikumi houden we u door het jaar heen zoveel mogelijk op de hoogte van alle 
nieuwsberichten en ontwikkelingen. Met deze nieuwsbrief zetten we alle ontwikkelingen nog 
een keer op een rij en vertellen we u graag meer over de bijdragen van de Vrienden van 
Mikumi van het afgelopen jaar.

Het jaar is niet zonder slag of stoot voorbij gegaan. We hebben te maken met positieve 
ontwikkelingen en enkele tegenslagen. Maar de tendens is een langzaam stijgende lijn op 
veel gebieden, en specifiek op het gebied van onderwijs en opleiding. Steeds meer ouders 
zien het belang van een goede opleiding voor hun kind en steeds meer kinderen volgen dan 
ook goede opleidingen. Ook heeft het bezoek van het Sintermeertencollege aan het Mikumi 
secondary school veel teweeg gebracht, en echt gewerkt als een stimuleringsboost. Dit werkt 
nu ook nog flink na. 

Voor onderbouwing van het beleidsplan en het financieel overzicht verwijzen we u graag 
naar de website (www.mikumi.nl).

Alle vrienden van Mikumi, hartelijk dank!

Asante sana na karibuni sana!

Inhoud

In deze nieuwsbrief is onder andere aandacht voor:

 • Project Childsupport
 • Masai
 • Overlijden Sister Systivia
 • SMC goes Tanzania
 • Overlijden Joseph Msimbe
 • Maternity Saint Anna
 • Stagiaires Mikumi
 •  Nursing School
 • Containers
 • 25 jaar St. Kizito Hospital
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We starten met een overzicht van een 
van de speerpunten in Mikumi, het project 
Childsupport. Op dit moment zijn er al onge-
veer 200 kinderen, in verschillende leeftijds-
categorieën die meedoen in het project, en 
ondersteuning ontvangen in hun opleiding. 
De opleiding van een kind in Tanzania heeft 
niet alleen effect op dit kind en zijn naas-
te familie, maar op een veel grotere kring 
van mensen om het kind heen. Families in 
Tanzania zijn namelijk net wat anders en 
uitgebreider dan bij ons. De kring van wat wij 
‘eerstegraads’ familieleden noemen is bij hen 
veel groter dan bij ons. Broers en zussen 
van ouders worden ook gezien als ouders 
voor een kind, dus ooms en tantes bestaan 
niet, en daarmee ook geen neven en nich-
ten. Een jongere zus van hun moeder is 
‘mama mdogo’(letterlijk ‘kleine moeder’), en 
de oudere zus heet ‘mama mkubwa’ (letter-
lijk ‘grote moeder’). De kinderen van ‘mama 
mdogo’ en ‘mama mkubwa’ zijn dan ook 
gewoon de broers en zussen van het kind. 

Eigenlijk een prachtig systeem, want je zult 
hierdoor ook niet snel weeskinderen aantref-
fen in Tanzania. Een kind hoort altijd wel in 
een familie thuis. 

Ook speciaal in de familie structuur is dat het 
oudste kind van een gezin vaak bij de groot-
ouders woont, zeker wanneer de grootmoe-
der geen echtgenoot meer heeft. Een vrouw 
moet nu eenmaal een kind hebben om voor 
te zorgen, en een kind dat voor haar zorgt. 
Vaak is dit het oudste kleinkind in de familie. 
Daarnaast zie je dat kinderen vaak voor 
langere tijd niet bij hun biologische moeder 
wonen, maar bijvoorbeeld bij een ‘mama 
mdogo’ of ‘mama mkubwa’. Het kan zijn dat 
die dichterbij een goede school wonen, of 
bijvoorbeeld meer geld te besteden hebben. 

Daarom in deze nieuwsbrief vooral foto’s van 
kinderen met één of meerdere familieleden. 
Dat is het mooie aan Tanzania; je ziet een 
kind echt niet vaak alleen. 
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Project Childsupport

Antoneta
Dochter van guard Jackson Muhanga, 
was 14 jaar en zat in de tweede klas van 
de secondary school toen ze onverwacht 
zwanger raakte. Een schok voor haar en 
voor het gezin. Ze kwam thuis te zitten en 
kreeg dochtertje Angel. Daarna kwam ze 
toch weer vragen of ze weer kon gaan 
studeren en ze is een echte doorzetter. 
Ze doet nu een driejarige opleiding in 
mechanics aan de VETA als een van de weinige meisjes, en het gaat erg goed. Ze vindt 
het zelf erg leuk om te doen en haar resultaten zijn prima. Angel wordt opgevangen door 
oma maar Antoneta is ook een echte moeder geworden.
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Ashuni
15 jaar, klein-
dochter van guard 
Said Goa, had ook 
alleen maar lagere 
school en werd niet 
toegelaten tot het 
secundair onder-
wijs. Maar Ashuni 

gaf niet op en ging ook voor de cursus 
foodproduction op de VETA in Mikumi. 
De praktijk voor de vervolgcursus was 
ver weg in Sumbawanga (ongeveer 800 
km) maar ze stapte op de bus en deed 
het toch maar. Superblij kwam ze 
naderhand met haar moeder bedanken.

Amina
Dochter van guard Ally Said, had alleen 
maar lagere school en wilde toch wel 
heel graag verder leren. Ze kwam als 

een schuw meisje, 
erg verlegen, maar 
ontpopte zich na 
haar opleiding in food-
production als een 
mooie, vrolijke en zelf-
bewuste jonge vrouw.

Farida
Dochter van guard Sauda Mohamed, 
had een leaving certificate F4 gehaald 
op de secondary school. Helaas heeft 
dit niet veel waarde want je kunt er niet 
mee verder studeren. Farida had echter 
zelf bedacht dat ze een cursus Engels 
wilde gaan doen. We hebben haar de 
kans gegeven, niet zeker wetend wat 
het op zou leveren. Maar zowaar, na de 
cursus was een gesprek met Farida in 
het Engels heel goed mogelijk. Ze gaat 
nu beginnen met een opleiding hotel-
management aan de VETA in Mikumi. 

Martina
Dochter van verpleegkundige Ritha 
Kilegu, kon goed leren en heeft een 
Bachelor of Arts gehaald in Public Re-
lations & Marketing aan de universiteit 
van Mwanza. Ze verscheen samen met 
haar trotse moeder om te bedanken.
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Masai 

In de omgeving van Mikumi, vooral in de 
richting van het National Park, wonen nog 
erg veel Masai. Ze behoren tot een van 
oudsher nomadisch volk dat voornamelijk 
woont in Tanzania en Kenia. Je ziet hen 
dan ook heel regelmatig in het ziekenhuis 
verschijnen. Vooral de kleine kinderen 
hebben nogal eens malaria en krijgen 
ook vaker longontsteking. Hun manier 
van leven is hier ook op van invloed. 
Zo wonen ze bijvoorbeeld in een ‘boma’. 
Een verzameling lemen-koeienpoep hutten 
met grasdak, waarin weinig beschutting is 
voor de kinderen bij regen en wind. Ze wo-
nen heel dicht bij hun dieren en hebben erg 
weinig comfort. Dat vinden ze niet belangrijk. 
Ze zijn van oorsprong nomadisch, maar er 
blijven steeds meer groepen op dezelfde 
plaats wonen vooral ook omdat hun kinderen 
nu naar school moeten gaan. Ze hechten 
niet aan materiële zaken, hun meestal 
grote veestapel is hun kapitaal. 

Deograsias
Soms is er ook wel eens andere hulp nodig om onderwijs 
te volgen dan enkel een bijdrage in het schoolgeld. Voor 
Deograsias bijvoorbeeld was het onderwijs in het Engels 
op primary school st.Peter Clavery te moeilijk. Hij moest 
daarom naar een andere primary school, Jangwani. Hier-
voor moest hij elke dag minstens 3 kwartier heen en weer 
terug lopen. Deograsias kreeg een bijdrage voor een fiets 
en is helemaal happy. 
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Afgelopen zomer was het dan zover. Na een 
lange voorbereidingstijd waarin de leerlingen 
van het Sintermeertencollege uit Heerlen 
flink wat sponsorgeld hadden bijeengebracht 
kwamen ze aan in Mikumi.
Overnachten gebeurde in tentjes bij het 
guesthouse. Eten maken deden ze samen 
met mama Rama en Esther en overdag 
gingen ze te voet op weg naar Mikumi 
secondary school om daar allerlei 
activiteiten te gaan verrichten. 

Zo hebben ze gewerkt aan een flinke upgra-
de van het schoolcomplex door de aanleg 
van een wateraanvoer. De wateraanvoer 
heeft diverse tappunten op het terrein, in de 
practicum lokalen en in de lerarenkamer. 

Daarnaast werden de buitenmuren van veel 
lokalen fris geverfd en zijn er leuke schilde-
ringen aangebracht. Ook is er elektriciteit 
aangelegd naar de practicum lokalen. 

Maar er was natuurlijk ook tijd voor uitstap-
jes! Zo hebben ze het Mikumi National Park 
bezocht voor een echte safari en een klim 
gemaakt naar de waterval in het Udzungwa 
Mountains National Park. Er werden ook 
onderlinge sportwedstrijden georganiseerd. 
Voetbal was daar natuurlijk een groot onder-
deel van. Ze hebben filmavonden gehouden, 
en een sport- en spelletjesdag op de lagere 
school. Het was voor iedereen, zowel de 
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In de vorige nieuwsbrief van 2016 
vermeldden we al dat Sr. Systivia het 
ziekenhuis had verlaten na daar meer 
dan 20 jaar met veel toewijding gewerkt te 
hebben. We noemden haar altijd een beetje 
prettig gestoord, gangmaker op alle feestjes 
en altijd in voor een grap en vooral ook heel 
erg gastvrij. We schrokken dan ook erg toen 
we hoorden dat ze plotseling in Mgolole, in 
het zusterhuis is overleden aan malaria in 
combinatie met haar diabetes.Vele mensen
uit Mikumi waren erg onder de indruk 
en hebben haar begrafenis bijgewoond. 
“Maisha”, zeggen ze, “dat is het leven”.

Sister Systivia

SMC goes Tanzania
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Nederlandse als Tanzaniaanse leerlingen, 
een geweldige tijd waarin veel onderlinge 
uitwisseling plaatsvond. SMC bedankt!

En het is nog niet afgelopen! In maart jl. 
brachten twee leerkrachten van Mikumi 
secondary school een bezoek aan 
Heerlen aan het SMC om hier informatie 
op te doen over het onderwijs in Nederland. 
Begeleider Jos van Essen is daarna 
met een aantal vrienden weer naar Mikumi 
vertrokken om daar nog meer activiteiten 
op touw te zetten. De vloer van twee 
lokalen is helemaal vernieuwd, 
elektriciteit naar meer lokalen is 
aangebracht en materialen voor de 
scheikunde en natuurkunde practica 
zijn aangeschaft. Ze hebben er zelfs nog 
een dag de lokalen in de verf gestoken. 
Er zal ook in de toekomst vast nog meer 
gebeuren.
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Joseph Msimbe

Schokkend was het nieuws 
van het overlijden van een 
van de kinderen uit het 
Childsupport Project. Joseph 
Msimbe, hij was net klaar 
met F4 van de secondary 

school. Hij had een bijbaan-
tje terwijl hij wachtte op de 
uitslag. Hij reed op een 
pikipiki (bromfiets) als taxi 
en is in het donker in een 
afgelegen gebied overvallen 
door mannen die zijn brom-
mer wilden hebben. Joseph 
heeft zich verzet en helaas 
is hij aan zijn verwondingen 
overleden. Een grote klap 
voor Florence Msimbe, een 
van de medewerkers van het 
ziekenhuis en zijn vrouw en 
andere kinderen. Maisha.

Een grote troost voor 
Florence en zijn vrouw is 
hun kleine dochtertje 
Beatrice, dat ze na 6 zonen 
nog mochten krijgen.

Maternity Saint Anna

Graag vertellen we u zoals 
elk jaar ook wat meer over 
de maternity. De maternity 
is als afdeling de trots van 
het ziekenhuis. Het aantal 
bevallingen blijft nu vrij 
constant en de protocollen 
die zijn ingevoerd worden 
over het algemeen redelijk 
goed gevolgd. 

Er werkt momenteel een 
goed gemotiveerde verple-
ging en Ellen Kilonza is het 
hoofd van de afdeling. 

Sinds afgelopen jaar is er 
een wekelijkse poetsdag 
ingevoerd op woensdag voor 
al het personeel van het 
ziekenhuis. Dit heeft effect, 
de afdeling blijft merkbaar 
schoner.

Nu de zorg voor de 
zwangeren en barenden zo 
sterk is verbeterd heeft het 
ziekenhuis, en wij ook, de 
grote wens om ook de zorg 
voor de kwetsbare pas-
geborenen te verbeteren. 
Hiervoor is het nodig een 
speciale neonatologie-
afdeling op te starten bij 
de maternity. Het gebouw 
bezit de mogelijkheid om 

de zogenaamde ‘extensie’ 
om te bouwen tot een
neonatologieafdeling. Deze 
komt hierdoor dichtbij de 
verloskamers en de zus-
terpost te liggen. De teke-
ningen voor de verbouwing 
liggen al klaar en het lijkt 
geen grote klus te worden. 
De couveuses en het andere 
materiaal zijn al aanwezig. 
Wel zullen er mensen opge-
leid moeten worden om de 
zorg voor de pasgeborenen 
op zich te nemen. Dit wordt 
één van de projecten voor 
het komende jaar. 
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Stage lopen in Mikumi is helemaal geweldig 
vertellen de meeste studenten die er zijn 
geweest. We zien een toename in de vraag 
van studenten om stage te komen lopen in 
Mikumi. We hebben met regelmaat verlos-
kunde studenten, coassistenten, HBO-ver-
pleegkunde studenten en PABO studenten 
over de vloer en zelfs enkele studenten 
van andere studies die niet direct medisch 
gerelateerd zijn. Een mooi gepuzzel om alles 
in te plannen in het ziekenhuis, de school en 
het guesthouse. 

Mensen in opleiding zijn goed voor het zie-
kenhuis. Ze leren veel van de vaste werkne-
mers, maar ze houden ook de werknemers 
up to date door het stellen van veel vragen. 
Het mooiste zou zijn als er ook met regel-
maat stagiaires uit Tanzania stage zouden 
lopen samen met de Nederlandse studenten. 

Naast de stagiaires komen er ook 
regelmatig professionals om mee te 
helpen in het ziekenhuis. De meesten 
van deze professionals komen heel 
regelmatig terug en dragen zo bij aan de 
vooruitgang van de medische zorg in het 
St. Kizito Hospital. 

Stagiaires Mikumi

Het gaat nu echt beginnen! Na een lange 
voorbereidingstijd gaan we binnenkort 
starten met de fundsraising voor de bouw 
van de nursing school. Er was veel papier-
werk nodig om alle vergunningen voor de 
school rond te krijgen. Alle bouwtekeningen 
zijn uitgewerkt, de locale aannemer is 
gekozen, de benodigde (bouw)permits van 
Mikumi Town zijn binnen, de eco-environ-
ment commisie is er bij betrokken, de 
eigenaar van het ziekenhuis en bijbehorende 
grond waarop de school komt te staan, de 
bisschop van het diocese Morogoro, heeft 
zijn toestemming gegeven. Echt ieder staat 
in de startblokken.

We zijn aan het proberen 
de wilde Ganzen als me-
desponsor in het project 
te betrekken en tot nu toe, 
na uitgebreide gesprekken 

en documentering, staan zij positief tegen-
over deze aanvraag. Ze vinden het een goed 
onderbouwd project maar de definitieve 
toezegging is nog niet helemaal rond.
Wanneer het vaststaat dat ze meedoen gaat 
in samenwerking met de wilde Ganzen de 
Fundsraising campagne van start. Voor elke 
euro die we dan binnenhalen doet de Wilde 
Ganzen er 50 eurocent bij, dat wil zeggen 
op het hele bedrag dat we binnenkrijgen via 
onze sponsoren en andere donoren, legt de 
stichting wilde Ganzen er nog eens de helft 
bij. We hopen dat velen net zo enthousiast 
zullen zijn als wij en dat de fundsraising 
campagne straks een succes gaat worden.

Nursing school
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25 jaar 
St. Kizito Hospital

Het ziekenhuis bestond in 
oktober 2016 vijfentwintig 
jaar en dit werd groots 
gevierd.
Ook voor ons was er een 
Certificate of Appreciation 
om ons te bedanken voor 
onze bijdragen in de 
afgelopen jaren aan het 
St.Kizito Hospital.

Containers

Ook dit jaar is er weer een grote 40 ft 
container, boordevol materialen, naar 
Mikumi gestuurd. De reis per zeecontainer 
ging vlot maar bij aankomst was de regentijd 
begonnen en het vervoer over de weg was 
moeilijk en het plaatsen op het terrein van 
het ziekenhuis in Mikumi eigenlijk onmogelijk 
vanwege alle modder. Dus nog even geduld.

De container zit weer vol met groot medisch 
materiaal zoals echo-apparaten, bedden etc, 
maar deze keer ook heel veel materiaal voor 
de nieuw te bouwen nursing school. 

Diverse klaslokalen kunnen compleet 
worden ingericht met stoelen, tafels, kasten, 
verrijdbare schoolborden, computers etc.
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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.

•    Maartense Aid Fund doneerde 500 euro.

•    Sintermeerten college uit Heerlen doneerde  
ongeveer 20.000 euro voor de upgrading van  
Mikumi secondary school.


