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Velen van u hebben de ontwikkelingen in Mikumi al enigszins bijgehouden door regelmatig de 

Facebook pagina en de website te bezoeken, maar via deze nieuwsbrief willen we graag een 

overzicht geven van de bijdrage van de Vrienden van Mikumi van het afgelopen jaar. 

 

Terugkijkend kunnen we zeggen dat er ook nu weer veel is bereikt. Langzaam maar zeker komt er 

in Mikumi veel vooruitgang tot stand. Wij, als stichting Vrienden van Mikumi, kunnen deze 

vooruitgang niet alleen realiseren. Door onze en daarmee uw steun voelen de lokale mensen zich 

erg gesterkt en zetten ze er des te meer de schouders onder om verbeteringen tot stand te 

brengen. Het ziekenhuis, de ouders, kinderen en de hele gemeenschap in Mikumi heeft baat bij 

onze bijdragen. 

  

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    

• Wateraansluiting voor buurtschap Morem    

• Overkapping en tuin bij verlosafdeling    

• Stagiaires in Mikumi    

• PABO-studenten op St. Peter Clavery    

• Darling Harun en Erasto Masine eindelijk vrij gesproken    

• Afscheid van Sr. Restituta     

• Kwaliteitsimpuls Mikumi Secondary School    

• Medische professionals doen vrijwilligerswerk in Mikumi 

• Bouw Nursing School  
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Project Project Project Project ChildsupportChildsupportChildsupportChildsupport        

Heel positief is het verloop van het project 

Childsupport. Er doen nu ruim 200 kinderen aan 

mee, en eigenlijk loopt het steeds beter en 

voldoet het aan de verwachtingen waarvoor het 

oorspronkelijk is opgesteld. Steeds meer kinderen 

volgen een goede lagere- en middelbare 

schoolopleiding, gevolgd door een 

beroepsopleiding of universiteit. De ouders 

hebben zelf vaak enkel (een paar jaar) lagere 

school en zijn heel blij dat hun kinderen een 

betere toekomst tegemoet gaan en 

bijdragen aan het algemeen welzijn in de 

gemeenschap. Dit leidt tot minder 

jeugdwerkloosheid en meer economische 

ontwikkeling in het afgelegen gebied. Een positief 

neveneffect hiervan is dat het verloop onder het 

goed opgeleide personeel (met kinderen) sinds 

de start van het Childsupport praktisch tot 

stilstand is gekomen. Dit was ook een van de 

doelen die we nastreefden.  

De volgende kinderen zijn een goed voorbeeld: 

 

 

  

    

Simon MsimbeSimon MsimbeSimon MsimbeSimon Msimbe 

Simon Msimbe, de zoon van 

nurse-attendant Florence 

Msimbe, heeft na Mikumi 

Secondary School een 

opleiding gevolgd aan de VETA 

tot monteur van het elektrisch 

systeem van auto’s. Hij was 

ontzettend trots op zijn 

behaalde diploma’s. Hij heeft 

nu werk en vindt zijn baan erg 

leuk. 

    

    

Agnes Mhando Agnes Mhando Agnes Mhando Agnes Mhando  

Ook heel bijzonder is Agnes 

Mhando, de dochter van 

laboratorium-assistent 

Andrew Mhando. Zij heeft na 

de secondary school een 

opleiding gedaan aan de 

school voor journalistiek in 

Dar es Salaam en werkt nu 

als journalist bij het tv-station 

in Morogoro. 

 

    

Kasim Ally  Kasim Ally  Kasim Ally  Kasim Ally   

Kasim Ally, zoon  van guard 

Said Ally, heeft aan de VETA 

een opleiding tot timmerman 

gevolgd. Hij kwam  trots een 

zelf gemaakt krukje 

aanbieden. Kasim is thuis een 

werkplaatsje begonnen en 

heeft de opdracht  om 10 

krukjes te maken voor de 

nieuwe maternity. 
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MaternityMaternityMaternityMaternity    Saint AnnaSaint AnnaSaint AnnaSaint Anna 

In het eerste jaar na ingebruikname van de 

maternity zijn er maar liefst 2975 kinderen geboren. 

De bedden en verloskamers zijn druk bezet. De 

open extensie aan de voorkant is gebouwd met het 

oog op de toekomst en deze kan nog gemakkelijk 

verbouwd worden tot extra verloskamers of een 

operatiekamer voor keizersnedes en 

gynaecologische ingrepen, al naar gelang in de 

toekomst nodig zal zijn.  

De maternity heeft ook een naam gekregen: Saint 

Anna, naar de patroonheilige van zwangeren en 

barenden. De naam en relevante afbeeldingen 

en  pictogrammen zijn op de muren van het 

gebouw geschilderd. 

    

    

    

    

    

 

 

Wateraansluiting MoremWateraansluiting MoremWateraansluiting MoremWateraansluiting Morem 

Enkele  gezinnen die onder het Childsupport-project 

vallen wonen nogal afgelegen boven Mikumi, in 

een lemen hutten compound in het buurtschap 

Morem. Een van hun grootste problemen was dat 

ze niet gemakkelijk toegang hadden tot water. 

Vooral de vrouwen en meisjes moesten elke dag in 

de morgen en late middag een eind  lopen naar 

een riviertje om water te halen. Vlakbij de hutten 

liep een ondergrondse waterleiding vanuit de 

suikerplantage in Kilombero. Via de Vrienden van 

Mikumi hebben ze een wateraansluiting met een 

kraan erop gekregen, en zijn ze de koning te rijk. 

 

 

Overkapping en tuin verlosafdelingOverkapping en tuin verlosafdelingOverkapping en tuin verlosafdelingOverkapping en tuin verlosafdeling 

Het weer in Mikumi kan erg wisselend zijn; soms 

een brandende zon, dan weer ontzettende 

stortbuien. Een overdekte wandelweg van de 

verlosafdeling naar de rest van het 

ziekenhuis, waaronder de operatiekamers, was 

daarom noodzaak. Ook de overkapping aan de 

kopse kant naar de overdekte wandelweg toe is 

gerealiseerd. Na alle bouwactiviteiten is er ook veel 

werk besteed aan het aanleggen van een tuin 

rondom de verlosafdeling. Er moest nog veel grond 

worden opgehoogd, en de aanplanting met 

bougainvilles, palmen en albizia’s uit eigen kweek 

is erg mooi geworden. De mensen zitten nu buiten 

in een mooie schone omgeving, die uitnodigt om 

het ook schoon te houden. 
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StagiairesStagiairesStagiairesStagiaires    in Mikumiin Mikumiin Mikumiin Mikumi    

Ook het afgelopen jaar hebben weer veel 

verloskunde- en medisch studenten uit Nederland 

in het ziekenhuis stage gelopen. Dit levert zowel 

voor het ziekenhuis als voor de studenten veel 

voordelen op, het is een echte win-win situatie. Het 

ziekenhuispersoneel blijft up to date door de kennis 

die de studenten pas geleerd hebben en in de 

praktijk willen brengen, terwijl de studenten veel 

leren van de Tanzaniaanse gebruiken van 

natuurlijk bevallen. Ze komen met veel ernstige 

complicaties in aanraking die ze in Nederland 

vrijwel niet meer zien. 

    

    

PABOPABOPABOPABO----studenten op St. Peter Clavery studenten op St. Peter Clavery studenten op St. Peter Clavery studenten op St. Peter Clavery     

Er waren ook weer, gedurende 4 maanden, drie 

PABO-studentes op primary school st. Peter 

Clavery. Wederom een groot succes voor beide 

partijen. De Tanzaniaanse manier van lesgeven is 

erg schools; veel overschrijven en opzeggen. De 

Nederlandse meisjes waren interactiever en 

probeerden vooral om de kinderen, die nogal 

verlegen zijn, in het Engels te leren praten. De 

studentes hebben veel geleerd van de andere 

cultuur, het lesgeven aan erg grote klassen en van 

de vriendelijkheid en gastvrijheid alom. 

    

    

Eindelijk vEindelijk vEindelijk vEindelijk vrijrijrijrij 

In de nieuwsbrief van vorig jaar stond een berichtje 

over tuinman Darling Harun en schoonmaker 

Erasto Masine. Zij zaten in de gevangenis op 

verdenking van diefstal. Niemand van het 

ziekenhuis geloofde dit echter en gelukkig zijn ze 

nu weer vrij. Er was namelijk geen enkel bewijs. Na 

een jaar voorarrest konden ze eindelijk hun 

kinderen weer in de armen sluiten. 

    

    

Afscheid Sr. Afscheid Sr. Afscheid Sr. Afscheid Sr. RestitutaRestitutaRestitutaRestituta 

In oktober 2014 werd Sr. Restituta ziek. Met haar 66 

jaar was zij de grote drijvende kracht achter zowel 

het hele ziekenhuis als ook in de gemeenschap in 

het dorp Mikumi. Ze vermagerde zienderogen, kon 

geen eten meer binnen houden en had veel 
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hartklachten. Voor rust en onderzoek is ze naar 

Morogoro en Dar es Salaam gegaan, waar 

gelukkig geen ernstige oorzaak voor haar ziekzijn is 

gevonden. Waarschijnlijk was ze totaal overwerkt. 

Overdag was ze als directeur van het ziekenhuis 

overal bij aanwezig, had ze in iedereen oprechte 

interesse en was ze ontzettend gastvrij. Als clinical 

officer deed ze ook polikliniek met drukke (nacht-) 

diensten. In januari ging het langzaam wat beter 

maar duidelijk was dat ze niet meer de oude zou 

worden. Moeder Overste van de zusters van 

Mgolole heeft haar daarom overgeplaatst naar een 

klein buitenkliniekje. Een groot verlies voor het 

ziekenhuis en Mikumi; zij was mama Mikumi. 

Ze maakte vele plannen, waarvan er nog één 

gerealiseerd moet worden: het bouwen en stichten 

van een nursing school. Onze plannen voor deze 

school gaan door, maar het zal zeker moeilijker 

zijn nu we de drijvende kracht van Restituta moeten 

missen en we nog geen vervanger zien die dat van 

haar over kan nemen. 

    

    

    

    

    

    

    

    

HashimHashimHashimHashim    

Een drama was natuurlijk het overlijden van Hashim 

Abdul Nossa. Hij kwam om het leven bij een 

busongeluk in het Mikumi National Park. Hashim 

was een van de chauffeurs van het ziekenhuis en 

erg geliefd onder alle personeelsleden. Hij laat een 

vrouw en 4 jonge kinderen achter. 

    

    

    

    

    

    

Kwaliteitsimpuls Kwaliteitsimpuls Kwaliteitsimpuls Kwaliteitsimpuls Secondary SchoolSecondary SchoolSecondary SchoolSecondary School 

Het is belangrijk dat de nieuw op te richten nursing 

school voldoende aanmeldingen krijgt van vooral 

lokale leerlingen. Een randvoorwaarde daarvoor is 

dat het niveau van Mikumi Secondary School zal 

moeten verbeteren. Er slagen nu te weinig 

leerlingen met een vakkenpakket dat aansluit op de 

nursing school. De school heeft nu een nieuwe 

directie en is van plan om met behulp 

van sponsoring vanuit het Sintermeertencollege uit 

Heerlen de practicumlocalen te upgraden. 

Daarnaast levert het Obama-fonds nieuwe 

studieboeken in wiskunde, scheikunde, 

natuurkunde en biologie waarmee de kwaliteit van 

de opleiding aanzienlijk zal verbeteren.    

    

    

    

    

    

    

    

Medische Medische Medische Medische professionals als vrijwilligersprofessionals als vrijwilligersprofessionals als vrijwilligersprofessionals als vrijwilligers 

Veel professionals uit de gezondheidszorg komen 

regelmatig terug om ter plekke zowel praktische als 

onderwijskundige ondersteuning te bieden. Zij 

doen dit allen geheel vrijwillig in eigen tijd en op 

eigen kosten. Dit jaar waren er weer twee 
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gynaecologen, een anaesthesiste, een 

verloskundige-echoscopiste en gespecialiseerde 

verpleegkundigen. De meesten zijn zeker van plan 

om regelmatig terug te keren. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

BouwBouwBouwBouw    NNNNursing Schoolursing Schoolursing Schoolursing School    

Het terrein waarop de school gebouwd wordt is vrij 

gemaakt, de bouw van het eerste gebouw is 

uitgezet en de eerste spade zal dit jaar de grond in 

gaan: de bouw van de school voor verlos- en 

verpleegkundigen gaat van start! Op de 

plattegrond staan de diverse gebouwen 

ingetekend. Rechts is de grote weg door Mikumi te 

zien, met links daarvan de afdelingen van het 

ziekenhuis. Linksonder zijn de ponds te zien die het 

afvalwater van het ziekenhuis opvangen, zuiveren 

en afvoeren. De nieuw te bouwen nursing school 

staat linksboven.   

Momenteel worden er (ervaren) mensen gezocht 

die het onderwijs kunnen gaan verzorgen. Het 

onderwijsplan wordt opgesteld en er wordt een 

tutor aangesteld om onderwijskundig de kar te 

gaan trekken. Op de Hogeschool in Den Haag zijn 

er daarnaast diverse afstudeerprojecten gewijd 

aan de voorwaarden voor oprichting van een 

nursing school. 

 

 

DonateursDonateursDonateursDonateurs    

    

    

    

 

Ook afgelopen jaar hebben zich naast vele 

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. 

• Stichting de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer  doneerde 1500 

euro voor het Childsupportproject. 

• Stichting Cordaid doneerde 13000 euro voor de 

vervolgopleidingen van de kinderen in het 

Childsupportproject. 

• De Louisa stichting doneerde 3000 euro voor  de 

vervolgopleidingen van kansarme kinderen in het 

Childsupportproject. 

• Het Sintermeertencollege uit Heerlen bestemde 1000 euro 

voor het upgraden van de Mikumi secondary school en 

gaan de school de komende 5 jaar steunen d.m.v. hun 

sponsoracties. 

• Stichting Steunfonds Onderwijs doneerde 2500 euro voor 

de bouw van de nieuwe nursing school. 

• Stichting Charitatief Cultureel  Sociaal Steunfonds uit 

Heerlen doneerde 2500 euro voor de bouw van de nursing 

school. 

 

 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    

    

www.mikumi.nl 


