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-KARIBU-
THIS IS AFRICA

Ervaringen van verpleegkundigen van 1996 tot 2016
in het kader van het uitwisselingsprogramma
tussen het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg en
het Same District Hospital in Same, Tanzania



2

Inhoud

Karibu! This is Africa 4
Het uitwisselingsprogramma 6
De Tanzania-gangers door de jaren heen 10
Verpleegkundig bezoek uit Same 11
Mirjam Heinsbroek 12
Yael van Veluwen 14
Fanny Huijbregts (nu: van Harten) 23
Hans en Karin Verkerk 26
Carla van Onna (nu: Verhoeven) 31
Miranda Duijvestijn 34
Vincent Landsheer 46
Ton Pulles 57
Loes Buijs 75
Groeten in het Swahili 100
Chantal Verboven 101
Frans van Bommel 123
Firma Biomet steunt ziekenhuisproject 137
Fabian Bulili in Nederland 142
Marjorie van Roozendaal 145
Een co-assistent in het SDH 155
Lieke Bertens 158
Sjef en Annelies de Laat 200
Een co-assistent in het SDH 222
Vincent Landsheer en Frans van Bommel 224
Margot van Noije 229
Werkbezoek aan het SDH (Loeks van der Veen en Jan Molkenboer) 232
Bas Voorbrood (kinderarts) 236
Dymphy Menssen 246
Een co-assistent in het SDH 261
Mary Brusselers (nu: Mei) 264
Anka Huijben 289
Werkbezoek aan het SDH (Ton van Dooremalen) 316
Margot Kuijsters 319
Kort verhaal: Maji, power en de plasticberg 351
Karlijn Hovers 352
Een co-assistent in het SDH 380
Een verloskundige in het SDH (Astrid van der Velden) 382
Azania en Mbwambo in Tilburg 385
Angela Segeren 387
Kort verhaal: Busje gaat zo.. 409
Ton Pulles 410
Frans van Bommel 435
Kort verhaal: De ‘highway’ door Same 445
Sjef en Annelies de Laat 448
Marjorie van Roozendaal 467



3

Werkbezoek aan het SDH (Anton Breeuwsma, Jan Molkenboer e.a.) 483
Margot Kuijsters 484
Denis Edward Tesha in Nederland 504
Chantal van Tilburg 506



4

‘Karibu! This is Africa’
Welkom! Dit is Afrika. Of zoals het een vriendin van Margot in een gedicht fraai verwoordde:

Africa, it shakes your soul
Africa is in the sky, in the land and in the people,
the people of Africa are moving slow,
but stirs your heart and shakes your soul.

However you are, iron or clay,
Africa will shape you, every day.
Holding you or you return it to the sender,
with something you have not, but now you are missing.

Africa is the fear and the confidence,
courage and uncounsciousness.
Africa, sink into the void,
when you realize: this is Africa.

De verhalen in dit boekwerk geven niet alleen weer wat de dagelijkse gang van zaken is in
het Same District Hospital, maar ook in het levendige stadje Same met zijn busstation aan de
drukke weg van Dar-Es-Salam naar Arusha in het droge deel van het Kilimanjaro-district. Ook
het doen en laten in de ‘diocese of Same’, de communiteit waar de bisschop en de priesters
verblijven en waar de Nederlandse verpleegkundigen hun natje en droogje verkrijgen en
waar ze onderdak vinden in het ‘Holland House’, wordt belicht
Deze bundeling verslagen bevat verhalen en ervaringen van verpleegkundigen van het
TweeSteden ziekenhuis die voor een aantal maanden stage hebben gelopen in Same. De
verhalen beslaan een periode van ongeveer 20 jaar. In het begin korte verhalen, omdat het
digitale tijdperk met zijn computers en internet zijn intrede nog niet had gedaan in Tanzania.
Later was communiceren met het thuisfront een stuk eenvoudiger en werden de verhalen,
die op sites zoals ‘waarbenjij.nu’ werden gezet, langer. Behalve de ervaringen van
verpleegkundigen zijn er nog meer verhalen te lezen, bijvoorbeeld van directieleden die in
Same zijn geweest en van mensen uit de gezondheidszorg die niet in het TweeSteden
ziekenhuis werkzaam zijn, zoals de co-assistenten uit Groningen. Zoals uit de verhalen zal
blijken, zijn de eerste indrukken van de Afrikaanse cultuur en mentaliteit, en van het
ziekenhuis en de manier waarop gewerkt en gezorgd wordt, veelal hetzelfde en meestal is
een flinke cultuurshock te bespeuren.
In vergelijking met de Nederlandse gezondheidszorg zijn de gebouwen en de infrastructuur
in een povere staat, gaan verpleegkundigen en artsen heel anders om met patiënten en zijn
er maar in beperkte mate medische kennis en hulpmiddelen aanwezig. De meeste inwoners
uit Same en omgeving lijden niet direct honger, maar de meesten zijn wel arm en proberen
op allerlei manieren hun kostje bij elkaar te verdienen. Het katholicisme (en ook andere
godsdiensten) geniet hier nog veel aanzien, de kerken zitten vol op zondag en veel scholen
zijn opgericht en worden gerund door zusters of priesters. En door al die dingen tezamen is
het in Tanzania toch wel even anders dan in ons rijke, overgeorganiseerde en
gestructureerde welvaartlandje.
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Heel langzaam is er door de jaren heen in het ziekenhuis
een verbetering waar te nemen, vooral op het gebied van
de gebouwen en infrastructuur, maar ook op het gebied
van medische en verpleegkundige zorg en arbeidsmoraal.
Wat vooral blijft hangen na het lezen van al die ervaringen
is het enthousiasme van de verpleegkundigen en hun
sympathie voor Afrika en de gastvrije, (bijna) altijd
lachende Afrikanen. Er is natuurlijk ook wel frustratie en
bezorgdheid over allerhande situaties en
aangelegenheden, maar het enthousiasme overheerst
toch. En wel zóveel, dat de meesten van ons er maar wat
graag voor een tweede en zelfs derde keer terug gaan.
Afrika blijft nu eenmaal trekken!

Frans van Bommel
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Het uitwisselingsprogramma

TWEESTEDENZIEKENHUIS - SAME DISTRICT HOSPITAL
In 1994 werd in het Mariaziekenhuis de stichting Maria voor Anderen in het leven geroepen
met de doelstelling ziekenhuizen en zorgprojecten in het buitenland te steunen. In 1997
fuseerde het Mariaziekenhuis met het Nicolaasziekenhuis in Waalwijk en werd de naam
TweeSteden ziekenhuis en de stichting ging ‘TweeSteden over de Grenzen’ heten. Sinds 1
januari 2016 is de fusie tussen het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth ziekenhuis,
een feit en binnenkort wordt de nieuwe naam van de stichting ‘ETZ buiten gewone grenzen’.
Vanaf 1994 waren er vanuit het Maria ziekenhuis projecten in een ziekenhuis in de Poolse
stad Lublin en zijn er nog steeds banden met een oncologisch kinderziekenhuis in Lviv in
Oekraïne. Omdat de gemeente Tilburg sinds 1986 al een stedenband had met de stad Same
in Tanzania werd ook besloten om het Same District Hospital (SDH) te gaan steunen. Daartoe
werd de Tanzania Werkgroep opgericht met als doel verpleegkundigen kennis te laten
maken met de Afrikaanse (ziekenhuis)cultuur. Vanaf 1996 gaan (in het begin wat minder
frequent, maar later bijna ieder jaar) verpleegkundigen voor een werkstage van 3 maanden
naar Same om kleine projecten te realiseren op eigen vakgebied. Medische hulpgoederen en
apparatuur worden vaak meegenomen en gedoneerd aan het ziekenhuis. Renovatie van de
ziekenhuisgebouwen en verbetering van de infrastructuur werd in mei 2000 als doelstelling

bijgevoegd, na een verzoek van het
katholieke bisdom van Same in
samenwerking met de lokale overheid van
Same. Het opknappen van de gebouwen en
infrastructuur doen de mensen uit Same
zelf. Geld voor bouwmaterialen krijgen ze
via de stichting. De renovatie betekent een
verbetering van de gezondheidszorg in
Same doordat er gewerkt kan worden in
veiliger en hygiënischer omstandigheden.
Bovendien geeft het de inwoners van Same
meer voldoening omdat lokale werklui het
ziekenhuis opknappen.
De werkgroep stelt momenteel vier doelen,

te weten: verbetering van basiszorg in Same; kennisoverdracht tussen verpleegkundigen;
materiële ondersteuning met hulp van de lokale bevolking; bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van collega’s.
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In 1999 is gestart met een verpleegkundig ‘exchange program’. Eind 2001 zijn ook de
opleidingsinstellingen die de meeste verpleegkundigen leveren aan de respectievelijke
ziekenhuizen bij de samenwerking betrokken: de verpleegkunde-opleiding van het ROC-
Midden Brabant en de Public Health Nursing School-B in Same. Sinds 2002 komen iedere
twee jaar twee verpleegkundigen uit het SDH voor 3 weken naar Tilburg om even te
‘proeven’ van de Nederlandse gezondheidszorg. Deze stage wordt als zeer leerzaam
beschouwd, zeker omdat de verpleegkundigen met de opgedane ervaringen weer aan de
slag kunnen in hun eigen ziekenhuis in Tanzania. Door middel van deze stages over en weer
wordt het personeel van beide ziekenhuizen niet alleen een unieke persoonlijke ervaring
geboden, maar wordt tevens de communicatie tussen deze ziekenhuizen onderhouden en
verbeterd.
Kortom: een werkstage van 3 maanden in het Same District Hospital geeft je letterlijk een
verruiming van je blik op de wereld!

Same, Tanzania
Same ligt in het noorden van Tanzania in de regio Kilimanjaro.
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Het Same District Hospital is een staatsziekenhuis en heeft een regiofunctie. Het ziekenhuis
heeft ongeveer 100 klinische bedden en vijf verpleegafdelingen: een kraamafdeling, een
mannen- en vrouwenafdeling, een kinderafdeling en sinds kort een chirurgische afdeling
waar mensen die nog geopereerd worden of al geopereerd zijn komen te liggen. Verder is er
nog een operatiekamer, polikliniekgebouw, tandartspraktijk, apotheek, laboratorium,
mortuarium, keuken, wasserij en een kleine kantine voor personeel en bezoekers. Op het
terrein is ook een school waar onderwijs wordt gegeven aan leerling-verpleegkundigen.

En … o ja, last but not least, zonder ‘onze man in Same’, dr.
Norbert Mchomvu, Health Secretary of the Diocese of Same,
zou er veel minder gerealiseerd zijn, zouden er veel
hulpacties niet door hebben kunnen gaan, zou het veel
lastiger zijn geweest om contacten van hoog naar laag te
leggen, zouden stages over en weer veel moeizamer zijn
verlopen, zouden veel verpleegkundigen die voor de eerste
keer naar Tanzania gingen zich heel erg verloren hebben
gevoeld de eerste tijd, zouden financiële afwikkelingen niet
naar een ieders tevredenheid afgehandeld zijn, zouden er
minder mooie uitstapjes in de omgeving van Same zijn
gemaakt. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Norbert
was (en is) voor ons zijn gewicht in tanzanite* waard!
*zeldzame edelsteen die in de buurt van de Kilimanjaro wordt gevonden

Steun TweeSteden over de grenzen
De stichting TweeSteden over de Grenzen
doet haar werk met geld van anderen. Veel
medewerkers van het TweeSteden ziekenhuis
geven maandelijks via hun salaris een
bijdrage. Ook de opbrengst van de
kaartverkoop voor de nieuwjaarsbijeenkomst voor
personeel kwam enige jaren ten goede aan de stichting.
Daarnaast is de stichting afhankelijk van donaties door
bedrijven, organisaties en particulieren. Wilt u onze
stichting ook steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL15INGB0000334400 ten name van
stichting TweeSteden over de Grenzen, eventueel onder
vermelding van een specifiek project. Ook staan in de
entreehallen van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en
Waalwijk boxen waarin geld gedeponeerd kan worden.

De Tanzania werkgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar en bespreekt allerlei zaken
rondom de beide ziekenhuizen, zoals: evalueren en bespreken van de uitwisseling van
verpleegkundigen, perikelen rondom renovaties, voorbereiden van nieuwbouw en andere
projecten. Dit wordt ook voorgelegd in de vergaderingen van TweeSteden over de Grenzen.
Er wordt ook een draaiboek up-to-date gehouden met aandachtspunten en tips voor
stagiaires die naar Same gaan. De  huidige leden van de werkgroep zijn (december 2016):
*Anton Breeuwsma (voorzitter)
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*Jan Molkenboer (ex- en vicevoorzitter)
*Sjef de Laat
*Annelies de Laat
*Margot Kuijsters
*Ton Pulles
*Marjorie van Roozendaal
*Marga Genemans (Stedenband Tilburg Same Tanzania)
*Angels Segeren
*Chantal van Tilburg
*Loes Claassen
*Frans van Bommel

Een gedeelte van de werkgroep in 2011
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De Tanzania-gangers door de jaren heen

12/1996 - 03/1997 Mirjam Heinsbroek
11/1999 - 02/2000 Yael van Veluwen
06/2001 - 09/2001 Fanny Huijbregts (nu: van Harten)
10/2001 - 01/2002 Hans en Karin Verkerk
01/2002 - 04/2002 Carla van Onna (nu: Verhoeven)
11/2002 - 02/2003 Miranda Duijvestijn
11/2003 - 02/2004 Vincent Landsheer
03/2004 - 06/2004 Ton Pulles
09/2004 - 12/2004 Loes Buijs
12/2004 - 03/2005 Chantal Verboven
05/2005 - 08/2005 Frans van Bommel
11/2006 - 04/2007 Marjorie van Roozendaal
09/2007 - 12/2007 Lieke Bertens
12/2007 - 03/2008 Sjef en Annelies de Laat
09/2008 - 10/2008 Vincent Landsheer en Frans van Bommel
10/2008 - 01/2009 Margot van Noije
09/2010 - 12/2010 Dymphy Menssen
02/2011 - 04/2011 Mary Brusselers (nu: Mei)
04/2011 - 07/2011 Anka Huijben
01/2012 - 04/2012 Margot Kuijsters
09/2012 - 12/2012 Karlijn Hovers
11/2013 - 02/2014 Angela Segeren
09/2013 - 11/2013 Ton Pulles
09/2014 - 10/2014 Frans van Bommel
10/2014 - 11/2014 Sjef en Annelies de Laat
01/2015 - 04/2015 Marjorie van Roozendaal
01/2016 - 02/2016 Margot Kuijsters
09/2016 - 12/2016 Chantal van Tilburg

10/2017 - 12/2017 Loes Claassen*

*bereidt zich op het moment van publiceren (febr. 2017) voor op hun stage in het SDH
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Verpleegkundig bezoek uit Same

2002 Rita Shija en Victoria Mboya

2004 Habiba Mmaraba en Modesta Temanyika (?)

2006 Fabian Bulili en Theresia Segumba

2008 -

2010 Anusiata Mgimba en Honest Kitira

2012 -

2013 Azania en Mbwambo

2016 Anusiata Mgimba en Denis Edward
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MIRJAM HEINSBROEK

Functie: verpleegkundige
In Tanzania van: december 1996 tot maart 1997 (4 maanden)
Project: stage cq pionieren in het Same District Hospital

Toen ik in augustus 1996 mijn inservice opleiding A-verpleegkundige in het Maria Ziekenhuis
afrondde, was ik ook al enkele jaren als vrijwilliger actief bij de stedenband Tilburg – Same
(werkgroep Tanzania) van de gemeente Tilburg. Ik kreeg het idee dat het leuk zou zijn om na
mijn diplomering nog een soort
snuffelstage te gaan doen in Tanzania en
heb daarvoor contact opgenomen met dr.
Norbert Mchomvu van het bisdom Same.
In eerste instantie zou ik mijn stage gaan
volgen in Bwambo Health Centre, een klein
gezondheidscentrum/ziekenhuisje hoog in
de Pare Mountains, en eigendom van het
bisdom Same. Omdat er in die tijd
nauwelijks Engels werd gesproken in
Bwambo adviseerde Norbert mij om mijn
stage in Same District Hospital te doen.
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Hij heeft daarvoor bemiddeld, er waren
toen nog geen structurele
samenwerkingsbanden tussen het
bisdom en SDH, dus het was echt
pionierswerk.
Het toeval wilde dat de toenmalige DMO
(dr. Mlai) voor een cursus in Brussel was
en ik heb hem toen uitgenodigd voor een
bezoekje aan Tilburg. Er is toen ook een
eerste kennismaking geweest met de
stichting Maria voor Anderen en
Jan Molkenboer.

Ik ben uiteindelijk van eind 1996 tot begin 1997 (totaal 4 maanden) in Same geweest. Het
was een echte snuffelstage waarbij ik vooral op veel
plaatsen meekeek en een beetje meewerkte voor zover dat
kon zonder Swahili. Vooral op de MCH clinic, OK en de
MCH-aide school heb ik veel tijd doorgebracht. Het
ziekenhuis verkeerde op dat moment in een erbarmelijke
staat. De daken lekten, ramen waren stuk en de
funderingen verzakt. De afwatering was slecht en de
bedden hadden geen matrassen. Kortom: geen ideale plaats
om ziek te zijn.
Het bisdom bood mij onderdak in een leegstaand huis op de
compound van het bisdom.
Na mijn terugkomst raakte Yael van Veluwen enthousiast
over mijn verhalen en ook zij is toen voor een stage naar
Same gegaan. Samen hebben we daarna het plan opgevat
om een structureel uitwisselingsprogramma voor te stellen
aan het bestuur van de Stichting Maria voor Anderen.
En, zoals gebleken is, dat is best goed gelukt……. ;-) .  Ik had toen niet kunnen bedenken dat
het programma 20 jaar later nog zo volop zou draaien.
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YAËL VAN VELUWE

Functie: verpleegkundige
In Tanzania van: november 1999 tot februari 2000
Project: kijken of de door Mirjam opgezette projecten uitgevoerd werden en in kaart

brengen waaraan behoefte is binnen het SDH

Tanzania
De droom om te werken in Afrika was voor mij één van de redenen om verpleegkundige te
worden. En begin 1999 raakte ik in het Maria Ziekenhuis met Mirjam Heinsbroek aan de
praat over Same en ik zag een kans om mijn droom werkelijkheid te laten worden.
Via de ouderwetse post is er een brief verstuurd naar het SDH en na enkele maanden was
daar het antwoord dat ze me welkom heetten in Same.
Voor mij kwam daarmee een belangrijk ander hindernis, namelijk toestemming krijgen van
Marc van ‘t Westeinde om te mogen gaan en proberen of ik er tijd voor kreeg vanuit het
ziekenhuis. Ik heb toen 3 weken gekregen en voor de rest onbetaald verlof. Mijn ticket heb
ik zelf bekostigd.
Na de basisprincipes van het Swahili door Mirjam te hebben geleerd en met een opdracht op
zak ben ik vertrokken naar Same. Mijn opdracht was ten eerste om te gaan kijken of de
projecten die zijn opgezet door Mirjam ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Oftewel is het
geld op de juiste plek gekomen. Ten tweede was het verzoek van de stichting Maria voor
Anderen om nu eens goed te kijken waar nu daadwerkelijk behoefte aan was binnen het
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SDH.  Tot die tijd waren er al goederen geleverd aan SDH maar of deze nu echt nodig of
praktisch waren, was niet duidelijk.

Onze contactpersoon in
SDH was Dr. Massawe. In
mijn eerste dagen in Same
ben ik erop een kostbare
wijze achter gekomen dat
het westerse geld erg
aantrekkelijk was voor
Massawe.  Voor de
stichting betekende dit
dat we een andere manier
moesten zoeken om het
geld op de goede plek te
krijgen zonder dat er al te
veel aan de strijkstok
bleef hangen.

Het ziekenhuis was in een erbarmelijke staat! De bestrating, de bedden en eigenlijk alles wat
je maar kon bedenken wat voor ons vanzelfsprekend is. Er staan diverse medische
apparaten, geschonken door verschillende instanties, die overal voor dienen, behalve waar
ze voor gemaakt zijn. De couveuse wordt gebruikt voor het opslaan van verbandmateriaal
bijvoorbeeld.

De wards
waar ik ga
werken zijn de
maternity  en
de
operatiekame
r. Bij de
operatiekame
r vinden ook
de kleine
polihandeling
en plaats, bijv.
wonden
schoonmaken.
Voor alles
wordt Eusol
gebruikt, voor
de grootste

brandwonden tot krokodillen beten toe. De handschoenen werden diverse keren gebruikt
en door ze te wassen konden ze nog een ronde mee.

In de het ziekenhuis werd ik snel onder de vleugels genomen door Rita Shija en Habiba
Mmaraba van de operatiekamers.
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Er zijn een aantal momenten
die in mijn geheugen staan
geschreven en ook die door
het lezen van mijn dagboek
weer daar boven kwamen. Een
vergeten herinnering was het
bijwonen van de mijn eerste
operatie. Tot grote hilariteit
van de Mmaraba viel ik tot
bijna twee keer toe flauw! Ik
schaamde me rot. Het wennen
aan de warmte en de geuren
hadden dat effect op me.
Naderhand is het me niet

meer gebeurd…
Op de ochtend van mijn eerste dienst op de verloskamers kwam ik vol verwachting binnen in
het kantoor van Rita. Ze begroette me blij en vertelde dat er twee vrouwen aan het bevallen
waren. Kortom, ik, die nooit een bevalling had meegemaakt, zou vandaag eindelijk met de
neus in de boter vallen. En ja, dat gebeurde zeker….  Want in de zin die daarop volgde bleek
dat beide verpleegkundigen die die dag moesten werken ziek waren. Rita was blij dat ik er
was, kon ik een bevalling doen en zij de anderen!
Dit was het eerste moment waarop ik besefte dat de medewerkers van het SDH hoge
verwachtingen hadden van een jonge westerse verpleegkundige zonder tropenervaring.
De twee barende vrouwen lagen op gammele bedjes op een kleine kamer te schreeuwen. De
bedden met een kleine tussenruimte naast elkaar. Ik kreeg de opdracht een dame te
begeleiden en Rita was bij de andere, zodat ik om aanwijzingen kon vragen. Het viel me op
dat de vagina van de vrouw er anders uit zag, maar was te veel bezig met de daadwerkelijke
bevalling om me ter realiseren wat het was. De bevalling heb ik gelukkig goed kunnen
begeleiden en de baby opvangen was een fantastische ervaring.
Later heb ik aan Rita gevraagd wat er nu met mijn patiënte was.  Ze was volledig besneden.
Iets waar ik alleen maar over had gehoord en de verminking was afschuwelijk om te zien.

Enige tijd later riep
Mmaraba me op een
zaterdag omdat er een
spoedsectio plaats
moest vinden. Een
stuitligging waarbij het
kindje achteruit ging.
De operatiekamer werd
klaargemaakt voor de
sectio, we waren er
klaar voor. De arts die
zou opereren moest
komen. In het SDH
waren twee telefoons
en die arts moest snel
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gebeld worden, want hij woonde aan de andere kant van het dorp. Maar wat was het geval:
de ziekenhuistelefoon bleek afgesloten te zijn. De rekening was niet betaald!
Eén van de kinderen van Mmaraba is gaan rennen naar de dokter om deze zo snel mogelijk
te laten komen. Uiteindelijk is het kindje via natuurlijke weg geboren en lag het alleen op de
operatietafel met een nauwelijks waarneembare ademhaling. Zonder moeder lag het daar
onder de operatielamp alleen te sterven….  De Tanzanianen waren allemaal verdwenen. Ik
heb het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om weg te gaan.
Ik ben bij de baby gaan zitten. Het
enige wat ik meende te kunnen
doen, was te laten voelen dat ze
niet alleen was. Ik heb met mijn
vingers over haar wangetjes en
hoofdje gestreken tot de
ademhaling na lange tijd niet meer
hoorbaar was. Een harde les in de
Afrikaanse realiteit. This is Africa.
Er waren niet alleen trieste
gebeurtenissen die me bij zijn
gebleven. Zeker niet!
Die keer dat er een vlieg bleef

hangen tijdens de operatie en de ‘anesthesie’-verpleegkundige de tube losliet om boven de
open buik zijn handen op elkaar te klappen in de hoop de vlieg te doden. Dat daarbij de tube

uit de mond op de grond viel was niet
erg, die pakte hij weer op en stopte
die terug! Alleen de vlieg had hij niet
geraakt. De andere twee plegen
gingen met een opgerold tijdschrift op
jacht terwijl de operatie door ging.
Onder geschaterlach van alle
aanwezigen is de vlieg uiteindelijk
gevangen.
Het heeft me verbaasd dat er in
verhouding zo weinig vieze wonden
waren op de afdelingen, gezien de
manier waarop er soms werd
omgegaan met de hygiëne.

Ik kijk met een grote lach terug op de
middagen waarop ik samen met
Mmaraba en de andere
operatiezusters op een bedje in de
operatiekamers verbandgazen
maakte.
Verbanden moesten geknipt worden
en opgerold voor de operaties. Er
werd over van alles gesproken en veel
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gelachen.
Met Mmaraba ging ik tijdens de
pauze aan de overkant in een
eethutje een chapati eten en
thee met melk , gember en
suiker drinken. Mooie
momenten.

Terwijl ik in Tanzania zat, was er
in het westen veel te doen over
het millennium. De
onwetendheid of computers
nog wel zouden functioneren.
Tijdens mijn oud en nieuw was
er geen stroom. Bij het licht van een gaslamp heb ik gevierd dat er een nieuw jaar begon. Bij
het ontwaken was de wereld gewoon door gedraaid en was het hele millennium in Same
niet aan de orde geweest. Dat er weer stroom was, dat was wat telde.

Ik heb ook nog les gegeven aan de leerlingen.

De mensen die nu gaan, hebben de beschikking over alle hedendaagse media die contact
erg makkelijk maken. Ik was afhankelijk van brieven en telefoongesprekken met mijn
thuisfront. En beide hadden erg veel last van kuren. De brieven van mijn partner naar hier
zijn bijvoorbeeld niet aangekomen.  Of het duurde weken voor ze er waren.
Email kón wel, maar daarvoor moest ik 3 uur reizen. En met een beetje pech lag de stroom
eruit en was ik voor niets gegaan. Telefoneren ging via een centrale en die moesten
schakelaars omzetten. Ook daar ging vaak wat mis.
En tóch had het zijn charme. Ik heb veel brieven nog. Geschreven op luchtpostpapier
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met van die prachtige postzegels erop.

Gedurende de weken in Same is het idee ontstaan om d.m.v. een soort uitwisselings-
programma een stagemogelijkheid voor verpleegkundigen uit het Maria Ziekenhuis te
creëren om op die manier de basiskennis in het SDH te verbeteren. Ook de renovatie van het
ziekenhuis is voor mij als basisbehoefte gecommuniceerd naar Maria voor Anderen. Samen
met Mirjam zijn die plannen uitgewerkt en Jan Molkenboer heeft een forse bijdrage geleverd
door het aandragen van sponsorgelden.
Mirjam en ik hebben er hard voor gewerkt om te zorgen dat de volgende stagiaires hun
spaargeld niet zo hoefden aan te spreken als wij hebben moeten doen. Dus dat alles wat ze
moesten doen om daar te komen door de stichting betaald zou worden. Marc van ‘t
Westeinde heeft daar zijn toestemming voor gegeven. Omdat hij ook vond dat de ervaring
voor beide kanten, van zowel SDH als MZ, een bewustwording kon opleveren.
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FANNY HUYBREGTS

Functie: verpleegkundige ICU
In Tanzania van: juni 2001 tot september 2001 (3 maanden)
Project: voortzetten lopende projecten

Tja, een waarbenjij.nu verhaal heb ik niet, want toen ik in Same was, werd op dat moment
(halverwege mijn verblijf) pas het internet aangesloten. Voor mij was het destijds heel lastig
om te mailen, want de verbinding was heeeeeeeel slecht en internetcafés waren er nog niet
in Same. Wel in Moshi, maar ook daar was het een hele slechte verbinding. Ik heb een stuk
uit mijn dagboek van toen overgetypt. Ik heb de dag gekozen van de aanslag op de Twin
Towers in New York (9/11).
Ik was de eerste die weer naar Same
ging, nadat Mirjam en Yael  als pioniers
waren geweest.
De nieuwbouw begon toen langzaam op
gang te komen en ik kreeg de opdracht
om te kijken of er daadwerkelijk gewerkt
werd. Ik moest het 'wat in de gaten
houden'.
Wel heb ik ervoor gezorgd dat de eerste
twee verpleegkundigen uit Same, Rita
Shija (foto boven - met dochter) en Victoria
Mboya (foto rechts: Victoria en Agnes Lyimo),
in mei 2002 naar Nederland zijn gekomen voor een stage in het TweeSteden ziekenhuis en



24

kraamhotel de Meiboom. Ze hebben toen
samen bij mij in huis gelogeerd! Een
geweldig leuke tijd en ervaring was dat!

Dinsdag 11-09-2001
Vandaag weer werken. Ik moet nu naar
Ward 2, want de maternity Ward wordt
op dit moment gerenoveerd. In Ward 2
zijn nu 25 bedden heel dicht tegen elkaar
gezet en er is een labourward van 2 x 2
m2. Het is erg krap en benauwd allemaal.
Er ligt een vrouw met ernstige eclampsie

en ze heeft steeds epileptische insulten.
Bezoek loopt steeds in en uit en ze laten
zich ook niet wegsturen. Ze zitten naast
de  Ward, onder het raam, vuur te
stoken. Het ziet dus blauw van de rook in
de ward. Vandaag zijn er geen wegwerp-
handschoenen (gelukkig heb ik deze zelf
meegenomen) en er is geen water. Het is
echt behelpen. Er komt ook nog een
vrouw binnen met een platzbauch. De
darmen liggen óp in plaats van ín haar

buik.  Dit is
meer dan
míjn buik aankan. Ik heb vanochtend alleen een heel licht ontbijt
op. Gelukkig ben ik niet flauw gevallen. Dokter Mshana vroeg
mijn hulp bij de ultrasound, maar daar heb ik geen verstand van.
Om 12 uur thee gedronken met Prisca.  Op de afdeling was geen
water, dus ook geen thee. Victoria had geregeld dat ik met
Prisca op school thee en chapati kon nuttigen. Lief van haar!
Prisca liet me de opgaves zien van de examens. Ik heb er een
kopie van gevraagd voor mijn collega’s in Nederland. Hierna ging
ik lunchen op de compound. Er zijn nu steeds meer fathers
aanwezig. Iedereen ging naar de begrafenis van mzee Philbert
zijn dochter. Ze vroegen of ik ook mee ging, maar daar heb ik

vriendelijk voor bedankt.

Ben gaan mailen in the office. Zr Peninah was daar achtergebleven. Voor het avondeten
luister ik nog even naar de wereldomroep op de radio. Ik hoor de nieuwslezer zeggen: 3
vliegtuigen gecrasht. Ik schrok en denk meteen aan papa en mama die vandaag naar huis zijn
gevlogen vanuit Tanzania, maar het blijkt een grote terroristische aanslag te zijn op het WTC
en het Pentagon. 3 vliegtuigen gekaapt en met passagiers en al ingevlogen op deze
gebouwen. Wat een ramp! Geschokt ben ik gaan eten en vertelde het nieuws aan tafel. Nog
niemand had het nieuws gehoord. Ook de fathers waren erg geschokt.
Het is wel toevallig. Vorige keer, toen ik op vakantie in Kenia/Tanzania was, was er ook een
aanslag van Bin Laden in Dar es Salaam. Na het eten loop ik naar de Hostel om te kijken of er
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nieuws op de TV is. Frater Liberatus , Frater Inno en een frater uit Hedaru (kende ik nog niet)
zitten er ook  om TV te kijken. Wat een ellende, wat erg!
Om 22:30 uur ga ik naar bed. Fanny
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HANS VERKERK en KARIN VAN KESSEL

Functie: resp. gipsverbandmeester en operatieassistente (Catharina Ziekenhuis Eindhoven)
In Tanzania van: oktober 2001 tot januari 2002 (3 maanden)
Project:

Kort reisverslag van Hans Verkerk,
gipsverbandmeester, die samen met
zijn partner Karin van Kessel in het
Same District Hospital in Tanzania
werkte.

Om te beginnen hebben Karin en ik er een fantastische tijd gehad. We zijn ontzettend leuk
opgevangen door het bisdom en kregen een leuk gastenverblijf aangeboden waar we 3
maanden gebruik van mochten maken.

Norbert Mchomvu heeft ons in het
hospitaaltje geïntroduceerd en voorgesteld
aan Dr. Kifunda, de District Medical Officer
(D.M.O.) aldaar. Van hem kregen we niet
echt de indruk dat hij op ons zat te wachten.
Deze houding was
gelukkig niet
representatief voor
de rest van het
ziekenhuispersonee
l. De rest van ons
verblijf hebben we
Dr. Kifunda ook niet
meer gezien. Wel
was er een goed

contact met Dr. Semarundu de Medical Officer (M.O.) van het ziekenhuis. Met hem hebben
we ook diverse operaties gedaan en aan het eind van ons verblijf een evaluatiegesprek
gehad, samen met de
administrateur en 2
verpleegkundigen.

Na een aantal dagen werken in de
‘operating theatre’ (O.T.) kregen
we een aardige indruk van het
hospitaaltje. Vanuit de O.T. konden
we de andere afdelingen goed
bereiken, zodat we in korte tijd
veel mensen en hun
werkzaamheden leerden kennen.
Wat vooral opviel was dat veel
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mensen van niets toch nog iets probeerde te maken.
Ondanks alle goede wil van het management is er
een tekort aan deskundig personeel op de juiste
plaats. Als voorbeeld: op de kraamafdeling werken
vier ervaren verpleegkundigen in tegenstelling tot de
mannenafdeling waar regelmatig niet eens een
verpleegkundige aanwezig was. Een verpleegkundige
van een andere afdeling heeft dan de supervisie. Er
wordt niet veel tijd besteed aan opleiding binnen het
ziekenhuis. Onze indruk was dat er erg veel aandacht
uit gaat naar voorlichting over aids- en
malariapreventie, wat momenteel een
regeringsproject is. De niet opgeleide medewerkers
die op de verpleegafdelingen werkzaam zijn kregen
vroeger een korte opleiding in hygiëne en basale
verpleegkundige zorg maar om duistere reden is dit
gestaakt. Misschien is het mogelijk om de opleiding
voor verpleegkundigen ter plaatse te stimuleren om
hier iets mee te doen.

Er is contact geweest met de Lukundo-groep, een aantal dames die in het verleden zijn
gestart met het opzetten van een kantine. Het casco van de kantine staat inmiddels, het zou
jammer zijn als dit project niet afgerond kan worden. In de "Same projectgroep" is inmiddels
besloten om hier weer energie in te stoppen. De Lukundo-groep heeft een geactualiseerd
rapport met calculatie meegegeven.

Het renovatieproject heeft enigszins vertraging opgelopen. Op 15 januari was de maternity
ward zo goed als klaar. Binnen moest het tegelwerk en het installeren van het sanitair nog
afgemaakt worden. De bisschop vertelde terloops dat hij niet tevreden was over de
aannemer en er was inmiddels een andere aangesteld. Bij de bisschop is ook nog het

interieur ter sprake geweest. Het blijkt dat
alle oude spullen voor de gerenoveerde
afdeling gebruikt gaan worden.
De volgende afdeling die gepland staat
voor renovatie is de polikliniek met de
administratieve afdelingen. Deze
afdelingen zien er ook erg triest uit en
renovatie is dus hard nodig.

We hebben een bezoek gebracht aan Bwambo, een kliniekje in de Pare Mountains. Deze
kliniek is voor een groot deel opgezet door Dr. Wim Moors die daar 6 jaar met z'n gezin heeft
doorgebracht. Het bisdom heeft daar een behoorlijke vinger in de pap en dat kun je dus ook
zien. Het is daar goed georganiseerd en schoon, eigenlijk een voorbeeldziekenhuis voor de
streek.
Met Dr. Mchomvu is afgesproken om de stagiaires ook daar wat te laten snuffelen.
Misschien is het in de toekomst mogelijk om medewerkers uit Same District Hospital in
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Bwambo te laten werken voor een korte stage en medewerkers van Bwambo in Same (een
locale uitwisselling)?

Verder hebben wij geprobeerd de basale hygiëne op de verpleegafdelingen wat te
verbeteren.

Er is een Aloë Vera tuin aangelegd. De sappen van
de bladeren van deze plant kunnen gebruikt
worden om brandwonden mee te behandelen.
Het personeel van de O.T. waar we intensief mee
hebben samengewerkt, hebben we de
hechttechniek met de zwaluwstaartpleister eigen
gemaakt. Omdat de meeste patiënten niet
meteen naar een ziekenhuis toe gaan, komen
velen met wonden die te oud zijn om te hechten.
Het hechten met zwaluwstaartpleister is minder
kostbaar en de patiënten hoeven niet terug te
komen naar het ziekenhuis. Scheelt weer
transsportkosten en ziekenhuiskosten.

Omdat Carla van Onna 2 weken met ons
samen in Same is geweest hebben we
goed gebruik kunnen maken van de
overdracht, zodat reeds gestarte
activiteiten gecontinueerd werden en
Carla veel welkome inside informatie
kreeg.

Beddenproject Hans
Wat betreft het beddenproject van
Hans, dit was rond 2006. De
gedoneerde bedden werden in een
grote container geladen en naar
Tanzania verscheept. Het heeft bijna
een jaar geduurd voordat de bedden
in Same waren. De container werd
alsmaar niet vrijgegeven in de haven
van Dar es Salaam. Uiteindelijk is Hans
naar Tanzania gevlogen om het ter
plekke te gaan regelen. Dat heeft
ruim een week geduurd. Een slordige

9000 euro verder (terwijl er al van tevoren al een flink bedrag was betaald) en met
bemoeienis van het bisdom werd de container vrijgegeven en zijn de bedden dan eindelijk
vervoerd naar Same. We waren bang dat de bedden inmiddels al aan het roesten waren
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omdat ze zolang in haven hadden gestaan. Maar dat was gelukkig niet het geval, ze zagen er
goed uit en het ziekenhuis was er écht blij mee.
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Hans en Karin



31

CARLA VAN ONNA - VERHOEVEN

Functie: verpleegkundige afd. cardiologie
In Tanzania van: januari tot april 2002 (3 maanden)
Project: tandartsstoel, dossier-en schoenenkasten, lesgeven in wondzorg en hygiëne

Naar Afrika gaan en daar werken in een ziekenhuis heeft altijd al op mijn verlanglijstje
gestaan, vanaf het moment dat ik verpleegkundige werd. En toen ik in het TweeSteden
ziekenhuis kwam werken was daar ineens de mogelijkheid om deze wens werkelijkheid te
maken. Maar ik was inmiddels ook moeder van twee geweldige dochters, wat mijn besluit
om te gaan wel moeilijk maakte. Maar gelukkig kon alles goed geregeld worden thuis, wat
me geruststelde en besloot ik om te gaan.
Zo'n reis behoeft wel een goede voorbereiding, eerst maar eens luisteren naar alle verhalen
van mijn voorgangers, en daardoor werd mijn enthousiasme steeds groter.
Ik ging aan de slag met een tandartsstoel die helemaal opgeknapt werd door technici en met
"piloten zonder grenzen" naar Tanzania werd vervoerd. Ik vierde mijn verjaardag in
november, geen cadeaus maar alles voor mijn reis naar Tanzania. Met kerst heb ik in de
Tilburgse kerk nog gepreekt (toch gemist talent aan mij verloren gegaan) heb daar toch 3000
gulden mee bij elkaar gepreekt.
En uiteindelijk was het zover, 2 januari ben ik vertrokken, natuurlijk een emotioneel afscheid
van mijn meiden en man. En ook spannend want ik was nog nooit alleen zover van huis
geweest. Daar aangekomen werd mijn bagage kritisch binnenstebuiten gekeerd, maar ik had
niets illegaals bij me.
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Er wachtte mij een warme ontvangst door Hans, Karin en Norbert Mchomvu en niet te
vergeten de verzengende hitte. Alles was al donker en anders, ik vergeet nooit meer de geur
die ik opsnoof toen ik uit het vliegtuig van de houten trap af kwam.
Karin en Hans hebben me de eerste weken wegwijs gemaakt dat was echt heel fijn en ook
om hun opgezette werkzaamheden voort te zetten. Zij hadden een aloë-vera tuin aangelegd
bij het ziekenhuis, les gegeven in hygiëne voorschriften en nog veel meer.
De eerste dag in het ziekenhuis was indrukwekkend, er liep een zwanger mongoloïde meisje,
iedereen weet wat er is gebeurd met haar en toch wordt er niet over gesproken, uit
schaamte.....dat dat een van je dorpsgenoten is geweest tja....dat zijn schrijnende dingen.
Er komen oogartsen van de Lions Club staaroperaties verrichten, een hele organisatie. Van
heiden en verre komen de mensen naar het ziekenhuis, het is me een raadsel hoe dat ze
weten dat dit gaat gebeuren, er zijn mensen die al een paar dagen onderweg zijn om zich te
laten helpen. Veel van hen hebben staar aan beide ogen maar worden maar aan een oog
geholpen. Het instrumentarium wordt in een pan gekookt en zo gesteriliseerd, ik heb nog
een foto met die pan en een kip die ernaast zat, waarschijnlijk dacht ze dat zij de volgende
was. Er was één assistente die alles aangaf en één die de vliegen weg wapperde. Het raam
stond gewoon open anders was het niet te harden zo warm.
Een keizersnee was echt een ware slachtpartij, zo zag in iedere geval de operatiekamer eruit.
Het instrumentarium werd op een grote hoop op het tafeltje gegooid. Met laarzen aan en
grote plastic schorten voor was het alsof er iets heel ergs ging gebeuren. Dit paste niet echt
bij het beeld van een lief baby'tje krijgen. Het bloed en vruchtwater werden na de bevalling
met een trekker in een gootje getrokken en gingen via een pijpje rechtstreeks naar buiten.
Dat is gelukkig allemaal veranderd sinds de verbouwing van de operatiekamer.
Een kindje met brandwonden was
daar bijna wekelijks te zien,
vrouwen koken op open vuur en
kinderen zijn daar ook in de buurt.
De behandeling met honing of
vloeistof van de aloë-vera plant,
maar dan wel de poten van het bed
in bakjes water zetten zodat er geen
mieren in het bed kunnen komen.
Een keer kwam er een jongetje op
de eerste hulp met een
krokodillenbeet in zijn bil en hak, hij
was aan het spelen langs de rivier
waar zijn moeder de was aan het
doen was en hij plotseling
aangevallen werd door een
krokodil, zijn vriendjes hebben de
krokodil met een stok in de ogen
geprikt (de krokodil opent dan zijn
bek) en daardoor is hij kunnen
ontsnappen. Ik wilde een foto
maken van deze wond maar zijn
vader vond dat niet fijn, hij was
bang dat de flits iets deed met de



33

ziel van zijn zoon. De jongen is behandeld en heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen,
daarna weer terug naar het Massaidorp gegaan. Zijn ouders konden de totale
ziekenhuisopname niet betalen.
Er zijn nog zoveel indrukwekkende gebeurtenissen gebeurd dat ik er nog eens een boek over
zou moeten schrijven.
Deze stage heeft op mij grote indruk gemaakt en zal dit hopelijk nog eens kunnen vertellen
aan mijn kleinkinderen. Het is een ervaring die mij veel inzichten heeft gegeven, vooral de
kijk op ontwikkelingshulp en hoe dat die wegen lopen. Kleinschalige, te overziene projecten
zijn beter dan de grote hulporganisaties.
Maar daarnaast zou iedereen een keer in zijn leven dit als een verplichte stage moeten doen.

Groetjes van Carla
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MIRANDA DUIJVESTIJN

Functie: verpleegkundige
In Tanzania van: november 2002 tot februari 2003
Project:
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Ziekenhuis
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Safari
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VINCENT LANDSHEER

Functie: verpleegkundige CCU
In Tanzania van: november 2003 tot februari 2004 (3 maanden)
Project: nieuwe matrassen en klinische les verzorgen

Welkom
Beste allen, zojuist deze website vincentlandsheer.waarbenjij.nu geopend, zodat ik jullie op
de hoogte kan houden van mijn avonturen in Afrika. Hierbij nodig ik jullie uit om vanaf nu te
reageren zodat ik de boel nog kan testen. Mijn vertrek staat gepland op donderdag 13
november.

Aftellen (1)
Hallo mensen, wachtwoord is : Tanzania. Het blijkt dus te werken zo'n site!
Op de vraag hoe ik mij heb voor bereid op de werkstage in Tanzania eerst het volgende: de
Werkgroep Tanzania van de Stichting Maria voor Anderen in het Tweestedenziekenhuis
heeft in Same, Tanzania een ziekenhuisje geadopteerd en probeert op verschillende
manieren ondersteuning te geven. Momenteel wordt het ziekenhuis gerenoveerd met steun
uit Nederland om de zorgverlening te verbeteren. Er vind ook een uitwisseling plaats, dit
betekent dat verpleegkundigen uit Tilburg op werkstage gaan in Tanzania.
De doelstelling van deze stage is het verbeteren van de basiszorg. Op het gebied van
verpleegtechnisch handelen hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren.
Ter voorbereiding van een klinische les die ik wil gaan geven over het aanleggen van een
perifeer infuus heb ik op mijn afdeling een fotoreportage gemaakt waarvan een poster
gedrukt gaat worden die ik dan bij de instructie kan gebruiken. Een indruk daarvan is te zien
in het fotoalbum hierboven.
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Van mijn voorgangers heb ik begrepen dat de ziekenhuismatrassen aan vervanging toe zijn.
Ter plekke wil ik kijken of het mogelijk is om met in Nederland verzamelde Euro's nieuwe
matrassen aan te schaffen zijn. Giften zijn welkom op Giro 75 22 30 5 o.v.v. "Tanzania", dan
zal ik zorgen dat het goed besteed wordt en houd je op de hoogte via deze site.
Voor mij persoonlijk is het een kans op een ervaring die nu op mijn pad komt en die ik niet
voorbij wil laten gaan!  Drie maanden naar Tanzania, leven en werken in een land ver van
Nederland. Het grote aftellen is nu wel ècht begonnen, slechts 21 dagen vanaf nu.
De hele trits vaccinaties heb ik afgelopen zomer reeds gehad, eergisteren ben ik begonnen
met anti malaria tabletten.

Aftellen (2)
Beste Mensen,
..toch nog een hele drukke week deze week waar het maar om een ding draait…..Tanzania!
..Tickets, brieven, kadootjes, anti-muggenspul, goeie raad, pakjes soep, waterkoker, vitamine
tabletten etc.
..Jan Kommers in het zh in Waalwijk was heel behulpzaam met het maken van posters en
geplastificeerde place-mats met daarop de foto werkinstructie (zie mijn bericht Aftellen (1)).
..Van Jan Molkenboer het adres gekregen en reeds contact gemaakt met Harry Kuijpers in
Tanzania. Samen met hem hoop ik de 'matrassen markt' af te kunnen gaan.
..Via girotel zie ik giften binnen komen , maar ook krijg ik envelopjes met geld binnen,
waarvoor mijn hartelijke dank, echt heel byzonder!
.. Komend weekend staat in het teken van (voorlopig) afscheid nemen, ik vind het wel tof om
iedereen nog even te zien.
..Afgemeten aan het aantal adressen dat ik op mijn mailing-list zie staan, ben ik blij vast te
stellen dat deze website goed werkt. Of het in Tanzania ook zo makkelijk zal gaan om het bij
te houden zal blijken…
..Mijn koffers ben ik al aan het inpakken, de weegschaal zal uitmaken of alles mee kan/mag!
Ik heb er zin in!!
..maar eerst nog een paar nachtjes werken met mijn favoriete zuster(!) in het zh alhier.

Laatste bericht voor vertrek.
Sinterklaas, de bisschop van
Mira, arriveert overmorgen, doe
hem de groeten, ik vertrek
vandaag naar de bisschop van
Same!
Het vluchtnummer is: KL 0571
(zie www.schiphol.nl
...'vertrekken')
Vanavond om 21:30u plaatselijke
tijd hoop ik te landen in Tanzania,
het is daar 2 u later.
Lieve mensen allemaal heel
hartelijk bedankt voor de aardige
berichtjes, goede adviezen en
vooral de gulle gaven.
Tot over drie maanden!
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Eerste bericht vanuit Tanzania!!
Vincent is nog niet in de gelegenheid geweest zijn site bij te werken, daarom plaats ik hier
even een e-mail.  Gr. Simon

Vertrek om 6:00u s morgens, Simon Esther en Thomas brengen mij weg. Op Schiphol 10kg
overgewicht, heb helaas de boeken moeten achterlaten, Thomas brengt ze naar Hans op de
gipskamer.  Afscheid nemen is niet mijn sterkste kant (sorry Simon ,Esther en Thomas) met
een flinke brok in mijn keel ga ik door de paspoortcontrole. Vliegtuig vertrok precies op tijd
om 10:55u, en precies volgens planning aankomst om 21:30u plaatselijke tijd, het is dan
19:30u in Nederland. In het vliegtuig nog een brief geopend die ik niet eerder mocht openen,
Peter en Rianne bedankt! Een hele mooie gedachte en geste.
Het aankomsthal van het vliegveld Kilimanjaro is zwak verlicht, bij de douane geen
problemen, had in vliegtuig al een immigratieformuliertje ingevuld, de beambte vroeg alleen
nadrukkelijk naar het verblijfadres. Voorbij de douane was het zwart van de mensen
(excusez le mot) maar al snel zag ik mijn naam op een bordje staan in de handen van mijn
ophalers. Gilbert Msangi en chauffeur stonden klaar om mij op te halen en ook Harry Kuipers
uit Nederland was meegekomen, wat een leuke verrassing was.
In de auto bel ik Simon en ben zelf eigenlijk verbaasd over het gemak waarmee dat gaat.
Er komen verschillende sms berichten door, het lukt allemaal hier, ook via
062823763@orange.nl subject: als sms
Ruim 2 uur duurde de rit door, jawel, donker Afrika, over een rustige weg en heuvelachtig
terrein. Buiten is het licht bewolkt en ik zie een halve maan, die van boven afgetopt is.
Bij de compound aangekomen, wordt de poort opengemaakt door een bewaker met een
groot jachtgeweer op zijn rug. Effen schrikken, maar verder geen kwaad in de zin. Het terrein
is helemaal omgeven door een hekwerk. Bij het guesthouse (zie foto op de website) wordt ik
welkom geheten door Helen, een klein en heel vriendelijk vrouwtje die mij snel wegwijs
maakt en een hele thermosfles koffie aanbiedt. Brother Fupi (klinkt als poepie) komt zich
ook voorstellen, maar verdwijnt ook al snel, want het is immers hier al half één s-nachts.
Bij het uitpakken van mijn koffer ontdek ik dat de elektriciteitssnoer van mijn laptop thuis in
het stopcontact moet zitten, ik kan ‘m nergens vinden. De wereldontvanger bewijst al
meteen goede diensten, perfecte ontvangst! Het is hier wel broeierig warm, ik slaap in een
te kort bedje onder een muskietennet. Buiten hoor ik op afstand kippen en vogels, een
haantje maakt me om half acht voor de eerste keer wakker.
Om half negen wijst brother Fupi mij de weg naar de eetzaal hier schuin beneden naast het
guesthouse. Eenvoudig ontbijtje, 2 sneetjes dreug wit brood met pindakaas en hele lekkere
thee.
Na het ontbijt word ik naar boven geleid naar het secretariaat van de diocese. Buiten zitten
Afrikaanse vrouwen met kleurrijke kleren onder een boom, zij krijgen ‘education en

development’
, wat dat ook
mogen zijn.
Als eerste
wordt ik
voorgesteld
aan Sister
Jacinta, zij is
de Bishops
secretary . Ze
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leidt mij rond en stelt mij voor aan Sr. Nancy Kaman Lsose, zij is project writer. Vervolgens
aan Sr. Peninnah Mukulu, zij is secretary-chancelors office. Daarna maak ik kennis met
Father Mansuetus Setonga hij is de secretary general/chancelor of the diocese. Wat mij
opvalt is, dat het allemaal hele jonge vrouwen zijn die hier kiezen voor het religieuze leven .
Sister Jacinta maakt mij wegwijs op de compound, het is een heuvelachtig terrein, zanderig,
er zijn verschillende verblijven, schuurtjes , stallen, er loopt vee rond, kippen, verkens,
konijnen (ja die hebben we in NL ook maar eten ze niet op..) en koeien .
Gilbert neemt het stokje over na de tea-break. Samen met hem lopen we naar het
ziekenhuis en ik wordt daar aan verschillende mensen voorgesteld, oa aan Dr. Semarundu en

Mr. Sailo.
Heel raar, maar een aantal onderdelen van het zh komen mij al snel
bekend voor omdat ik samen met Hans Verkerk afgelopen zomer in
NL eindeloos de fotos van Same ingescand en geselecteerd heb voor
de PowerPoint presentaties. Tussen de patiënten lopen buiten
kippen en geiten
Samen met Sister Ritha loop ik het hele ziekenhuisterrein door,
paediatrics (moeder en kind in één bed), maternity ward (jonge
vrouwen in labour), mannenafdeling, magazijn, de nieuwbouw (ziet
er opvallend goed uit, maar is nog niet helemaal klaar…). De kantine
herken ik van foto’s, maar is, dunkt mij, niet in gebruik. Er hangen
overal luchtjes, variërend van zoet tot uitgesproken mestluchten.
Na de rondleiding samen met Gilbert naar het Elephant motel voor
een lunch (macaroni met kaas). Daarna langs een vriend van hem, die
heeft nog een elektriciteitssnoertje wat ik een dag mag lenen.
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Deze mail kon ik verzenden via het secretariaat, zo heb ik ook de website bij geschreven.
Nog maar een dag hier maar ik merk wel dat dit hier dus compleet anders is dan @home!
Op straat is het allemaal even stoffig, mensen kijken op als ze me zien, huizen en hutjes
bestaan uit leem, hout, steen, golfplaten of een combinatie.

Vanavond om 20:30u warm gegeten, het menu bestond uit stukje kip, gebakken banaan,
groentesausje en plakrijst, eenvoudig doch voedzaam. Met drie priesters, aardige lui. Ze zijn
erg benieuwd naar het leven in Nederland.
Gisteravond voor de eerste keer onder een koude douche gewassen, had eerder heel de dag
geen water. This is Africa!

23-11-2003

Matrassen-project
Budget Euro 2300,- =  Us$ 2584,- = Tsh 2.656.352,-

Inventarisatie behoefte aan matrassen met als kenmerken: Plastic cover
Afmetingen:( ivm verschillende bedden: one size fits all) 195x95x10 cm

Behoefte:
Ward 3 (male)   :       16
Maternity          :        20
Ward 1 (female):        12
Ward 5(paed.)    :       26

____ +
74 stuks

Met Ritha de volgende afspraken gemaakt:
Ritha kent een bedrijf hier in Same en een in Moshi dat matrassen met covers kan leveren.
Dinsdag 25-11-2003 gaan we in Same kijken, zaterdag  29-11-2003 gaan we in Moshi* kijken.

Heb met Ritha besproken dat er budget is dat is opgebracht door sponsors en dat ik de
verantwoording neem voor de uiteindelijke aanbesteding. Ritha stelt voor om eerst zeker te zijn
van een bedrijf dat kan leveren en het dan pas voor te leggen aan het management van het
ziekenhuis.
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Tumaini Shop, Box 130 Same, Mobiel 0744 592270
Matras 190 x 92 x 10 cm
Ts. 18.500 per stuk
Tsh 27.100,- inclusief cover
bij afname van 75 stuks = Tsh 2.032.500,-
Vandaag, woensdag 3 december 2003 order geplaatst,
gereed op 20 januari.

In Moshi: Loshayo, Tunalcopesha Limited
Tel 2755044  mob. 0744591723
Tsh 39.250,- zonder cover

Ander bedrijf:
Tsh 31.000,- inclusief cover, komen transportkosten bij.
Auto naar Moshi, Tsh 27,500,-
Chauffeur:            Tsh   6000,-

(note : in 2003 Tsh 1000 = €0.85)

In Moshi
Hallo allemaal! Vandaag ben ik met de bus van Same naar Moshi gereden, ongeveer 90min.
Tot nog toe heb ik het nog steeds goed naar mijn zin hier in dit vreemde land. Leuk om jullie
reacties te vernemen.
Het ziekenhuisje is wel een hemelsbreed verschil met wat we thuis gewend zijn
Vanuit Africa wens ik jullie allen het beste toe!
Foto's en filmpje
Simon: ik heb zojuist van Vincent een cd-rom binnen gekregen met foto en filmmateriaal.
Ik heb het op internet gezet en wel op: http://www.landsheer.com/vincent/20-11-2003/
Het filmpje is rechtstreeks te downloaden vanaf:
http://www.landsheer.com/vincent/20-11-2003/film/Tanzania%20report%201.wmv

Update
Hallo mensen,
Sinds een paar dagen regent het hier een beetje zo nu en dan, met het gevolg dat de
luchtvochtigheid nu erg hoog is en dat betekent zweten als een paard. Begin nu al wel aardig
in mijn ritme te komen, alle dagen sta ik hier om 6:45 u op, om 6 u wakker want 10 m.
verderop hier is een kippenhok met een luidruchtige haan die al heel vroeg zijn bek open
doet. Het zh is 5 min lopen van hier.
Om 7:30 u begint de dienst in het ziekenhuis. De meeste mensen hebben hier malaria (2-3
dagen kuurtje Quinine) of tbc (met w.s. aids als onderliggend lijden). De verpleging zorgt ip
weinig voor de patiënten, dat doet de familie (wassen, eten etc.). Mij valt op dat de mensen
er zo gelaten bij liggen. Ze lijken het zo makkelijk te accepteren. Het ziekenhuis is erg arm en
kan maar beperkt 'zorg' bieden. Als er wat meer aan de hand is worden mensen naar Moshi
verplaatst (100km) of gaan gewoon dood…. De Afrikaanse collega's zijn vriendelijk en als ze
Engels spreken erg geïnteresseerd in Nederland.
Om 14:30 zit de dienst erop, het is dan op het heetst van de dag, dus zorg ik wel dat ik in de
schaduw blijf, de zon is hier bloed- en bloedheet. De lunch bij de bisschop staat dan klaar en
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bestaat uit rijst, gekookte bananen, gekookte
wortelen met vlees en soms gierst. Maar da luz ik
nie…
Mis ik Nederland? Jullie mis ik wel, maar de luxe van
Nederland niet, zeker vanwege de wetenschap dat
ik in februari weer thuis ben.
Ondanks of dankzij alles vind ik het tot nog toe een
interessante onderneming, ben iedere dag opnieuw
verbaasd over de dingen die ik hier zie en mee
maak.
Hopelijk hebben jullie de film en de foto's kunnen
zien dat geeft een kleine indruk van de omgeving
hier.
Bedankt voor jullie reacties, Kwa heri,

Same update 12 december 2003
Beste Mensen,
Dankzij Kees Quak uit Barendrecht is het weer mogelijk om beelden te bekijken. Kees,
bedankt voor het meenemen en beterschap. Simon, bedankt voor de snelle acces op het
internet. Met report 2
http://www.landsheer.com/vincent/12-12-2003/film/Tanzania%20report%202_0002.wmv
heb ik geprobeerd een indruk weer te geven van het dorpsleven hier in Same.
Wie niet genoeg kan krijgen van de kerkmis moet ook maar eens kijken en luisteren naar
'Same in de kerk'
http://www.landsheer.com/vincent/12-12-2003/film/SAME%20in%20de%20kerk_0001.wmv
Iedere zondagochtend vind ik dat weer een heel spektakel en ga er graag naar toe. De twee
dames in de dispensary werken overdag in het ziekenhuisje en 's-middags/'s-avonds aldaar.
De fel gekleurde Chrismas tree langs de zanderige straten, is een aangename uitzondering
op de droge planten.

Met report 3:
http://www.landsheer.com/vi
ncent/12-12-
2003/film/Tanzania%20Report
%203%20.wmv

probeer ik een indruk te geven
van kleine uitstapjes.
Die man die daar achter in die
vrachtwagen lag te pitten was
volgens mij niet nuchter. We
waren ook op bezoek bij de
vader van Ritha. Wordt er nu

altijd gezongen als we op bezoek komen? Ja dus, in de kerk, in het kleuterschooltje en
natuurlijk bij de bruiloft vorige week donderdag (waarbij iedereen welkom was...). Mijn
voorgangers zullen hopelijk in dit filmpje bekenden tegen komen. Vervolgens een impressie
van een rit door de Bush naar een afgelegen post van de Little Sisters. By the way, die aap is
ECHT!!  Op het einde een rondleiding over de Seminary School en de Secondary school van
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Chanjale waar Harry Kuijpers actief is met zijn biogasproject. Ook op het einde een
boodschap voor alle kijkers,  maar voor Fanny Huijbregts in het bijzonder...
In het kort zal ik proberen enkele vragen te beantwoorden die ik tegen kwam in jullie
reacties of in jullie e-mails.
-Gelatenheid van
de Afrikaanse
mensen is
mogelijk te
verklaren uit het
feit dat de
Afrikanen van
nature een hard
bestaan hebben
en daarom ziekte
niet als een schok
ervaren maar iets
wat erbij hoort.
Men lijkt hier
meer geduld te
hebben?
-Bier is hier zat te
krijgen maar ik
drink het met
mate , ik word er
met dat warme weer zo snel dronken van.
-Victor: nee geen spijt, ben blij dat ik over beiden kan en mag oordelen...
-Fanny: sommige stukjes vlees laat ik ook liever in het pannetje.
-Erwin: neushoornvlees nog niet gegeten, wel heel veel bananen en ben op een avond bij
een Afrikaanse huwelijksfeestje geweest, veel eten en geen bestek! en de volgende ochtend
aan de dunne..
-De zorg die aan patiënten geboden is minimaal. Op de mannenafdeling worden alleen de
bedden verschoond. Verpleegtechnisch is het op de afdeling dus maar op een laag pitje.
Daarentegen heb ik sommige verpleegkundigen op de operatiekamer medische handelingen
zien doen waarbij de verlengde arm constructie letterlijk genomen mag worden.
-Stinken doet het hier overal, als ik buiten kijk lopen er geiten , kippen, honden, lijkt hier
soms op een kinderboerderij.
-Verstandelijk gehandicapten zie je hier nauwelijks, ik las wel in een boek dat bepaalde
stammen de gehandicapte baby's vermoorden. In Moshi zag ik op straat een lichamelijk
gehandicapte die zich als een spin (op handen en voeten vanuit rugligging) voortbewoog en
zo de straat overstak. Met een van de priesters er hier over de gehandicaptenzorg gehad.
De katholieke kerk ziet het als haar taak om hier een vorm van opvang te creëren, maar ziet
meteen de moeilijkheid van de continuering ervan. Momenteel geschiedt de opvang van
gehandicapten door familie.
-Kwintleden, (http://kwint.cjb.net/) zit Nkosi nog in het repertoire? Is ook het volkslied van
Tanzania!
Enkele foto's: http://www.landsheer.com/vincent/12-12-2003/
Nog enkele kleine filmpjes: http://www.landsheer.com/vincent/12-12-2003/film/small/
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X-mas onder de klapperboom
Kerstnacht in Same gevierd met een late avond-
mis met bisschop Koda zelf. Daar was het voor
het eerst een kerstsfeer. Veel zang en dans en
swingen in de kerk. Er werden ook 2 mensen
getrouwd, dat scheelde in de kosten. Na de mis
'backstage' met de zusters en de bisschop een
colaatje gedronken en warme stukjes vlees en
popcorn gegeten.
Eerste kerstdag naar mijn (nl) vrienden hier in
Kisangara met de bus, 's middags bij de
Afrikaanse buuv onder de klapperboom gegeten
en gedronken, genoten van een Nederlandse
taart (met Afrikaanse smaak). Na de siësta ook
naar twee verschillende adressen geweest en
daar ook weer gegeten . De tijd hier vliegt
voorbij, ben alweer bijna over de helft.
Allemaal bedankt voor de gezellige reacties en
berichtjes nav mijn verjaardag. Afrikaanse
collega's kwamen bij me op visite en hebben voor me gezongen.
De nieuwe foto die ik toevoeg is gemaakt op Zanzibar.
De 2e foto geeft een indruk van de renovatie van de polikliniek in het ziekenhuis, de laatste
spreekt voor zich.
Daag allemaal , ik wens jullie alvast een prettige jaarwisseling toe.

Heul kort berichtje!
Om te beginnen voor iedereen een voorspoedig 2004.
Vanuit de compound lukt het me nu al 2 weken niet meer om te mailen vandaar mijn late
reacties. Heb toch wel afwisselende weken achter de rug. De matrassen worden komende
dinsdag geleverd en dat vind ik toch wel een mijlpaal tijdens mijn verblijf hier. Volgende keer

hoop ik daar
foto's van te
kunnen uploaden.
Het leven hier
begint al aardig te
wennen, de
mensen wennen
ook aan mij kan ik
vaststellen.
Van veel dingen
kijk ik niet meer

op, maar 2 patiënten in een bed ( allebei ernstig ziek) dat vind ik echt niet kunnen. Gelukkig
gaan Afrikanen daar anders mee om. Volgende keer zal ik een uitgebreider report schrijven ,
vanuit dit internet heb ik beperkingen.
Allemaal bedankt voor jullie reacties en graag tot de volgende keer!
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Matrassen geleverd!
Jammer genoeg lukt het e-mailen niet meer zo vanzelfsprekend vanuit Same als gevolg van

de matige telefoonlijnen. Vandaag ben ik in Arusha om
vrienden van het vliegveld te halen, dus maar even snel
een cybercafé ingelopen.
Gisteren was een belangrijke dag want de matrassen
werden (netjes op
tijd) in het Same
District Hospital
afgeleverd. Alle
sponsors van harte

bedankt, met name de fam. van den Dungen uit
Oisterwijk. Zoals op de foto te zien, was het een hele
stapel, ze zijn vandaag over de afdelingen verdeeld.
Deze gift is goed ontvangen en zal de patiënten
meteen ten goede komen.

Die enge witte man in het midden is ondergetekende, heb inmiddels coupe Africana.
Afgelopen weekend in de Pare Mountains doorgebracht, voor de kenners: in Bwambo, een
rit van ongeveer 2 uur, via een steil kronkelig zandpad, a ‘stairway to heaven’ zoals Father
Mozes het noemde, hij kon het weten want hij was de chauffeur. Het klimaat is er wezenlijk
anders dan in Same, er stond een frisse bries daar zo hoog en dat was een prettige
afwisseling. Gelogeerd hebben we bij een missiepost (jawel bij de pastoor) naast het kleine
ziekenhuisje van Bwambo.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties, had niet verwacht dat ik op afstand zo op de voet
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gevolgd zou gaan worden, ben wel blij dat ik het op deze manier breed kan uitdragen.
Tenslotte: toch wel geinspeerd door de Katholieke omgeving geef ik jullie allen de Zegen,
maar mijn moeder in het bijzonder.

Tanzania report 4
Beste mensen,
Zoals beloofd is, bijgaand via (link) een kort filmpje te zien van de levering van de matrassen
vorige week dinsdag 13 januari. Dit is voorlopig het laatste report vanuit Tanzania, volgende
maand in februari zal ik vanuit Tilburg, voor de liefhebbers, meer filmbeelden uploaden.
Het filmpje is te downloaden op: http://www.landsheer.com/vincent/23-01-

2004/Tanzania%20report%204.wmv
Simon wederom hartstikke bedankt voor de
snelle acces.
Afgelopen week heb ik een "spreekbeurt"
gehouden over het beter verzorgen en
afplakken van infusen. Er was een goede
belangstelling, de foto's staan nu ook op de
site.
Het zit er bijna op hier in Afrika, de tijd is om
gevlogen, ben nog niet eens thuis maar heb
nu al heimwee. Het was een geweldige
ervaring.

Weer thuis!
19 februari 2004
Afgelopen zaterdagochtend ben ik 7 kilo lichter maar met een rugzak vol ervaringen weer
thuisgekomen. Zaterdagavond was een Shoarma feest bij mij thuis georganiseerd door
Esther en Anja en het was fijn om de hele familie en vrienden weer te zien. Deze week heb ik
echt nodig gehad om te
acclimatiseren, waarbij het winterse
weer nog mild was.
Nogmaals wil ik iedereen bedanken
voor de vele reacties en donaties die
ik mocht ontvangen gedurende mijn
verblijf in Tanzania. Het was meer
dan geweldig !!! Aanstaande
maandag ga ik weer aan de slag in
mijn eigen ziekenhuis in Tilburg.
Benieuwd hoe het daar weer zal zijn..

Vincent
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TON PULLES

Functie: verpleegkundige SEH
In Tanzania van: maart 2004 tot juni 2004 (3 maanden)
Project:

Eigen website
Als voorbereiding op mijn werkreis naar Same in Tanzania heb ik een eigen website geopend
via www.waarbenjij.nu Op deze manier kunnen al mijn bekenden mij volgen tijdens mijn
reis. Ik hoop dat het me lukt om de site regelmatig up te daten. Ik weet nu al dat ik 1½  uur
met de bus moet reizen om een beetje behoorlijk te kunnen mailen. Dat is voor mij echter
geen probleem. Even voor alle duidelijkheid, het gironummer 3191913 staat op mijn naam.
Bij mededelingen a.u.b. vermelden "tanzania"
bijna zover
Het is bijna zover. Morgen ga ik aan dit avontuur beginnen. Ik ben toch wel nerveus merk ik.
De laatste dagen heb ik niets anders gedaan dan afscheid genomen van mensen en dat doet
me toch veel meer dan ik gedacht had. Ik heb van Vincent (thanks Vince) een telefoontje
met SIM kaart gekregen, waarop ik goedkoop gebeld kan worden vanuit Nederland. Dat gaat
via Teledump.(zie WWW.Teledump.NL) Je drukt: 0900 1542 en wacht even op verbinding.
dan 00255 744931312. Afsluiten met een #. Dus: 0900 1542 00255 744931312. Je krijgt mij
dan kraakhelder aan de lijn voor slechts 35 cent per minuut. Dus heb je een nieuwtje. just
call!!

eerste bericht uit Tanzania 6 maart 2004
Hallo allemaal,
Ik ben er. De vlucht is zonder problemen en ik kwam zonder vertraging aan. Mijn koffer
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echter niet en daar zaten al mijn kleren in. Ik kreeg hem gisterenavond pas terug en jullie
begrijpen dat het een heerlijk gevoel gaf om vanmorgen weer eens een schone onderbroek
aan te kunnen trekken. De KLM gaf me wel ter compensatie een toilettas met inhoud, maar
die had ik wel in mijn handbagage zitten.
Ik kwam midden in de nacht op de Diocese aan. Het toegangshek was al gesloten en na wat
getoeter kwam er iemand open doen. Ik ben in mijn huisje meteen als een blok in slaap
gevallen.
Toch wel vreemd om 's morgens wakker te worden in een omgeving die je niet kent. Bij
aankomst had ik niets kunnen zien, want het was toen aardedonker.
Er kwamen allerlei vriendelijk groetende mensen voorbij, want ik was op mijn veranda maar
wat gaan lezen en even later kwam een jongeman (dat bleek Father Baruti te zijn) me
uitnodigen voor het ontbijt. Inderdaad dreug brood zoals jij al zei Vincent. Kennis gemaakt
met een aantal brothers en fathers.
Donderdag heb ik een rondleiding over het terrein van de Diocese gehad en een door het

naastgelegen ziekenhuis. Aan allerlei
mensen voorgesteld en ze zijn
allemaal even vriendelijk.
We hebben afgesproken dat ik
maandag begin met werken.
Ik ben al een paar keer naar het dorp
geweest en weet de belangrijkste
zaken nu te vinden, zoals het
busstation, de markt, het postkantoor
en de bank.
Ik ben echt een bezienswaardigheid
hier. Ik word van alle kanten
aangestaard en aangesproken. Ikzelf
kijk hier ook mijn ogen uit. Het is zo

anders dan bij ons. Onverharde wegen van rode aarde, zeer kleurig geklede mensen en
droog en stoffig.
ik heb al een paar keer een uurtje op een bankje gezeten bij de Chikira Shop om het allemaal
eens te bekijken en op me in te laten werken.
Vanmorgen ben ik met de bus naar Moshi gegaan om te internetten, maar ook dat viel niet
mee. De eerste 3 internetcafés hadden een netwerk probleem. Gelukkig hebben een paar
verkopers, die je overal aanklampen me een internetcafé gewezen die wel operationeel is. Ik
vrees alleen dat wanneer ik dadelijk buiten kom, ik meteen weer belaagd word.
Het was 2 uur met de bus, ongeveer 100 kilometer en dat omgerekend voor 1½  euro. Daar
kom je vanuit de Reeshof nog niet voor in het Centrum van Tilburg.
Voor het eerst de besneeuwde Kilimanjaro gezien.
Ik probeer ieder weekend naar Moshi of Arusaha af te reizen om mijn website bij te werken,
maar ik weet niet of dat gaat lukken.
Tot zover, iedereen de groeten en tot mails

werk
Hallo iedereen,
Ik ben vanmorgen met de bus vertrokken naar Arusha. Dat was nog een hele reis, ik heb er 4
uur over gedaan. In Moshi moest ik overstappen in een heel klein busje dat echt gruwelijk
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volgepropt zat met mensen. En ik als enige blanke er tussen. Niet comfortabel, maar wel
leuk.
Mijn eerste werkweek zit er inmiddels op. Nou, dat ziet er toch heel anders uit dan bij ons.
De werktijden zijn wel prettig. Ik doe alleen diensten van 1/2 8 tot 14:00 uur. dan is er nog
een dienst van 14:00 tot 20:00 uur en om 20:00 uur komt de nachtdienst tot de volgende
morgen 1/2 8.
We beginnen met de overdracht op het kantoor van
Mr. Sailo, het hoofd verplegingsdienst.
Dan gaat iedereen naar zijn eigen afdeling. Ik ben
ingedeld in Ward 1, de vrouwenafdeling voor de
eerste 2 weken. daarna ga ik naar een andere
afdeling. We beginnen dan met beddenopmaken of
rechttrekken want meestal zijn er geen schone
lakens. Die zijn trouwens echt vies, ook als ze net uit
de wasserij komen. Als iemand met ontslag gaat,
blijven de vuile lakens gewoon op het bed liggen voor
de volgende patient. Vies he? Dan moeten we de
vloer gaan dweilen met een antiseptisch middel en
dan wachten op de artsenvisite. Wassen of eten
geven of iemand op de po zetten dat doen we niet,
daar moet familie voor zorgen. De mensen hebben
trouwens totaal geen privacy. Op mijn afdeling
kunnen 14 vrouwen liggen. De bedden staan zo dicht op elkaar zodat er nauwelijks een
kamerscherm tussen kan en die hebben we trouwens maar 1.
Sommige dames liggen ook gewoon met blote borsten in bed, of met een van hun kinderen.
Er lopen katten in en uit en woensdag had het bezoek een egeltje bij. Dat was wel grappig,
maar bij ons natuurlijk ondenkbaar.
De hele afdelingsvoorraad aan medicijnen en verbandmiddelen zit in een koffer. Dat is dus
een beetje behelpen.
Ik heb wel leuke collega's. Ze zijn erg gezellig (in Tilburg natuurlijk ook).
Gisteren ben ik lekker op stap geweest met Norbert Mchomvu de health secretary. Lekker
Kilimanjaro bier gedronken.
Ik moet nu stoppen, want ik krijg net het bericht dat ik over 5 minuten uitgelogd word.
Dat was het dan weer voor deze keer. Tot volgende week zou ik zo zeggen

beddendelers
Wat ik gisteren nog ben vergeten te vermelden is dat als we vol liggen en er komt een
nieuwe opname, dat die gewoon bij een andere patient in bed gelegd wordt. Toen ik mr.
Sailo vroeg of dit vaak voorkwam, zei hij dat er soms wel 3 mensen in 1 bed liggen.
Dat vind ik toch echt niet kunnen.
Ik heb de nacht doorgebracht in een alleraardigst katholiek hostel. Omgerekend voor iets
meer dan 4 euro in een schone kamer overnacht, inclusief warme douche en prima ontbijt.
En dan ook nog een toplocatie. In het centrum, met een prachtige tuin rondom.
Ik ga zodadelijk weer met de bus terug naar Same.
Ik ga proberen iedere zaterdag rond 12:00 uur op mijn chatbox te zitten, maar ik weet
natuurlijk niet zeker of dat altijd gaat lukken.
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Habari za asubuhi, goedemorgen
Het is iedere week weer erg leuk om de reacties op mijn verhaal te lezen.
Weer een week op de vrouwenafdeling gewerkt en het was veel drukker dan de eerste
week.
Ik begin het ritme hier al aardig te pakken te krijgen.
Het is hier gruwelijk warm geweest en je gelooft het niet, maar dan zie je toch nog mensen
met een jas aanlopen, of erger nog met een dikke gebreide bivakmuts of ijsmuts met
pompoen. Onvoorstelbaar.
Ik ben deze week ook bij mijn collega Ritha op visite geweest en heb daar geluncht. Het is
wel leuk om te zien hoe de mensen daar wonen en daarnaast is Ritha gewoon een heel
aardige vrouw die zich een beetje opwerpt als de stiefmoeder van de stagiaires in het
ziekenhuis. Zij heeft trouwens het TweeSteden ziekenhuis ook bezocht.

Ook voor mijn linnengoed project is ze van onschatbare waarde. Ze weet goed waarover ze
praat en weet zo haar adresjes waar je wel en niet moet zijn en hoe je het allemaal aan moet
pakken. We zijn er deze week samen op uit geweest en dat heeft al geresulteerd in een
order. We hebben eerst gekeken hoeveel bedden het ziekenhuis telt als alles in gebruik is.
Dat bleken er veel meer dan 75 te zijn zoals we dachten, namelijk 108. Nu hebben we voor
ieder bed 2 nieuwe hoeslakens besteld. Eén in de was en één op het bed. Bovenlakens
gebruiken ze daar niet. De patiënten draaien zich in allerlei doeken en gaan daarmee zo
onder de deken liggen. Het is besteld nu en eind april gaat het geleverd worden.
Dat is leuk, want dan ga ik het nog meemaken ook. Verder heeft het ziekenhuis sinds kort de
beschikking over een wasmachine, die ze in het begin niet gebruikten. Dat is wel nodig, want
nu zien de gewassen lakens er niet veel schoner uit dan de vieze lakens.
Het eten is hier goed te eten, doch wel wat eenzijdig. Heel vaak hetzelfde. Er is echter niets
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wat ik niet lust. Hoewel ik geen fan ben van het bakbananen prutje. Dat lijkt helemaal niet
op banaan qua smaak. Een laffe weeïge smaak, maar goed, ik eet het wel.
Ik zit nu in Moshi en ga zo eens kijken of ik een supermarkt kan vinden. Vorige week in
Arusha heb ik lekkere kaasjes kunnen vinden en chips. Heerlijk, want dat is in Same echt niet
te krijgen.
Ritha heeft me trouwens wel op de Haza snack shop gewezen en daar hebben ze inderdaad
heel lekkere dingen. Ik zou zeggen tot volgende week

Karibu op mijn website (welkom)
Afgelopen zondag had ik een heel leuke dag.
's Morgens ben ik naar de kerk geweest met de nonnen in het busje want dat is erg leuk.
's middags besloot ik om een wandeling te gaan maken en nu eens niet naar het dorp, maar
de andere kant op bergopwaarts.
Toen ik een tijdje gelopen had, kwam ik ineens de meiden tegen die bij de broeders en de
paters op de Diocese het huishouden zo'n beetje bestieren en dus ook iedere dag voor mij
koken. Zij waren op weg naar een kraamvisite en nodigden mij uit om mee te gaan. Altijd ja
zeggen, dacht ik, dan kom je nog eens ergens. Het was heel erg leuk.
De baby was 5 dagen oud en heet Juliana. Ja, bij ons gaat er een dood en hier wordt er een
geboren. The circle of life! De ouders en hun 2 andere dochters waren zeer gastvrij en er
moest natuurlijk ook meegegeten worden. Het was een soort Ugali, maar dan groffer
(maispuree) met een rood sausje en heel kleine krokante visjes. Verder was er een
verschrikkelijk groenteprutje bij. Het zag eruit als smurfensnot (kennen jullie dat nog?).
Gifgroen en het hing allemaal aan elkaar van slijmerigheid en trok draden. Ik wilde mezelf
natuurlijk niet laten kennen en heb het wel geproefd. Het was niet zo erg als het eruitzag,

maar smaakte ook niet naar meer. ik heb
verschillende autochtone bewoners
gesproken die er ook hun neus voor
ophalen, dus het lag echt niet aan mij.
Maandag ben ik op Ward 3 begonnen, de
mannenafdeling. Het is een grotere
afdeling, 25 bedden en het staat ook
allemaal wat ruimer met zo hier en daar
zelfs zoiets als een nachtkastje tussen de
bedden. Het lijkt hier ook allemaal wat
meer georganiseerd en dat vind ik wel
prettig.

Donderdag was communicatief gezien een rampdag. Ik werkte toen met een
verpleegkundige die nog borstvoeding gaf en zo nu en dan ineens 3 kwartier naar huis was.
Ik bleef dan alleen achter met een medical attendent (niet gekwalificeerde kracht), die ook
geen woord Engels sprak. Die was trouwens ook ineens een 1/2 uur weg. zodat ik daar
helemaal alleen zat. Ik ben maar gewoon aan mijn tafeltje blijven zitten. Zwèègen en wèès
kèèken zeggen ze in Tilburg. Lekker doorwerken is hier niet mogelijk, door de manier waarop
het allemaal georganiseerd is. Als een patiënt bijvoorbeeld medicatie, een behandeling of
bloedonderzoek nodig heeft, moet de arts eerst een recept in duplo uitschrijven. De familie
van de patiënt gaat dan vervolgens bij de administratie betalen en pas daarna kunnen wij
naar de apotheek of het laboratorium om de benodigde spullen te halen. Als je dus even
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bloed wilt prikken, moet er eerst een recept komen voor een spuit etc. Heel omslachtig. Dan
wordt je als verwende Mzungu (Europeaan) wel met je neus op de feiten gedrukt.
We hadden net een stroomstoring in het internetcafé en daardoor ben ik dit bericht nu voor
de 2e keer aan het typen. Ik ga zo dadelijk een poging doen om een aantal foto's op de
website te zetten, dan hebben jullie ook wat om naar te kijken. Tot hier mijn verhaal van
afgelopen week.
Vandaag geen chatsessie, want ik moet nog langs de bank en dat red ik niet met de tijd.
Allemaal de groeten, vanuit een warm Tanzania

Bericht van een mwuguzi (verpleegkundige)
Weer een nieuw bericht van mij.
Vorige week zondag ben ik bij Mr. Sailo, het hoofd
verplegingsdienst op bezoek geweest, want ik
was daar uitgenodigd voor de lunch. Ik moet
zeggen dat zijn vrouw heerlijk kan koken.
Als je toch ziet hoe zo'n man woont. Hij heeft
overigens net een nieuw huis gebouwd achter het
oude en dat is echt niet verkeerd. Er zit echter
geen keuken en geen toilet en badkamer in, want
dat blijven ze gewoon in het oude huisje doen.
Verder kan hij het huis ook nog niet betrekken,
want hij heeft het geld nog niet bij elkaar voor de
2 buitendeuren en dat is essentieel, om de zaak af te kunnen sluiten. Die kosten samen,
omgerekend nog geen 40 euro. Het is toch wat. Het was erg gezellig en ik heb me daar goed
vermaakt.
De laatste week op de mannenafdeling deze week. Ik begon me er net goed thuis te voelen.
Je kunt je niet voorstellen hoe het er hier allemaal aan toe gaat.
Deze week ging er een man dood. Gewoon op zaal (want er is niets anders). Het lijk blijft
daar dan nog geruime tijd liggen. Uiteindelijk trommelde de zoon van de patiënt een aantal
mantelzorgers van de andere patiënten op en haalden ze een draagbaar uit het mortuarium.
Die legden ze vervolgens op de grond, het lijk werd erop getild en naar het mortuarium
gedragen en iedereen doet of dat de normaalste zaak van de wereld is. Als verpleegkundige
heb je er helemaal geen aandeel in, behalve dan zorgen dat je de sleutel van het mortuarium
hebt. Wat een mantelzorg. Dat zou bij ons toch echt niet kunnen. Ik was er toch behoorlijk
van onder de indruk dat mensen dat zomaar voor elkaar doen.
We hebben ook een paar kinderen opgenomen deze week. De regel is dat op de
kinderafdeling kinderen tot 5 jaar opgenomen liggen en dat een vrouw (liefst de moeder)
daar voor het kind zorgt. Als dat niet kan en alleen maar een man kan voor het kind zorgen,
dan kan dat kind dus niet op de kinderafdeling liggen, want daar mogen geen mannelijke
mantelzorgers komen.
Als oplossing gaat het kind dan gewoon naar de mannenafdeling. Deze week is er nog een
jongetje van 3 jaar bij ons overleden aan malaria. Dat is toch wel heftig.
Verder was er nog een behoorlijk groot motorongeluk gebeurd. 1 Man was overleden en 3
andere slachtoffers zijn bij ons terecht komen. Helmen dragen doen ze hier gewoon niet,
hoewel het eigenlijk wel verplicht is. De overledene kwam gewoon achter op een pickup
truck naar het ziekenhuis toe en werd onder brede publieke belangstelling het mortuarium
ingedragen.
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Verder nog stapels
wattenbollen van de rol
geplukt en gedraaid en
gazen van de rol
geknipt, gevouwen en
per 10 gebundeld. Ja,
het is echt anders als bij
ons.
Ik ga nu nog een aantal
foto's erop zetten en
dan was het dat weer
voor deze keer. Anton
komt a.s. dinsdag, dus
de komende 2 weken
gaan we allemaal leuke
dingen doen. Ik weet
dus de komende 2
zaterdagen niet of ik in de gelegenheid zal zijn om te chatten. Jeanne, alvast een fijne
verjaardag morgen. Kwaheri, Ton

Paaszaterdag
Hallo iedereen,
Hier Anton eerst. Moet ff wat indrukken kwijt van de eerste week. Dit is echt Afrika! Mijn
reis is goed verlopen. Alleen op het vliegveld van Kilimanjaro heb ik wat problemen gehad,
maar zo kwam ik meteen wat in de Afrikaanse sfeer: de dozen met medicijnen moesten
open en er kwamen wel 5 mensen aan te pas om alle administratieve rompslomp op te
lossen. Tenslotte moest dr. Norbert er aan te pas komen om precies aan te geven, waarom
deze medicijnen nodig waren. Voor de controle namen ze een paar doosjes in beslag.
Inmiddels had ik Ton kunnen begroeten en die was gelukkig heel blij mij weer te zien. De
tocht naar Same was voor mij een hele belevenis: we passeerden dorpjes met wat ze hier
huizen noemen, allemaal met golfplatendakjes, open deuren, zanderige weggetjes en zo. De
weg naar Same was heel goed. Bij aankomst kregen we de sleutel van een man die in een
piepklein hokje zat en een dikke muts en dik jack aan had. Onvoorstelbaar zo midden op de
Evenaar. Ze hebben het snel koud hier blijkbaar. Even later bleek dat de sleutel niet paste op
mijn logeerkamer en moesten er allerlei mensen wakker gemaakt worden om dit probleem
op te lossen. Het was ongeveer 23.00 uur. Tenslotte bleek dat ik de verkeerde kamer
toegewezen had gekregen. Het viel me niet tegen, er was zelfs een douche, waar geen water
uit kwam, en een toilet, waar ik liever niet op ging zitten. Een klamboe hing boven mijn bed.
Toen ik erin wilde gaan liggen, kroop er een grote kever over mijn kussen, dat was ff rillen.
Nu ga ik wat sneller door de dagen, anders kan Ton niks meer schrijven.
Hij heeft mij de volgende dag rondgeleid eerst door het ziekenhuis en later door de diocese.
Het was doodvermoeiend voor mij. Ik moest zoveel indrukken verwerken en toch vriendelijk
blijven voor iedereen. Je kunt je niet voorstellen dat een ziekenhuis er hier zo uitziet en zo
functioneert. De assistenten waren gras aan het kappen rondom het ziekenhuis en weer
anderen hingen de lakens op die blijkbaar gewassen waren, maar ik dacht dat ze er de
vloeren mee gedweild hadden. Verder liepen en lagen er buiten overal mensen die of
patiënt waren of tot hun familie behoorden, ook Massai-mensen die er heel trots en mooi
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versierd uitzien met
grote gaten in hun
oren.
De
toiletvoorzieningen
zijn verschrikkelijk in
het ziekenhuis:
meestal buiten, ook
de
watervoorzieningen.
Met mijn eigen
verpleegkundig oog,
keek ik naar het
werk van de
verpleegkundigen,
maar dat had ik
beter niet kunnen
doen. Rennen en

hard werken heb ik niet gezien: ze namen alle tijd voor ons en waren de vloer aan het
dweilen. Verder veel kletsen en wachten, soms wat invullen en opdrachten geven. Ton
vertelde dat de infusen worden ingebracht door onopgeleide afdelingskrachten. Voor alles
heb je hier gebouwtjes: operatiekamer, mortuarium, fysiotherapie, röntgen, tandarts,
mannenafdeling, vrouwenafd., kinderafd., poli, materniteit en niet te vergeten de toiletten.
Erg verwarmend is de aandacht die iedereen je geeft en de vriendelijkheid. OP het bisdom
was het heel netjes, ook de tuinen. Alle diensten van het bisdom zijn in een groot gebouw
ondergebracht. Er wordt veel met allerlei projecten gewerkt ter ontwikkeling van de
gemeenschap. Vrouwenontwikkeling staat hier hoog aangeschreven.
Woensdag na aankomst zijn we meteen vertrokken naar Arusha om op safari te gaan.
Dat moet Ton maar verder vertellen, want hij wil ook aan de beurt komen.
Het was erg de moeite waard om 2 dagen in de wildparken door te brengen en allerlei
beesten in de wilde natuur te zien. Kijk maar op de foto's van Ton, dan zien jullie ook wat wij
gezien hebben. Maar de beleving staat er natuurlijk niet op.
Ik laat het even hierbij.
Wij gaan Pasen vieren hier in Same. Iedereen alvast een zalig Pasen vanuit Afrika. Ben erg
benieuwd naar de Paasviering. Volgende week meer, daaaaaaaag.

Zo, nou ikzelf (Ton) nog even voordat ik wat foto's voor jullie erop ga zetten.
We hebben dus een 2-daaagse safari gedaan via
Victoria Expeditie en dat is ons erg goed
bevallen. De eerste dag zijn we naar Lake
Manyara gegaan, waar echt heel veel wild
gezien hebben. Het leukst vond ik de
nijlpaarden die op het land liepen. Ik had ze al
wel eens gezien, maar toen bleven ze allemaal
in het water liggen en dan zie je er niet zoveel
van. We waren trouwens met een groepje van
drie. Een Amerikaan, Web genaamd, was erbij
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gekomen en verder ging er een chauffeur/gids mee, David en Mozes de kok. Het was erg
goed verzorgd en we kwamen dus niets te kort.
De tweede dag zijn we naar de Ngorongoro krater geweest en dat is toch wel een heel erg
bijzondere omgeving. Het is een krater van 22 kilometer doorsnee en daar loopt echt heel
veel wild in rond. We hebben, weliswaar van een vrij grote afstand, 4 cheeta's gezien.
Jammer genoeg geen zwarte neushoorn en luipaarden, maar je kunt natuurlijk niet alles
hebben. Het weer was ook geweldig voor een safari. Niet al te heet, omdat het bewolkt was.
Vanmorgen zijn we in Arusha nog naar de markt geweest. Dat is echt een hele belevenis.
Daarna zijn we weggeregend voordat we de bus naar Moshi hadden. Daar kwamen we echt
als verzopen katten aan. De bus was ook een hele belevenis. Echt Afrikaans op elkaar gepakt.
Ik ben dat natuurlijk inmiddels al wel een beetje gewend, maar Anton natuurlijk nog niet.
Ik ga er nu mee stoppen, anders kan ik er geen foto's meer opzetten.
Maandag gaan we naar Zanzibar. Allemaal de groeten, Ton en Anton

Dag iedereen
Anton en ik zitten momenteel op Zanzibar en ik moet zeggen dat het een heel lekkere
onderbreking is. We hebben beiden een flink vakantiegevoel. Het is hier echt hartstikke leuk.

Vandaag hebben we een spicetour gemaakt over het eiland. Veel
spices gezien, zoals bv jackfruit. Was erg leuk. Toevallig troffen
we 2 Nederlanders die ook in de groep zaten, die in Leiderdorp
op de SEH afdeling werken. Zij waren hier ook voor een
uitwisselingsproject en hebben hier ook 2 weken in een
ziekenhuis gewerkt. Dat is natuurlijk peanuts, als je dat vergelijkt
met 3 maanden, maar evengoed was het toch wel erg leuk om
ervaringen uit te wisselen.
Vanavond hebben we bij de visafslag gegeten. Heel sfeervol,
maar ik weet nu nog niet of het wel verstandig is. Maar goed, in
het ergste geval start ik gewoon met imodium.
Morgen op mijn verjaardag heb ik ook wat leuks verzonnen. We
gaan dan zwemmen met dolfijnen. Dat lijkt me echt geweldig. Ik
heb er in ieder geval veel zin in.
Zaterdag gaan we alweer terug naar Same en zondag zit het er
voor Anton weer op. Erg jammer, maar we hebben het wel
fantastisch leuk gehad.
Zaterdag zal ik waarschijnlijk niet kunnen internetten, vanwege
het reizen en het weekend erna ben ik waarschijnlijk ook het hele
weekend bezet, dus de komende 2 weken zijn er geen
chatsessies,
Zaterdag over 2 weken (volgens mij is dat 1 mei) zit ik om 12:00
uur Nederlandse tijd weer op mijn chatbox, om alle nieuwtjes

met jullie uit te wisselen.
Nu gaan we lekker naar onze superdeluxe hotelkamer met airconditioning, wat hier echt niet
overbodig is.
Emelien, ik weet niet of je al met de dienstlijst van juni bezig bent, maar je moet me op 7
juni geen avonddienst of nachtdienst geven, want dan is er een vergadering van de
werkgroep bij mij thuis gepland.
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Verjaardag
Habari,
Nou, ik wil natuurlijk iedereen hartelijk bedanken voor de verjaardagwensen. Safi!
Het is een leuke dag geweest en hij is natuurlijk nog niet voorbij.
We hebben inderdaad tussen de dolfijnen gezwommen, ook al waren het er niet zoveel.
Het is toch wel een heel speciaal gevoel als je die grote vissen onder je door ziet zwemmen.
's Middags zijn we naar Jozani Forrest gegaan en hebben we de red colobus-apen gezien. Het
waren er gigantisch veel en je kon er heel dicht bijkomen.
Net hebben we lekker taartjes gegeten, dus het verjaardag gevoel is nu compleet.
Nou nog lekker uit eten vanavond en dan vroeg naar bed. Morgen moeten we namelijk om
7:00 uur de boot al hebben naar Dar es Salaam en daarna nog 6 uur in de bus hobbelen naar
Same. Voor Anton zit het er dan weer bijna op, want zondag breng ik hem weer naar het
vliegveld. Dat zal wel even tegenvallen voor mij denk ik.
Emelien, het is niet 7, maar 9 juni dat ik geen avond of nachtdienst kan doen.
Over 2 weken op zaterdag ga ik ook weer nieuwe foto's plaatsen op deze website, want dan
ga ik weer naar mijn eigen vertrouwde internetcafé in Moshi.
Iedereen weer de groeten, Ton en Anton

Dag lieve mensen,
Het was wel even wennen toen we Anton op het vliegtuig hadden gezet. Een beetje een raar
afscheid. Toen we op het vliegveld aankwamen mochten wij niet mee naar binnen. Alleen

degene met een ticket en die had ik natuurlijk geen.
Toen moesten we zo onverwacht ineens uit elkaar,
terwijl we dachten dat we nog wel een uurtje samen
hadden. Maar goed, this is Africa.
Het is nog steeds hartstikke leuk. Ik heb deze week
weer op de kinderafdeling gewerkt. De timing is niet
zo gelukkig, omdat er momenteel erg veel studenten
op de kinderafdeling rondlopen. dat houdt in dat we
het grootste gedeelte van de dag met 14 mensen
rondlopen, ongeveer evenveel als het gemiddelde
aantal patiëntjes. Ik heb de statistieken eens bekeken
en schrok er toch wel van dat er hier ongeveer 6 a 7
kinderen per maand overlijden. Dat komt vooral door
malaria. Als complicatie van malaria zie je heel vaak
ook een gastro enteritis en daardoor raken de
kinderen uitgedroogd. Als daar niet snel op wordt
ingegrepen, gaat het fout. Triest hoor!
Loes, ik heb aan zuster Kihoko, de hoofdzuster van de

kinderafdeling gevraagd of ze wat items wil bedenken, waarover je eventueel een les zou
kunnen voorbereiden en dat zou ze doen. Wordt dus vervolgd.
Buiten het ziekenhuis heb ik deze week gruwelijk veel van de omgeving gezien. Ik heb
inmiddels intensief contact met de Little Sisters of Saint Francis en dat is heel gezellig. Die
meiden (want ze zijn echt nog jong) nemen me overal mee naar toe. Als ze me zien lopen
toeteren ze en vragen dan of ik mee ga naar .... Voordat ze gezegd hebben waar naar toe, zit
ik al in de auto, want het kan me niet schelen. Ik wil alles wel zien. Zo ben ik naar Ijinyu
geweest een klein dorpje in the middle of nowhere, waar een noviciaat van de Little Sisters
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en een dispensary is, waar voornamelijk Masai mensen liggen. De route ernaartoe was al
heel mooi, want we reden vlak langs het Nationaal Park Mkomaze, dat hier vlak bij Same ligt.
Prachtige vogels gezien.
De volgende dag, toen ik net naar de kapper wilde, weer getoeter. Toen zijn we naar
Kisingara en Chanjale geweest, waar ook een opleidingscentrum voor nonnen en broeders is.
Erg vriendelijke mensen allemaal. In Chanjale trof ik trouwens nog 4 Eindhovense meisjes,
die daar 3 maanden zitten voor een
afstudeerproject over AIDS voor
hun opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening. Ze zijn hier pas 2½
week. Was natuurlijk wel weer even
leuk om Nederlands te praten.
Daarna nog even bij Norbert
Mchomvu op visite want die woont
in Kisingara. Hij was overigens niet
thuis, maar zijn vrouw en kinderen
wel. Woont niet slecht, die Norbert.
Zaterdag ben ik met Ritha en nurse
Suzy (ook een heel gezellige meid) naar Lushoto geweest. Dat is een prachtig plaatsje in de
bergen, toch wel zo'n 175 kilometer verderop.
De jongste dochter van Ritha, Fortunata, had namelijk de viering van haar graduation of High
School. Dat is toch wel een bijzondere gebeurtenis en ik ben erg blij dat ik dat ook eens
gezien heb. Was heel gezellig.
Verder moet het echt niet gekker worden, maar gisteren ben ik 2 keer naar de kerk geweest.
Brother Fupi vroeg me waar ik die dag ging bidden. Ik zei dat ik maar eens met hem mee ging
als dat goed was. We gingen eerst naar Minyala, een klein gehuchtje. De weg er naartoe was
al een expeditie op zich en ik was dan ook heel blij dat we een 4wheeldrive landcruiser tot
onze beschikking hadden. Na een uurtje stopten we bij een lemen hutje en dat bleek dus de
kerk te zijn. De mensen kunnen daar toch echt van niets iets maken. Neem nou de muziek,
Met een paar eenvoudige instrumentjes, (wat trommels en schudgevallen) en gezang, werd
een schitterend sfeertje neergezet. Met natuurlijk van tijd tot tijd de keelklanken van de
Afrikaanse vrouwen die ik echt niet na kan bootsen. De mis duurde 1½  uur.
Alles weer ingepakt en toen naar Vumare. Daar is een grotere kerk en hebben we alles nog
wat uitgebreider overgedaan. Daar duurde de mis 1¾  uur. Aan het eind van de mis moest ik
gaan staan en werd ik ook nog eens uitgebreid voorgesteld aan de mensen daar.
Ik kom vast in de hemel als ik zo doorga, denken jullie niet.
Vandaag ben ik met Habiba en Modesta naar Dar es Salaam gereisd om hun visa te regelen.
We moeten hier minimaal 3 dagen blijven. We kunnen morgen pas naar de ambassade en
als we geluk hebben is het visum overmorgen dan klaar, maar dat is alleen als alles meezit. Ik
hoop het maar, want ik vind er niet zoveel aan hier in Dar es Salaam.
Verder ben ik inmiddels naar de kapper geweest. Ik was daar de attractie van de dag.
Ik moest op een plaat het kapsel aanwijzen wat ik wilde hebben, maar dat waren natuurlijk
allemaal Afro-koppen. Toch maar een aangewezen, opzij en achter heel kort en bovenop iets
langer. Nou, het eindresultaat lijkt in de verste verte niet op dat plaatje. Maar goed, ik ben
hier natuurlijk niet om mooi te zijn. Arno, wil je me A.U.B. voor 3 juni eind van de ochtend in
het boek zetten, want er moet als ik thuis kom zo snel mogelijk weer een model in geknipt
worden.
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Het is een lang bericht geworden, maar ik heb ook veel meegemaakt.
Ik wilde ook nog wat foto's erbij plaatsen, maar dat kan in dit internetcafé niet. Dat zal dus
moeten wachten tot a.s. zaterdag in Moshi. Dus nog even geduld.
O ja, Mr. Sailo heeft me gevraagd eens naar de First Aid koffer te kijken. Nou, dat lijkt
werkelijk nergens op. Die is bedoeld om mee te nemen in de ambulance, bij overplaatsingen,
ongevallen of protectie als bijvoorbeeld de president op bezoek komt in Same. Het is een
heel groot lomp zwaar geval, zonder vakindeling, waardoor alles door elkaar ligt. En dan de
inhoud. Ik snap echt niet wat 30 condooms in een eerste hulp koffer doen en dingen die
volgens mij wel essentieel zijn, zoals een bloeddrukmeter, zitten er niet in. Dit wordt een
leuke klus voor mij, die me ook wel ligt. Ik ga dat eens goed aanpakken en ga daarvoor het
resterende sponsorgeld gebruiken. Een goed doel naar mijn idee.
Ik stop er nu echt mee. Tutaonana.

Dag beste lezers,
Ik zit weer in mijn eigen vertrouwde internet café in Moshi. Het is allemaal goed gekomen
met de visa, maar dat heeft wel de nodige energie gekost. Donderdag zijn we met de bus
weer terug gekomen en vrijdag heb ik maar een rustdag genomen, want daar was ik wel aan
toe. Per slot van rekening was het in Nederland ook een Nationale Feestdag, dus ik vond het
wel gerechtvaardigd. Ik ben trouwens toch nog wel een tijd in het ziekenhuis geweest, want
ik heb inmiddels de First Aid koffer geïnventariseerd. De koffer moet echt vernieuwd en naar
mijn idee moeten er ook wat de inhoud betreft het een en ander aangepast worden, hoewel
het me niet tegenviel. Toen ik Mr. Sailo opperde om een lijst op te maken met wat wij
wenselijk vonden en die dan door een medicus te laten beoordelen en fiatteren, vond hij dat
toch allemaal wel wat overdreven. De koffer was zijn verantwoordelijkheid. Nu moeten we
dus nog een keer gaan shoppen.
Ik heb verder niet zoveel meer meegemaakt deze week. Alleen gisterenavond was wel erg
leuk. Ik ging toen even naar de Little Sisters om een naald en draad te lenen om een knoop
aan mijn broek te naaien. Ze stonden net allemaal op het punt om naar de mis in hun
huiskapel te gaan. Daar was ik nog nooit geweest, dus mee natuurlijk. Was toch ook wel
weer een heel bijzondere ervaring. Daarna ben ik lekker mee blijven eten (ze eten daar
lekkerder dan bij de bisschop) en voor ik er erg in had hadden ze alweer een biertje voor me
opengetrokken en moest er gedanst worden. Dat is ook voor het eerst in mijn leven dat ik
met 4 nonnen en een priester de pan heb uitgeswingd. Dat was erg leuk. Die nonnen kunnen

echt op een heerlijke manier uit hun
dak gaan.
Ik zal nu maar weer eens wat nieuwe
foto's plaatsen, want het is voor jullie
natuurlijk ook wel leuk als er wat te
zien is op mijn website. Ik probeer
volgende week zaterdag weer naar
Moshi te gaan, maar ik weet niet of
dat lukt. Ik moet namelijk ook een
keertje naar een schooltje toe, om de
pennen te doneren, die ik van Michel
en Erik mee heb gekregen. Door de
week gaat dat niet lukken, dus dat zal
op een zaterdag moeten. Dat kan,
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want dat is hier ook een schooldag. Dus, als ik er volgende week niet ben, ben ik er de week
erna.

Hallo allemaal,
Ik wil deze week beginnen, om Evelien en Erwin van harte te feliciteren met de geboorte van
hun dochter Esmee. Een flinke meid zo te lezen en als ik terug kom zal ik gauw eens komen
kijken. Ben ik nou een oudoom, of hoe noem je dat eigenlijk. Klinkt niet fijn hoor, maar goed.
Het was weer een week vol afwisseling.
Zondag ben ik met de Little Sisters naar de kerk in Njoro geweest. Die tuttebellen riepen mij
op het eind onvoorbereid naar voren om me even voor te stellen in het Swahili.
's Middags ben ik met Brother Fupi naar een groep jongens gaan kijken die altijd samen
voetballen. Het is hun lust en hun leven. Zodra er echter iemand over contributie begint
omdat er een nieuwe bal moet komen, haken ze echter allemaal af, omdat ze het gewoon
echt niet kunnen betalen. Het gaat Fupi echt aan zijn hart, want hij heeft zelf ook met dat
clubje gevoetbald. Volgens hem houdt het voetballen hen ook af van alcohol, marihuana en
criminaliteit. Jullie weten natuurlijk wel dat ik helemaal niets heb met voetballen, maar hier
kon ik toch echt geen nee tegen zeggen. We hebben een aantal spelregels over het beheer
van de bal afgesproken en ik heb natuurlijk gedoneerd. 2 Dagen later kwamen ze de (echt
leren) bal kei trots laten zien. Je had die koppen moeten zien. Ook met kleine dingen kun je
veel goed werk doen.

Ik werk inmiddels op de operation theatre. Dat had ik dus
eerder moeten doen, want dat ligt me wel. Naast de
gewone operatiekamer, heb je de kleine OK. Nou, dat is dus
net de SEH afdeling waar ik werk. Hier worden abcessen
geïncideerd, ledematen in de gips gezet en
wondbehandelingen gedaan. Leuk. Het gipsen gaat hier
toch wel heel anders beste collega's. Wij gebruiken
natuurlijk tricotfix, wattenverband en pretape als
onderlagen en hier doen ze dat alleen maar met........ WC
papier. Heel inventief. Ook het afmeten van de gipsspalk,
gaat hier heel anders. Je doet dat gewoon op de grond.
Heel ARBO vriendelijk allemaal. En dan niet zoals op de
foto, keurig gehurkt, maar Zuster Shoo wilde niet met haar
kont omhoog op de foto, zoals ze het anders altijd doet. Ik

moest er wel mee lachen.
De eerst operatie was een keizersnee. Ik dacht bij mezelf. Leuk! Dat pakte echter anders uit,
want het ging echt niet goed. De baby werd dood geboren en moeder had gruwelijk veel
bloedverlies. Vreselijk.
Gisteren hebben we op Kilimanjaro Airport de tandartsstoel en bijbehoren opgehaald, die
Carla geregeld heeft voor het ziekenhuis hier. Dat was nog een heel gedoe. De hele missie
duurde 12 uur en na het betalen van smeergeld is het uiteindelijk gelukt. Toen waren we er
nog niet, want de kist van 250 kilo moest natuurlijk ook nog van de vrachtwagen af in Same.
Dat heeft nog heel wat voeten in aarde gehad, voordat dat lukte.
De dag van de zorg gaat hier niet op 12 mei, maar dit jaar op 14 mei gevierd worden.
Dat is, omdat een en ander blijkbaar nogal groots aangepakt gaat worden, met een
feestavond erachteraan, daarom doen ze het liever op een vrijdag. Ze blijven er allemaal
nogal vaag over. maar zeggen steeds dat ik vooral mijn camera niet moet vergeten. We
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hebben inmiddels allemaal al wel contributie moeten betalen, om de dag te kunnen
bekostigen. Verder is er al een Florence Nightingale verkiezing
geweest. Mama Nyaki, het hoofd van de mannenafdeling heeft
die gewonnen. Blijkbaar is dat een hele eer. Wat ben ik blij dat ze
mij niet gekozen hebben. (Ha, ha).
Ik vond het idee van een life verbinding met het TweeSteden
ziekenhuis erg leuk, maar technisch gezien is dat niet mogelijk. Of
het moet natuurlijk zo zijn dat jullie mij proberen te bellen op
nummer +255744931312. Het is overigens maar de vraag of dat
gaat lukken, want het telefoonnetwerk is ook niet altijd optimaal
bereikbaar. We zullen het wel zien.
Leuk thema hebben jullie dit jaar. Als het over eten gaat spreekt
het mij altijd heel erg aan. Bovendien erg leuk dat de Ugali met
mchicha er ook nog aan te pas komen.

Verder heb ik de Kindoroko secondary school in Kisangara bezocht samen met sister Mary en
heb daar de 400 pennen gedoneerd die ik meegekregen had. Ze waren er erg blij mee en het
was ook een erg leuk bezoek. We werden met bier ontvangen en hebben er zelfs nog een T-
shirt aan overgehouden.
Volgende week ben ik niet in Moshi, dus komt er geen bericht van mij. Ik moet dan naar een
concert van Dudubaia een verschrikkelijk bekende Swahili rapartiest, die dan naar Same
komt. Dat mag ik natuurlijk niet missen. Het zal nu dus wel 2 weken duren voordat jullie
weer iets van mij horen.

Hallo allemaal,
Ik zit weer in Moshi en deze keer samen met mama Shidja. Ik ben namelijk op zoek naar een
geschikte koffer voor de first aid box die mr. Sailo zou graag zou hebben. Het heeft even
zoeken gekost, maar we hebben een prachtexemplaar gevonden. Niet bij de pharmacie, of
de winkels voor medische artikelen, nee gewoon in de gereedschapswinkel.
Ondertussen heb ik hier de dag van de zorg meegemaakt en dat is dus echt heel anders dan
bij ons in Nederland. Dat verschil begint al bij het begin. Het zou om 12:00 uur beginnen,
maar dat werd dus zonder aankondiging of overleg 15:00 uur. Ik was blij dat ik besloten had
om tussendoor even te lunchen. Eerst iedereen verzamelen en daarna gingen we
gezamenlijk luid zingend en dansend alle afdelingen af, die gedurende de ochtend flink
waren versierd. Er staat geen bloem meer in de tuin. Er werd een wonderlamp meegenomen
en op iedere afdeling werd het licht der
liefde symbolisch ontstoken door middel
van een kaars. Ondertussen zongen we dan
Wachata Upendo (licht der liefde). Toen we
het hele ziekenhuis gehad hadden, werd de
processie voortgezet naar het dorp. Alle
dispensaries werden bezocht en ook daar
werd natuurlijk het licht gebracht. Het
swingde de pan uit.
Bij terugkomst begon het programma in een
van de zalen van het hostel.
Dat begon met een speech door een van de
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hoge pieten van het district. Daarna werd
door alle aanwezige verpleegkundigen
(behalve ik) de eed met opgeheven
rechterhand nog eens overgedaan.
Vervolgens werden er een aantal mensen
gehuldigd voor hun grote inzet voor het
ziekenhuis.
Daarna eten met je handen en toen begon
pas het echte feest. De hele avond swingen,
hartstikke leuk.
Zondag was het optreden van Dudubaya. In
de middag arriveerde hij al en hij had een

behoorlijk groot auto-ongeluk gehad. Hij en zijn collega hebben even tijdens het
kinderprogramma opgetreden en werden toen in een auto met sister Mary, Rachel en
ondergetekende afgevoerd naar het huis van de Little Sisters. Of ik de artiesten even wilde
bekijken, per slot van rekening werk je toch op een Emergency Room. De schade viel erg
mee. Alleen wat kleine verwondingen op het hoofd en de arm en de binnenkant van de
mond.
Het optreden 's avonds was door het hele gebeuren behoorlijk verlaat. Om 23:00 uur
kwamen ze pas op de bühne. De danseres (Amina) was inmiddels zo dronken als een tor en
gaf bijna een life porno show weg op het podium. Ze had nog net haar kleren aan, anders
was het helemaal compleet. De nonnen waren hier toch wel behoorlijk geshockeerd over.
Om 2:00 uur kwam ik weer thuis en dan mag ik van geluk spreken dat Fupi me meegenomen
heeft, want de nonnen zelf waren pas om 5:00 uur thuis.
De volgende dag ben ik naar Moshi gegaan om te internetten, maar toen bleek er in heel
Moshi geen internet te zijn. Dat was dus een ritje voor nop.
Het zit er voor mij hier bijna op. Woensdag ga ik voor een paar dagen naar Arusha om nog
wat leuke dingen in de omgeving daar te doen. Van daaruit ga ik waarschijnlijk mijn laatste
bericht op de website plaatsen. Nu zit Ritha op me te wachten, dus ik plaats nog gauw wat
foto's en dan was het dat weer voor deze keer.
De groeten allemaal

Habari za leo,
Ik ben natuurlijk helemaal vergeten te vermelden in mijn vorige bericht dat de lakens

gearriveerd zijn. 216 stuks en ze zien
hartstikke wit. Ze waren er al een week,
maar ik vond het leuk om ze op de dag
van de zorg op de bedden te hebben voor
't eerst, dus hebben we even gewacht.
Het is echt een heel ander gezicht. Omdat
ze nu ook ruim in het linnengoed zitten,
geven ze de patiënten ook een
bovenlaken. Dat lijkt me toch echt veel
prettiger.
Helaas kan ik geen foto's plaatsen van de
met witte lakens opgemaakte bedden
,want hier in Arusha kan ik mijn digitale
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camera niet koppelen aan de computer.
ALLE SPONSORS, HARTELIJK BEDANKT, ZONDER JULLIE WAS DIT NIET MOGELIJK GEWEEST.

De lakens waren niet het
enige wat ik met het geld
heb kunnen doen, want
ik had nog geld over. Dat
heb ik besteed aan:
- transport van de
tandartsstoel van het
vliegveld naar het
ziekenhuis in Same
- een first aid koffer voor
in de ambulance
Verder heb ik dankzij de
goede gaven van diverse
mensen nog allerlei
andere dingen kunnen
doneren aan
verschillende instanties.

Pennen aan een school, voetbalkleding en een echt leren bal aan een voetbalclub en een
fors aantal kindertandenborstels die ik op het consultatiebureau (MCHC) aan de kinderen uit
heb gedeeld. Ik voel me echt een beetje Sinterklaas
Ik ben vandaag in Arusha aan gekomen om de laatste dagen nog wat leuks te ondernemen in
de omgeving hier. Dat valt nog niet mee, want het is nu niet het seizoen voor toeristen. Bij
de Tourist Information hadden ze niet veel te bieden.
Inmiddels heb ik bij een travel agency voor morgen iets vastgelegd. Ik ga dan met een
privégids een wandeling van 40 kilometer maken in de omgeving en bezoek dan ook een
Masai dorp. Het is wel ver, maar ik heb natuurlijk al wel eens verder gelopen, dus het zou
moeten kunnen. Ik hoop alleen dat het niet al teveel klimmen is, want dat is echt niet mijn
hobby. Gelukkig is de temperatuur behoorlijk aangenaam. Niet meer zo heet. De mensen
lopen hier zelfs met dikke jassen aan, terwijl ik het helemaal niet koud heb.

Mijn laatste werkdag zit erop.
Gisteren ben ik met Victoria, de
districts coordinator van de moeder
en kind gezondheidszorg op pad
geweest. We zijn naar Ruvu geweest,
een dorp 30 kilometer van Same af,
waar veel Masai mensen wonen. We
hebben daar een flinke voorraad
vaccins naar toegebracht. Die
mensen wonen daar echt vreselijk
achteraf. Same is het dichts bijzijnde
plaatsje en dat is toch een heel eind
als je geen auto hebt (en die heeft
natuurlijk bijna niemand).
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Ik heb een hele rondleiding in de dispensary
daar gehad. Was erg leuk om te zien.
Ik denk dat ik vrijdag of zaterdag ochtend mijn
laatste bericht ga plaatsen op mijn website,
want voor mij zit het er dan bijna weer op. Ik ga
zaterdag weer terug naar Same en ga dan
beginnen met afscheid nemen.
Allemaal hartelijke groeten,

Dag beste lezers,
Dit wordt echt mijn allerlaatste berichtje vanuit
Tanzania.
Gisteren heb ik nog een leuke dag gehad. Een
flinke wandeling met een prive gids. De bergen
in naar tal van Masai dorpjes. Ik denk dat we
ongeveer 25 kilometer gelopen hebben.
Gelukkig was het niet de allerhoogste berg in
de omgeving, want klimmen is niet echt mijn
hobby. Het was zeer afwisselend, mooie natuur
prachtige vergezichten en mijn gids Peter was

ook prettig gezelschap.
's Middags zijn we met de daladala naar 2 Masai markten geweest, waar verder echt geen
toeristen komen. Eerst de veemarkt, met koeien, geiten en schapen en daarna een kwartier
lopen daarvandaan de groente- en gebruiksartikelenmarkt. De eerste wordt voornamelijk
door mannen en de tweede door vrouwen gerund. De vrouwen komen 's morgens te voet
met pakezels (die ze hier Masai landrovers noemen) van heel ver. Het is voor hen uren lopen
voordat ze op de plaats van bestemming zijn. Het was geweldig om te zien en inderdaad
geen toerist te bekennen. Een erg leuke dag dus.
Vandaag ben ik een beetje inkopen aan het doen. De hele dag door Arusha geslenterd.
Morgen ga ik weer terug naar Same en dan moet ik naar het afscheid toe gaan werken want
dat gaat nu toch echt gebeuren. Het is maar goed ook. Ik begin nu steeds meer aan thuis te
denken en vraag me soms bijvoorbeeld ineens af hoe het Songfestival is afgelopen of hoe
het nu met Idols is. Dat heb ik niet eerder gehad. Het is goed geweest.
Als ik weer thuis ben zal ik nog een nabeschouwing op de site plaatsen en dan is het echt
afgesloten. Ik had dit voor geen goud willen missen.

Epiloog
Dag lieve mensen,
Mijn grote avontuur zit er weer op. Inmiddels ben ik al weer ruim 3 weken terug in
Nederland en weer helemaal gewend aan het leven hier.
Het is voor mij echt een schitterende geweldige ervaring geweest. Ik heb zoveel
meegemaakt in Tanzania en heb daar enorm van genoten. En het waren natuurlijk niet
alleen maar leuke ervaringen, ook minder leuke dingen kwamen op mijn pad. Ook dat hoort
er naar mijn idee bij.
Ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik de kans heb gekregen om aan dit uitwisselingsproject deel
te nemen. Ik zal dit nooit meer vergeten.
Ik heb ondertussen begrepen dat er veel mensen zijn geweest die mij op mijn website
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gevolgd hebben en velen van jullie hebben me verteld daar erg van genoten te hebben. Daar
ben ik heel blij mee. Ik heb geprobeerd het dagelijkse leven en de dingen die ik meemaakte
vertelenderwijs te beschrijven en blijkbaar is dat goed gelukt. Alle verhalen van mijn website
tezamen vormen een beknopt dagboek van mijn gehele verblijf in Same. Het geeft naar mijn
idee een goed beeld maar is natuurlijk lang niet compleet. Ik ben dan ook altijd bereid om
aanvullende verhalen en belevenissen te vertellen. Als mijn foto's straks klaar zijn en ik ze
ingeplakt heb, kunnen velen van jullie het allemaal nog eens op jullie gemak bekijken.
Ik was erg blij met deze website. Het gaf mij de mogelijkheid om jullie te informeren, maar
het was voor mij ook een middel om reacties van jullie te lezen. Dat vond ik heel erg fijn. Als
je daar in je uppie zit, is het heel welkom om zo nu en dan berichten van jullie te krijgen. Ik
leefde dan ook altijd erg toe naar het weekend, waarin ik meestal naar Moshi of Arusha ging
om te internetten.
Ik wil alle mensen die zo met me meegeleefd hebben van harte bedanken. Het was voor mij
echt hartverwarmend. Speciale dank aan mijn broer Jan voor het uitprinten en inbinden van
mijn hele website, inclusief reacties en foto's. Ik ben daar echt gruwelijk blij mee.
Tot ziens allemaal, Ton
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LOES BUYS

Functie: verpleegkundige kinderafdeling
In Tanzania van: oktober 2004 tot januari 2005 (3 maanden)
Project: tandartsproject en aanschaf zuurstofcilinders voor de kinderafdeling,

Charity
Hallo allemaal,
Nog twee maandjes te gaan! Intussen zijn de vertrekdata bekend: Ik vertrek (alleen) op 17
oktober 2004 om 10.30 uur op Schiphol en ik kom (samen met Bram) terug op 14 januari
2005 om 8.00 uur.
Ik ben momenteel bezig met het 'tandartsenproject'. Er is in Same namelijk een
tandartsstoel en sinds kort ook een tandarts. De bedoeling is om kleine handelingen te
verrichten om de tandarts te kunnen ondersteunen en vooral om voorlichting te geven over
preventie van tandproblemen aan de bevolking en aan de patiënten. Verder ben ik bezig om
geld in te zamelen voor de kinderafdeling van het Same District Hospital. Hiermee wil ik ter
plekke zuurstofcilinders van gaan kopen en als er geld over is, ook nog uitzuigapparatuur.
Voor iedereen die een steentje bij wil dragen:
* er komen vanaf september op verschillende plaatsen 'donatiepotjes' te staan
* je kunt een gewenst bedrag overmaken op rekeningnr 7164316 (postbank) tnv Loes Buys
onder vermelding van: 'project Tanzania' Het fijne is natuurlijk dat het nu rechtstreeks naar
de plek van bestemming gaat! Dus....steun de kinderen in Same!
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De charity ride van spinning heeft 270 Euro opgeleverd!
Ik zal jullie via deze site op de hoogte houden!

Laatste mailtje uit Nederland..
Overmorgen is het zover. Dan ga ik eindelijk richting Tanzania. Aan de ene kant wil ik nog
zoveel doen, aan de andere kant ben ik blij dat het zover is. Ik heb er al zolang naar toe
geleefd. Allereerst wil ik iedereen heel erg bedanken voor de donaties voor de
kinderafdeling in Same. Vanuit zoveel verschillende hoeken is er gedoneerd, dat ik
onmogelijk iedereen persoonlijk kan bedanken...maar bij deze dus! Bovendien is er nog een
sponsoractie in het TweeSteden geweest vanuit Alcoa in Drunen, die 3000 dollar aan Maria
voor Anderen hebben geschonken, waarvan ik een deel meeneem naar Same. Ik hoop echt
dat het gaat lukken om die apparatuur aan te schaffen en dat het vooral ook een blijvend
effect heeft op de zorg voor de kinderen. Ik neem zelf zuurstofmaskers en -ballonnen mee,
evenals de zuurstofslangen. Verder een hoop medische boeken en nog wat losse spullen.
Ook heb ik nog een hoop Oral-B tandenborstels bij me en tandartsinstrumenten. Bovendien
heb ik een hoop kennis in mijn hoofd vergaard, dankzij de moeite van Peter Thoolen,
tandarts in Oisterwijk.
Ik heb via Vincent een Tanzaniaanse Sim-kaart. Daardoor ben ik voor jullie vanuit Nederland
veel goedkoper te bellen, vooral als je het via teledump (www.teledump.nl) doet. Via een
vaste lijn doe je als volgt:
1) bel 0900-1542
2) geef mijn nummer op: 00255 - 744 931 312
3) sluit af met een hekje
Je belt dan voor slechts 0,35 cent per minuut! Ik heb het net uitgeprobeerd bij Norbert
Mchomvu en kreeg hem kraakhelder aan de lijn! Ook geen vertragingen.
Vanavond nog een borrel voor degenen die zin hebben en morgen even een dagje voor
Bram en mij samen.. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er met spanning naar uit! Verder
iedereen bedankt voor alle lieve kaartjes en mooie woorden.

Karibu Lucy!
Nou, wie had gedacht dat ik na twee
dagen al in een internetcafé zou
zitten! Blijkt er vorige week eentje
geopend te zijn in Same zelf!! Lucky
me!
Even vanaf het begin: Ik heb een hele
goede reis gehad. Was van tevoren
helemaal niet zenuwachtig, maar had
er echt zin in. Zelfs op Schiphol ging
het allemaal goed. De 55 kilo bagage
werd keurig geaccepteerd. Nog fijn
uitgezwaaid door Bram, mijn ouders,
zus en Gerbrich. De 8 en half uur durende reis viel erg mee. Wel weinig beenruimte, maar
leuk met de piloot en stewardessen gekletst en met de Amerikaanse vrouw naast me. Had
niet gedacht dat er zoveel Amerikanen in het vliegtuig zouden zitten. Die hadden er al 9 uur
opzitten...pfff. Eenmaal op Kilimanjaro airport (klein!) vond ik vrijwel meteen mijn koffers en
daar was ik zo blij mee, dat ik helemaal door het dolle was. Zo blij dat ik als vanzelf naar de
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uitgang liep...mevrouw even uw koffer openen... Aahh, niet die koffer, die zit allemaal vol
kleine spullen en ik krijg hem geheid niet meer dicht! Maar hij kende geen genade. Alles toch
dicht gekregen en Norbert stond al op me te wachten, samen met Simon (die aardig naar de
drank stonk). De tempratuur was warm, maar aangenaam. Meteen vielen de lage, brede
bomen op. Ik kwam er ook meteen achter dat zondagavond drinkavond is. Jeetje, allemaal
dronken mannen op straat en dronken bestuurders. Verder veel mensen op blote voeten
aan het wandelen of liften. Een leuke rit, ik keek mijn ogen uit al was het donker. Verder was
het zachtjes aan het regenen, waar ze in Same heel blij mee zijn, aangezien het daar zo
droog is.
In het donker op de Diocese aangekomen gauw wat spulletjes gepakt en naar bed. Toch al
bijna 24.00 uur. (23.00 NL tijd)
Redelijk goed geslapen en inderdaad, net als Vincent, werd ik gewekt door het heerlijke
geluid van een haan....gggrrr. Om 8.00 ontbeten met de bisschop en de Fathers, allemaal erg
gastvrij. Doordat ik had gehoord dat het brood zo droog was, viel het me allerzins mee,
haha! 's Middags ben ik met Father Samuel naar het ziekenhuis gegaan om Modesta te
zoeken. Ze bleek thuis en heb een paar uur in haar huisje doorgebracht, samen met haar
twee dochters en oppasmeisje. Jeetje, dan pas zie je wat een andere wereld het is. Zo
behelpen, maar toch heeft het iets. Vond het heel intiem. Mocht er blijven eten voor lunch
en daarna terug naar mijn kamer. Mijn douche deed het niet, dus maar met klein straaltje
water wat behelpen. Ik krijg toch wel een beetje het back to basic gevoel en dat bevalt me
wel! Hetgeen waar ik erg aan moet wennen is dat je echt een mzungu (Europeaan) bent en
dat alle kinderen je naroepen en alle volwassen je aanstaren alsof je rechtstreeks van Mars
komt! Voelde in het begin wat dreigend, al heb ik dat vandaag een stuk minder. Hoop dat ik
hierin mijn weg vind. Moet aan de andere kant wel zeggen dat velen karibu (welkom) roepen
van alle kanten en mijn naam is inderdaad al omgedoopt tot Lucy!
Aangezien ik een uitnodiging kreeg van de bisschop om voor 1 dag naar Zanzibar te gaan met
nog twee Italiaanse Fathers (heb maar ja gezegd...), is er besloten dat ik komende maandag
officieel begin. Nog even de tijd om te acclimatiseren dus. Ben vandaag wel naar het
ziekenhuis geweest met Norbert, hij heeft me aan verschillende mensen voorgesteld en me
rondgeleid in de omgeving. 's Middags heb ik nog even afgesproken met Kazumi en net toen
ik onderweg was om naar beneden (de diocese ligt een stuk hoger dan het dorp) te lopen
richting dorp, kwam er een ambulance voorbij (met vier dolle vrouwen erin, lachen zeg) die
me een lift aanbood. Ikke mee natuurlijk en bij twee mensen in hun huis geweest en daarna
dit internetcafé opgezocht, samen met de ambulance
chauffeur. Ik ga zo zelf weer omhoog lopen, is een
goede training voor de Kilimanjaro, haha. Hopelijk
blijft het droog on my way back, anders voel ik me
nog viezer. Nu is er namelijk helemaal geen water
meer! Lang leve de deodorant en de
verfrissingsdoekjes!
Trouwens heel leuk om alle berichtjes te lezen die
jullie hebben achtergelaten! Hopelijk gaat het met
jullie allemaal goed. Ik besef nu dat het een erg lang
verhaal is geworden, zal volgende keer proberen wat
beknopter te zijn. Zal wel door alle nieuwe indrukken
zijn.
Tot de volgende keer!
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Zanzibar
Habari gani?
Ben ik weer, heb weer een internetverbinding gevonden. Ik was verrast door alle berichtjes
die jullie hebben achtergelaten in zo'n korte tijd!
Zit nu in Dar es Salaam op een of ander bisdomterrein. Donderdag zijn we al vroeg
vertrokken richting Dar es Salaam. Samen met de bisschop, een father en vijf Italianen (die
uiteraard geen woord Engels spreken..). Met zijn achten in een jeep gepropt en een uur of
zeven gereden. De weg viel mee, maar wat je ziet is dat er soms harder dan 120 km/uur
wordt gereden en de mensen langs de weg lopen en fietsen en het is ook nog
tweerichtingsverkeer! Dangerous!
We zijn donderdagmiddag meteen met de boot doorgegaan naar Zanzibar. Weer een of

ander adresje via de bisschop om te
logeren. Bij de nonnen. Erg
goedkoop, maar verder niet te veel
van verwachten. Maar maakt niet
uit, want heb vanmorgen voor het
eerst echt onder een (koude
uiteraard) douchestraal gestaan. Dat
was lekker zeg! Ik wordt hier wel
afgeleerd om elke dag mijn haren te
wassen...
Enfin, vrijdag hadden we de hele dag
de tijd om Zanzibar te ontdekken.
Een totaal andere wereld trouwens,
want het is er heel toeristisch
(Stonetown dan). De bisschop heeft
ons in een hele dag van alles laten
zien, echt leuk hoor! The house of
wonders, de oude slavenmarkt, een
national park met overvliegende
apen, een specerijentocht, het
strand, de winkels. Dus...flink de

toerist uitgehangen haha. En natuurlijk alle kerken bezichtigd. Ik heb in een week al meer
kruisjes gemaakt dan in mijn hele leven volgens mij. Hou ik dit drie maanden vol?? Voel me
een beetje schijnheilig...
Vanmorgen in alle vroegte weer naar Dar terug. Jeetje, voor het eerst zeeziek geweest,
oftewel...teiltje. Was gelukkig maar 2 uur met de boot.
Dadelijk gaan we weer terug, alleen hebben we nu veel meer bagage, omdat die Italianen
zich helemaal suf gekocht hebben aan spullen. Daar heb ik nog maar even mee gewacht!
Met Kazumi (die lesgeeft op de scholen over AIDS, maar ook over bijv. tandenpoetsen) heb
ik afgesproken dat zij een deel van de kindertandenborstels krijgt om uit te delen.
Maandag om 8.00 is mijn officiële start. Heb er erg veel zin in, maar ben me ook bewust van
mijn taalgebrek waar ik tegenaan zal lopen. Maar heb wel gemerkt dat de enige manier
is...gewoon doen! Nu was ik dubbel gehandicapt, omdat ik geen Swahili en geen Italiaans
spreek. Maar goed met kleine woordjes en lichaamstaal kom je een heel eind.
Even over de foto's: weet nog niet hoe ik dat het beste ga doen, maar ik heb er al wel veel!
Ook korte filmpjes. Maar dat zien jullie vast wel een keer tegemoet.
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Ik hou het even kort. Mams, nogmaals proficiat! Het was fijn om jullie allemaal even
gesproken te hebben. Zal toch wel blij zijn al ik in mijn (nu al) vertrouwde kamertje in Same
ben.
Take care everybody en tot snel!

Aan het werk
Ik besef me dat de berichtjes nu best kort op elkaar zijn, maar wilde toch mijn mail checken
en hoe kan dat zonder mijn website bij te werken?
Zaterdag hebben we de lange weg terug vanuit Dar es Salaam goed doorstaan. Allemaal
mooie stukjes om te fietsen. Als die auto's er niet gereden hadden, had er ik graag op mijn
racefiets gefietst!
Die nacht heb ik heerlijk geslapen en 'uitgeslapen' tot 8.00 uur. Had eigenlijk de zondagmis
nog wel willen aanschouwen, maar daar kon ik me even niet toe zetten. (Gek he?) Dus lekker
rustig aangedaan. Bleek dat er nog drie Italiaanse vrienden van de bisschop waren
gearriveerd, waarvan een jongen alleen was. Die zag mij dus meteen als zijn compagnon en
kleefde de rest van de ochtend aan me. Jeroen nog ontmoet, een Belg die een bedrijf heeft
en woont op de diocese, samen met vrouw en kind.
Maandag om 8.00 moest ik
bij de grote overdracht zijn
op the office van het
ziekenhuis. Toen werd er
verteld dat er verdenking
was van cholera op de
kinderafdeling, dus mr.
Sailo wilde me liever niet
daar laten beginnen. Dus na
een rondleiding begonnen
op ward 1, de
vrouwenafdeling (voor 1
week). Toen ik daar kwam,
zaten de verpleegkundigen
net wat bloed uit te werken
in potjes en losse briefjes
erbij. Dat briefje komt dan weer terug naar de afdeling met de uitslag erop geschreven.
Er staan 14 bedden, die bijna allemaal bezet zijn. Alles dicht op elkaar en bijna iedereen ligt
ook echt daadwerkelijk de hele dag in bed. De familie zorgt voor was, plas, en eten. Dus zijn
ze erg afhankelijk van familie. Maandag moest er een vrouw opgenomen worden voor
hartklachten, maar ze weigerde omdat ze geen familie had en ook geen geld. Na een briefje
getekend te hebben ging ze weer.
Verder valt het me op dat alles qua 'rapportage' in het Engels gaat, maar dat ze verder de
hele dag Swahili spreken. De ene doet meer moeite om Engels met me te spreken dan de
ander. Daardoor voelde ik me vooral de eerste dag een beetje oncomfortabel. Ik vind het
ook verschrikkelijk om te zien hoe hiërarchisch het er aan toe gaat. De attitude van de
verpleegkundigen is erg uit de hoogte. De patiënten worden dingen toegeroepen, op hun
nummer gezet en zelfs uitgelachen. Natuurlijk zijn ze er wel voor de patiënt als het echt
nodig is, maar het valt me gewoon op dat ze niet lief en zorgzaam zijn voor de patiënten.
Wat ik juist het fijne vind aan het vak.
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Verder is dit een afdeling die nog niet gerenoveerd is, dus afgebladderde verf, kapotte ruiten
en doorgezakte plafonds. Er lopen zo nu en dan wat katten binnen als ze eten ruiken. Als
iemand met ontslag gaat, blijft het beddengoed gewoon liggen. Er ligt een moeder samen
met haar kind in bed en alles is de normaalste zaak van de wereld...behalve voor mij dan!
Door de verhalen van mijn voorgangers had ik er zeker al wel een voorstelling van, maar als
je het met eigen ogen aanschouwt is het toch zeker ander koek. 's Middags nam Habiba
Maraba me mee naar een soort eethuisje vlak tegenover het ziekenhuis en bestelde van
alles voor me, terwijl ze zelf in de ramadan zit. Ik moest alles opeten en ze wilde per se
betalen. Ik kon geen pap meer zeggen...
Verder kan ik melden dat ze bezig zijn met de kantine! Ze willen er een soort
restaurantje/winkeltje in maken en zijn er nu aan het bouwen.
Verder zie ik een hoop werklieden die bezig zijn met het nieuwe operation theatre.
O, ja lachen: de ingang van de fysiotherapie ligt op zo'n steil stukje vol brokken steen, dat ik
me afvraag hoe de patiënten in hemelsnaam daar moeten komen??
Ton, ik heb al een aantal enveloppen overhandigd en ze zijn erg blij met de foto's. Iedereen
van de werkgroep krijgt de groeten.
Al met al ene hoop nieuwe ervaringen in wederom een heel andere wereld. Moet nog wel
erg wennen en heb mijn draai in het ziekenhuis nog niet helemaal gevonden (vooral door de
taalbarrière), maar heb ook nog maar twee dagen gewerkt. Na mijn eerste dag was het dus
wel fijn dat er drie brieven op me lagen te wachten op de diocese! Thanx Marjon, Gerard &
Ankie en afd 6a! Voelde toch weer een beetje dichtbij. Het bellen gaat ook goed en het
mailen ook, dus qua dat betreft kan ik altijd nog een stukje Nederland opzoeken. Fijn hoor.
Ik heb intussen weer stomend water uit de kraan (de douche nog steeds niet), dus daar ga ik
zo maar even gebruik van maken. Trouwens nog steeds erg weinig last van de muggen. In
mijn kamer heb ik er tot nu toe pas twee gezien. Het weer is nog steeds wisselend, maar niet
veel regen gehad afgelopen dagen. De zon is erg fel en dus heet, dus bewolking is zeker niet
erg!
By the way, als jullie klok verzet wordt, zit er twee uur tijdsverschil tussen NL en TZ.

Ward 3
Internet doet 't weer nadat het een tijdje plat heeft gelegen in Same.
Vrijdag was het al weer in orde, dus ik een heel verhaal typen voor drie kwartier, valt het
netwerk ineens weg!! AAAAHH. Maar nu kom ik terug en zie dat het eerste gedeelte van
mijn bericht bewaard is gebleven, dus ik ben erg happy.
Ik heb intussen al weer zoveel meegemaakt dat ik niet weet waar ik moet beginnen...
Misschien bij het begin...
Vorige week dus erg moeten wennen op ward 1, de vrouwenafdeling. De eerste dagen had
ik ook weinig te doen, het was vrij rustig. De dagen erna waren er andere collega's die wel
een woordje Engels met me wilden spreken, dus toen begon ik al een beetje mijn weg te
vinden. Toch bleef (en blijf) ik me verbazen over de onlogica, losse briefjes en geen
taakverdeling binnen de afdeling. En dan die medicijnronde! Alles in een grote bak,
onderverdeeld in kleine zakjes met onleesbare namen van de patiënten erop. Hoe vaak
zouden hier fouten gemaakt worden??
Aan het eind van de week al wat meer verpleegtechnische handelingen gedaan zoals bloed
afnemen, infuus inbrengen, blaaskatheter inbrengen (steriel? nooooit van gehoord! Zet de
bactrimel maar vast klaar..)
Het weekend brak aan en op zaterdag had ik met Habiba Mmaraba afgesproken in haar huis.
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Voor Tanzaniaanse begrippen een groot huis en met tv zelfs. Haar zoontje en moeder waren
er ook. Ik was daar om 10.30, net 2 uur mijn ontbijt achter de kiezen en ik kreeg daar al
gebakken aardappels en vlees met cola! Daarna rondgelopen en o.a. een kijkje genomen bij
Elephant Motel (het enige dure hotel hier MET warme douche). 's Middags wilde ik mijn
kleren wassen in de laundry van de nonnen, maar er was geen water. Zondag nogmaals
geprobeerd maar weer niks. Dus alleen het noodzakelijkste gedaan in mijn eigen
badkamertje, half op zijn kop in die douchebak, haha.
Er zijn momenteel ook twee Italianen hier en met een van hen had ik afgesproken om op
zondagmorgen te gaan joggen. Het was lekker bewolkt, dus ik een hemdje aan. Terwijl we
van de berg afliepen richting roadway begon de zon te schijnen en werd het heet! Dus
iedereen ons uitlachen dat wij ons zo aan het uitsloven waren. Pole pole (rustig aan) is hier
een alledaags gezegde. Moet erg wennen om alles drie versnellingen lager te doen, vooral
op het werk. Ze moeten erg om mij lachen als ik alles snel wil doen.
Maandagavond nog uit eten geweest met Kazumi, was erg gezellig en heel lekker. Als
mannen gedronken hebben hier worden ze erg vervelend en we kregen amper de kans om
met elkaar te praten omdat er steeds weer een andere kerel tussendoor kwam.
Maar goed, maandag weer aan het werk en aangezien ik het wel redelijk gezien had (eerste
indruk) op ward 1, ben ik naar ward 3 gegaan. Dit is de mannenafdeling en telt zo'n 26
bedden. Een erg grote afdeling, maar lag maar minder dan de helft vol. Maar hier had ik hele
andere soort collega's. Al iets meer systematiek (ik zeg IETS..hahaha) en erg aardig. Zowel
voor mij als voor de patiënten. Gelukkig maar, ze bestaan toch!
Wat hier ligt is heel divers: Tuberculose, malaria, brandwonden, val uit boom,
hartproblemen, gastro-enteritis, ongelukken enz. Op deze afd. heb ik een aantal keer
wondverzorging gedaan, infusen geprikt, artsenvisite, bloedafname. Verder een hoop
schoonmaak werkzaamheden, zoals vloer vegen en moppen, bedden verschonen enz.
Ik had Mmaraba gevraagd om te roepen als er een sectio zou zijn overdag en vandaag was
het zover. Voor de niet-medici: er was een keizersnee in de operatie kamer. Sowieso keek ik
mijn ogen al uit toen ik de ok zag, nu snap ik waarom dit een ontwikkelingsland is. Staat er
een prachtige ok-lamp, gebruiken ze gewoon drie tl-buizen! Daarna het pracht mogen
aanschouwen dat een kleine baby-boy geboren werd. Heb ook stukjes gefilmd (kan hier
allemaal, toestemming van de patiënt is niet nodig.) Hij ademde niet en dus ben ik mee gaan
assisteren. Voelde me helemaal in mijn element! De manier van beademen doen ze hier erg
verkeerd, dus hoop straks nog wat van mijn kennis hier kwijt te kunnen. Verder gebruiken de
chirurgen de mondmakers alleen voor hun mond en niet voor hun neus en dragen ze geen
veiligheidsbrillen. Eng hoor met zoveel AIDS om je heen. Ook ben ik nog een kijkje wezen
nemen in de tandartspraktijk en daar stond de prachtige tandartsstoel, niet in gebruik naar
mijn idee. Ik heb het nagevraagd bij Mr. Sailo en die zegt dat de stoel wel degelijk gebruikt
wordt, maar ik betwijfel het omdat de stekker niet eens in het stopcontact zat! Verder
blijken de mensen bang te zijn voor de röntgenapparatuur, zijn bang voor de straling. Ik zal
vragen of ik een keer een dagje daar mee mag lopen, want het zou erg zonde zijn van alle
moeite die het heeft gekost om die stoel hier te krijgen!
Maandag begin ik op de operation theatre voor een week. Hierna waarschijnlijk een of twee
weken maternity ward, waar ik scholing ga geven over het gebruik van de couveuse. (want
hij werkt perfect, thanx Vincent en Kees) De reden dat ik zo snel rouleer, is dat ik meer tijd
overhoud voor ward 5, de kinderafdeling. Daar wil ik de meeste tijd doorbrengen en dan kan
ik ook aan mijn project gaan werken.
Gisteren ben ik voor het eerst met de bus naar Moshi geweest, samen met Mmaraba. Nou ik
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had al wel verhalen gehoord van mijn voorgangers, maar als je het in het echt beleeft, weet
je pas wat ze bedoelden... Wat een belevenis is dat zeg! Helemaal volgepropt, vooral op de
weg terug, want iedereen had erg veel bagage bij zich. De mensen hingen half buiten en bij
elkaar op schoot. Tot overmaat van ramp moest een kind wat half boven mij hing overgeven,
maar heb net op tijd een zakje kunnen geven! Verder zitten moeders in die drukte hun kind
gewoon de borst te geven. Toen kwam er een stoel vrij, dus ik geef Mmaraba de kans om te
zitten, maar ze moest over de leuning heen klimmen om er te komen. Nou is ze klein en
stevig en met zo'n lang gewaad aan...dat duurde tien minuten eerdat ze eroverheen was. Ik
heb me helemaal kapot gelachen en iedereen moest weer lachen om mij, omdat ik weer niks
gewend ben wat dat betreft. Terug in Same nog met Brother Fupi naar de voetbaljongens
gegaan en de bal overhandigd. Vandaag spelen ze een wedstrijd.
Intussen heb ik Ritha gezien en heb vandaag een afspraak met haar en Modesta in Ritha's
huis. Vanmorgen ben ik voor het eerst naar de ochtendmis gegaan (vorige week kindermis
aanschouwd, erg leuk) en die duurde twee uur, dus dat viel mee. Had me voor de zekerheid
maar ingesteld op drie uur. De zang is erg vrolijk en het koor danst er ook nog bij. Tja en die
preken in het Swahili versta ik natuurlijk voor geen meter, maar een mooi moment om zelf
even weg te dromen in gedachten.
Het heeft hier al twee dagen ontzettend geregend en vannacht had ik het zowaar voor het
eerst koud onder mijn lakentje.
Qua gezondheid voel ik me helemaal prima, ik slaap alleen echt gigantisch veel. Als ik lig, dan
slaap ik. Ook wel lekker. Verder voel ik me lekker ontspannen, voel me totaal niet eenzaam
hier. Ik geniet van elke dag en iedere ervaring!
Ik doe de mail weg, want ben bang dat het typen anders weer voor niks is geweest!
Probeer straks ook nog wat foto's te plaatsen.

operation theatre
Na het lange wachten vorige week, deze keer snel een nieuw bericht.
Maandag ben ik begonnen in de operatiekamer. Er is een major theatre, waar ze de grote
operaties doen. Echter, dit zijn er niet veel. De meest voorkomende is de keizersnee, wat
voor mij natuurlijk wel interessant is. Maar soms is er op een dag niet eens een grote
operatie. Er wordt sowieso niks op planning gedaan, dus wachten tot er een melding komt.
Wat een verschil in vergelijking tot onze 'fabriek' he?
Alle andere grotere operaties worden gedaan in Moshi, dik 100 km verderop.
Verder is er nog een minor theatre, waar de kleine handelingen worden verricht. Wat het
meeste voorkomt is gipsen (met behulp van wc-papier, geweldig toch?), wondverzorging,
kleine hechtingen plaatsen en inwendig onderzoek bij vrouwen. Ook hiervoor is geen
planning. Mensen komen vanaf de afdeling of vanuit buitenaf en wachten geduldig op een
bankje (wat half op de helling staat) bij de ingang totdat ze aan de beurt zijn.
Ik heb soms nog wel moeite ten aanzien van de attitude van de zorgverleners naar de
patiënt. Vooral gisteren, toen er een 16-jarig meisje kwam voor inwendig onderzoek nadat
ze door drie jongens was verkracht. Hoe bruut ze haar bevelen om haar benen wijd te doen
en haar er vervolgens nog van beschuldigen dat dit vast niet zeer heeft gedaan omdat er
geen verwondingen waren. Daar moet toch echt wat meer aan gedaan worden. Miranda, ik
heb al 't een en ander op papier gezet voor 't ROC. Denk dat er veel werk te doen is.
Gisterochtend heb ik voor de tweede keer een sectio gezien, waarvan de baby in stuitpositie
lag. De moeder kreeg een ruggenprik, maar na tien minuten tilde ze zo haar benen nog op en
had ze nog gevoel, dus besloten ze haar maar algehele anesthesie te geven. Dit is echt
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geweldig om te zien hoor. Er wordt een mayo-tube half in de mond ingebracht en de
bloeddruk wordt om de tien minuten met de hand gemeten.
De operatie verliep goed en de baby is gezond en wel geboren.
Verder is het hier erg gezellig met de collega's. Magdalena is nu 34 weken zwanger en hier is
het heel normaal om tot 40 weken door te werken.. pfff. Mmaraba neemt me nog steeds
elke keer mee op rak, rondje lopen en wat drinken. Ze heeft vanaf dit weekend vakantie, dus
dan zal ik haar niet zien. Vandaag kreeg ik van haar een kanga, waarvan ik een jurk (zo'n
Jezus geval. Wilde eigenlijk een andere, maar Mmaraba had 't al geregeld) laat maken. De
naaister moest erg lachen toen ze mijn maten opnam. De centimeter haalde het net bij mijn
lengte!
Het is een meisje van 17, die momenteel een relatie heeft met die Italiaan waarmee ik vorige
week ben gaan joggen. Hij is 50 en volgens mij doet ze 't alleen voor het geld. Waar ik
overigens wel iets van begrijp als je zo'n poor life hebt.
O, ja over relatie gesproken. Ik heb echt geprobeerd om al die tijd eerlijk te blijven tegen de
fathers en de bisschop, maar momenteel ben ik toch in de leugen beland dat ik verloofd ben.
Ze leven hier echt nog 50 jaar terug in de tijd en hoe ik het ook probeer uit te leggen hoe wij
in Nederland leven, sommigen staan er echt niet voor open. Dus vooruit maar, inderdaad,
die ring is mijn verlovingsring...(eigenlijk van mam gekregen).
Ik ben gisteren gaan kijken bij de tandarts maar toen was ze er niet. Vandaag wel, maar er
waren geen patiënten. Ze vertelde me dat de oude stoel gebruikt wordt voor extracties en
de nieuwe om gaatjes te vullen. Ik heb afgesproken om morgenvroeg nog eens terug te
komen.
Er wordt momenteel echt druk gebouwd overal, dus het geld van Maria voor anderen wordt
goed besteed. De OPD, de kantine en de Ok gaan echt elke keer een stapje vooruit.
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Dit voor zover, tot de volgende keer.
Lieke en Anton, nog proficiat met jullie dochter Yzze!
Kwaherini,

Maternity ward
Na een mis van ruim drie uur, ben ik blij dat ik weer even lekker mijn hart kan luchten op het
internet!
Vorig weekend was een extra lang, omdat zondag het einde van de Ramadan was en
daardoor waren zondag en maandag nationale feestdag. Omdat Mmaraba moslim is, moest
ik dit natuurlijk met haar komen vieren. Daarna zijn we naar haar zus gegaan, die een
gehandicapt kind heeft. Ze is negentien, maar lijkt wel zes. Erg ondervoed en ze wordt de
hele dag binnengehouden, zoals alle gehandicapten hier.
Sister Theresa heeft zes jaar voor Het Lilliane Fonds in Kenia gewerkt en die doen echt
fantastisch werk. Dus bij deze nog meer respect voor de kinderartsen die tijdens hun
jubileum al hun ontvangen geld aan deze stichting hebben geschonken.
Tijdens de mis vorige week werd John, een Amerikaan die ook op de diocese verblijft, niet
lekker. Heb hem samen met de nonnen naar een dispensary gebracht. Hij bleek iets verkeerd
te hebben gedaan met zijn bilspier en kon niet meer lopen. Ik hem opgetild samen met de
pastoor, haha, vanaf nu ben ik de sterke pleeg!
Maandag heb ik de halve ochtend in de keuken van de diocese gestaan  (heet met zo'n hout-
oven-fornuis!) om pizza's te bakken. Ze waren erg goed gelukt en iedereen at ze met smaak.
African pizza!
Dinsdag begonnen op maternity ward. Deze afdeling is al gerenoveerd en het verschil kun je
wel merken, vooral de vloeren, plafonds en muren. Er zijn zelfs twee badkamers binnen de
afdeling. (de andere toiletten en wasgelegenheid zijn allemaal buiten). De afdeling bestaat
het twee zalen, een voor zwangeren (erg druk! soms twee vrouwen in een bed) en een voor
kraamvrouwen. Dan is er nog een klein hokje met twee bedden met plastic zeiltjes erover en
dat is de verloskamer. De eerste dag ben ik nog een keer mee geweest met een sectio, dit
keer spinale anesthesie. Alles prima gegaan, alleen was de moeder erg angstig.
De volgende dag ben ik de hele dag in de weer geweest voor John, omdat zijn pijn erger
werd. Er moest een arts geregeld worden die bij hem kon komen, omdat hij niet kon lopen.
Nou en dan ben je dus in Afrika! Alles wordt viavia geregeld en vervolgens ben je een halve
dag verder. Maar goed, heb hem mijn brufen tabletten gegeven en nu gaat het al een stuk
beter. Ik was nog net op tijd terug die dag om een bevalling te zien. Ging allemaal erg vlot en
natuurlijk.
De baby’s liggen bij hun moeders in 1 bed, zijn gewikkeld in een kanga (doek) en dragen
geen luiers. Alle borstvoeding lijkt hier te lukken en van tepelkloven hebben ze volgens mij
nog nooit gehoord. En flesvoeding bestaat gewoonweg niet. Waanzin als je dan alle soorten
bij ons ziet!
Verder zijn de vrouwen wel bezig met geboorteplanning. Ze zijn er zich van bewust, dat als
ze minder kinderen hebben, dat ze deze dan een betere toekomst kunnen bieden. Vooral
wat betreft onderwijs. De pil bestaat hier niet en er is grote vraag naar. Misschien kan
iemand iets regelen bij organon ofzo?? Ik heb al twee privé-bestellingen van een arts en
verpleegkundige!
De verpleegkundigen van maternity ward zijn erg aardig en gezellig, althans tegen mij.
Misschien praat ik er te veel over, maar wederom is de attitude van verpleegkundige naar
patiënt ook hier weer een groot sruikelpunt. Hier houden sommigen zelfs hun handjes niet
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thuis, wat mij weer veel frustratie geeft. Dit is een van de weinige dingen hier waarmee ik
moeilijk kan omgaan.
Vrijdagochtend kwam de mededeling dat er een prematuur was geboren van 6 maanden en
1000 gram. Deze lag vervolgens in een half natte kanga, voelde hartstikke koud, maar op het
idee om hem zolang in de couveuse te leggen waren ze niet gekomen. Dat heb ik toen dus
maar snel gedaan. Aangezien er hier geen zuurstof, monitoring en goede parenterale
voeding is, moest deze baby overgeplaatst worden naar Moshi. Ik denk dat mijn
zuurstofproject zich niet gaat beperken tot de kinderafdeling, maar ook zeker nodig is voor
maternity. Zelfs op de verloskamer hebben ze geen zuurstof!
Vrijdag ben ik verder de hele dag op pad geweest met Modesta, langs alle dispensaries van
district Same. Verpleegkundig gezien stelde het niks voor, want het was alleen wat spullen
brengen en ophalen. Maar de rit was geweldig! We gingen hoog de bergen in, alleen maar
hobbelige zand-met-keien-en gaten-wegen! Een paar blauwe plekken en spierpijn later, heb
ik erg genoten van de natuur, die daar veel groener en kleurrijker is. Op de terugweg begon
het te regenen, waardoor de weg 1 grote modderpoel werd. We zijn een keer flink geslipt,
maar ik ben toch weer heelhuids thuisgebracht. 's Middags geluncht: ugali (warme meelbal)
met groente en zonder bestek! Ben ik blij dat ik inmiddels met mijn handen heb leren eten!
Gisteren ben ik in mijn eentje naar Moshi gegaan met de bus. Op de heenweg moest ik staan
tussen al die zweterige mensen die bovendien nog nooit van deodorant hebben gehoord.
Werd er wel een beetje onpasselijk van. Toch kan ik hier veel meer hebben dan in
Nederland.
Ik wordt veel aangesproken door jonge mensen die Engels spreken en heel graag naar
Europa zouden willen. Iedereen wil mijn telefoonnummer, of in ieder geval contact, om zo
maar een connectie met het voor hen geweldige Europa te hebben.
In Moshi wat geshopt en geluncht en wilde op tijd weer terug gaan, omdat het vorige keer
zo druk was. Dus ik zat om 14.30 in de bus, maar die reed pas om 15.45 weg! Gelukkig had ik
een plekje bij het raam. Achter mij zat een jongen die een hele lelijke hoest had en ziek was.
Met het tuberculoseverhaal in mijn hoofd, heb ik maar geprobeerd zo dicht mogelijk bij het
raam de frisse lucht van buiten in te ademen...
Het weer is nog steeds wisselend zonnig en regen maar wel continu warm. Vandaag is de
zon erg heet. Fout dus om een zwart T-shirt aan te doen. Al doende leert men, toch?
Volgende week blijf ik nog een week op maternity, omdat ik deze week eigenlijk maar twee
dagen daar gewerkt heb.
O ja, ben trouwens nog bij de tandarts geweest. 's Ochtends is het wel erg druk, maar vooral
extracties. Ze gebruiken dus bijna de hele tijd de oude tandartsstoel.
De tandarts is wel erg aardig voor de patiënten en heel geduldig. Aan voorlichting wordt hier
niet veel gedaan. De mensen komen pas als het te laat is. Dus hier is ook nog wel werk aan
de winkel hoor.
Helaas heeft Bram momenteel problemen met zijn knie, dus hebben we besloten om de
Kilimanjaro-beklimming af te lasten. Erg jammer, maar het risico dat we halverwege terug
moeten, wordt wel erg groot en dat zou zonde zijn voor zo'n smak geld. Daar kunnen we een
hoop andere leuke dingen voor doen!
Hij komt 10 december, dus duurt ook al niet meer zo lang! De tijd vliegt hier sowieso toch al
voorbij!
Ook de tijd hier in dit internetcafé, dus ga gauw afsluiten en kijken of ze nog wat eten voor
mij bewaard hebben voor lunch.
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Iedereen veel liefs van mij en wederom bedankt voor jullie berichtjes! Doet me goed!
Tutaonana!

Zuurstof op maternity
Hamjambo?
Hopelijk alles goed met jullie? Aan alle berichten en sms'jes te lezen wel!
Met mij ook nog steeds. Deze week heb ik weer op maternity gewerkt.
Toen ik maandag aankwam, hoorde ik dat de prematuur al was overleden nog voordat ze
overgeplaatst kon worden. Vervolgens hoorde ik een stotend gekreun in de verloskamer.
Daar lag een baby, die echt lag te lijden. Intrekkingen en neusvleugelen en blauwe lipjes. Op
mijn vraag hoe ze deze baby wilden helpen, wist niemand een antwoord. Dus ben ik het een
en ander gaan regelen. Er zijn een aantal zuurstofcilinders die beschikbaar zijn voor
operation theatre. Een ervan kon ik meekrijgen. Het probleem was echter de flowmeter,
maar gelukkig hebben we er nog een kunnen vinden. Daarna ben ik wat spullen gaan halen
die ik meegenomen had vanuit Nederland, zoals zuurstofslangen, ballonnen en maskers.
Daarna een zelfgemaakte luchtbevochtiger gemaakt en alles aangesloten. Ja, je moet hier
wel creatief wezen, maar...het werkte! Dus het kind zuurstof gegeven, ze kleurde vrij snel bij
en ook begon ze na een tijdje hard te huilen. Toen de arts dat zag was hij erg
enthousiast...maar waarom komen ze er zelf niet op?? Helaas hoorde ik daarna dat die baby
(waarvan ik dacht dat ze net geboren was) al 24 uur daar had liggen lijden. Dus waarschijnlijk
al een hoop hersenbeschadiging door tekort aan zuurstof... De volgende dag hoorde ik dat
het kind (nadat de zuurstof cilinder leeg was en ze geen nieuwe gehaald hebben..) alsnog is
overleden. Meteen ben ik toen begonnen met het opzetten van een stukje scholing over het
gebruik van de couveuse en het gebruik van zuurstof. Ik moest er zelf behoorlijk achteraan
gaan, maar heb nu twee verpleegkundigen (praktisch) kunnen scholen. Het blijkt dat deze
helemaal van niks weten, dus moet echt van de grond af aan beginnen. Maar vind het
ontzettend leuk om te doen! De eerste stappen zijn dus gezet, maar er is nog veel werk aan
de winkel!
Verder heb ik met dr. Urassa afgesproken dat de zuurstofcilinder een vaste plek krijgt op
maternity ward. Hij gaat voor me navragen waar we nog meer flowmeters kunnen kopen en
verder nog vijf cilinders aan kunnen schaffen. Hij is erg behulpzaam om me te helpen. Al met
al loopt het hele project heel natuurlijk, het kwam zo op mijn pad op het juiste moment. Wel
heb ik in de gaten dat je zelf heel alert moet zij op afspraken die men met je maakt, omdat
ze die de helft van de tijd niet nakomen. Ik sta dus erg op mijn strepen. Weet al een beetje
hoe te handelen in deze opmerkelijke cultuur.
Eigenlijk wilde ik vandaag een werkinstructie maken voor maternity, maar ik wacht nog op
materiaal via de mail vanuit TweeSteden. Dus ik maak vast een begin en dan moet ik het
volgende week maar afmaken. Dat voor zover voor het medisch verhaal.
Verder deze week vrij rustig aan gedaan. Doordat het op de ward vrij druk is, eet en drink ik
vaak niks tot 14.30. Dan met lunch time heb ik honger als een paard en daarna ben ik soms
echt wel erg moe. Dus soms pik ik 's middags een siësta mee. Verder ga ik elke avond een
uurtje Swahili leren met John, het vordert gestaag.
Deze afgelopen twee weken is het echt een ramp met water. De kraan staat bijna continu
droog. Dus brengen 'the girls' me vaak een emmer water vanuit het huis van de bisschop
(daar is natuurlijk wel water...gggrrr), zodat ik in ieder geval toch iets heb.
Wel raar, want het heeft de afgelopen dagen zo ontzettend veel geregend 's nachts. Ik ga
voortaan 's nachts wat emmers buiten zetten om regenwater op te vangen! Als je het niet
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hebt, zie je pas wat je mist. Voor ons in Nederland zo iets vanzelfsprekends!
Verder qua gezondheid nog steeds alles prima gelukkig. Al was ik gisteren zo aan het zweten
's avonds dat ik er bijna aan ging twijfelen of ik koorts had. Maar het was gewoon de
luchtvochtigheid!
Vanmiddag ben ik uitgenodigd bij Modesta en haar familie. Haar man werkt ook in het
ziekenhuis als arts en is erg aardig. Ik denk dat ik ze vanavond eens lekker mee uit eten
neem.
Antoine en Lonneke, proficiat met jullie dochter! Ze heeft dus op 6B gelegen, nou daar was
ze zeker in goede handen!
Voor zover deze keer. Allemaal veel groeten vanuit Same.

Ward 5: pediatrics!
Maandag was het dan eindelijk
zover dat ik op de kinderafdeling zou
gaan werken. Toen ik daar
aankwam, was het niet heel erg
druk. Er staan 18 bedden, waarvan
de helft gevuld was. Bij de
patiëntenoverdracht pakte sister
Kihoko het roundbook en schreef
zowaar alles op. Daarna legde ze de
dossiers op bedvolgorde voor de
doktersronde...ik wist niet wat ik
meemaakte, hier zat systematiek in!
Ik kon haar wel kussen!
Ook de collega's waren erg aardig, niet alleen tegen mij, maar ook tegen de kindjes. Ik
voelde me meteen op mijn plek, ook omdat dit toch echt mijn specialisme is. Fijn gevoel!
Er liggen hier kinderen van 0-10 jaar. De meesten hebben malaria, pneumonie, gastro-
enteritis of fracturen. Als er twee uit hetzelfde gezin komen, dan worden ze in hetzelfde bed
gelegd. Er zijn geen kinderbedjes, aangezien de moeder bij hen in bed slaapt gedurende de
nacht.
Ze hebben hier geen baby-venflons, maar kleine vleugelnaaldjes, die dan vervolgens als
infuus gebruikt worden. Je kunt je voorstellen als het kind een rare beweging maakt, dat de
naald door de ader heen prikt. De meeste infuusjes worden in het hoofdje geprikt, wat
totaal nieuw is voor mij.
Ik heb zitten twijfelen of ik het volgende verhaal wel of niet moet opschrijven, maar heb
besloten van wel. Omdat het nou eenmaal de harde werkelijkheid is en het op mij veel
indruk achtergelaten heeft.
Toen ik maandag begon, lag er een meisje van 5 maanden oud met malaria en ernstige
pneumonie. Ze had een kleur waar je akelig van werd (erg vaal), maar dronk nog goed aan
de borst. Ze huilde en jengelde veel. Dit kind voelde zich totaal niet lekker. De volgende dag
huilde ze al niet meer, maar was ze alleen nog maar bezig met ademhalen. Ze kreunde enkel
en alleen nog maar. Ik merkte dat de ernst van de situatie wel ingezien werd, want er
kwamen verschillende artsen naar haar kijken. Dan werd er weer wat veranderd in de
medicatie of ze kreeg een bloedtransfusie, maar uiteindelijk werd ze niet echt geholpen. Ik
zat ermee in mijn maag waarom dit kind niet overgeplaatst werd, maar hierop kreeg ik geen
duidelijk antwoord toen ik erom vroeg. Die dinsdagnacht heb ik voor het eerst over mijn
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werk gedroomd en wel dat dit meisje stierf. Ik was dus enigszins verbaasd toen ik de
volgende morgen op de overdracht hoorde dat ze nog leefde. Maar toen ik op de ward
aankwam, zag ze er verschrikkelijk uit. Ze draaide alleen nog maar met haar ogen en maakte
geen enkel geluid. Ik kon dit echt niet aanzien en heb alsnog geprobeerd om zuurstof te
regelen, maar alle cilinders waren leeg en de laatste stond in de OK. Ik heb haar de hele tijd
lopen observeren, en die hulpeloze moeder die maar met haar op schoot zat, daar had ik
zo'n medelijden mee. Ik voelde me zo machteloos, was dit kind maar op mijn eigen afdeling
in NL, waar alle spullen voorradig zijn! Uiteindelijk zag ik haar gaspen, maar niemand leek
hier attentie aan te geven, zelfs moeder niet. Dit kind ging hier onder mijn ogen dood! Dus ik
naar de nurse officer, maar niemand die iets zei. Er moest eerst een dokter komen. Toch had
moeder later wel in de gaten dat er iets was en vroeg wat in het Swahili aan de
verpleegkundigen, die antwoordden dat de dokter zo zou komen. Toen richtte ze zich met
haar laatste wanhoop naar mij en vroeg: Sister Lucy, do you think that my daugther is dead?
Hoe kan ik een moeder nou een eerlijk antwoord ontnemen? Dus heb ik haar gezegd dat ik
dacht van wel. En dat die rare ademteugen waarschijnlijk haar laatste waren geweest.
Daarop rende ze huilend weg. Jeetje, daar zat ik dan met een enorme brok in mijn keel, het
liefste had ik met haar mee gejankt. Ik heb me gauw op iets anders gericht, want emotie
tonen is hier uit den boze. Telkens hoorde ik die laatste zin door mijn hoofd spoken.
Tegelijkertijd voelde ik ook woede: dit kind had niet hoeven sterven, waarom hebben ze
haar niet de maximale hulp geboden?
Gelukkig was het bijna einde werktijd en toen ik thuiskwam heb effe een potje gebruld om
de hele situatie. Dit was de eerste keer dat ik het even niet kon relativeren. Toch maakte het
me uiteindelijk nog sterker om het hele zuurstofproject tot een goed einde te brengen.
Omdat het me nog steeds dwarszat, heb ik de volgende dag toch aan sister Kihoko gevraagd
waarom ze dit kind niet hadden overgeplaatst. Toen verklapte ze me een geheim: er was
bloedonderzoek bij de moeder gedaan toen haar dochter zo ziek werd (omdat het eerste
kind ook al was gestorven) en toen bleek ze AIDS positief te zijn! GVD! Had me dat eerder
verteld! Maar het moest stilgehouden worden, omdat moeder het zelf nog niet wist en die
zou een dezer dagen een speciaal gesprek krijgen. Op de een of andere manier viel er iets
van mijn schouders. Natuurlijk had dit kind wel onnodig geleden, maar helemaal kunnen
redden hadden we het natuurlijk niet. Vandaar dat ze niet overgeplaatst was! En het trieste
van alles is dat ze op Wereld AIDS dag (1 dec) is gestorven...
Maar het zuurstofproject ging ondertussen gewoon door. Dr Urassa helpt me heel gewillig
om dit project te laten slagen. Vrijdag gingen we naar Arusha om een bestelling op te halen:
flowmeters (220 euro per stuk!!), neusbrilletjes, bloeddrukapparaat voor kinderen,
saturatiemeter, uitzuigapparatuur. Van dit alles wat we besteld hadden stond er niks, maar
dan ook niks klaar! Die eigenaar heeft toen nog snel de spullen uit Nairobi laten komen,
maar die zouden nooit meer dezelfde dag aankomen. We zijn ergens anders op zoek gegaan
naar zuurstof cilinders, maar die kun je niet kopen. Je moet ze als het ware huren en dan
laten vullen. Maar goed, dat hopen we in Moshi te gaan regelen. Die eigenaar van de winkel
beloofde ons om de spullen de volgende dag in Same Hospital te bezorgen. Dus ik gisteren
de hele dag zitten wachten...niets! Je kunt hier dus echt niet van de mensen op aan! Toch
heeft hij gisteren naar dr. Urassa gebeld dat het vandaag, zondagochtend, zou komen.
Inmiddels is het net middag en heb nog geen telefoontje gehad. Dus als hij niet gauw met
een oplossing komt, dan ga ik naar een andere leverancier. Ja, this is Africa!
Al met al gaat het me een hele flinke smak geld kosten, dus ik ben echt zo blij met al het
gesponsorde geld. Heeeel erg bedankt, ik zie nu pas hoe goed ik het kan gebruiken. De
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kinderen hebben het zo hard nodig..
Ik wilde eigenlijk nog wat algemene dingetjes schrijven en nog antwoorden geven op
sommige vragen van jullie, maar dat doe ik de volgende keer, want het is wel een erg lang
verhaal geworden.

Habari za jioni?
Nou, daar ben ik dan
weer. Het zat niet mee,
eerst lag waarbenjij.nu er
af en toen was er geen
internet, maaaar geduld
wordt beloond, zelfs in
Afrika!
Om maar even te
beginnen met de
(zuurstof)
benodigdheden: Na vijf
beloftes vanuit Arusha
waren de spullen vorige
week dinsdag nog steeds
niet gearriveerd. Toen
heb ik even echt op mijn

strepen gestaan en die vent een sms gestuurd dat als ze de volgende dag niet in Same
zouden zijn, dat ik dan een andere leverancier zou zoeken. En warempel wordt woensdag
alles netjes afgeleverd! Vier flowmeters, vier neusbrilletjes, twee bloeddrukmeters voor
kinderen, baby venflons en een uitzuigapparaat. Het zag er allemaal netjes uit, maar
aangezien ik nu niemand meer vertrouw, wilde ik eerst zien of het uitzuigapparaat werkte.
Dr Urassa zei dat hij het al had uitgeprobeerd en dat het prima werkte. Dus ik stop de
stekker in het stopcontact en probeer de zuigkracht te reguleren, begint dat ding ineens te
roken! Ik dacht eerst nog dat het stof was, maar toen ik de brandlucht rook besefte ik dat dit
ding helemaal aan het wegschroeien was! Was blijkbaar een Amerikaans model waar ze een
Afrikaanse stekker op hadden gezet en dus veel te veel stroom kreeg! Tot overmaat van
ramp liet de leverancier toen ook nog de uitzuigpot uit zijn handen vallen waardoor deze
gescheurd was. Dus ik heb gezegd dat hij die weer mooi mee naar Arusha terug kon nemen.
Hij heeft een nieuwe (goede) beloofd. Al met al kostte het me ongeveer 1000 Euro, maar
heb expres nog niet alles betaald, dan heb ik meer zekerheid dat ze terugkomen (Al weet je
dat hier nooit haha).
Goed, de flowmeters waren er nu en de maskers, ballonnen en slangen had ik vanuit
Nederland meegenomen. Maar nu nog de zuurstof. Dus gisteren, toen ze de lege cilinders
gingen bijvullen in Moshi, mocht ik mee om te kijken of in Moshi nog iets te halen viel (in
Arusha namelijk niet). Daar besefte ik pas hoe groot het probleem hier is in bevoorrading
van zuurstofcilinders. Ik dacht dat het een probleem was van het ziekenhuis, maar het blijkt
een landelijk probleem te zijn. Voor de vier lege cilinders die we brachten, kregen we maar
één volle in de plaats terug (meer was er gewoonweg niet en ze vullen ze niet ter plekke,
maar in Dar es Salaam). Daarna naar een ander winkeltje om te kijken of we nog extra
nieuwe aan konden schaffen. Ook dit bleek erg moeilijk. In plaats van vijf kleintjes heb ik nu
drie grote besteld. Een kon ik er direct meenemen en de andere twee komen vrijdag of
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volgende week. Ik had eigenlijk ook al niet meer durven hopen dat het in 1 keer geregeld zou
kunnen worden... Dus het motto nu is: beter iets dan niets!
Vandaag heb ik de kleine cilinder op pediatrics geïnstalleerd en aangesloten met de nieuwe
flowmeter en het werkt perfect!
De maskers, ballonnen en slangen zijn verdeeld over 3 afdelingen en de rest wordt opslag.
Dan kan ik nu gaan beginnen met de scholing. Graag zou ik nog een saturatiemeter
aanschaffen, maar die zijn erg moeilijk verkrijgbaar (of alleen van die hele grote).
Verder ben ik gewoon lekker aan het werk geweest op de afdeling, geen heftige dingen meer
meegemaakt. Alles gaat zijn gangetje.
Vorige week maandag werd ik 's nachts wakker geroepen omdat er een gast gearriveerd
was. Even, één moment, dacht ik dat Bram als verrassing eerder was gekomen. (wat
helemaal niet kon, omdat ik hem 's middags nog aan de telefoon had gehad..) Het bleek Kim
te zijn, ook een meid uit Nederland die hier voor een half jaar gaat verblijven. . Op
donderdag de 9de (vrije dag ivm Independence Day) werden Kim en ik uitgenodigd om naar
Chanjale te gaan met de bisschop. Daar was feest voor de studenten van de Semanary
School. Ook bleek de bisschop jarig te zijn! Het begon met een drie (!) uur durende mis,
waarbij de bisschop helemaal in zijn tenue was, inclusief mijter en staf. Ik heb me stiekem
kapot gelachen om het feit dat we zo toch een beetje sinterklaas vierden, vooral toen
'zwarte Piet' de staf aannam!
Daarna was het lunch voor alle studenten en hun familie die allemaal op bankjes om een ere
tafel heen zaten. Worden wij gewenkt dat we aan die ere tafel moeten komen zitten tussen
de Fathers en de bisschop. Nou, ik voelde me behoorlijk opgelaten, vooral omdat iedereen
keek omdat wij als eerste eten kregen. Maar uiteindelijk ging de rest ook eten en was het
eigenlijk heel gezellig. Er werden allerlei dansjes en opvoeringen gedaan. Uiteindelijk waren
we pas om 20.00 uur thuis Volgende keer meer.

Bram
De volgende dag werd ik met auto en privé chauffeur naar Kilimanjaro Airport gereden om
Bram op te halen. Het vliegtuig was keurig op tijd en de koffer was er ook. Het was nog wel
een verrassing waar hij afgezet zou worden, want ik had niet meer gevraagd of hij wel bij mij
mocht slapen (bang om 'nee' te krijgen). Maar we werden voor mijn guesthouse afgezet. Ik
zag dat ze een andere kamer klaargemaakt hadden, maar net gedaan of we gek waren. Tot
nu toe is er nog geen woord over gesproken terwijl iedereen nu wel weet dat we de kamer
delen. Toch wel handig soms, dat ze niet direct zijn!
Die avond nog alle brieven, pakjes (behalve de kerstcadeautjes) en attenties opengemaakt.
Echt hartstikke bedankt allemaal!! Lief dat iedereen zo meeleeft. Het leek wel of de helft van
Bram zijn bagage uit cadeautjes bestond! Mijn...uh onze kamer staat nu helemaal
volgestouwd en daar moest ik best even aan wennen. Het viel Bram zelfs op dat ik zo netjes
was geworden (aangezien ik thuis alles laat slingeren). Ik heb het weekend lekker op het
gemak de omgeving kunnen laten zien en vanaf maandag heeft hij zichzelf vermaakt, terwijl
ik aan het werken was. Volgende week heb ik vrij gevraagd en gaan we naar Arusha en
Ngorongoro krater (national park). Ik merk dat ik dat ook wel lekker vind, omdat ik tot nu toe
best druk bezig ben geweest. Even een weekje voor ons.
Na een hele week van regen, is het nu weer heet en zonnig. Dat vind ik toch fijner, want die
tropische regenbuien kunnen er wat van!
Allemaal veel groetjes, dit keer ook van Bram. Tot de volgende keer.
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Safari
Vorige week vrijdag mocht ik weer mee naar Moshi met de ambulance, want er was een
overplaatsing. Tegelijk zou ik dan de andere zuurstofflessen op kunnen gaan halen.
Aangezien het al ver in ochtend was, vroeg ik of Bram ook mee mocht. Geen probleem. Met
mama Msoffe en nog een dokter erbij. En dan nog de patiënt en een familielid...lekker met
z'n allen in de ambulance gepropt, haha. Toen we de patiënt hadden overgeplaatst, was de
zuurstofleverancier net dicht voor middagpauze. Dus ik stel voor of wij ook even gaan
lunchen. Nee hoor, eerst moesten er allerlei privé kerstinkopen worden gedaan, allemaal
onder werktijd! Dat kan hier allemaal hoor. Daarna op het gemak geluncht en toen terug
naar die winkel. Daar bleek dat ze één  van de twee cilinders hadden weggegeven aan
iemand anders...grrrr. Das echt zakendoen hier he?
Maar goed, ik heb één cilinder kunnen afrekenen en meenemen en vier sleutels om de
cilinders te openen. Want dat was tot nu toe ook een ramp (een veel te grote sleutel en dan
maar rammen). Uiteindelijk waren we pas om 19.00 thuis. Bram heeft nu ook ervaren hoer
het zakendoen hier gaat en kan er maar niet over uit. We moeten er samen wel om lachen.
Hoeveel hulp je ook geeft, dit blijft volgens mij altijd een ontwikkelingsland met deze
mentaliteit.
Deze week had ik vrij genomen omdat de bisschop had gezegd dat hij ons mee zou nemen
naar Ngorongoro. Maar aangezien ik hem niet meer gezien had en hij het erg druk heeft
voor kerst (en we eigenlijk ook liever met zijn tweetjes wilden zijn), besloten we zaterdag om
gewoon samen te gaan. Dus de bus naar Arusha gepakt. Daar aangekomen van alle kanten
gestalkt door mensen die je een safari willen aanpraten of spullen willen verkopen. Bij het
eerste hotel dat we zagen, vluchtten we naar binnen. Dat bleek ook nog een mid-class hotel
te zijn voor niet te veel geld (ong. 25 euro incl. ontbijt). En een WARME douche...aah dat was
lekker zeg. De eerste goede douche in twee maanden!
Zaterdag en zondag hebben we in Arusha doorgebracht en ik heb me verbaasd over alle
spullen die daar verkrijgbaar zijn en hoe lekker je er kunt eten. Maandagochtend zijn we op
zoek gegaan naar een touroperator en binnen een uur was het geregeld. We kregen een
driedaagse safari in een landcruiser inclusief gids en kok, zonder medepassagiers. Meteen op
pad gegaan. De eerste dag zijn we naar Lake Manyara gegaan, wat prachtig was! Een stuk
bos en een groot stuk open vlakte en ontzettend veel beesten. Op een gegeven moment
kwamen we op een vlakte die er heel futuristisch uitzag, maar het bleek dat 'El Ninjo' hier
een aantal jaar geleden een heel stuk van het park verwoest heeft. Vele dieren en foto's
later gingen we terug naar Mto Wa Mbu, waar we overnachtten in een lodge. De volgende
dag naar Ngorogoro krater. Dit is een van het dichtbevolkste dierengebied, omdat het in de
krater altijd water bevat en het dus veel beesten aantrekt. Ook dit was prachtig, maar weer
heel anders. Dit was meer 1 grote vlakte en overal zag je de kraterranden. Hier zagen we
voor het eerst leeuwen en hebben zelfs een paring aanschouwd (30 sec. om wel te
verstaan..) In het park zelf hebben we geluncht, maar wel in de auto, omdat anders de
vogels het zouden grijpen. 's Avond weer overnacht in de lodge en de volgende dag op de
terugweg naar Tarangire park. Na twee parken dachten we het wel gezien te hebben, maar
ook deze was weer heel anders. Prachtige natuur en we hebben hier olifanten van echt
heeeeel dichtbij gezien. Op een gegeven moment stonden een vrouwtje en baby olifant nog
maar twee meter van ons af en keken ons recht aan...pff scary hoor. Van de gids mochten
we niet meer praten, omdat een moederolifant nogal agressief kan zijn. Maar was erg
indrukwekkend en we zijn er heelhuids vandaan gekomen. Ook zagen we nog twee olifanten
poedelen in een waterplas, superleuk gezicht!
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's Middags zijn we teruggereden naar Arusha en toen werd ik gebeld door die man van de
winkel, waar ik nog een uitzuigmachine van tegoed had. De machine stond voor me klaar,
kwam dat goed uit! Dus ik daar langs die winkel, bleek het weer een Amerikaans model te
zijn die dus een andere stekker heeft en werkt op 110 volt. Maar de eigenaar beloofde me
dat de volgende morgen de goede stekker erop zou zitten en dat ik 'm om 9.00 mee kon
nemen. Maar ja, was al niet slim van me om hem te vertrouwen. Want de volgende dag was
hij er niet en toen ik naar de machine vroeg, bleek nog steeds dezelfde stekker erop te
zitten. Toen had ik het echt helemaal met die vent gehad. Ze zeiden dat het een uur zou
duren om die stekker erop te zetten, maar ik zei dat we weg moesten en dat ze hem maar
naar Same moesten brengen. Toen ze zeiden dat het dan in het nieuwe jaar zou worden,
antwoordde ik dat de hele deal dan niet door ging. En toen werd er ineens geopperd om
hem de volgende dag te brengen. Wat je al niet voor elkaar krijgt als je op je strepen staat
hier! Ik baalde wel hoor, want verwachtte eigenlijk al niks, maar goed. Wij in de bus gestapt
richting Moshi/Same, wil die jongen ons ook nog eens 3 keer zoveel laten betalen. Nou, na
die teleurstelling in de winkel, kon ik dit er even niet meer bij hebben! Dus ik een hoop
stennis staan maken en we wilden eigenlijk net weer uitstappen en toen werd de prijs ineens
drastisch verlaagd. Ik had het helemaal gehad met Arusha en had echt weer zin om naar het
gemoedelijke Same terug te gaan. Halverwege stopte de bus. Eénderde van de mensen
moest in een kleiner busje, omdat we anders niet door de 'weeg controle' zouden komen.
Na de goedgekeurde weeg controle, gingen al de mensen er (om de hoek van de
controle!)weer in. En daarna begon de chauffeur hard te rijden! We haalden alle
personenauto’s in, ik denk dat we wel harder dan 110 km/uur gingen! En dat in een
overbeladen bus! Bij elke bocht leek het of we om zouden klappen. Pfoe, het was voor het
eerst dat Bram en ik elkaar aankeken van: hopelijk komen we hier levend uit. We waren wel
snel in Same (gek he?) en we waren echt blij dat we er heelhuids waren.
Vandaag alle kleren gewassen en net toen we naar beneden liepen, kwam ik die man tegen
uit Arusha. En hij had de uitzuigmachine bij zich! En hij deed 't nog ook! Dus ik was blij en die
vent leek nog blijer, omdat ik eindelijk een keer niet aan het zeuren was, haha! Hij heeft me
wel honderd keer bedankt. Wel wilde hij nog 50 Euro extra vragen voor het ombouwen van
de machine, maar ik heb gezegd dat hij daarnaar kon fluiten. Na alle tegenslagen vond ik het
wel goed zo en hij stemde er ook meteen mee in.
Dus nu zit ik hier, het is hier erg heet en vanavond is het kerst avond. We zijn expres voor
kerst teruggekomen, omdat we het toch wel in Same mee wilden maken. Vanavond gaan we
naar de avondmis, die gehouden wordt door the Bisschop himself. En morgen skippen we de
ochtendmis.
Van alle kindercadeautjes die ik van iedereen geschonken heb gekregen, hebben Bram en ik
net pakketjes zitten maken om ze aan de kinderen te geven voor kerst. Op de een of andere
manier was het erg ongeplaatst om het 'zomaar' te geven op de afdeling. Ik kan het niet
goed uitleggen, maar het is een gevoel. Maar nu met kerst kan het zeker, dus is een mooie
gelegenheid. Ik hoorde net dat het ramvol ligt, 23 kinderen.
Morgen na de artsenvisite nog even inventariseren hoeveel kinderen er overblijven. En de
bisschop heeft plannen om ons mee te nemen de bergen in (ik hoop niet om alle missen bij
te wonen...), dus we zien wel hoe kerst 2004 gaat verlopen. In ieder geval heel anders dan
anders...
Natuurlijk wensen ik en Bram iedereen hele fijne en vredige (hoor mij) kerstdagen toe en de
beste wensen voor het nieuwe jaar!!
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Kerstmis in Same
Vanuit een heet en zonnig (en stoffig) Same. Nou, het was wel even een andere kerst dan
anders...! Allereerst begon het vrijdagochtend al doordat ik wakker werd van het luid geloei
van een koe, die vlak bij ons huisje werd geslacht.. Ondanks dat het er erg smerig uitzag
(alles met de hand, buiten op de stoep met veeeeel vliegen) kon ik het niet laten om wat
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foto's van te maken van ons aankomend kerstdiner! Dus bij deze!
Die avond hadden we (hoe toevallig!) runsvleessoep en die was echt smerig. We hebben 'm
echt met tegenzin weg zitten werken. De bisschop vond het heerlijk en nam twee
koppen...smaken verschillen!
Vrijdagavond, vlak voordat we naar de nachtmis zouden gaan, viel mijn lens uit mijn oog.
Toen Kim hem voor mij terugvond op de grond, was hij in twee stukken...balen! Dus met de
bril op naar de nachtmis. Deze werd gehouden door een father en de bisschop, weer
compleet in zijn sinterklaaspak. De mis was eigenlijk best wel leuk, met dansende meisjes, en
duurde 'maar' twee uur.
De volgende dag hebben we de ochtendmis aan ons voorbij laten gaan en ons tegoed
gedaan aan een lekker kerstontbijt (brood, omelet, worstjes, local cake, Indiase hapjes, taart,
mango). Toch wel raar om te bevatten dat het echt kerstmis is in die hitte. Het was rond de
34 graden!
Daarna hebben Bram en ik de cadeau-pakketjes afgemaakt voor de kinderen in het
ziekenhuis. Er lagen er meer dan verwacht, dus alle spullen mooi op kunnen maken. Daarna
20 ballonnen op stokjes en op weg naar het ziekenhuis. De ouders en kinderen vonden het
erg leuk, maar ik voelde me toch een beetje de rijke mzungu. Heb daarom ook geen foto's
gemaakt op dat moment, dat voelde een beetje raar. Maar bij deze dus namens de kindjes
en hun ouders...bedankt voor de spulletjes!
Op de kinderafdeling zag ik tot mijn verrassing dat een moederkat onze kast had uitgekozen
om te bevallen van haar kleintjes! Ze mag er gewoon blijven van de verpleging.
Thuisgekomen hebben we zelf cadeautjes uitgepakt van de ouders en zus van Bram, erg
leuk!
Rond 14.00 vertrokken we (Bram, ik en Kim en nog twee nonnen) met de bisschop naar
Kilomeni, zijn geboortedorp. Daar gingen we naar het huis van zijn moeder (voelde wel als
een hele eer hoor), waar allerlei familie en vrienden op ons zaten te wachten. Een heel
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borstel' de wijding maar met een conifeerblaadje gedoopt in een glas water. Moest mijn lach
wel inhouden...
Daarna gingen we naar het graf van zijn vader en jongere broer, die in de achtertuin
begraven liggen. Daar begonnen we weer te zingen om het graf, wat me toch wel veel deed.
Ten eerste omdat me dit erg aan de begrafenis van opa deed denken (dikke brok in de keel)
en ten tweede omdat wij hier zo persoonlijk bij mochten zijn. Toen miste ik de 'echte' familie
in Nederland wel even hoor.
Daarna lekker geluncht (rijst, pilau, bananenprut, soort erwten, tomatensalade, vlees met
saus, ananas) en Kilimanjaro biertjes gedronken en de kinderen blij gemaakt met ballonen.
Toen we om 19.00 wegreden, dachten we dat we terug naar Same zouden gaan, maar we
gingen naar vrienden van de bisschop om daar het avondmaal te nuttigen. Wel gewoon met
het bordje op schoot, maar erg lekker.
Op weg naar huis kon je merken dat de bisschop weinig geslapen had die nacht, want hij viel
bijna in slaap. Dus wij maar blijven praten totdat we in Same waren. Al met al was het een
geslaagde, gezellige Kerstdag!
Vanmorgen vol goede moed weer naar de mis. De pastoor was drie kwartier te laat en
daarna begon er een hele groepsdoop die maar voortduurde en toen hebben we besloten
om maar vroegtijdig weg te gaan (slecht he?).
Dan kan ik nu nog proberen wat fotootjes te plaatsen (bij het andere bericht ook nog een
paar toegevoegd). En vandaag verder geen verplichtingen, dus kunnen lekker relaxen.
Nog een fijne tweede Kerstdag en tot de volgende keer!

Het nieuwe jaar!
Allereerst iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!!!
Toen ik na kerst weer ging werken, hingen alle ballonnen nog op de afdeling en de
buitenkant was versierd met takken en
bloemen, dus het zag er erg gezellig uit!
Een massaimoeder was zo dankbaar voor de
cadeautjes dat ze me zelfs uitnodigde om een
dag en een nacht in hun manyatta door te
brengen. Op de een of andere manier
intrigeert dat volk me wel en zou ik het zelfs
dolgraag van dichtbij meemaken. Maar op hun
geuren afgaand (en na de Blanke Massai
gelezen te hebben) leek het me toch niet zo'n
verstandig plan als ik hier zonder
gezondheidsproblemen vandaan wilde
komen!
Bram is trouwens bezig geweest met het
ontwerpen en maken van een trolley, om de
grote zuurstofflessen op te kunnen
verplaatsen. Samen met een paar mannen uit
het dorp, in zo'n hardware bedrijfje. Scheelt
ons meer dan tweederde van de prijs en Bram
vindt het erg leuk om te doen. Zo ziet hij ook
wat inside information van het werk alhier. En
op het ziekenhuis zijn ze ook erg enthousiast dat hij dat heeft geregeld.
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Ik ben verder bezig geweest met werken in de ward en het scholen van mensen hoe ze
zuurstof moeten gebruiken en hoe ze het uitzuigapparaat moesten gebruiken. De mensen
beginnen er soms zelfs uit zichzelf om te vragen. Alles verliep goed, daarom was ik
donderdag wel een beetje teleurgesteld:
Ik kwam op de ward en we deden de patiëntenoverdracht. We liepen langs een baby en het
enige wat er gezegd werd, was welke medicijnen hij had. Ik hoorde een raar gekreun en ging
bij het kind kijken. Het was inderdaad deze baby, hij had het moeilijk met ademen. Ik vroeg
wat de diagnose van deze baby was. 'Severe pneumonia' werd er gezegd terwijl ze verder
liepen. Dus ik zeg, vinden jullie het normaal dat deze baby zo ademt? Zelfs in het dossier
stond zuurstof therapie voorgeschreven. (weliswaar voor een half uur en daarna indien
nodig, waaruit blijkt hoeveel verstand de artsen er van hebben...) De vpk had een half uur
zuurstof gegeven en daarna de boel weer afgesloten.
Zonder naar het kind te kijken. De moed zakte toen echt wel even in mijn schoenen hoor.
Had ik ze alles geleerd over hoe het materiaal te gebruiken, en dan herkennen ze de
symptomen niet wanneer het kind het nodig heeft....Dit blijkt wel weer dat je hier niet
'zomaar' even iets gedaan krijgt. En dat hoeft ook niet, maar de verpleegkundigen hier
hebben ook gewoon een vierjarige opleiding, dan mag je toch wel iets verwachten?
Maar goed, ik was verder ook nog druk met de protocollen, dus ik vroeg of ik vrijdag een
dagje achter de computer mocht kruipen om deze af te kunnen maken. Dat mocht, maar
helaas kreeg ik een beginnende keelontsteking en heb ik de hele dag in bed doorgebracht.
Maar toch was ik ook wel blij; dit was de eerste keer in 2,5 maand dat ik me niet lekker
voelde. Toch ook wel boffen hoor! Alle medicijnen zitten wat dat betreft nog keurig in hun
verpakking.
Bij het avondeten voelde ik me nog niet lekker en heb toen nog maar twee paracetamols
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nieuwjaar wensen! Dit was echt leuk! Daarna w een klein feestje uit in de kerk! Lachen zeg,
iedereen joelen, gillen, klappenas de mis al snel afgelopen en gingen we terug naar het
bisdom. Daar haalde Bram nog een flesje champagne te voorschijn en hebben we met de
bisschop en zijn chauffeur, twee fathers, Kim, Bram en ik toch nog het nieuwe jaar kunnen
inklinken. Rond 2.00 (precies toen het bij jullie middernacht was) lagen we alweer te
knorren, wel even anders dan in NL he?
De volgende dag hebben we uitgeslapen.. jaja, we werden om 9.15 (record!!) wakker en dus
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te laat voor het ontbijt, dus zijn we maar blijven liggen. Voor de lunch waren we uitgenodigd
bij Ritha en Fortunata. Was erg gezellig. Daarna hadden we een BBQ (leuk he op
nieuwjaarsdag in het zonnetje BBQ'en!) bij Jeroen, die Belg die op de diocese woont met zijn
gezin. Daar heb ik voor het eerst geit op (not so bad). Daarna nog een soort 'pakjesavond'
gehouden met z'n tienen, erg gezellig.
Zondag niet naar de kerk geweest. Ondertussen voelde ik me al wel beter, maar vond het
wel best hoor. Geen zin dit keer.
Vandaag heb ik met een collega wat protocollen in het Swahili vertaald, omdat de 'orange
nurses' vaak slecht Engels spreken en ik ook aan hen wil leren hoe te gebruiken. Ze hebben
dan wel mindere opleiding, maar doen vaak wel veel handelingen en zitten ook in de
nachtdienst. Die wil ik dus nog allemaal gaan uittypen en plastificeren en bij elkaar
opbergen.
Donderdag en vrijdag heb ik vrij gevraagd, dan hebben we inclusief het weekend vier dagen
om nog even weg te gaan. Tanga en Pemba hebben we in ons hoofd, maar we zien wel hoe
het gaat verlopen.
Dus deze week werk ik maar drie dagen en volgende week nog drie en dan....moet ik alweer
naar huis!! Jeee, ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij vliegt! Ik heb voor mijn gevoel nog
zoveel te doen in het ziekenhuis en amper iets van het land gezien. Dus ik voel nu wel dat de
tijd een beetje begint te dringen. Wat aan de ene kant vervelend is, maar aan de nadere kant
natuurlijk ook wel fijn om weer in NL te zijn. In ons lekkere huisje en familie om ons heen,
lekker eten en warme douches haha.
Ik bedenk me nu ineens dat het maandagavond is en dus spinningavond. In het begin stond
ik er vaker bij stil, maar nu echt niet meer. Het past ook niet in het leven hier. Al zal ik wel blij
zijn om straks weer aan de slag te gaan. Heb echt drie maanden niks uitgevreten behalve
wandelen. Ik ga dus nog even goed genieten van de momenten hier!

Gisteren is Chantal hiet
trouwens gearriveerd, alles
goed verlopen met de reis.
Wel raar om elkaar hier dan
weer te zien! We hebben nu
een kleine Nederlandse
delegatie, erg gezellig!

Terug in Nederland
Lieve familie, vrienden,
collega's en alle andere
lezers...
Inmiddels ben ik alweer een
week terug in Nederland!
Mijn vorige bericht over
Tanga en Pangani is helaas
gewist, maar zal toch nog
even (even?) vanaf daar
vertellen...
Ik had de week voor ik zou
vertrekken op donderdag en

vrijdag vrij gevraagd, zodat ik samen met het weekend dan toch vier dagen vrij zou zijn. Onze



98

bestemming was Tanga, aan de kust. Een totaal niet toeristische stad, maar dat vonden we
eigenlijk wel fijn. Het leek een beetje vergane glorie, omdat een hele hoop panden leeg
stonden enzo. De volgende dag wilden we een boot naar Pemba nemen, maar die ging maar
1x in de week en dat was de dag ervoor geweest! Vliegen ging wel, maar daar hadden we
eigenlijk niet genoeg geld voor bij ons, dus wilden we eerst naar Zanzibar vliegen (daar
hebben ze pinautomaat), maar dat ging dan weer niet. Die vlucht zat vol. Toen hebben we
besloten om niet moeilijk te doen en gewoon naar Pangani te gaan, ook aan de kust op het
vaste land. Een prachtige busreis van een uur en we werden ergens gedropt in the middle of
nowhere, maar toen we eenmaal bij het beach resort uitkwamen...wow! Echt een prachtig
strand en leuke hutjes om in te slapen, helemaal gemaakt van palmbladeren.
Dit was wel een heel andere kant van Tanzania! De volgende dag zijn we met een zeilboot
naar een zandeiland gaan varen en daar gesnorkeld.. prachtig!
Op zondag gingen we terug naar Tanga om daar maar de bus terug naar Same te
pakken...alleen ging die niet meer! Het was 12.00 en de laatste was om 11.00 vertrokken.
Dus toen waren we 'verplicht' om nog een nachtje in Tanga te blijven. Het ziekenhuis maar
laten weten dat ik een dagje later zou komen. Die middag kreeg ik een sms van Saskia dat
Max in het ziekenhuis lag en wel op mijn afdeling! Ik baalde wel hoor dat ik toen zo ver weg
zat. Maar heb inmiddels al gehoord dat mijn collega's heel goed voor hem gezorgd hebben..
bedankt!
Toen ik dinsdag weer aan het werk ging, heb ik Chantal nog alles laten zien waar ik mee
bezig geweest ben de afgelopen maanden. En toen we op pediatrics aankwamen, zag ik dat
het uitzuigapparaat gebruikt was, ze hadden de flowmeter van de ene naar de andere
cilinder verwisseld (d.m.v. mijn werkinstructie) en ze hadden zuurstof gegeven aan een ziek
kind dat weekend. Allemaal uit eigen initiatief! Wat was ik trots! Dat gaf wel een goed gevoel
zo vlak voor mijn vertrek.
Later werd ik door Ritha in de ambulance gesleurd, we moesten naar het dorp om
cadeautjes uit te zoeken, want de volgende dag (woe) zou ik een afscheidslunch krijgen met
cadeautjes. Die lunch was overigens erg lekker (in het hostel). Samen met Mr. Sailo, mama
Msoffe, Ritha, Modesta, Mmaraba, Chantal en Bram hebben we daarna nog een evaluatie
gehouden (daar had de staff zelf om gevraagd), waarin ik heel eerlijk ben geweest. Iedereen
vond het heel herkenbaar, alleen Ritha schoot opvallend vaak in de verdediging...
Donderdag was mijn laatste dag en zijn Bram en ik aan het pakken gegaan, dit bleek enorm
mee te vallen. Na mijn 55 kg en twee koffers op de heenweg, had ik nu 1 koffer van 28 kg.
Norbert was er die dag niet, dus we kregen een chauffeur die ons naar het vliegveld bracht.
We waren er veeeel te vroeg, maar dat vonden we wel prima. Geen gestress.
Het inchecken gaf geen problemen, de vlucht was niet vol, waardoor er een stoel naast ons
nog vrij was. We hebben zelfs een paar uur geslapen. Het vliegtuig zou om 8.00 aankomen,
maar om 7.30 waren we al geland!
Daar stonden mijn ouders, mijn zus en Bram zijn ouders (die er net waren) al te zwaaien. Fijn
om ze weer te zien en Saskia\'s buik was zo mooi gegroeid!
Toen Bram en ik eenmaal thuiskwamen, was alles zo raar. We vonden ons huis ineens
gigantisch en zo licht (daar zijn alle huisjes zo donker van binnen vanwege de zon). Een hele
stapel post, waar ik wel een uur over gedaan heb, een hoop cadeautjes en nog
kerstpakketten, leuk hoor!
En toen dan eindelijk...die heerlijke douche! En dat fijne bed....en dat lekkere eten....en de
familie zo dichtbij...
Al met al: weer fijn om thuis te zijn!
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Ik kijk terug op een hele mooie tijd, die gigantisch veel indruk heeft gemaakt. Door in zo'n
land als Tanzania te werken in plaats van toerist te zijn, zie je een heel andere wereld. Een
wereld die zeker niet makkelijk is, maar wel een afspiegeling van het Afrikaanse leven zoals
het is. Dat betekende voor mij een hoop (oppervlakkige) vriendschappen, de taal leren, met
de handen eten, veel plezier, een hoop frustratie, onmacht, innovatie, motivatie, desillusie,
verbazing, maar bovenal (juist door al die verschillende aspecten) EEN WERELDERVARING!!
Ik had dit voor geen goud willen missen!!
Dankzij jullie geld heb ik daar een hele hoop goede dingen kunnen doen!
Even op een rijtje:

Ik heb aangeschaft:
3 grote zuurstof cilinders
4 flowmeters met waterreservoir
2 bloeddrukapparaten voor kinderen/baby’s
zuurstofbrilletjes
babyvenflons
uitzuigapparaat voor de kinderafdeling
trolley voor de cilinders (Bram gemaakt)

Ik heb gemaakt:
protocollen over
het gebruik van de couveuse
het gebruik van het uitzuigapparaat
het toepassen van zuurstof
het verwisselen van de flowmeter
hoe zuurstofgebrek te herkennen
De laatste drie heb ik zowel in het Engels als in het Swahili uitgewerkt. Geplastificeerd en in
een map op de kinderafdeling en geplastificeerd en aan de muur op de andere afdelingen.

Het is dus niet een project geweest dat zich heeft beperkt tot de kinderafdeling, maar is voor
het hele ziekenhuis geweest. Ik ben er echt druk mee bezig geweest, heb dan ook geen tijd
gehad om nog iets aan de tandbederf-preventie te doen. Wel heb ik de tandenborstels
geschonken aan de tandarts.
Chantal is van plan om echt iets met de mondhygiëne te gaan doen.

Rest mij nog om iedereen te bedanken voor de interesse en voor de sponsoring. Het was
hartverwarmend vanuit hoeveel verschillende hoeken ik geld kreeg toegestopt en wat voor
moeite sommige mensen er zelf ook voor hebben gedaan om mij weer te helpen!
God will bless you all! (om maar even in de sfeer te blijven, haha)
Duizend maal dank!!

veel liefs,
LOES alias LUCY
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Groeten in het Swahili
Jambo is een veelgehoorde groet die vooral door (en voor)
toeristen gebruikt wordt, het betekent hoi of hallo. Beter
is hujambo (meervoud: hamjambo): hoe gaat het met je
(jullie)?, en het antwoord is dan sijambo: met mij gaat
het goed.
Habari betekent ‘nieuws’ en is in de meeste groeten
verwerkt: is er nieuws? Het woord  habari wordt zelden
alleen gebruikt. Habari ya asubuhi betekent letterlijk dan
ook: wat is het nieuws van de ochtend, terwijl het vertaald
kan worden als: goedemorgen. Het (altijd positieve) antwoord op een vraag waarin habari voorkomt is nzuri:
goed, of safi: prima.
Een hogergeplaatste of oudere man (mzee) begroet u met: hujambo shikamoo bwana, een oudere vrouw met
hujambo shikamoo bibi (antwoord: marahaba)
Tegen leeftijdgenoten of jongeren zeg je: habari  gani of: habari  yako (hoe gaat het?).

hoe maakt u het? habari zenu
goedemorgen habari ya asubuhi
goedemiddag habari ya mchana
goedenavond habari ya jioni
goedenacht habari ya usiku
welterusten lala salama
tot ziens tutaonana
tot morgen tutaonana kesho
het ga u goed (1 pers.) kwa heri
het ga u goed (mv) kwa herini
is daar iemand? hodi?
welkom karibu
wat is uw naam? jina lako nani?
mijn naam is ... jina langu ni ...
spreekt u Engels? unasema kiingereza?
klein, een beetje kidogo
waar komt u vandaan? unatoka wapi?
ik kom uit ... mimi ninatoka ...
oké haya
ik wil ... ninataka ...
mag ik ... ninaweza ...
ik begrijp het naelewa
ik begrijp het niet sielewi
hoeveel kost het? bei gani?
ja / nee ndiyo / hapana
meneer bwana
mevrouw bibi of mama
alstublieft (vragen) tafadhali
alstublieft (geven) karibu
dank u (zeer) asante (sana)

0    sifuri    
1    moja    
2    mbili    
3    tatu    
4    nne    
5    tano    
6    sita    
7    saba    
8    nane    
9    tisa    
10  kumi    
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CHANTAL VERBOVEN

Functie: verpleegkundige
In Tanzania van: december 2004 tot maart 2005 (3 maanden)
Project: tandpreventie, waszakken en -karren

De voorbereiding
Nou het is mij gelukt (dankzij Vincent) om mijn eigen site te openen. Jippie!
Zoals de meeste van jullie weten, vertrek ook ik naar Tanzania, Same, voor stage. Ik ga daar
werken in het Same District Hospital, dit gaat uit van de Stichting Maria voor Anderen (is
verbonden aan het TweeSteden ziekenhuis).
Ook ik wil jullie op de hoogte houden van mijn avonturen in Afrika, net zoals Vincent en Ton
hebben gedaan toen zij in Same zaten. En Loes die binnenkort naar Tanzania, Same vertrekt.
Ik vertrek 19 december naar Afrika, ik ga niet rechtstreeks naar Tanzania. Ik ga eerst naar
Kenia, samen met een vriendin, Danielle.  Zij werkt voor de Stichting Kinderen voor Kenia en
zet zich hier al 10 jaar voor in. Zij vertrekt jaarlijks naar Kenia om te zien hoe de vorderingen
gaan met de bouw van de scholen. Ongeveer 1 Januari vertrekken wij naar Tanzania.
Danielle reist met mij mee en gaat half januari weer terug naar Nederland. Als ik in Tanzania
aankom zijn Loes en Bram er nog. Dit is super.
Wat ik ga doen in Tanzania, horen jullie nog van mij in mijn volgende mail.
Willen jullie op de hoogte blijven van mijn avonturen, vul dan je mail adres in aan de
rechterkant van mijn site. De rest gaat dan vanzelf. Als jullie willen kunnen jullie al reageren,
dan kan ik kijken hoe het werkt.
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Sponsoring tandenborstels
Wat ga ik allemaal doen in Tanzania, Same?
Ik ben nu al met een aantal dingen bezig wat ik wil gaan doen in Same. Hiervan wil ik jullie
graag op de hoogte brengen. Samen met Loes, die morgen gaat vertrekken naar Tanzania,
ben ik bezig met het tandartsenproject. Samen hebben we ook de cursus 'preventie
assistente' gevolgd bij Peter Thoolen, tandarts in Oisterwijk (via sponsering van Peter
Thoolen is er nu een tandartsstoel in Same, District Hospital). Sinds kort is er ook een
tandarts in Same gekomen.
Voor dit project, ga ik voorlichting geven over 'preventie van tandproblemen’. Hiervoor ben
ik bezig om tandenborstels te verzamelen (dit doe ik via industrie, tandartsen e.d.). Dankzij
Matthijs (verpleegkundige in het TweeSteden ziekenhuis) heb ik al een groot aantal
gesponseerde tandenborstels gekregen. Veel kindertandenborstels en ook voor
volwassenen. Deze tandenborstels gaan morgen met Loes mee naar Same, die daar al start
met het project. Er zijn nog meer tandenborstels nodig, dus bij deze: alle tandenborstels zijn
welkom!
Momenteel ben ik geld aan het inzamelen voor de aanschaf van waszakken in het Same
District Hospital. Mijn voorgangers hebben aangegeven dat de verpleegkundigen daar
behoefte hebben aan waszakken in het ziekenhuis. Met sponsorgeld zullen al voor een klein
bedrag in Same deze waszakken gemaakt kunnen worden. Ter plaatse wil ik ook nog kijken
waar men behoefte aan heeft of wat vervangen moet worden. Ook pennen, schrijfblokjes,
kleine knuffels, speelgoedjes ben ik aan het verzamelen voor de kinderen op school en in het
ziekenhuis. Iets simpels als een pen voor ons, is daar al een groot cadeau.

Tot nu toe zijn dit de dingen waar ik mee bezig ben. Ik vind het geweldig om dit te kunnen
doen en dat ik de kans krijg om naar Tanzania te gaan.
Sponsoring is altijd welkom!

Het aftellen is begonnen.
Het aftellen is begonnen, over 2 weken ga ik vertrekken. Ik vertrek op zondag 19 december
om 21.30 uur en kom woensdag 30 maart 2005 terug.
Deze week heb ik voor het laatst gewerkt en kan me nu geheel op Afrika gaan storten. Ik
vind het bijzonder leuk, geweldig hoe iedereen met mij meeleeft.
In het bijzonder ook mijn collega's. De doos die ik op mijn werk heb neergezet de afgelopen
maanden, is helemaal vol gekomen. Ik heb een enorme hoeveelheid tandenborstels,
tandpasta, pennen, stickers, ballonnen gekregen en ook vele donaties. (Het geld zal op de
juiste plaats terecht komen.)(zie foto). Ook een bedrijf in Waalwijk de WML, wil ik bedanken
voor de pennen die zij mij hebben gesponseerd voor de kinderen op school.
Iedereen, vrienden, familie, collega's wil ik bedanken voor alle sponsering, wat ten goede
komt in Same, Tanzania. Mijn voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang, ben nog druk
bezig om de Afrikaanse taal onder de knie te krijgen, het "Swahili".
Via een Tanzaniaanse Sim-kaart, die ik krijg in Tanzania ( Vincent bedankt hiervoor) kan
goedkoop vanuit Nederland naar Tanzania gebeld worden. Dit gaat via Tele-dump
(www.teledump.nl).
Via een vaste lijn:
1) bel 0900-1542
2) geef mijn nummer in: 00255-744 931 312
3) sluit af met een hekje #
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De kosten zijn 35 cent per minuut.
Mijn postadres:
Diocese of Same, to Chantal, P.O. Box 8, Same, Tanzania.

Het vertrek
Nu het laatste berichtje uit Nederland. Over een paar uur ga ik vertrekken. Ik ben er
helemaal klaar voor, mijn koffers staan al twee dagen klaar. Ze zitten overvol en natuurlijk
over het toegestane gewicht. Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken voor alle spullen, de
mooie kaarten, lieve woorden, mailtjes en de donaties en niet te vergeten mijn surpriseparty
waarbij nog veel donaties zijn gedaan voor Same District Hospital. Super!!
Allemaal hele fijne feestdagen toegewenst en een goed en gezond 2005.

Kenya
Jambo, hier ben ik dan vanuit Kenya. Heb al vele malen geprobeerd om te internetten en nu
is het eindelijk gelukt. We (Ik, Danielle en John) hebben een goede reis gehad, het aantal
uren vliegen viel mee en was zo voorbij. Wat mij ook meteen opviel toen we aankwamen
was de typische Afrikaanse geur in dit land, wat al vele mensen mij hadden verteld. We zijn
goed door de douane gekomen met al onze bagage (ongeveer 100 kilo, wat natuurlijk niet de
bedoeling was), we hebben hiervoor wel vriendelijk moeten lachen. De eerste dag hebben
we het rustig aan gedaan, bijkomen van de reis en voor mij was het al indrukwekkend
genoeg.
De volgende dag zijn we naar de Concordia school gegaan, de school waar Daan en John zich
al jaren voor inzetten, "Stichting kinderen van Kenya". We zijn met de taxi gegaan want de

matatu's (dit zijn taxi busjes die af en aan rijden
in de stad en de dorpen) waren overvol.
Onderweg heb ik mijn ogen uit gekeken! Bergen
huisvuil overal op straat waar geiten bovenop
staan, huisjes gemaakt van allerlei materialen
zoals karton, golfplaten, koeienstront, mensen
arm en rijk. Het is ongelooflijk en eigenlijk niet te
beschrijven.
Op school worden we hartelijk ontvangen. Ze zijn
hier zeer vriendelijk en gastvrij. Als eerste krijgen

we een rondleiding door de tuin van de school, waar opnieuw 2000 bomen zijn geplant, dit is
een project en de kinderen moeten allemaal voor de bomen zorgen en brengen bijna
dagelijks een fles water van thuis mee om de bomen water te geven. Danielle ziet al dat het
nu al een stuk beter is dan een jaar geleden want toen waren de bomen bijna allemaal dood.
Het is goed om met eigen ogen te zien hoe het nu hier is, door de verhalen die je hoort maak
je je een voorstelling, maar hier is het heel anders.
Danielle en John hebben de afgelopen week al heel veel gedaan voor de school. Ze hebben
mij veel laten zien van het Afrikaanse leven. Het meest indrukwekkendste waren de
bezoeken aan de adoptiekinderen en het weeshuis. Om kippenvel van te krijgen. Ik heb hier
wel een paar keer moeten slikken om niet in janken uit te barsten.
Ook wij hebben hier kerst gevierd. Kerstavond zijn we met de consulaat naar de kerk gegaan
in Mombassa, de nachtmis. Dat hebben we wel geweten, het was erg druk en warm. We
zaten op elkaar geplakt. Na anderhalf uur zijn Daan en ik de kerk uit gevlucht, als we dat niet
hadden gegaan dan waren we zeker onwel geworden.
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Eerste kerstdag hebben we bij de hoofdmeester thuis gegeten. Het was geen geitenkop,
maar heerlijke rijst met beef. We hebben kerstcadeaus gebracht naar het weeshuis,
voornamelijk eten maar ook speelgoed en kleren. Geweldig om te zien hoe blij ze waren met
de zonnebrillen, knuffels e.d.
Vandaag, tweede kerstdag, doen we het rustig aan. Een kerstgevoel is hier moeilijk te krijgen
met een temperatuur van 40 graden Celsius. Allemaal een fijne kerst gewenst.
Volgende week vertrekken we met een privé matatu en gids naar Tanzania. De bussen om
naar Same te gaan zijn overvol met de feestdagen dus moesten we iets anders regelen. De
volgende keer een bericht vanuit Tanzania.
Heel veel groetjes, een goede jaarwisseling.

Same
Iedereen nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Nou hier ben ik dan vanuit Same.
Eerst nog even iets over Kenia:
Gelukkig zijn we niet getroffen door de tsunami,
veroorzaakt door een zeebeving bij Indonesië op
2e kerstdag , een vreselijke ramp. We hebben op
tv gezien hoe zwaar de gebieden zijn getroffen.
Tot in Afrika waren de gevolgen van de vloedgolf
te zien. Zo’n 100 km van ons hotel vandaan, in
Malindi, heeft het veel schade aangericht. We
hebben een zeer grote beschermengel boven ons
hoofd gehad.
Op oudejaarsdag zijn we nog naar de
Concordiaschool gegaan. Inmiddels zijn ze ook
een kippenhok aan het bouwen, nog een project voor de school. Daan en John hebben 200
kippen gekocht (het zijn nu nog kuikens maar ze groeien snel). Het is een mooi project voor
de kinderen zodat ze leren hoe om te gaan met de zorg voor de kippen. De eieren en
sommige kippen kunnen ze verkopen, zodat ze weer wat extra geld voor de school hebben.
Op school gaan er ook vier klaslokalen gebouwd worden.
Oud- en Nieuwjaar hebben we super gevierd in Kenia. Ook deze keer waren we voor de kerk
uitgenodigd maar dat hebben we maar beleefd afgezegd. In het hotel vierde we oud op
nieuw. Ter nagedachtenis en uit sympathie aan de slachtoffers van de golfvloed was er geen
vuurwerk. Wat natuurlijk goed te begrijpen is.

Zondag 2 januari, het vertrek naar Tanzania.
Om 7 uur ‘s-morgens worden we opgehaald door onze gehuurde privé matatu. De weg naar
Tanzania is totaal niet te vergelijken met de snelwegen in Nederland. Het was hobbelig, veel
diepe kuilen, stenen maar wel heel speciaal. Onderweg was het schitterend, we hebben
apen, een olifant en masaai dorpen gezien. (Masaai is de naam van een van de stammen in
Afrika, die nog leven zoals in de oertijd). Het valt meteen op als we Tanzania binnen rijden
dat het erg schoon, groen en heuvelachtig is. Net over de grens kregen we problemen met
de auto. Lekke band dachten we in eerste instantie maar er was iets mis met de
aandrijfas/stang of hoe het ook mag heten, ( "Papa; jij zult het wel weten").
De chauffeur had een ijzerdraad nodig om de stang vast te zetten, maar waar haal je die
vandaan in de 'middle of nowhere'. Toevallig kwam er een jongen op de fiets langs en wat
denk je, hij haalde een stuk ijzerdraad van zijn fiets. Hiermee was het voor even gemaakt en
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wij konden verder. In Moshi aangekomen heeft de "fietsenmaker" de stang nog eens goed
vastgezet met zijn gereedschap!

In Same aangekomen was het groter dan ik verwacht had.
De Diocese of Same was niet te vergelijken met mijn
voorstelling die ik had van de verhalen en de foto's.
Loes en Bram (Loes zit hier nu bijna 3 maanden als een
mwuguzi (=zuster) zaten al te wachten. We hebben wat rond
gekeken op de compound, het lijkt wel 'center parcs'.
‘s-Avonds ben ik bij de bisschop gaan eten, tot nu toe heb ik
bisschop Jacob Koda pas één keer gezien. Momenteel zijn er
veel gasten op de Diocese. Naast Loes en Bram is ook Kim uit
Nederland hier. Zij onderzoekt hoe het met het toerisme is
gesteld in Tanzania. Er zijn ook nog 3 mensen vanuit
Amerika.

Vandaag zijn Daan en John terug gegaan naar Kenia. Heb ze vanmorgen om half 7
uitgezwaaid, na zo'n geweldige tijd in Kenia valt afscheid nemen zwaar. De afgelopen dagen
hebben we nog samen doorgebracht, omdat ik nog niet kon beginnen en Dr. Mchomvu
(healt secretary) vandaag pas tijd voor mij had. Ik zal eerlijk zeggen de eerste dagen waren
erg VAAG voor mij hier. Gewoon niet leuk.
Na het ontbijt had ik een afspraak met Dr. Mchomvu (Norbert). Om 09:00 uur hadden we
afgesproken maar dat werd Afrikaanse tijd 10:00 uur. Dat is hier heel normaal, gewoon
geduld hebben, dat ben ik inmiddels al wel gewend hier.
Vanmorgen ben ik met Dr. Mchomvu naar het ziekenhuis gegaan. Gisteren had Loes mij al
wat laten zien omdat ik erg nieuwsgierig was hoe het eruit zag. Maar eigenlijk is dat niet de
bedoeling omdat Dr. Mchomvu zich dan gepasseerd voelt, hij heeft die taak.
Samen met Dr. Norbert Mchomvu en Mr. Sailo hebben we gesproken over wat ik allemaal
wilde gaan doen. Ook zij gaven aan wat ik kon gaan doen. Nu ga ik, "hoe het nu is
afgesproken", 3 keer in de week mee naar de verschillende dispensaries in Same en in de
bergen. Doel is vaccinaties/injecties geven, (HIV)scholing, misschien ook wel
(brand)wondenbehandeling, ook één van de projecten. Natuurlijk ben ik ook naar de
tandartspraktijk gaan kijken. Gisteren, toen ik er was met Loes, zag het er nog niet naar uit
dat de stoel in gebruik was. Geen stekker of materiaal te zien. Maar vandaag ging ik met
Norbert naar de praktijk en de stoel was helemaal compleet met patiënt en al. Norbert zei
tegen mij, "je ziet dat de stoel nu wordt gebruikt, want jullie dachten dat we er niets mee
deden". Ik zal volgende week nog eens gaan kijken!
Ik ga er nu een einde aan breien anders wordt het een te lang verhaal.

Operation theatre
Habari za mchana!
Voordat ik het weer vergeet, ik heb een nieuw Tanzaniaans telefoonnummer. Het nummer
wat ik geschreven heb in mijn bericht (thuis nog) vervalt hierbij.
Ook via www.teledump.nl 0,35 c/pm.
1)Bel 0900-1542 2)dan 00255-745 33 22 63 3)sluit af met een hekje
Mijn eerste werkdag heb ik gehad. Vrijdagochtend om 07.30 uur ging ik naar de overdracht,
in het kantoor van Mr. Sailo (hoofd verplegingsdienst). In die overdracht worden de
patiënten van alle afdelingen, over hoe het die nacht is gegaan, besproken. De
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verpleegkundigen kwamen langzaam binnendruppelen, natuurlijk niet allemaal op tijd maar
dat gebeurt bij ons ook. De overdracht begon wel precies om half 8. Habiba Mmaraba (vpk
die vorig jaar 1 maand in het Tweesteden zkh is geweest) was er ook. Toen ze mij zag moest
ze erg lachen, meteen kussen en omhelzen! Na de overdracht vroeg Mr. Sailo op welke
afdeling ik wilde beginnen (de dispensories is pas later). In overleg werk ik nu de eerste 2
weken op de operatiekamers. Habiba Mmaraba werkt daar, dus ik ging met haar mee.
Binnen aangekomen was er een scheidingslijn (gescheurd beton), tot waar je binnen mocht
met schoenen. Voor de lijn moest ik mijn schoenen uit en slippers aan. Niet dat de lijn veel
nut heeft want de voordeur van de ok staat regelmatig open en de verpleegkundigen van de
ok maakt het niet uit. Er is een kleine en een grote operatiekamer. De kleine is voor niet-

steriele ingrepen en de grote
voor de steriele ingrepen. Ik
moest mij omkleden en
kreeg een groen pak aan. Ik
ging samen met Mmaraba
de ok klaar maken, dit hield
in poetsen en alles opruimen
van de vorige dag. Hoe het
eruit zag was al
indrukwekkend (de foto's
komen nog). Gebruikte
injectienaalden nog op de
tafels, niet in
naaldencontainers.
Naaldencontainers hebben
ze trouwens niet, ze maken
van de kartonnen

handschoenen dozen containers voor de naalden.
Ik was er nog geen uur en de eerste patiënt kwam. Een jonge vrouw na een miskraam die
een curettage moest ondergaan. Dit gebeurde op de kleine ok. Na een infuus te hebben
gegeven, ging de dokter meteen aan de slag, zonder verdoving of enige pijnstilling.
De jonge vrouw was blij dat ze mijn hand had om in te knijpen, zoveel pijn had ze. Wat ik al
van Loes hoorde, werd nu bevestigd. De vpk zijn niet zo sociaal en vriendelijk tegen de
patiënten. Nadat het klaar was, gingen we de ok schoonmaken. Bloed e.d. werd met water
weggespoeld en in de afvoergoot, die langs de muur ligt, geveegd.
Hierna nam Mmaraba mij mee voor de pauze. We gingen buiten het ziekenhuis, want de
kantine is nog niet klaar op het terrein van het ziekenhuis. Voor mijn voorgangers al om
bekend we gingen naar de Chikira shop.
Toen we terug in het ziekenhuis waren, vertelde Mmaraba mij dat ze zo naar de moskee ging
om te bidden en voor die dag niet meer terug kwam naar het ziekenhuis. Ja, dat kan hier
allemaal! Voor de rest van de dag was de 'oranje' zuster aanwezig. Ze hebben hier verschil in
rangen van verpleegkundigen. Dit zie je aan de kleur van de uniformen. Wit uniform, vpk
met 4 jarige opleiding. Oranje uniform, korte opleiding. En de schoonmakers volgens mij
groen maar dat weet ik nog niet precies. Die dag kwamen er nog 4 patiënten voor kleine
ingrepen. Ook hechtingen verwijderen wordt hier op de kleine ok gedaan. Het is moeilijk te
beschrijven hoe het eruit ziet maar ik zal er foto's van plaatsen. De weekenden ben ik hier
wel vrij, wel een luxe.
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Zaterdag is hier een rustige dag. Gisteren (zaterdag) was het voor mij wasdag, nog lekker
ouderwets op een stenen
goot met borstel mijn
kleren wassen. Gelukkig
ging het me goed af. Die
dag ben ik samen met Kim
de keukenmeisjes gaan
helpen. Aardappels
schillen, steentjes uit de
rijst vissen. De
keukenmeisjes en de
nonnen moesten erg
lachen dat we kwamen
helpen, maar ze waren
toch wel blij want de
bisschop had die dag 15 gasten uit Australië op bezoek die allemaal moesten eten. Vandaag
zijn we ook naar de kerk in het dorp geweest. Mijn tweede bezoek al aan de kerk hier in
Afrika en dat zullen er wel meer worden.
Ga nu proberen om er foto's op te zetten, dan is het verhaal ook leuker te lezen.

Jambo.
Habari? Hier ben ik weer. Ik ben nu al aardig gewend, hier in het warme Afrika en heb het
prima naar mijn zin. In de eerste weken was het zo chaotisch in mijn hoofd. Natuurlijk van
alle indrukken, het ziekenhuis, de diocese, de omgeving waar de mensen hierin leven. Vele
malen heb ik gedacht, hoe krijgen we het hier ooit op orde of anders gezegd hoe kan het
ziekenhuis verbetert worden en ook nog, willen ze wel geholpen worden. Ze leven hier
gewoon 50 jaar terug in de tijd.
Als ik naar de diocese kijk denk ik, hier is geen sprake van een onderontwikkeld land, maar
buiten de compound des te meer. Het Same Hospital is een regeringsziekenhuis en behoort
niet tot de diocese. Alle mensen vanuit de wijde omgeving kunnen in dit ziekenhuis terecht.
Ik zie ook veel masaai mensen in het ziekenhuis. Als een masaai voor behandeling komt dan
komen ze met de hele familie omdat ze vaak dagen moeten lopen naar het ziekenhuis en als
de zieke moet blijven dan is meteen de hele familie daar om voor diegene te zorgen. Het is
niet zo, als in Nederland, dat de verpleegkundigen de patiënt wassen (gehele lichamelijke
verzorging) of eten geven. Nee, daar is hier de familie verantwoordelijk voor. In het
ziekenhuis hebben ze zelfs geen eten voor de patiënten. Dus, als iemand geen familie of
vrienden heeft dan krijgt de patiënt gedurende de gehele opname geen eten. Dit gebeurt
echt, het is ongelooflijk en zeker geen bevordering voor het ziekteproces en in het ergste
geval sterven de mensen.
Van de eerste weken wat ik in het ziekenhuis heb gezien vind ik het belangrijkste dat de
hygiëne sterk verbeterd moet worden en ook de mentaliteit en attitude van de
verpleegkundigen, dokters en alle andere medewerkers.
De hygiëne en steriliteit laat echt te wensen over. Ik vind wel dat ze erg hun best doen om
alles goed schoon te maken, zelfs meer dan patiëntenzorg, maar niet efficiënt en hygiënisch
genoeg. Ze gebruiken bijvoorbeeld 1 ampul met medicijnen (voor de medici onder ons,
lidocaïne, ketensin) de gehele dag voor meerdere patiënten, met de zelfde naald, zonder het
zelfs te desinfecteren, ontsmetten.
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Ander punt is de mentaliteit. Afrikanen hebben een instelling van: is het vandaag niet, dan
misschien morgen of overmorgen of anders volgende week of volgende maand. Ze hebben
absoluut geen stress, daar kunnen wij in Nederland nog wat van leren, zou je denken, maar
ik vind deze mentaliteit te ver gaan. Als ik hier vier afspraken in de week heb, dan moet ik
blij zijn dat er één afspraak van is doorgegaan. Mensen komen niet opdagen of zeggen dat ze
geen tijd hebben. Buiten dit heb ik het erg naar mijn zin hoor. Ik wil het niet negatief laten
overkomen. Zijn ook zeer positieve dingen, misschien wel meer dan negatief!
Gelukkig kan ik op de operation theatre (ok) gewoon tegen de verpleegkundigen zeggen dat
ze dingen moeten ontsmetten voordat ze het gebruiken. Wat ze hiervan denken, als ik het
zeg, weet ik niet want de Afrikanen zijn niet direct en zeggen niet hun mening.

Ik ben van de week al begonnen met de voorbereidingen voor de waskarren en waszakken
die ik hier wil laten maken voor het ziekenhuis. Ik dacht, ik begin op tijd dan zullen ze zeker
klaar zijn in 3 maanden. In het ziekenhuis reageerden ze enthousiast op het plan van de
waskarren. Nu moeten ze elke dag de vieze lakens met de hand naar de wasserette dragen
en tijdens het verschonen liggen ze op de vloer of andere karretjes die er niet voor bedoeld
zijn (bijv. infuus, pleisterkar). Bram heeft voor vertrek nog een ontwerp van een waskar
gemaakt. Bram nogmaals bedankt. (Loes en Bram zijn afgelopen donderdag terug naar
Nederland gereisd). Vandaag ben ik hier in het dorpje naar de hardware shop (ijzerwaar)
gegaan en heb mijn ontwerp getoond. De man, Augusti genaamd, zou de waskar wel kunnen
maken. Hij moet alleen nog een nachtje slapen over de prijs. Morgen ga ik terug om te
onderhandelen.
Met mijn Swahilli gaat het met de dag
beter. We oefenen toch wel veel, zoals
onder het eten bij de bisschop, in het
ziekenhuis tijdens het gazen vouwen en
met de kinderen uit de omgeving.
Ook begroeten de mensen hier elkaar op
straat de gehele dag door. In deze
begroeting heb je al een kwartier Swahili
gesproken. Het gaat steeds over en weer
van hoe het met je gaat, hoe is het
vandaag, hoe is het met je werk en dan
moet je vooral veel goed, prima,
uitstekend en veel dank je wel zeggen.
Buiten dit vriendelijke groeten hebben
de afrikanen ook bizarre gewoontes. Het
is hier heel gewoon om in het openbaar
in je neus te peuteren en keihard te
boeren, zelfs tijdens het eten. De
mannen zie je hier de gehele dag aan hun..(zal het netjes zeggen) geslachtsdelen krabben.
Afgelopen zaterdag ben ik samen met Kim naar Moshi geweest. Even de omgeving
verkennen, lekker shoppen en een terrasje pakken. We kregen een lift van de diocese naar
Moshi. Dit bespaarde ons tijd want nu hoefden we niet met de bus. Moshi is één à anderhalf
uur rijden, ze spreken hier in uren en niet in kilometers.
Toen we aankwamen hadden we al snel vrienden gemaakt die ons wel de stad wilden laten
zien. Je raad het misschien al, dit was natuurlijk niet gratis. Ze waren erg geïnteresseerd hoe
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wij in Nederland leven, ze vroegen nog net geen geld maar wel een gratis taxi. Die dag
hebben we lekker geshopt, niet in een winkelboulevard, maar kleine, gezellige winkeltjes.
We hebben een nieuwe outfit laten maken bij de kleermaker. Een kanga (rok), met
hoofddoek en ook nog 2 onderbroeken voor als de kanga zou opwaaien, want blote benen
kan hier niet. Voor dit alles betaalden we ongeveer 8 euro. Nu kunnen we zondag weer
schoon naar de kerk.
We hebben ook nog boodschappen gedaan zoals jam voor het ontbijt, want elke dag wit
brood met suiker begint snel te vervelen. Voor de bisschop, fathers en voor onszelf hadden
we nog wijn meegenomen. Tot nu toe drinken we elke zaterdagavond een wijntje bij het
eten. Dat smaakt wel.
Terug zijn we met de bus gegaan. We namen de laatste bus voor die dag terug naar Same.
De bus vertrekt hier pas als het helemaal vol is. We hebben maar 1 uur gewacht, dit was niet
lang, want vaak duurt het wel 3 uur voordat de bus vertrekt.
Ongelooflijk hoeveel mensen er meegaan. Ik dacht onderweg nu kunnen er niet meer
mensen bij, maar toch wel bij de stops kwamen er steeds meer mensen de bus in. De bus zat
echt volgepropt! In de bus waren wij een bezienswaardigheid. Ze zijn erg benieuwd hoe onze
huid voelt en blijven maar kijken.
Zondag zijn we met de bisschop naar Bwambo geweest, een plaatsje in de bergen. Er was
een vormselfeest en de bisschop moest daar de mis gaan voordragen. De reis naar Bwambo
was geweldig, helemaal in de top van de bergen. Het was een prachtig uitzicht, groen, veel
exotische bomen, bananenbomen, apen, bergen, de omgeving in Tanzania is erg mooi en
zeker een aanrader.
Toen we in Bwambo aankwamen
stond de gehele bevolking ons op te
wachten. We werden onthaald en
vereerd als koninginnen! Nou, ik kan
je vertellen dat ik me erg opgelaten
voelde. De gehele dag werd er voor
ons gezongen en gedanst. De mis
duurde 3 uur, het was een erg lange
zit. Net als toen in Kenia was het ook
bloedheet en zaten we opgepropt op
de banken. Dat was niet het ergste,
maar wat ik nog niet heb verteld is dat
de mensen hier zeer onaangenaam
ruiken en dat 3 uur lang. Uiteindelijk
ruik ik precies hetzelfde, want het water is hier schaars en ik heb de afgelopen 2 dagen geen
water gehad. Lang leve de wasdoekjes!
Het was een zeer leuke dag die ik zeker niet wilde missen.
Ik vind het erg leuk en gezellig om jullie berichtjes te ontvangen. Ik lees ze met veel plezier.
Ik blijf graag op de hoogte van alle ins- en outs.
Bedankt allemaal.
P.s. Hallo collega's op de mooiste IC van Nederland. Hoe gaat het met jullie, verloopt alles
voorspoedig op de nieuwe afdeling of is het wennen? Ik vind het keigoed dat jullie geld
inzamelen voor giro 555, ik wil ook een bijdrage geven (ik betaal als ik terug ben, tegelijk met
mijn schuld voor de personeelspot!).
Theo, bedankt voor het aanbod, of jullie iets kunnen regelen voor mij. Ik zou voor het
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hospital hier veel dingen willen hebben maar ik begin maar bij het begin, pole pole!
Karin, ik heb genoeg tandenborstels, ze poetsen hun tanden toch liever met een stukje hout.
Is Yvonne al bevallen?
P.s Monique ik hoop dat het al wat beter met je gaat en dat je snel zal opknappen.
P.s Opa en oma heel veel groetjes van mij en een dikke kus. Jullie kunnen mij niet volgen op
het net, maar ga maar snel een keer naar Ome Jan om de foto's te bekijken.

Ward one
Deze week ben ik begonnen op ward 1 (afdeling 1), dit is de vrouwen afdeling. Op de
afdeling hebben ze 14 bedden. Dit betekent niet dat er dan maar 14 patiënten opgenomen
kunnen worden. Als er meer patiënten komen dan gaan ze gewoon met tweeën in een bed.
De eerste dag toen ik dit zag dacht ik dat het familie van de patiënt was, maar nee hoor het
was ook een patiënt die behandeld moest worden. Het voordeel is wel dat ze erg zorgzaam
zijn voor elkaar en helpen waar nodig is. Er wordt ook wel gekeken naar de cultuur van de
patiënten, waar ze vandaan komen, om ze bij elkaar in bed te leggen. Wat ik al eerder heb
geschreven, ik hoef hier de patiënten niet te wassen want dat doet de familie. Wat ik dan
eigenlijk wel doe? ‘s-Morgens beginnen met bedden opmaken, de patiënten en familie
begroeten en daarna wordt de vloer schoon gemaakt, dit gebeurt 3 keer achter elkaar,
steeds wordt er een ander ontsmettingsmiddel gebruikt en dan nog blijft het vies. Dit komt
door het vele stof wat binnen komt waaien.
Daarna wordt de administratie bijgewerkt en de statussen klaar gelegd voor de
doktersronde. Het is niet bekend op welk tijdstip de arts zijn ronde komt doen, dus is het
wachten. Ik vind, wat ik tot nu toe heb gezien, dat de artsen alle tijd nemen voor hun
patiënten en heel uitgebreid alles nalopen. Geweldig!
Mijn contact met de patiënten verloopt communicatief niet soepel, dit natuurlijk door de
Swahili taal maar ook spreken veel mensen hier hun eigen taal (dit is door de verschillende
stammen). Ik communiceer dan gewoon met mijn "handen en voeten".
Vorige week ben ik een dag naar de tandartspraktijk geweest en meegekeken wat de
(vrouwelijke) tandarts hier doet. Ze gebruikt nog steeds de oude tandartsstoel, de oude stoel
voor extracties en de nieuwe voor controle (wat bijna nooit voorkomt). Ze vertelde mij dat

ze graag de nieuwe stoel wel wil gebruiken
(deze is absoluut comfortabeler en ARBO
verantwoordelijker), maar deze staat in een
kamer waar ook de patiënten zitten te
wachten achter op een bankje. Nu wil ze
een scheidingswand laten plaatsen zodat er
dan meer privacy is tijdens de
behandelingen en er dan 2 kamers zijn,
want de nieuwe stoel is niet meer te
verplaatsen deze is goed vast gemonteerd
op de vloer.
Ik heb ook gesproken over de

preventievoorlichting, tandenborstels geven, maar de doelgroep is hier absoluut niet
geschikt voor. De mensen met een goed gebit gaan naar de tandarts in de stad of ze komen
niet. Een deel van de tandenborstels heb ik wel aan de tandarts gegeven, want in een andere
praktijk en op scholen kan zij ze goed gebruiken.
Bij deze heb ik mijn tandartsproject afgerond, niet echt geslaagd maar ik hoop dat ze nu in
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de toekomst wel de nieuwe stoel gaan gebruiken. Ik zal nog wel eens een kijkje gaan nemen
in de praktijk.
Vorige week is Gert Bosman (anesthesist TSZ), aangekomen in Same. Gert is de nieuwe
voorzitter van onze Tanzania werkgroep en wilde ook met eigen ogen zien hoe het in Same
en het ziekenhuis is. "Het welkomstcomité", Norbert, Kim en ik stonden klaar op het
vliegveld om Gert en zijn schoonbroer, Rob te ontvangen.
De weg terug naar Same was natuurlijk veel te kort om alles te vertellen over Same. We
brachten hen naar het Elephant hotel (een hotel van de diocese). Dit was zeker niet de
laatste keer dat ik in het Elephant hotel kwam. Het is een goed hotel en je kunt er lekker
eten. Dus hebben Kim en ik bijna elke avond van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar
lekker te gaan eten. En het was natuurlijk ook gezellig. Buiten de ontmoetingen en meetings
om was er ook vrije tijd.
Op vrijdag zijn we naar de veemarkt van de massai geweest. Daar staat de massai bevolking
te onderhandelen met het vee ze verkopen en kopen geiten, koeien.
Die dag hebben we een traditioneel ziekenhuis bezocht, in het ziekenhuis behandelen ze
patiënten met kruiden, mengsels uit de natuur, je kunt het vergelijken met homeopathie.
Daarna zijn we nog naar een bier- en wijnbrouwerij geweest. Samen met de lokale bevolking
hebben we een biertje gedronken in hun hut. Niet zomaar uit een flesje, maar uit een
koeienhoorn. Geweldig hoe zij nog terug in de tijd leven, erg primitief. Echt zat zijn we er
niet van geworden, want eerlijk gezegd smaakte het niet zo lekker maar buiten dat kregen
we nog een optreden van de oma's uit het dorp, een traditionele dans waarvan we hebben
genoten.
Zondag zijn we naar de zee geweest, naar de plaats Tanga. Heerlijk om na vier weken en
weinig water eens lekker te kunnen zwemmen. We hadden er veel voor over, want we
hebben hiervoor 7 uur in de auto gezeten. We hebben de zee gezien maar er niet in
gezwommen, want de stranden zijn niet te vergelijken met Nederland, ze hebben bijna geen
stranden. Die dag hebben we in een luxe hotel met zwembad heerlijk gegeten en gedronken.

Maandag is de meeting geweest met de verpleegkundigen (die in Nederland zijn geweest),
hoofdverplegingsdienst, secretaris en alle directie
van Same Hospital. Ik stond versteld van de goede
organisatie die er was. Ze hadden een speciale
vergaderruimte met eten en drinken en iedereen
was aanwezig. Het is een goede meeting geweest,
de samenwerking van beide ziekenhuizen, de
projecten, sponsering, de uitwisseling en de
toekomst zijn aan bod geweest.

Loes, ik kan je vertellen dat bijna alle zuurstof
cilinders geïnstalleerd op de afdelingen staan.
Zoals jij wel zult weten gaat dit niet in een snel
tempo. Om 1 zuurstof cilinder per dag te plaatsen,
moet ik al tevreden zijn. Jullie horen het nog
verder.
Morgen is het zover dan komen mijn ouders naar
Same. Ik heb nu ook vrij en heb de gelegenheid
van Mr. Sailo gekregen om samen met mijn



112

ouders Tanzania te gaan bekijken.
Mijn ouders blijven 2 weken. Daarna ga ik weer aan de slag. O ja, voordat ik het vergeet, de
eerste waskar is af! Maar toen ik hem zag was hij wel erg groot uitgevallen. Ik heb een
verpleegkundige van het ziekenhuis meegenomen en zij vond het ook te groot. Nu gaat
Augusti de waskar aanpassen, ook hierop het vervolg de volgende keer. Trouwens over de
prijs viel goed te onderhandelen. Ik zal hier ook zeker foto's van maken, dan weten jullie
waar het sponsorgeld naar toe gaat.
P.s Yvonne en Paul, Van Harte Gefeliciteerd met jullie zoon Thijmen. Ik hoop dat alles goed
gaat met moeder en kind (en papa). Geniet ervan.
P.s.s Mechteld, Van Harte Gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding, hartstikke leuk!
Ik hoop dat je een voorspoedige zwangerschap hebt.
P.s.s.s Edje, ik wil je alvast een fijne verjaardag wensen. Veel plezier zaterdag, drink er maar
een van mij. Proficiat!

Safari!
Alaaf, alaaf.  Op dit moment is het carnaval in Nederland, even alle remmen los voor degene
die van carnaval vieren houden. Ook hier gaat carnaval niet aan mij voorbij. Vanmorgen
tijdens het ontbijt met de bisschop grote lol gehad over carnaval vieren. De bisschop weet
alle ins en outs van carnaval. Ik braaf vertellen dat mensen zich verkleden bijv. als clown,
heks en dat ze dan dansen op lollige muziek. En dat we na carnaval moeten vasten. De
bisschop zei toen: "er zijn ook nog veel meer leuke dingen aan carnaval". Hij bedoelde
hiermee de drank en dansen met iedereen en voornamelijk met vrouwen. Het is een leuke
jonge snoepert hoor, de bisschop. Hij is wel bekend met westerse dingen, hij reist de hele
wereld rond.
Donderdag 27 januari was een speciale dag voor de diocese. Op deze dag kregen 6 nonnen
de ‘vow’. Dit is een eed die ze aan de kerk moeten afleggen, de gelofte. Je moet het je
voorstellen als een soort trouwen met de kerk. In Nederland kunnen wij trouwen met een
partner maar de nonnen hier trouwen met de kerk. Als ze 6 jaar non zijn dan leggen ze de
eed van gelofte af en krijgen ze een ring. Het zelfde volgt als een non 12,5 jaar en 25 jaar non
is. Voor deze speciale dag kreeg ik vrij van het ziekenhuis. Voor deze dag was iedereen van
alle diocese uitgenodigd, (ook van Kenia, Oeganda en andere plaatsen) naast alle vrienden,
familie van de nonnen. ‘s-Morgens gingen we in een lange stoet, deze telde 24 auto van de
diocese, naar de kerk. De fotograaf en filmploeg was hierbij aanwezig. Er was een heel
draaiboek opgesteld voor deze dag. Zo laat naar de kerk, zo laat de speeches, de foto's, de
lunch. Maar ook deze keer liep het behoorlijk uit. De mis die 2 uur zou duren werd 4 uur. Na
3,5 uur ben ik de kerk uitgegaan, ik was het helemaal beu en was enorm uitgedroogd. ‘s-
Morgens om 8 uur had ik nog wat gedronken en het was inmiddels al 3 uur in de middag.
Gelukkig liepen er nog meer mensen buiten die eigenlijk in de kerk hoorden te zitten, dus ik
hoefde mij niet schuldig te voelen. Achter de kerk waren andere nonnen een groot
feestmaal aan het klaarmaken. Ongelooflijk er stonden wel 20 grote wasmanden vol met
eten, rijst, vlees, salade. En dit werd allemaal klaargemaakt op één vuur van hout en
houtskool. Uiteindelijk gingen we om half 5 lunchen, ik moet eerlijk zeggen het was afzien
die dag, heb hier nog geen honger gehad maar deze dag had ik echt pijn van de honger. Na
het eten ben ik meteen naar het vliegveld gegaan met Dr. Mchomvu en Kim om mijn ouders
op te halen. Het was geweldig om hen weer te zien, ze hadden een hele goede vlucht gehad
en alles was goed verlopen.
De eerste dagen heb ik pa en ma alles laten zien in Same. We zijn ook naar het ziekenhuis
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geweest en ook zij waren geschokt hoe het hier was. Verder was het ook voor hen
acclimatiseren. Op zaterdag 29 jan. zijn we naar Arusha gegaan. Op deze dag was de
afspraak om samen met Gert en Rob de architect van het ziekenhuis te ontmoeten. In eerste
instantie zou ik niet meegaan omdat mijn ouders hier waren. Norbert was mij toch komen
ophalen, hij was vergeten dat ik niet mee zou gaan. We hebben toen van de gelegenheid
gebruik gemaakt om allemaal mee naar Arusha te gaan, pa, ma en Kim. In Arusha zijn we
naar het hotel gegaan waar Gert en Rob zaten. We hebben met zijn allen gegeten en zijn
toen naar Mr. Leach, de architect gegaan. Daar aangekomen was het schitterend, een
paradijs. Mr Leach woont tussen Mount Meru en Mount Kilimanjaro in. Het huis is uit de
koloniale tijd, de tijd van de Duitsers in 1905. Het huis is in die stijl bewaard gebleven. Vanaf
de veranda had je prachtig uitzicht op de Mount Kilimanjaro. Ik kan er uren naar blijven
kijken. De meeting met Mr. Leach was verder goed verlopen. Onder andere gesproken over
de bouw van de operatiekamer. Aangegeven dat er ook leidingen moeten komen voor
zuurstof, gas e.d. Dat dit nu gerealiseerd kan worden met de bouw van de nieuwe OK. En dat
ze in de toekomst dan ook patiënten kunnen beademen. De operatiekamer wordt eind
februari opgeleverd, kan ik nog veel foto's maken van het eindresultaat.
Verder zijn de tekeningen van de bouw en renovatie beschikbaar. Gert, ik heb ze deze week
opgehaald bij de architect ze komen naar Nederland. Na dit bezoek aan Mr. Leach hebben
we Gert en Rob naar het vliegveld gebracht. Hun bezoek aan Tanzania is snel voorbij gegaan.
Gert en Rob het was erg gezellig.
Op zondag ben ik ook met mijn ouders naar de kerk gegaan. Voor pa en ma was het ook
geweldig om dit een keer mee te maken. Al de kinderen die dansen, het koor wat geweldig
zingt met orgel muziek en de preek, die hier absoluut niet saai is. Aan het einde van de mis
riep de priester ons naar voren. In de mis waren weer nieuwe mzungu's (blanken), pa en ma
dus en dat houdt in even naar voren komen en vertellen wie je bent. Alle afrikanen klappen
en juichen. Voor pa en ma natuurlijk een hele belevenis, dit maak je in Nederland niet mee.

Op maandag 31 januari ben ik
met pa en ma vertrokken naar
Arusha. We gaan op safari!
Via Monique (werkt op de
verkoever van TSZ) heb ik de
safari geregeld. Zij was in januari
ook in Tanzania/Arusha. Zij werkt
samen met een vriend die hier
een eigen safari organisatie heeft,
"Meru safari". We hadden een
auto met chauffeur geregeld om
naar Arusha te gaan, pa vond dit
beter dan met de overvolle bus.
In Arusha aangekomen gingen we
naar het hotel van Sam, (dit is de
manager van Meru safari en
tevens onze gids).
Dinsdag om 8.00 uur vertrokken
we, de auto vol geladen met eten,
tenten, matrassen. Er ging ook
een kok mee om voor ons 3 keer
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per dag te koken. En hij kon lekker koken!
Eerst zijn wij naar de Ngorongoro Crater gegaan. Het is een vlakte van 8300 km2. Als je op de
vlakte bent, kun je de rand van de krater zien. De hoogte van die rand is ongeveer 3200 m.
Onderweg naar de krater, in het nationale park, stond er een politieagent langs de kant met
een "lasergun". Het is ongelooflijk maar echt waar, Sam kreeg een bekeuring voor te hard
rijden. De toegestane snelheid was 50 km en hij reed 59 km/u. hij kreeg een boete van
20.000 Tsh (ongeveer 20 euro).
De krater is een uitgestrekte vlakte, het is zo groot dat je niet kunt inschatten hoe groot het
in werkelijkheid is. Hoe noem je dat? Gezichtsbedrog? Globaal
gezegd zijn we de krater rond geweest. In de krater hebben we heel veel dieren gezien,
nijlpaarden, zebra's, gnoe's flamingo's, zwijnen, herten, een cheeta en niet te vergeten de
"BIG 5": leeuw, luipaard, hyena, olifant en buffalo. Het was schitterend!
‘s-Avonds hebben we op de rand van de krater geslapen in een tentje. Op de kampeerplaats
stond een olifant in de bossen, hij was naar het kamp gekomen om water te drinken. Er
moesten toen 5 rangers uit het dorp komen met guns om ons te beschermen, ze zeiden dat
hij erg gevaarlijk was. Die nacht is er niets gebeurt, de olifant is op een veilige afstand
gebleven. Ik heb er een mooie foto aan overgehouden.
De volgende dag zijn we naar de Serengeti gegaan en hebben de grote trek van de kudde
dieren gezien. Het is niet te beschrijven hoe prachtig en groots dit fenomeen is, duizenden
gnoe's en zebra's over de vlaktes. Elke jaar in jan/feb lopen de dieren van de Ngorongoro
naar de Serengeti en komen weer terug als het regenseizoen voorbij is.
De derde dag zijn we naar Lake
Manyara geweest. Dit is een
groener nationaal park, met
veel bomen. De Lake hebben
we niet gezien, want er was
weinig water en kilometers ver
waren de flamingo's. In het
park liepen veel giraffen,
olifanten en apen.
Na de 3 dagen safari zijn we in
Arusha gebleven. We hebben 3
dagen overnacht in een luxe
hotel met zwembad. Zondag
zijn we terug naar Same gegaan. Nu blijven we 2 dagen in Same en gaan dan verder naar Dar
es Salaam en Zanzibar. Ik maak nu een einde aan mijn verhaal, ik zou wel door kunnen
blijven schrijven.
Iedereen de groeten van mijn ouders vanuit het warme Same.
P.s Corina nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne vakantie.
P.s. Opa en oma ik heb jullie brief ontvangen, hartstikke bedankt. Ik heb er erg van genoten.
Oma je hebt talent, ik wist niet dat je zulke mooie brieven kon schrijven.
P.s. Ton, ik weet niet hoe het hier zit met de orgaan-en donortransplantaties. Legaal of
illegaal! Ik ga dit navragen.
Tutaonana baaday!

Internet
Sinds twee weken ligt het internet in Same eruit. Vandaar dat jullie niets meer hebben
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vernomen van Chantal via dit medium. Helaas zal het komende week niet anders zijn.
Verwacht wordt dat het internet pas weer over 1 of 2 weken weer gaat werken, indien de
systeembeheerder van Afrika dan weer tijd en zin heeft!
Mvrgr. Paul

Weer bericht vanuit Same.
Hier weer een bericht. Het is een tijdje geleden, dit komt doordat het internet in Same niet
werkt. Het net ligt al 3 weken plat. Sinds het internetcafé hier in Same is uitgebreid naar
meer computers ( een kleine verbouwing) werkt het allemaal niet zo goed meer. Ik ben nu in
het internetcafé in Arusha.
Mijn ouders zijn al weer bijna 2 weken terug naar Nederland. Het zijn leuke, gezellige weken
geweest en hebben veel gezien. We zijn nog naar Zanzibar geweest. Zoals ik al vertelde,
neemt het reizen hier veel tijd in beslag . We zijn eerst met de bus naar Dar es Salaam
gegaan, de reis duurde 6 uur. We hebben dan wel in een comfortabele bus gezeten, wel
eens waar zonder airco (de heenreis) maar dat maakt niet uit. Hier gaan gewoon alle ramen
open, ook een soort van airco, maar dan met warme lucht.
In Dar es Salaam hebben we de boot genomen naar Zanzibar en we zijn ook in de boot
genomen!! Het is echt corrupt in Dar es Salaam en op Zanzibar. Wij en andere toeristen met
ons, betaalde veel te veel voor het ticket. Je denkt een goed uitziend, betrouwbaar boeking

office te hebben gevonden maar het
merendeel hiervan is corrupt. Wij zijn
blank dus denken ze die hebben geld.
Ze proberen het overal , zoals in de
taxi, bus, shops, dat je meer betaald
dan nodig is. Zanzibar was leuk maar
het is geen mooi eiland. We hebben de
bekende toeristische plekjes gezien.
Zoals, Stone Town, de stad op het
eiland, bekend om zijn mooie deuren.
De gebouwen zijn erg oud en het is
geen schone stad. We hebben een

kruidentour gemaakt. Er zijn veel plantages,
met o.a kruidnagel, gember, citroen, limoen,
curry, groene thee, cocos, allerlei fruitbomen
en de lipstickboom. In de vrucht van de boom
zitten balletjes en dit is de lipstick, ziet er echt
uit als lipstick die wij kennen.
De kathedraal bezocht met daarbij de
slavenmarkt. Dit is een monument ter
nagedachtenis aan de slaven die vroeger hier
werden verhandeld.
En natuurlijk hebben we ook genoten van zee
en strand.
Nadat mijn ouders zijn vertrokken ben ik weer
begonnen op ward 1 (vrouwen afdeling). Ik
ben de eerste dag eerst de zuurstof (O2)
cilinders gaan checken, kijken of ze nog vol waren en of ze problemen hadden met de O2
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cilinders op de wards. De cilinders waren nog niet leeg, het zijn ook zulke grote dat het wel
even duurt voordat deze leeg zijn. Ze zijn ook erg zwaar en Mr. Sailo
(hoofdverplegingsdienst) heeft mij gevraagd of ik nog 3 trolleys kan laten maken (Loes had
er al 1 gemaakt voor het transport hier),zodat de verpleegkundige de O2 cilinders
makkelijker kunnen verplaatsen in de wards. Als ik nog geld over heb zal ik dit doen, maar de
waskarren en de waszakken gaan veel geld kosten. Ik ben nog steeds op zoek naar
goedkoper materiaal voor de waszakken maar het blijkt allemaal import te zijn en moeilijk
om over de prijs te onderhandelen, zelfs als er iemand van het ziekenhuis met mij mee gaat.
De O2 cilinders worden gelukkig wel gebruikt en op de operatiekamer en de kraamafdeling
moeten ze binnenkort gevuld worden.
Op ward 1 heb ik veel patiënten gezien met HIV/Aids. Op deze afdeling is Aids nummer 2 van
de top 10 ziektes die er op deze ward voorkwamen in 2004. Malaria is nummer 1. Ze houden
hier, net als wij dat doen in het ziekenhuis, bij wat er allemaal voor opname indicaties zijn.
Aan het eind van het jaar maken ze hier een overzicht van. Over HIV/Aids wordt nog te
weinig gesproken hier. Ik vind dat de verpleegkundige en sommige co-artsen er ook te
weinig over weten. Er komen wel meer projecten nu over HIV/Aids in Same, zoals nu in het
ziekenhuis. Er zijn een groep Amerikanen gekomen, zij houden zich bezig met voorlichting,
preventie, besmetting en hebben ook medicijnen vanuit Amerika meegebracht.
Het blijft ongelooflijk en soms ook frustrerend, wat ik elke dag hier zie en meemaak. Je kunt
het echt niet vergelijken met onze gezondheidszorg in Nederland. Een voorbeeld: als een
patiënt een infuus nodig heeft dan is het niet zomaar een naald pakken en inbrengen. Nee,
eerst moet er een recept geschreven worden door de dokter of assistent, hiermee naar de
apotheek (deze is op het terrein van het ziekenhuis), de familie moet betalen en dan pas
krijg je naald, infuusvloeistof/medicijnen. En als zo'n infuus gesneuveld is, dan maar weer
wachten op de dokter tot dat er een recept wordt geschreven.
Ik zal het misschien al vaker hebben geschreven, de hygiëne is hier niet optimaal. De
verpleegkundigen proberen om zo steriel mogelijk te werken en om steriele procedures zo
goed mogelijk uit te voeren. Maar vaak is dit niet mogelijk omdat hier de spullen voor
ontbreken en vaak is er niet genoeg voorhanden, bijvoorbeeld desinfectiemiddel, bepaalde
infuusvloeistoffen.
Vorige week ben ik mee naar de dispensaries gegaan. De afdeling MCHC (mother child
health care) van het ziekenhuis neemt deze taak op zich om alle dispensaries langs te gaan.
Het is een soort van consultatiebureau. Een daarvan was in Ruvu, een massaidorp. In Ruvu
gingen we eerst naar het plaatselijke ziekenhuis en de apotheek, we gingen de medicijnen
voor de vaccinaties halen. Normaal gesproken komen de mensen in het dorp naar de
dispensaries toe, maar hier leven veel massai mensen en zij wonen ver van de dispensarie
vandaan. Hier gaan de verpleegkundige dan naar het dorp toe.
Daar aangekomen was het een grote vlakte met een paar bomen en een klein kerkje
(gemaakt van hout, riet en mest) en alle massai vrouwen met hun kinderen zaten al te
wachten onder een grote boom. Zij hadden hun consultatiekaart allemaal bij, hierop staat de
geboortecurve (gewicht van de baby) en wanneer ze welke vaccinaties moeten krijgen. Alle
baby’s en kinderen werden gewogen, dit werd door middel van een haak gedaan met
weegschaal die aan de boom werd gehangen. De kleine kinderen waren in het begin erg
bang van mij en begonnen dan ook te huilen. Sommige van hen hebben nog nooit een
blanke gezien. Later gingen ze mij voorzichtig aanraken, mijn handen, huid en haren. Eén
kind was zo bang , ik zal het nooit vergeten! Telkens als hij mij zag begon hij angstig te kijken,
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met grote ogen en keihard te huilen. Niet alleen daarom zal ik hem nooit vergeten, maar ook
omdat hij een clownspakje aan had en dit was zo schattig. Hier komen dus toch een van de
vele zakken (Zak van Max) met kleren terecht. In het kerkje onderzochten de
verpleegkundigen de zwangere vrouwen en werden de vaccinaties gegeven. De kinderen
werden gevaccineerd tegen polio en tuberculose.
Deze week ben ik begonnen op de maternity ward, de kraamafdeling. Er worden ontzettend
veel baby’s geboren. De laatste dagen heb ik al veel baby’s mee ter wereld geholpen .
Een baby ligt al 2 dagen aan de zuurstof. De moeder van de baby heeft vlak voor de bevalling
kruiden genomen van een plaatselijke medicijnman. Deze medicijnen moesten de contractie
(weeën) bevorderen, maar dit werkte juist tegenovergesteld en heeft veel schade aan het

kind gebracht. De baby heeft problemen met
zijn longen. Wat er precies aan de hand is
dat weet niemand! Ik heb al een aantal keer
voorgesteld dat de baby overgeplaatst moet
worden naar het ziekenhuis in Moshi (KCMC)
maar ze doen dit niet en wijzen het op de
kruiden. De baby heeft veel moeite met
ademhalen, ademhaling en hartslag zijn erg
snel. De zuurstof geeft verlichting, maar ik
hoop dat de baby snel wordt overgeplaatst.
Dit soort situaties vind ik dus erg frustrerend.
Met mijn waskarren schiet het al op, de
laatste wordt nu gemaakt. Ik ben nu bezig
om de waszakken te laten maken, wat ik

hiervoor al schreef. Het is moeilijk om aan geschikt materiaal te komen. Nu heb ik iemand
gevonden die het materiaal heeft ,wat ik zoek. De karren en zakken zijn op tijd klaar voor
mijn vertrek. Ik mag toch niet klagen binnen 3 maanden tijd!!!!
Als ik hoor wat voor weer het in Nederland is dan heb ik niets te klagen. Het is hier heerlijk
warm en met de dag wordt het warmer. Zelfs voor de Afrikanen hier is het nu te warm. Ze
vinden het weer erg extreem. Ik hoorde dat er een flinke griepepidemie in Nederland is en
dat velen van jullie ziek zijn of al zijn geweest. Voor degene veel beterschap en snel
opknappen.
Opa, gelukkig gaat het al weer wat beter met je en mag je binnenkort het ziekenhuis
verlaten. Je moet snel opknappen en geen gekke dingen doen hoor. Heel veel beterschap!
Paul, alvast van "Harte Gefeliciteerd" met je 30 ste verjaardag. Heel veel plezier zondag,
geniet ervan!
Allemaal heel veel groetjes, ik hoop dat het internet in Same weer snel werkt.
P.s. Wendy en Loes, zijn jullie 3 dagen hier in Same Hospital goed geweest? Jammer dat ik
jullie niet meer heb gezien. Zijn jullie al bijna klaar met je scriptie! Heel veel succes.
P.s. Nicole Baas, ik hoop dat het weer wat beter met je gaat, ik hoorde wat er met je is
gebeurt. Heel veel sterkte en veel beterschap.

De laatste weken.
Habari gani? Nzuri, met mij is alles goed, nog 3 weken in Same en dan kom ik alweer terug
naar Nederland. Ik moet zeggen de tijd is voorbij gevlogen. De laatste weken heb ik op ward
3, de mannenafdeling, gewerkt en sinds deze week op de kinderafdeling.
Als eerste wil ik schrijven dat het met de tandartsstoel toch nog goed gaat komen. Dr.
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Semarundu vertelde dat er overleg is geweest en dat zij zeker de stoel gaan gebruiken. Ik
dacht eerst dat het niet mogelijk was om de stoel te verplaatsen, maar dit blijkt nu toch
mogelijk te zijn, hij is niet vast gemonteerd aan de vloer. Samen zijn we nogmaals gaan
kijken bij de tandartsruimte en de stoel is verplaatst naar de andere ruimte waar de tandarts
altijd werkt. Wel de nieuwe lamp en het röntgen apparaat zitten gemonteerd aan de muur,
dus blijven ze de oude gebruiken.
Op ward 3 was het weer heel anders werken dan op de andere afdelingen. Dit kwam met
name doordat er geen structuur op de afdeling was. In de tijd dat ik op de afdeling werkte
was de hoofdverpleegkundige van ward 3 werkzaam in een andere functie. Zij heeft tijdelijk
de functie van Mr. Sailo overgenomen omdat deze een maand met vakantie is. Buiten dat
kwam het vaak voor dat er alleen maar leerlingen en assistentes op de afdeling werkten en
geen gediplomeerde verpleegkundigen. Dat maakt voor hier niet uit maar wel voor de
patiëntenzorg heb ik ervaren. De zorg was niet opperbest. De arts kwam wel langs maar de
leerling-verpleegkundige/assistent voelde zich niet echt verantwoordelijk en wisten ook vaak
niet wat er met de patiënten aan de hand was. Als ik mijn mening hierover gaf, dan kreeg ik
als antwoord: "Jij bent toch aanwezig op de afdeling"! Zij zagen mij als charge nurse
(hoofdverpleegkundige). Ik heb natuurlijk gezegd dat ik niet de verantwoordelijkheid kan
nemen voor iedereen! De verantwoordelijke bleef uiteindelijk de hoofdvpk. van ward 3. Zij
was elke dag aanwezig in het ziekenhuis, als functie van hoofdverplegingsdienst.
Op de afdeling lagen veel patiënten met open wonden, na een ongeluk met auto, brommer
of een ongeval met houthakken, wat hier natuurlijk veel gebeurt. De wonden worden elke
dag netjes 2 keer verzorgd. Ze gebruiken hier geen zoutoplossing voor het schoonmaken van
de wonden of alcohol voor desinfectie. Ze hebben eusol, een mix van chloor en nog een stof,
maar dat ben ik even vergeten. Het ruikt in ieder geval naar chloor. Ze gebruiken dit voor
schoonmaken en verbinden van de wonden. Je wordt wel creatief/vindingrijk hier om
problemen op te lossen. Zo was er een man die problemen had met plassen, hij had
blaasretentie. Meerdere keren geprobeerd om een blaaskatheter in te brengen, met een
grote maat katheter, dit ging niet want de man had een vergrote prostaat en kleinere
katheters waren er niet. Toen maar de oplossing bedacht om de man te katheteriseren met
een maagsonde, geen dikke natuurlijk maar een babymaagsonde. Dit ging geweldig goed.
Ook de man was erg opgelucht want als je 2 dagen met een volle blaas ligt dat is geen pretje.
Voor de 1-jaars leerling-verpleegkundigen is het een zenuwachtige week geweest. Zij
hebben praktijkexamen moeten doen. Deze examens vinden plaats op de afdelingen met
een special examencomité. Er waren examens in: bedden opmaken, schoonmaken en
verslag doen van de patiënten. Regelmatig kwam de vraag of ik hun wilde helpen en
natuurlijk deed ik dat. Het grappige was wel toen het examenonderdeel bed opmaken
kwam, moest ik zeggen dat wij in Nederland heel anders de bedden opmaken en dat wij
hierin ook geen examen krijgen. De patiëntenzorg komt op de eerste plaats en daarna pas al
het poetsen. Verbaasd waren ze hierover! Ze maakten zich al weken zorgen en maar
oefenen!
Afgelopen week ben ik begonnen op de kinderafdeling, ward 5. Dit is de laatste afdeling en
nu heb ik alle afdelingen gehad. Op ward 5 blijven de moeders de gehele dag en nacht.
Slapen samen in een bed en zorgen de gehele dag zelf voor hun kind. Ik moet zeggen het
was meteen al een kneus sfeertje, misschien raar om te zeggen maar hier was echt leven op
de afdeling. De meeste kinderen liggen voor malaria en pneumonie.
De eerste dag was ik wel even aangedaan door wat ik zag. Een meisje, 7 jaar, was verbrand
over haar hele linkerarm, rug en stukje buik. Het meisje was pas 2 weken na verbranding (3e
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graads) naar het ziekenhuis gekomen. Haar grootmoeder wilde het zelf met lokale kruiden
behandelen! Nu had ze contracturen en was het geïnfecteerd. Naast haar lag een massai
jongen, 10 jaar oud, met een krokodillenbeet. Ook wel even slikken, zoiets zie ik in

Nederland niet.
Afgelopen dinsdag is hij naar een ander
ziekenhuis overgebracht, want na 9 dagen was
er nog geen verbetering. Als de patiënten
worden doorverwezen naar een ander
ziekenhuis, dan gaan ze naar het KCMC
(Kilimanjaro Christian Medical Centre) in
Moshi. Nu was er voor mij de gelegenheid om
mee te gaan en het ziekenhuis in Moshi te
gaan bekijken. Met 2 ambulance chauffeurs en
2 patiënten en hun familie zijn we naar Moshi

vertrokken. Daar aangekomen hebben we de patiënten naar de ehbo gebracht en daar
hebben ze gewacht op verdere behandeling. Het KCMC is een groot ziekenhuis, nog groter
dan het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Ze hebben alle specialisten onder een dak. Edes,
de ambulancechauffeur, heeft mij het ziekenhuis laten zien. Samen zijn we nog een massai
jongen gaan opzoeken die daar sinds 2 weken ligt. De massai jongen woont in Same, heeft
een open been, necrose en een botontsteking. Hij had geen geld om naar het ziekenhuis te
gaan. Dankzij John, de Amerikaan op de diocese, wordt hij nu geholpen en John betaalt voor
opname en behandeling in het ziekenhuis. Nu moest er opnieuw geld gegeven worden voor
het verblijf en de operatie, zodoende gingen we hem opzoeken op de chirurgische afdeling.
(John is sinds hij hier is, nog niet buiten Same geweest, Edes zorgt ervoor dat het geld in
KCMC komt). Ik heb mijn ogen daar uitgekeken. Het was zo druk en stampvol dat de
patiënten op de gang werden verpleegd. Sommige hadden nog wel een bed en andere lagen
op matrassen. Je kon er net tussendoor lopen, meer ruimte was er niet. Ik vraag me af hoe
ze dat doen met de waskar, medicijnkar en etenskar? Hier krijgen de patiënten wel 3 keer
per dag eten van het ziekenhuis.
Mijn waskarren en waszakken zijn helemaal klaar en zijn al in gebruik op de afdelingen. De
verpleegkundigen vertelden dat ze er erg blij mee zijn. Het scheelt ze veel sjouwwerk en
naar mijn idee is het
natuurlijk ook veel beter
voor de hygiëne.
In de weekenden ga ik
nu naar het internetcafé
in Moshi, Arusha of naar
Kisingara. In Kisingara is
een benzinestation en
daar hebben ze ook
internet, dit is maar 45
minuten rijden. Nog
steeds geen internet in
Same en voorlopig gaat
het ook niet meer
werken. Vanmorgen ging
ik vol goede moed naar
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Kisingara, maar ook daar bleek het internet nu niet te werken. Ben maar doorgegaan naar
Moshi. Om te willen internetten moet ik er wel wat voor willen doen. Afgelopen weekend
zijn we naar de disco geweest in Arusha. Met Pamela, Josephine (vriendin van Pamela), Kim,
de chauffeur van de auto en zijn vriendin. We zijn vrijdagmiddag om vier uur vertrokken. Om
half 8 waren we in Arusha en hebben de accommodatie voor de nacht gevonden. Dit was op
de compound van het ministerie of gezondheid. Toen ik de kamer zag zei ik meteen," oooh,
heerlijk, een douche", zegt de gastvrouw meteen erachter aan: "Sorry we hebben geen water
sinds gisteren". Mijn teleurstelling was snel over want ik ben het inmiddels wel gewend om
niet te douchen. We zijn gaan eten in de stad en om 23.00 uur naar de disco! Het was even
zoeken want voor Pamela was dit ook geen wekelijkse bezigheid. In de eerste disco "de
Colobus" was een gedeelte voor Afrikaanse muziek en een gedeelte waar ze Europese
muziek draaiden. Met zessen stonden we te swingen op de dansvloer. We waren de enige
bezoekers. Daarna nog naar een andere disco gegaan, "Triple A", ook hier was het niet druk.
Alleen op zaterdag schijnen de disco's vol te zijn. Buiten dat het rustig was hebben we toch
een plezierige avond gehad.
De volgende dag zijn we naar het snakepark gegaan, dit was tussen Arusha en Moshi in. Daar
hebben we slangen, krokodillen, schildpadden, allerlei soorten kameleons gezien en
vastgehouden, behalve de krokodillen dan! Na het park zijn Kim en ik naar Moshi gegaan.
Norbert kwam ons daar ‘s-avonds ophalen, we gingen naar het vliegveld om de broer van
Kim op te halen.
Elke dag wordt ik uitgenodigd om bij een collega te komen eten. Ze zijn hier zo gastvrij en je
bent elke dag welkom in hun huis. Voor hen is het een grote eer als ik hun huis en familie
kom bezoeken en een hapje mee eet. Soms kan ik niet en dan blijven ze net zo lang vragen
wanneer ik wel kan komen. Zeker de aankomende weken ben ik hier nog druk mee omdat ik
nog eens overal langs moet voordat ik vertrek. Ik houd het hier dus nog wel zeker 3 weken
uit, kom zelfs tijd tekort! Afgevallen ben ik zeker niet, eerder aangekomen van al de rijst,
friet en bananen. Ik hoop dat het verder met iedereen goed gaat. Wil iedereen nog eens
bedanken voor de leuke, lieve berichtjes, kaarten en brieven.
Vandaag opa, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!
Tutaonana baadaye.

Nog even!
Om nog even op zijn Afrikaans te zeggen, Jambo!
Hier even een kort berichtje van mij vanuit Moshi. Eindelijk heb ik nu de foto's op mijn site
kunnen plaatsen. Zo zien jullie toch nog hoe het er hier uitziet en worden de verhalen
levendiger. Volgende week (morgen dus) werk ik nog 4 dagen op de kinderafdeling en dan zit
het werk er op, voor mij. Buiten dat er veel kinderen beter naar huis gaan van de
kinderafdeling, gebeuren er ook trieste dingen. Afgelopen week zijn er 2 kinderen overleden.
Niet in mijn dienst maar ‘s-avonds en ‘s-nachts. Toen ik dit ‘s-morgens hoorde schrok ik
enorm. Ik weet dat de kinderen hier (ook) dood kunnen gaan, maar dit kwam zo
onverwachts. De kinderen hadden malaria en werden hier voor behandeld. Alles was die dag
nog in orde en dan opeens worden ze erg ziek. Malaria is echt vreselijk! De meest
voorkomende ziekte hier (en ik denk ook wel doodsoorzaak nummer 1). Als de kinderen hier
overlijden, op de afdeling, dan nemen de ouders hun kind mee naar huis. Daar wordt voor
het verdere afscheid gezorgd. Wat mij betreft mogen ze nog veel meer geld in het
malariaproject pompen, hopelijk komen er nog betere medicijnen voor malaria.
Voor de kinderafdeling heb ik nog een soort van, protocol gemaakt over brandwonden.
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"Welke behandeling voor welke graad van brandwonden en hierbij ook belangrijk de
voeding en pijnmedicatie".
Loes, je kunt trots zijn op je zuurstof project! Er wordt heel veel gebruik van gemaakt en op
de kinderafdeling heeft het al vele kinderen verlichting gegeven. De O2-cilinders moeten nu
ook allemaal opnieuw gevuld worden.
Morgen komen 3 artsen van het TweeSteden naar Same toe. Dr. Molkenboer, Dr. Kruger en

Dr. Kock. Zij zijn op dit moment al in
Tanzania en komen voor een dag naar Same
(voor vergaderingen) en vliegen dan weer
terug naar Nederland. Er is een vergadering
over de bouw en hebben we een
vergadering met de tandarts. Hopen dat hier
veel goeds uit komt.
Op de diocese is iedereen momenteel druk
bezig met de voorbereidingen voor Pasen.
De kerkdiensten worden intensief
geschreven en voorbereid. Father Baltazar
vertelde mij dat dit nog grootser is dan met
kerstmis en ik moest me maar voorbereiden

op een hele lange zit in de kerk. O, neeee! Vrijdag begint het al, ik ben daarom dus vrij,
"goede vrijdag". Ik moet wel zeggen, het is erg leuk om het allemaal mee te mogen maken
en om het meegemaakt te hebben! Ik wens iedereen alvast een heel "vrolijk Pasen" en
lekkere paaseieren toe.
Ik denk dat dit mijn laatste bericht is vanuit Tanzania. Volgend weekend zit ik in de kerk en
aan de paaseieren! Dan, na Pasen, kom ik al weer terug naar Nederland.
Ik vertrek dinsdag 29 maart en 30 maart kom ik aan. Kweli kabisa!
Tutaonana tena na siku njema!  Kwa heri,

Weer thuis!
Ik ben weer veilig geland op Nederlandse bodem. Ik ben afgelopen woensdag thuis gekomen
en het was een geweldig ontvangst. Het was natuurlijk super om familie, vrienden, iedereen
weer te zien.
Nog even terug naar Tanzania. De laatste weken heb ik van iedereen afscheid genomen en in
het ziekenhuis heb ik mijn evaluatie gegeven van de afgelopen 3 maanden. Dit waren
positieve en natuurlijke negatieve punten waar zij mee vooruit kunnen. Ik heb het allemaal
op papier gezet en met de medewerkers besproken. Het is een hele positieve evaluatie
geworden en ook het ziekenhuis weet dat er nog veel veranderd moet gaan worden.
De medewerkers van Same Hospital willen iedereen bedanken voor de hulp, sponsering en
samenwerking tussen beide ziekenhuizen.
Nu ben ik weer terug in Nederland en het leven hier went ook weer snel hoor. Het leven in
Tanzania en Nederland zijn totaal niet te vergelijken. Het gemak wat we hier hebben van
water, voedselvoorraad en andere sociale voorzieningen. Ik ben zeer dankbaar dat ik de kans
heb gekregen om het met eigen ogen te zien hoe het leven in Tanzania is.
Het was een geweldige ervaring om nooit meer te vergeten! Ik wil iedereen nogmaals
bedanken voor alle lieve berichten, kaarten, medeleven en niet te vergeten het sponsorgeld.
Ik heb veel kunnen doen in Same Hospital en met de waskarren zijn ze erg blij. BEDANKT!
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Vandaag ga ik weer werken in mijn eigen ziekenhuis, op een geheel vernieuwde afdeling. Dit
zal erg wennen zijn, denk ik, maar ook heel erg leuk.

Allemaal heel veel groetjes, liefs Chantal
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FRANS VAN BOMMEL

Functie: anesthesie-medewerker
In Tanzania van: mei 2005 tot augustus 2005 (3 maanden)
Project: meewerken op de OK, inrichting en hygiëne/steriliteit  op de nieuwe OK

Hallo allemaal
De reis vanuit Schiphol naar Kilimanjaro International Airport bij Arusha in Tanzania is goed
verlopen. Norbert Mchomvu stond die avond klaar (met Kim en Susanne, maar daarover
later meer) om mij, mijn bagage en een grote tas met hulpgoederen op te halen. Ik was een
beetje overdonderd nog door het afscheid van Dymph en de kinderen zo’n 10 uurtjes
daarvoor, door de moeilijkdoenerij van de douanemensen op KIA, de eerste indrukken, de
avondwarmte en de autorit door donker Afrika, dat ik blij was dat ik na een lange dag om
1.00 uur mijn bed in kon duiken in het ‘Holland House’ op de diocese in Same.

Om mijn eerste mailtje vanuit Tanzania te kunnen versturen heb ik ruim een half uur in een
meer dan overvolle bus naar een internetcafé moeten reizen. Maar vervelen doe je je niet,
je maakt van alles mee. Ik zat vooraan (het hulpje van de chauffeur sommeerde de man die
daar eerst zat naar achter te lopen) en even later, toen de bus naar mijn idee al helemaal vol
zat en er nog meer mensen naar binnen kwamen,  kreeg ik een baby in mijn  armen geduwd
omdat de moeder tijdens het instappen haar handen vol had met tassen. Het is vandaag vrij
warm, maar voor de zekerheid had ze de baby toch maar een wollen ijsmuts opgezet. Even
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later, toen we eindelijk aanreden, was er wat consternatie. Iemand wilde iets uit het rek
pakken en er viel een zak vol groene sinaasappelen op de grond en die rolden door de hele
bus. Maar nu zit ik dan toch in Kisangara, in een internetcafé bij een benzinestation, op een
oude computer te internetten.
Tot nu toe bevalt het me hier goed. Het was wel fijn dat in de eerste week in het "Holland
House" (het gastenverblijf van de bisschop) nog een Nederlands meisje zat, Kim. Zij is
afgestudeerd aan de KUB (economie) en doet i.o.v. de bisschop een onderzoek naar de
mogelijkheden van toerisme in Same. Kim heeft me een beetje wegwijs gemaakt en me aan
iedereen voorgesteld. De bisschop zit in Italië en heb ik dus nog niet gezien. Wel zijn hier een
aantal "fathers" met wie ik drie keer per dag eet, ‘s-morgens brood met banaan en ‘s-
middags en ‘s-avonds warm. Het eten is iedere dag ongeveer hetzelfde: rijst, een
tomaten/wortel sausje, taaie brokken vlees en overgare groenten en als toetje vers fruit.
Best te eten, maar wel een beetje eentonig. Maar als ik er genoeg van krijg kan ik altijd nog
naar het Elephant Hotel langs de "highway" waar ze ook Europees eten hebben (lees: frites).
Dit kost trouwens bijna niets, een volledige maaltijd incl. drinken ongeveer 5000 Tsh = 3,50
euro. Als ik een stukje verder loop, staat daar een grote baobab met uitgeholde
boomstammetjes als bijenkorven.
Verder zitten hier op "the diocese"
een aantal ordes van zusters die me
met lachende gezichten enthousiast
Swahili proberen te leren. Ik heb,
ook in het ziekenhuis, al veel
mensen ontmoet. Ik kan ze nog niet
uit elkaar houden, voor mij lijken ze
nog allemaal op elkaar. Susanne is
een Nederlands meisje dat stage
loopt en les geeft op Chanjale
Secondary School en zij komt af en
toe in de weekenden naar Same.
Vlak voordat ik kwam was Father
Ludovic gestorven, hij was de pastoor van de kerk in Same. Ik kon met de fathers in een 4WD
jeep meerijden naar de begrafenis in zijn geboortedorp ergens in de heuvels. De weg  er
naar toe, langs grote sisalplantages, was ver-schrik-ke-lijk slecht, maar de mooie
vergezichten vergoedden veel. De mis werd wegens de grote belangstelling buiten gedaan
door de bisschop van Arusha en nog zo'n 20 fathers meer. De mis en de begrafenis zelf
duurden samen ongeveer 3 uur! De kleurige kanga's (omslagdoeken) van de Afrikaanse
vrouwen tegen de groene helling van de begraafplaats was wel een mooi gezicht. Gewerkt

heb ik intussen ook al hoor. ‘s-Morgens om half 8
is er op het kantoortje van Mr. Sailo (soort hoofd
verplegingsdienst) de overdracht van de
nachtdienst naar de dagdiensten. Dat gebeurt in
een zacht gebrabbeld Engels met een Afrikaanse
tongval (‘bloody pressure’) of in het Swahili, zodat
ik er niets van begrijp.  Daarna ga ik naar de OK
waar ik werk met mijn collega-
anesthesieverpleegkundigen Habiba Mmaraba of
Fabian Bulili. Nou ja, werk, het gaat hier allemaal
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pole-pole, kalm aan. Eerst de minor en major operation theatre poetsen. Die zien er erg oud
en versleten uit, maar binnenkort (?) gaan ze verhuizen naar de nieuwe OK, die hiernaast in
aanbouw is. Dat poetsen wordt redelijk goed gedaan en ze proberen ook hygiëneregels
m.b.t. buiten- en binnenschoenen in acht te nemen, maar ondertussen kleden ze zich vaak
niet om en staan vaak de deuren en ramen open en vliegt er van alles in en uit. Gisteren heb
ik nog een sprinkhaan van zo'n 10 cm. de deur uit gezwabberd. Na het poetsen zitten
ondertussen de schuine bankjes (voor de insiders) vóór de OK vol met patiënten, waarbij in
de minor theatre een wond moet worden gehecht, verband moet worden verwisseld en een
curettage moet worden verricht (met alleen wat ketamine en atropine, en soms valium om
ze rustig te houden). Dit gebeurt bijna allemaal door de anesthesie-verpleegkundigen. Ik heb
nu al heel wat grote en soms vieze wonden gezien, dikwijls door  ongelukken op de
‘highway’, of brandwonden door de open kookvuren. Ook hier maak je aparte dingen mee.
Vorige week donderdag zaten de bankjes vol met patiënten (ook kleurige Massai) toen
Fabian Bulili weggeroepen werd. De patiënten blijven allemaal geduldig wachten en laten
geen onvertogen woord horen. Hij komt pas na ruim een uur weer terug en als ik vraag waar
hij is geweest, zegt hij dat zijn koe moest kalven! Moet kunnen toch?
Ik heb pas één echte operatie meegemaakt,
een sectio (keizersnede) onder narcose,
wat min of meer net als bij ons verliep,
maar toch ook weer heel anders. Via het
infuus krijgt de vrouw ketamine, atropine
en valium toegediend. Voor het onderhoud
van de narcose hebben ze een zgn. EMO
draw-over anesthesiesysteem met ether. Ik
ken dat alleen uit onze anesthesieboeken in
hoofdstuk 1 onder geschiedenis van de
anesthesie. Er wordt ook wel spinaal
(ruggenprik) toegepast, maar om de één of
andere reden werd dat nu niet door anesthesie-verpleegkundige Fabian Bulili gedaan. De
bewaking tijdens de operatie bestond uit het handmatig meten van de bloeddruk, meer was
er niet. De zwangere buik van de patiënte werd gejodeerd en ondertussen werden de
groene katoenen afdekdoeken en ook de instrumenten met een korentang uit
steriliseertrommels gehaald en op een tafeltje gelegd. Dit metalen tafeltje werd eerst door
medical intendant Upendo (een soort verpleeghulp op de OK) met spiritus overgoten, en

met een vlammetje erbij werd dit oppervlak letterlijk en
figuurlijk brandschoon = ‘steriel’  (?)  gemaakt. Dr. Urassa
maakte geen dwarse ‘bikini-snede’, maar een mediane
incisie. Er is geen diathermie om de bloedvaatjes dicht te
branden, maar alle bloedvaatjes worden afgebonden.
Toen de baby geboren werd, huilde hij (ja, het was een
mvulana, een jongetje) meteen en deed hij het verder
prima. De baby werd meteen in kanga’s gewikkeld en in
een houten bak op een karretje gelegd, dat in de hoek
van de operatiekamer werd gezet. Later zag ik ook bij

sectio’s onder spinaal, dat ze de baby niet eerst aan de moeder showen, net als bij ons, maar
meteen meenemen. De operatiewond werd weer gesloten, volgens mij werd er ook nog
catgut (van schapendarmen) gebruikt, dat zal ik nog wel eens navragen. Ik heb wel een
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beetje mijn twijfels over de postoperatieve pijnstilling van de moeder. Ik heb tenminste geen
pijnstillers kunnen ontdekken die daarin kunnen voorzien. Er zijn in de voorbije week volgens
het schriftje waarin alle operaties genoteerd worden al meerdere sectio’s geweest, maar
allemaal ‘s-avonds of ‘s-nachts.
Om door het dorp Same zelf te lopen is ook een belevenis op zich. Langs de (ook weer) in erg
slechte staat verkerende weg van rode aarde staan veel huisjes en hutjes waar ze fruit en
groenten verkopen, meubels maken of dingen van metaal, buiten staat dan een slijpschijf
aangedreven door een fiets. Er zijn winkeltjes waar ze omo wasmiddel, cola, tandpasta en
wc-papier verkopen (dit wc-papier wordt ook als onderlaag voor een gips gebruikt) en
eettentjes waar ze thee en chapati, een soort pannenkoekjes, verkopen. Als enige blanke val
je natuurlijk wel op en word je steeds nageroepen door de kinderen: ‘mzungu, mzungu’
(blanke) of ‘Good morning, teacha’, en dat roepen ze of het nu morgen, middag of avond is.
En dat ‘teacha’ bleek teacher te zijn, ze denken waarschijnlijk dat alle blanken leraar zijn.
Veel kinderen en ook wel volwassenen komen naar je toe om je een hand te geven.
Het is hier momenteel winter en regentijd en dat betekent tussen de 20 en 30 gr. C., maar
geregend heeft het nog nauwelijks. Iedereen heeft bij zijn huisje een eigen veldje met mais
en andere groenten en fruit en daarom vinden ze het natuurlijk niet zo leuk dat er zo weinig
regen valt. Maar ik vind het wel lekker als ik op de veranda van mijn huisje in de zon zit en de
kleurige ‘volièrevogels’ hoor fluiten en voorbij zie vliegen.
Nou, tutaonana (tot ziens) iedereen en tot mails.
P.S.
*Ik moet alle verpleegkundigen van het TweeSteden zh. die hier zijn geweest de hartelijke
groeten doen van de fathers en sisters en van de mensen in het ziekenhuis. Er wordt veel
aan me gevraagd hoe het met jullie gaat.
*Chantal: iedereen is erg blij met je foto's
*Wendy: jullie aanbevelingenlijst klopt volgens mij vrij aardig en ik kan hem goed gebruiken.
*moeder: jouw erwtensoep smaakt veeeeel beter dan de "supu" met ingewanden en
gekookte banaan die ik hier krijg (en met mate eet)

Habari za mchana, goede middag
Daar ben ik weer met een e-mailtje uit Same. Ik zit nu in Moshi in een internetcafé en het
weer is even prachtig als het uitzicht op de Kilimanjaro als ik uit het raam kijk.

Iedere morgen om half 8 is er in
het kantoortje van Mr. Sailo, het
hoofd verplegingsdienst, de
overdracht van de nachtdienst
naar de dagdiensten. Ik kan het
Afrikaans-Engels gemompel niet
precies verstaan, maar van iedere
afdeling wordt er een patiënt
besproken en evt. nog wat
verdere bijzonderheden. Ik richt
me maar op het grote vel papier
waar alle namen van de
verpleegkundigen per afdeling op
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geschreven staan. Het Same District Hospital heeft een mannen-, vrouwen- en
kinderafdeling en nog een kraamafdeling. Het patiëntenaantal van het ziekenhuis varieert
tussen de 50 en 90 per dag. De kraamafdeling en andere activiteiten die daar mee
samenvallen, zoals de voorlichting aan a.s. moeders, vormen het grootste deel van de
patiëntenpopulatie. Een groot deel van de patiënten komt omdat ze ziek zijn vanwege
malaria, deze ziekte staat dan ook boven aan het rijtje met meest voorkomende ziektes. Op
het ziekenhuisterrein staat ook een gebouw waar onderzoek naar malaria wordt gedaan. Ze
hebben mij daar al eens alles over malaria en het onderzoek ernaar verteld.

Ook AIDS wordt een steeds groter probleem.
Ruim 10% van de mensen die zich vrijwillig laten
testen is HIV-positief, dus het werkelijke aantal
zal wel een stuk hoger liggen. Binnenkort start
het ziekenhuis met de behandeling van AIDS,
een aantal mensen is daarvoor onlangs naar
Dar-es-Salaam geweest voor een 3-weekse
cursus en de rest wordt 2 keer in de week een
uurtje door Dr. Semarundu (foto) bijgeschoold.
Het is een vrij ingewikkelde behandeling die een
goede (laboratorium)diagnostiek en een goede
kennis van de anti-retrovirale middelen vereist.
Een ander probleem waar ze hier mee kampen is dat veel mensen, vooral uit de kleine
dorpen in de heuvels, als ze ziek zijn, eerst naar een traditionele kruidendokter gaan. Bijna
iedereen heeft wel littekens door de inkervingen waar de medicijnman kruiden ingesmeerd
heeft. Dit zou dan helpen tegen de ziekte of aandoening. Dit helpt natuurlijk niet en vaak
komen ze alsnog naar het ziekenhuis. Vorige week is er in het ziekenhuis nog een meisje van
8 jaar gestorven aan de gevolgen van (waarschijnlijk) een intoxicatie na het innemen van
lokale kruiden….
Op de OK verveel ik me eigenlijk een beetje, ze hebben geen dagvullend programma en het
gazen vouwen heb ik inmiddels ook wel door. ‘s-Morgens zijn er meestal wel een aantal
patiënten voor een eerste-hulp behandeling, zoals wond hechten of gips aanleggen.
Operaties zijn er ook niet veel, gemiddeld zo'n 25 per maand, het merendeel sectio's en een
enkele mini-laparotomie en appendectomie. Sterilisaties (vag. tubaligering) doen ze hier
trouwens alleen met wat lokale verdoving, niet zo leuk om te zien, want de patiënte heeft
vaak nog veel pijn tijdens de ingreep.  Ik probeer ze te overreden om ze onder algehele
anesthesie en onder wat sterieler omstandigheden
te laten plaatsvinden, maar ja . . .
Ik heb ook mijn eerste 'anesthesie' zelfstandig
gedaan (de 'anesthetist' was weer eens weg),
namelijk het reponeren van een gebroken arm
m.b.v. ketanest. De orthopeden van het
TweeSteden zouden hier hun hart op kunnen halen
met het opereren van de meest verschrikkelijke
fracturen. De eenvoudige fracturen worden hier
gereponeerd, dikwijls zonder verdoving of
pijnstilling, omdat de kennis en de materialen (en de
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steriele werkwijze) ontbreken. De complexere fracturen worden doorgestuurd naar het
KCMC in Moshi.
Ik kon twee weken geleden meerijden naar het KCMC in Moshi met de ambulance en heb
daar een rondleiding op de o.k. door een anesthesist gehad. Het KCMC is een redelijk groot
ziekenhuis met 5 operatiekamers. Ik heb bij een paar operaties meegekeken en met
verschillende mensen gepraat. Op de terugweg heeft de ambulancechauffeur, Edes, die van
de Chagga-stam is, me mee genomen naar een traditioneel Chagga-restaurant waar ik geit
met gekookte banaan te eten kreeg. Het geitenvlees was lekker, de gekookte banaan is erg
droog.  Gelukkig kon ik dat wegspoelen met bananenbier.
Vorige week heb ik een aantal dagen meegekeken bij de tandarts op het ziekenhuisterrein.
De tandartsstoel uit Nederland wordt elke dag gebruikt en de apparatuur voor het vullen van
kiezen wordt wekelijks wel een keer gebruikt. Het probleem hier is dat mensen pas naar de
tandarts gaan als ze heel veel pijn hebben. Vaak is de tand of kies dan al zo rot dat trekken
de enige mogelijkheid is. Hiervoor moet de patiënt dan 1000 Tsh (70 eurocent) betalen,
contant afrekenen graag. Vullen kost 3000 Tsh, dus vaak laat men dan ook liever trekken
omdat dat goedkoper is en dan ben je er ook meteen vanaf!
De nieuwe o.k. wordt binnenkort (blijven ze maar zeggen) opgeleverd, maar ze hebben nog
helemaal niet nagedacht hoe en wat ze zullen gaan verhuizen en hoe de werkwijze op de
nieuwe o.k. zal zijn. Ik sta er van te kijken dat niemand zich daar druk om maakt (behalve ik
dan). Stress kennen ze in Tanzania volgens mij sowieso niet. Bijna niemand heeft hier een
auto, dus iedereen is van het openbaar vervoer afhankelijk. Als mensen in Nederland de bus
missen zijn ze al vlug over de rooie, ondanks dat er volgens de dienstregeling over een
kwartier of half uur wel weer een andere bus vertrekt. Als je hier de bus mist moet je soms
uren wachten voordat de volgende bus vol zit, want dan vertrekt hij pas. En niemand die je
daarover hoort klagen, this is Africa man. Over een afstand van 80 km. van Moshi naar Same
deed ik laatst meer dan 3½  uur. Ik had ook voor een dalla-dalla kunnen kiezen, maar dat is
ook niet alles.  Je zit dan met zo'n 29 man, enkele kippen en een hoop bagage in een busje
waar in Nederland maar 8 man + chauffeur in mag. Aan de buitenkant hangen meestal ook
nog enkele jongens en bovenop worden nog enkele zakken met houtskool en stengels
suikerriet gebonden. Een dalla-dalla rijdt niet zo snel en stopt overal. Ruik daar nog een
benzinelucht en een verschaalde zweetlucht bij, dan weet je het wel. Fietsers en
voetgangers kunnen maar beter maken dat ze in de berm springen als er een auto of bus
aankomt, want volgens mij geldt hier de regel: het bezit van een auto = het bezit van de weg.
Als je de hoofdstukken over Malawi en Tanzania in het boek 'Atheïst in Afrika' van Ralf
Bodelier eens leest heb je een goed beeld van het straatleven zoals ik het hier zie en ervaar.

Voor het geld dat ik bij familie, vrienden en collega's ophaalde heb
ik een kast van aluminium en glas gekocht voor op de o.k., deze is
gemakkelijker schoon te houden dan de vieze houten kasten die ze
nu hebben. Ook heb ik een essentieel onderdeel (Ambu-E1 klep)
voor het draw-over systeem gekocht. Ze konden op de o.k. geen
inhalatie-anesthesie geven, omdat ze dit onderdeel misten. Nu
trouwens nog steeds niet, want ze zijn vergeten ether te bestellen,
maar dat is inmiddels wel gebeurd. Met het in Nederland van de
plaatselijke bouwmarkt gekregen gereedschap (waarvoor nog
bedankt!) heb ik Sam, de technische man van het ziekenhuis, blij
gemaakt.
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Het Kiswahili gaat ook steeds beter, vooral het groeten. Er wordt hier heel uitgebreid
gegroet als je elkaar tegenkomt. Voordat je tot zaken komt, gaan er al zeker een paar
minuten voorbij met: 'Karibu' 'Asante sana, habari za asubuhi?' 'Salama, habari za kazi?'
'Nzuri sana' , 'Habari za mke na watoto?' 'Safi ' enz.  Ik denk dat op de Diocese het vlees bijna
op is, want gisteren werd er achter het 'Holland House', mijn onderkomen bij de fathers,
weer een koe geslacht. Ik geloof dat het niet helemaal volgens de Nederlandse hygiëneregels
gebeurde, maar daar moet ik maar niet aan denken als ik volgende week weer vers vlees
voorgeschoteld krijg. Ik ben inmiddels ook al met Norbert Mchomvu naar Bwambo geweest.
Daar staat een klein ziekenhuisje met maar één dokter en enkele assistenten, dat door de
bisschop en de diocese gesponsord wordt. De weg naar het ziekenhuisje op 2000 meter
hoogte in de bergen is ontzettend slecht, grote keien en diepe sporen, maar de natuur is er
heel erg mooi. Ook het ziekenhuisje ligt erg mooi en de mensen zijn ontzettend aardig. Er
was te weinig tijd om lang te blijven, maar ik hoop dat ik de kans krijg er nog eens heen te
gaan. Enkele weken geleden kwam ik in Same een Duitse missionaris tegen die mij
uitnodigde om een weekend bij hem te komen logeren in Ngulu, ergens in de Pare

Mountains. Dat heb ik vorig weekend
gedaan. Vooral ook omdat hij zei dat hij
maandag een afgelegen Massai-dorp ging
bezoeken. Father Richard heeft zijn huis
en kerkje hoog in de heuvels en de
directe buren zijn de apen die door de
bomen slingeren. Daar aangekomen nam
hij me meteen mee naar zijn kerkje, want
hij was bezig met de catechismusles. Dat
wil zeggen: hij las voor uit de bijbel en de
kinderen (en ook een paar volwassenen)
dreunden op wat hij gezegd had. Maar
eerst vertelde hij wie ik was en wat ik in

Tanzania kwam doen en ze moesten
me ook groeten. ‘Say: good
morning, mister’ en dan uit zo’n 50
kelen: ‘Good morning, mister’. ‘s-
Middags nam hij me wéér mee naar
de kerk, nu voor iets wat ik als goed
katholiek nog nooit gedaan had,
namelijk het bidden van een
rozenhoedje. Als aandenken gaf hij
me een rozenkrans, het moet niet
gekker worden. Dat werd het dus
wel, want zondags had hij twee
missen van ieder ruim 2 uur. Ik was
zo gaar als de groenten die ik hier
krijg. Wat alles weer goedmaakte, was het bezoek aan een Massai-dorp (boma) op maandag.
Onder een grote boom in een cirkel van takken deed father Richard zijn missionariswerk. Ik
keek ondertussen wat rond en maakte wat foto's. De Massai zijn mooie mensen die kleurige

rood en blauwe omslagdoeken dragen en slippers van autobanden. Ze dragen enkelbandjes,
halssnoeren en veel sieraden van kleine, kleurige kraaltjes in hun oren. De Massai leven in
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hutten van takken besmeerd met leem en koei envlaaien
rondom een kraal van doorntakken voor hun vee. Want vee is
heel belangrijk voor de Massai. Hoe meer vee een Massai-man
heeft, hoe rijker hij is en hoe meer vrouwen hij kan
onderhouden. Hij heeft dan dus ook meer kinderen, de jongens
zorgen voor het de koeien en de geiten en de meisjes helpen
mee in het huishouden. Heel indrukwekkend om dit een keer te
kunnen zien!
Nou, ik brei weer een eind aan mijn verhaal. Als het hier en daar
wat negatief klinkt, is dit zeker niet zo bedoeld. De pole-pole
mentaliteit is hier nu eenmaal heel anders dan onze stress mentaliteit en dat frustreert wel
eens.  Ondanks het (voor zover ik het kan beoordelen) harde leven zijn de Tanzanianen altijd
vriendelijk en vrolijk.

Habari za leo, wazungu
Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar we zijn deze week dan toch overgehuisd naar de
nieuwe OK! Zoals ik al verwacht had, was er niets voorbereid en de verhuizing verliep dan
ook op z’n zachts gezegd een beetje onoverzichtelijk en chaotisch. We kwamen er bijv.
achter dat de (Europese) stekker van het zuigapparaat niet paste op de (Engelse)
stopcontacten op de nieuwe OK (had ik ook niet aan gedacht) en dat de operatielamp veel te
laag hing en niet werkte. Doordat de nieuwe OK-lamp aan een zwenkbare ophangbeugel
hangt, is er een bepaalde hoogte nodig. Door het lage plafond kon de lamp niet hoger dan

ongeveer ooghoogte, dus dat was eigenlijk een
komisch gezicht: een grote lamp tussen 2
dokters op een halve meter boven de patiënt.
Gelukkig had ik ook een verrijdbare
operatielamp uit Nederland meegenomen.
Uiteindelijk heeft alles toch zijn plaats gekregen
en hebben we de eerste sectio al gedaan. Mét
de nieuwe (tweedehands uit het TweeSteden)
Datex Cardiocap II anesthesie-monitor, met ECG,
saturatie en automatische bloeddrukmeting.
Een hele vooruitgang en ze waren er echt blij

mee! Ook de nieuwe kast die ik gekocht heb staat op de OK met daarin alle anesthesie-
benodigdheden en een gedeelte van de voorraad.
De nieuwe OK is een grote verbetering: een stuk ruimer, veel meer licht en een betere
afscheiding van de niet-steriele ruimtes. Eerst wordt nu de oude OK gerenoveerd, daar
komen straks de ‘eerste hulp’, de kleedruimtes en het washok met de sterilisator. Tot die tijd
is het dus nog een beetje improviseren.
Het verbeteren van de steriliteit op de OK was één van mijn belangrijkste doelen. Na de
werkwijze eerst eens een tijdje te hebben gekeken, heb ik een aantal aanbevelingen op
papier gezet en daar met de mensen van de OK over gesproken. Het is niet zozeer dat ze de
kennis niet hebben of niet willen veranderen, maar vaak ontbreken de middelen en het is
ook een attitude-probleem dat volgens mij samenhangt met de cultuur. En dat is niet zo
gemakkelijk te veranderen. Verder heb ik een nieuw anesthesie-formulier en bestellijsten op
de computer gemaakt. Ook heb ik samen met anderen de kasten opgeruimd en opnieuw
ingedeeld. Want alles wat hier ooit naar toe is gestuurd vanuit Nederland wordt bewaard.
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De hele geschiedenis aan chirurgisch en anesthesiologisch instrumentarium kwam tenminste
tevoorschijn (voor de kenners: van Schimmelbusch-maskers en catgut-potten tot een nooit
gebruikt Von Petz apparaat en stalen katheters en nog veel meer voor mij geheel
onbekende, roestige instrumenten).
Een week voor de overhuizing hebben we nog hoog bezoek gehad in het ziekenhuis. De
Amerikaanse ambassadeur kwam met een heel gevolg een dagje kijken naar een door USAid
gesponsord waterproject in Same en naar een project HIV/Aids m.b.t. moeder-kindzorg. Ook
de nieuwe OK werd door hen bezocht en ik heb aan de ambassadeur uitgelegd wat het
samenwerkingsverband tussen het TSz en SDH inhield. In het Nederlands, want hij bleek met
een Nederlandse vrouw getrouwd te zijn.
Ook ben ik hier inmiddels naar de kapper geweest. Waar ik al bang voor was, bleek ook waar
te zijn: voor mannen kennen ze hier maar één model, de Afrika-look: millimeteren met de
tondeuse. Even wennen, zo’n luchtig kapsel, maar dat groeit wel weer aan.
Met anesthesie-verpleegkundige Fabian heb ik een dagje geholpen om stenen te maken
voor zijn nieuwe huis. Van rood zand, cement en water wordt een soort  specie gemaakt. Dit
wordt in een steenvorm (ong. 30x20x15 cm) geschept, aangedrukt en vervolgens in de zon
te drogen gelegd. Als de stenen droog zijn worden ze in piramidevorm opgestapeld, afgedekt
en binnenin die stapel wordt een vuurtje gestookt om de stenen te bakken. Voor deze
steenovens en voor de vuren om dagelijks te koken hebben de Tanzanianen natuurlijk veel
hout nodig. Dat is ook wel te zien aan de omgeving, want de enige grote (niet als brandhout
geschikte) bomen zijn de baobabs (apenbroodboom) en euphorbia’s (soort grote
vetplant/cactus). De mensen weten wel dat deze kaalslag een milieuprobleem aan het
worden is, maar ze hebben niets anders om hun eten op te kunnen koken.
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Ik probeer zoveel mogelijk van de omgeving te zien. Met de fathers rijd ik op zondag mee
naar hun parochies in de heuvels, waar het er veel armoediger uitziet dan in de stad.  Ik ben
met Norbert Mchomvu naar Nyumba ya Mungu (huis van God) geweest, een groot
stuwmeer. In de rivier zouden krokodillen zitten, maar ik heb ze niet gezien. Wel apen,
schildpadden en ibissen. Ik ben ook naar een Massai veemarkt geweest, het stonk er
behoorlijk en de koeien en geiten waren redelijk aan de prijs, dus ik heb uiteindelijk toch
maar niets gekocht. Ook rijd ik volgende week nog met Norbert naar Lushoto dit is een
grotere plaats in de bergen met mooie watervallen.
Tanzania is een land wat erg arm is, maar zich stapje voor stapje probeert te ontwikkelen.
Wat me onderweg o.a. opvalt zijn de tegenstellingen tussen traditionele en moderne
gewoontes. Bijvoorbeeld de kleine lemen hutten met ijzeren golfplaten dak en daar bovenop
een schotelantenne. Of een Massai-man in traditionele kleding met een speer in de ene
hand en een mobieltje in de andere. Op straat in Same en Moshi worden veel traditionele
geneesmiddelen verkocht, terwijl er ook ziekenhuizen zijn met modernere medicijnen en
faciliteiten. Ook in de (Engelstalige) kranten lees je tussen de regels door over de armoede
van Tanzania en de Tanzanianen. Bijvoorbeeld dat door de soms erg slechte staat van de
wegen de groenten en het fruit uit de bergen, bestemd voor de lokale markten of zelfs voor
export, vaak niet vervoerd kunnen worden, waardoor het wegrot. Of dat de Tanzaniaanse
KPN een telefoonnetwerk aan het aanleggen is, maar dat achter hun rug de kabel weer met
honderden meters tegelijk gestolen wordt.
Ik word steeds vaker aangesproken door mensen die vragen of ik ze geld wil geven of hun
project wil sponsoren. (‘Ik ben laborant, maar ik heb geen microscoop’, ‘Ik ben een huis aan
het bouwen, maar ik heb geen geld meer voor het dak’, ‘Ons schooltje heeft maar 3 klassen
en we willen graag uitbreiden’). Tja, ik zou ze natuurlijk graag willen helpen, maar ik heb niet
zoveel geld en ik ben geen Sinterklaas.
Ik heb ondertussen ook al bij verschillende mensen van het ziekenhuis thuis gegeten. Stukjes
vlees en warme melk met suiker als voorafje en daarna rijst met het bekende
tomatensausje. Of ugali (stijve maïspuree) en een soort brinta pap. De mensen zijn heel
vriendelijk en heel vereerd als je komt eten en over het algemeen is het erg lekker, maar ik
zou ook wel eens zin hebben in, laten we zeggen, een frietje speciaal.

Laatst heb ik van de plaatselijke markt
wat groenten meegebracht en heb ik
samen met ‘kokkie’ zuster Imacolata een
salade gemaakt. De fathers vonden het
allemaal lekker, hopelijk wordt het de
komende tijd nog eens klaar gemaakt.
Het hebben van een mobieltje is in
Tanzania erg belangrijk, het geeft een
soort aanzien, denk ik. Veel mensen die
het kunnen betalen hebben er dan ook
een, maar werken doet het niet altijd,
omdat ze op dat moment geen geld
hebben om een prepaid kaart te kopen

bijvoorbeeld. Nog even een leuk verhaaltje dat Fr. Samuel vertelde tijdens de avondmaaltijd:
“Ik was op een zondag de mis aan het doen in de kerk in Same toen opeens mijn mobiele
telefoon begon te rinkelen. Vergeten uit te zetten! Wat doe ik nu? Ik deed mijn kazuifel
omhoog en haalde het mobieltje uit mijn broekzak. Ik zette het uit, maar deed alsof ik
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antwoordde. ‘Dear Jesus. As you can see, this is not the right moment. I will call you back
when the Holy Mass has finished’. Iedereen lachen en probleem opgelost!”
We hebben op het ziekenhuis nog een verlate viering van de ‘Dag van de verpleging’ tegoed,
Floris Nightingale day noemen ze het hier, maar die is al twee keer uitgesteld, dus ik weet
niet of ik dat nog meemaak. Want komende week is al weer mijn laatste week in het
ziekenhuis. Ik heb het hier erg goed naar mijn zin gehad. Natuurlijk was het even wennen in
het begin, maar de mensen zijn erg vriendelijk en willen zich graag ontwikkelen, het land is
erg mooi en het is een hele ervaring om een aantal maanden in een volstrekt andere cultuur
te leven en te werken. Ik hoop dat mijn inbreng een beetje blijft hangen bij de mensen op
(vooral) de OK en dat ik toch een heel klein beetje heb bijgedragen aan de verbetering van
de werkwijze en de patiëntenzorg in het ziekenhuis.
Volgend weekend ga ik Dymph, Jolijn en Teun ophalen vanaf het vliegveld in Nairobi, Kenia.
We gaan eerst een paar dagen terug naar Same, want ze zijn hier natuurlijk benieuwd naar

de ‘mke’ en ‘watoto’ van ‘mister Frans Van’ , (Mr.
Johnson, de administrateur van het ziekenhuis,
denkt dat ‘van’ mijn achternaam is, vandaar ).
Daarna gaan we naar Arusha voor een tentsafari
naar de Serengeti en nog een paar andere
wildparken en vervolgens met de bus helemaal naar
de oostkust van Tanzania, naar Dar-es-Salaam. Daar
nemen we de boot naar Zanzibar, waar ons nog een
weekje wit strand, azuurblauwe Indische Oceaan en
palmbomen te wachten staat

Het zit er weer op!
Vorige week zaterdag zijn we weer thuis gekomen van een erg leuke en indrukwekkende
laatste drie vakantieweken en woensdag ben ik al weer begonnen met werken. M’n MRSA-
test was negatief, dus .
Toen Dymph, Jolijn en Teun vanuit Brussel in Nairobi geland waren (met vertraging vanwege
extra veiligheidscontroles i.v.m. de bomaanslagen in Londen) zijn we de volgende dag met
een shuttlebus naar Moshi gereden. Norbert Mchomvu kwam ons daar ophalen en heeft ons
naar Same gebracht, want ik wilde Dymph en de kinderen natuurlijk laten zien waar ik bijna
3 maanden geleefd en gewerkt had. Achteraf vonden ze de paar dagen in Same nog het
meest indrukwekkend, omdat we daar de enige blanken tussen de Afrikanen waren en een
beetje van het echte Tanzaniaanse leven ervaren hebben. Vooral Teun voelde zich nogal
bekeken als we door het dorp liepen. We zijn
bij mensen ‘op de koffie geweest’ (frisdrank
met stukjes vlees, banaan en pinda’s) en
hebben bij collega’s in hun kleine huisje
gegeten, we hebben een school bezocht en
Jolijn heeft een Afrikaanse jurk aan laten
meten. Ook het ziekenhuis vonden ze erg
bijzonder, omdat het er allemaal heel anders
uitziet en heel anders aan toe gaat als bij ons in
Nederland. Bijvoorbeeld de oude, nog niet
gerenoveerde zalen met wel 20 bedden, met
muskietennetten opgetuigd en familieleden die voor het eten van de patiënten zorgen. Met

Good morning,
mr. Frans  Van
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Norbert (Teun noemde hem Norbert Mzungu ) zijn we nog een dagje naar Lushoto
geweest en naar Irente Viewpoint, een hoge klif met een weids uitzicht over de
Tanzaniaanse vlakte. Het afscheid van de bisschop en de priesters, de zusters en de meisjes
van de huishouding was erg leuk en ook wel een beetje aandoenlijk. De meeste tijd had ik
natuurlijk doorgebracht in het ziekenhuis en dan met name op de operatieafdeling. Hoewel
er tijden waren dat ik me verveelde omdat er niets te werken viel, zal ik de dagelijkse gang
naar het ziekenhuis, de altijd vriendelijke en opgewekte mensen, de ritjes met de ambulance
naar Moshi en het relaxte, ‘no hurry in Africa’-leventje zeker wel gaan missen. Speciaal
bedankt met wat oer-hollandse hebbedingetjes heb ik Norbert Mchomvu (foto), onze

contactpersoon voor van alles en nog wat. Hij regelt alles: van
vervoer van en naar het vliegveld en plezierritjes in de
omgeving tot rondleiden en voorstellen in het ziekenhuis en
de diocese. Als hij er niet was, dan was ons verblijf niet half
zo boeiend, gemakkelijk en speciaal.
De laatste avond wilde ik voor de mensen van de
operatieafdeling, en nog een paar anderen waar ik mee
samengewerkt had, een afscheidsetentje organiseren in een
zaaltje van het hostel vlak bij het ziekenhuis. Dr. Semarundu
kwam de dag ervoor naar me toe en zei dat ik niets hoefde te
regelen en dat zij er verder voor zouden zorgdragen. Ik kon
tegensputteren wat ik wilde, zij wilden persé het afscheid
regelen. Op het afscheidsetentje waren uiteindelijk meer dan
30 mensen aanwezig, ook mensen van het ziekenhuis die ik

niet kende, maar het was erg gezellig. Voor we aan konden vallen op het Tanzaniaanse
buffet, waren er eerst nog een aantal toespraakjes hoe blij en vereerd ze wel niet waren met
de hulp uit Nederland. Andere ziekenhuizen in de regio waren jaloers op de mooie
gerenoveerde gebouwen en op de kennis en materialen uit Tilburg. Ze waren erg blij met
mijn werkaandeel op de operatieafdeling en met de monitor en de andere spullen die ik
meegebracht had en met de kast die ik met het in Nederland ingezamelde geld gekocht had.
We kregen presentjes, zoals kanga’s (omslagdoeken) voor Dymph en Jolijn en shirts voor
Teun en mij en ook enkele handgesneden houtsnijwerkjes. Ik moest vooral de mensen in
Tilburg heel hartelijk bedanken voor hun hulp en ze hoopten (natuurlijk) dat de
samenwerking nog lang zou voortduren. Ik had een evaluatie geschreven over mijn verblijf in
het ziekenhuis en ze vroegen of ik die nog even voor wilde lezen. Al
met al een heel leuk afscheid van Same en de mensen van het
ziekenhuis.

Op donderdag vertrokken we naar Arusha, de safaristad van
Tanzania, want vanaf vrijdag zouden we met Sam, onze gids, voor 5
dagen achtereenvolgens naar de wildparken Tarangire, Lake
Manyara, een klein stukje Serengeti, de Ngorongorokrater en Arusha
National Park gaan. Elk park heeft zo zijn eigen specifieke flora en
fauna en vanuit het open dak van de safari-jeep, met de koppen in de
zon en de wind, hebben we ze allemaal gezien: olifanten,
jachtluipaard, neushoorns, buffels, leeuwen, zebra’s, giraffen,
nijlpaarden, apen, gazelle’s, hyena’s, wilde zwijnen, antilopen en heel
veel kleurige vogels. Geweldig om mee te maken. Ook het slapen in
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tenten vlak bij zo’n park was een belevenis op zich. De meegereisde kok maakte op een
houtvuurtje de lekkerste gerechten klaar en Massai-krijgers met speer en pijl-en-boog
beschermden ons ‘s-nachts tegen de wilde dieren. We deden ook een wandelsafari met een
gewapende ranger;  wel  bijzonder om op zo’n 10 meter afstand van giraffen en zebra’s te
lopen.

Na de safari reisden we met de bus naar Dar es Salaam en van daaruit met de boot naar
Zanzibar, een tropisch eiland voor de kust van Tanzania. Eerst 2 dagen Stone Town met zijn
smalle straatjes en souvenirwinkeltjes (‘please enter, it’s free to look in my shop, special price
for you because you’re my best friend’). Ik heb daar ook nog even rondgekeken op de o.k.
van het islamitische ziekenhuis, de inrichting leek erg op het ziekenhuis in Same. Ook de
specerijen-tour die we geboekt hadden was erg interessant. Na natuur en cultuur waren we
natuurlijk ook wel toe aan een ‘rustkuur’ (van een paar dagen ). En daar kregen we meer
dan voldoende gelegenheid toe aan de oostkust, waar we bij een bananenblad-hutje hadden
gehuurd op het strand, onder de palmbomen en op maar een klein stukje van de zee. Een
leuke en ontspannen afsluiting van onze vakantie.

Ik ben deze week weer begonnen om mijn conditie weer een beetje op peil te brengen en
toen ik zo al trimmend over de Oirschotse Heide liep, dacht ik dat het hier met een beetje
fantasie wel op een Afrikaanse savanne leek. Het zou zo maar kunnen dat er om de bocht
een groepje olifanten op het pad zou staan of een paar giraffen die aan de boombladeren
aan het knabbelen zijn (aan leeuwen dacht ik nog
maar even niet, want om die voor te blijven is mijn
conditie nog lang niet goed genoeg). Ik denk dat we
voor de wilde dieren voorlopig nog even aangewezen
zullen zijn op de Beekse Bergen, maar wellicht gaan
we nog eens terug naar Tanzania, want het was ons
heel goed bevallen.
Heel veel groeten van Frans en denk er om….
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Firma Biomet steunt ziekenhuisproject in Tanzania (jan.2006)

Door: Karin van Kessel

Met de financiële steun van Biomet is het ons, vier derdejaarsstudenten van de opleiding tot
operatieassistent aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven, mogelijk gemaakt een project op
te zetten voor een ziekenhuis in Same te Tanzania.

De interesse voor het opzetten van dit project ter plaatse is gewekt door een eerder project
in dit zelfde ziekenhuis, waarbij een inventarisatie is gemaakt met betrekking tot het
aankopen van anesthesie- en chirurgie apparatuur ten behoeve van de operatiekamer.
Graag willen wij ook een steentje bijdragen, maar dan meer op het praktische vlak. Via de
opdrachtgevers de heren drs. Jan Molkenboer van de Stichting Maria voor Anderen en Frans
van Bommel, van de werkgroep Tanzania krijgen we een probleemsituatie van het Same
District Hospital voorgelegd, met de vraag om hier een (mogelijke) oplossing voor te vinden.
De probleemsituatie wordt als volgt omschreven: ‘In het Same Distict Hospital, Tanzania is
één operatiekamer, waar voornamelijk spoedingrepen worden uitgevoerd (sectio`s,
appendectomieën en verkeersongevallen). Er zijn een aantal verpleegkundigen die om de
beurt bij deze ingrepen tegelijkertijd instrumenteren en assisteren. Begrijpelijkerwijs is het
tijdens de operaties vaak een ‘rommeltje’. Bedenk een manier waarop de verpleegkundigen
van het Same District Hospital op een methodische en verantwoorde manier bij een operatie
kunnen instrumenteren en assisteren’.

Opdrachtverwerking in Nederland
Met veel enthousiasme gaan we aan de slag om voor dit probleem een oplossing te vinden:
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we maken een planning waarin we de taakverdeling bespreken en de geplande
bijeenkomsten vastleggen.
We verdiepen ons in de literatuur en voeren inhoudelijke gesprekken met de
verpleegkundigen die al eerder werkzaam zijn geweest in het Same District Hospital.
Door deze gesprekken wordt het probleem voor ons helder en kunnen we uiteindelijk
komen tot onze definitieve probleemstelling.
‘Welke concrete producten kan de projectgroep de verpleegkundigen van de operatiekamer
in het Same District Hospital aanbieden, zodat men op een methodische en verantwoorde
manier instrumenteert en assisteert tijdens operaties, waarbij rekening gehouden wordt met
de steriliteitnormen en de mogelijkheden ter plaatse’.
De doelstelling hierbij is uiteraard om de werkzaamheden in de operatiekamer op een hoger
plan te brengen.

Onderzoek ter plaatse in Tanzania
In de periode van 20 januari tot 30 januari 2006 brengen drie van ons
een aantal werkbezoeken aan het Same District Hospital. Dit werkbezoek is mogelijk dankzij
de financiële bijdrage van Biomet. Biomet heeft onze tickets bekostigd.
Tijdens het werkbezoek komt het volgende naar voren. Wat betreft de werkzaamheden op
de operatiekamer blijkt dat er inderdaad meerdere verpleegkundigen werkzaam zijn die niet
opgeleid zijn tot operatieassistent. Men werkt niet methodisch en structureel. Er wordt niet
geïnstrumenteerd en geassisteerd. De instrumententafel wordt niet opgedekt en is een
‘rommeltje’. Zo pakt men tijdens een operatie het instrumentarium wat men nodig heeft en
legt dit vervolgens niet terug op
de instrumententafel, maar op
de patiënt. Dit met alle gevolgen
van dien.

Concrete bijdrage/producten
In dit kader leveren wij, als
projectgroep, twee producten.
Het eerste product is ontstaan uit
onderzoek/overleg door de ons
ter plaatse. Bij nader onderzoek
blijkt dat er in Mbeya (Tanzania)
een opleidingsziekenhuis is waar
verpleegkundigen een opleiding
kunnen volgen tot
operatieassistent. We
onderzoeken de mogelijkheden
en de voorwaarden van deze
opleiding. We regelen via de
Stichting Maria voor Anderen dat
één van de verpleegkundigen van
de operatiekamer van het Same
District Hospital, deze twee jaar
durende officiële opleiding kan
gaan volgen.
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Met dit product kunnen we het project afsluiten. Maar omdat we het jammer vinden dat
met dit product de kwaliteit van werken (in het Same District Hospital) pas na twee jaar
zichtbaar zou worden, besluiten we om een tweede product te leveren. Een uitgewerkte
schriftelijke (basis)cursus omlopen, instrumenteren en assisteren. Hierover spreken we af
dat deze basiscursus binnen een tijdsbestek van een jaar op locatie gedoceerd gaat worden
door een Nederlandse operatieassistent. Hiermee vertrouwen we er op de werkzaamheden
van het overige operatiepersoneel op een hoger plan te kunnen brengen.
Het belang van de af te leveren eindproducten is een waarborg voor zowel de veiligheid van
het personeel als de veiligheid van de patiënten van het Same District Hospital. Een ander
belang is de eventuele komst van orthopedische missies vanuit Nederland naar Tanzania.
Met oog hierop wordt het personeel (met behulp van het eindproduct) voorbereid om
steriel en gestructureerd te werken. Er wordt hiermee een zo goed mogelijk vergelijkbare
werkvloer gecreëerd zoals in Nederland het geval is. Vooral voor orthopedische ingrepen is
dit zeer belangrijk, dit in het bijzonder om het gevaar van infecties te voorkomen.

Ook kijken we tijdens het werkbezoek kritisch naar het (bijna) voltooide operatiekamer
complex. Uit het oogpunt van steriel werken en hygiëne vallen ons hier enkele zaken op, die
niet helemaal in orde zijn. Naar aanleiding hiervan schrijven we (als bijproduct) praktische
aanbevelingen uit, om de hygiëne in de operatiekamer op een hoger plan te brengen door
middel van simpele middelen/aanpassingen. Deze aanbevelingen kunnen helpen bij het
verbeteren van de kwaliteit van zorg en kunnen mogelijk meegenomen worden in het
renovatieplan.

Het project is door het management en het personeel van het Same Distrct Hospital zeer
enthousiast ontvangen. Men kijkt uit naar de hulp die door dit project geboden wordt.
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Aan: Stichting Maria voor Anderen
Van: Karin van Kessel
Betreft: Verslag bezoek Same 20-01-06 tot 30-01-06

Email Jan Molkenboer aan Norbert:
Norbert had de mail ontvangen en geeft hier nog antwoord op. Het hotel is inmiddels
besproken.
Wat betreft de tandarts: deze heeft gemiddeld 5-6 patiënten (volgens de assistente) en
volgens Bulili gemiddeld tussen de 8-10 patiënten per dag. De behandelingen vinden plaats
tussen 8.00-12.00 uur (omdat het ’s middags te warm is?!)
Aan dr. Semarundu doorgegeven dat er een Nederlandse tandarts met Jan Molkenboer
meekomt naar Same. Hij was hiervan op de hoogte, maar dacht dat de tandarts voor een
maand kwam. Ik heb hem verteld dat het maar voor een week is en gevraagd of hij in deze
week zoveel mogelijk patiënten wil verzamelen. Hij gaat de komst van de tandarts
aankondigen (via de dispenceries) in de omliggende dorpen.
Wat betreft instrumentarium en eventuele andere benodigdheden voor de tandarts in
Same→dit wordt nog doorgegeven door dr. Semarundu.

Email Gert Bosman aan Norbert:
Norbert had geen inventarislijst via Marga Geenemans ontvangen! Hij is nu druk bezig om de
prijzen te achterhalen→wordt vervolgd.
Met dr. Semarundu de eventuele aanschaf voor een diathermietoestel besproken. Hij is wil
dit graag aan de inventarislijst toevoegen. De artsen weten, volgens dr. Semarundu, hoe ze
met een diatermietoestel moeten werken (?). Mijns inziens is het erg verstandig om t.z.t.
duidelijke uitleg en instructie aan zowel artsen als verpleegkundigen hierover te geven!

Operatiekamer:
*Spinaalnaalden: Deze heb ik afgegeven, er was nog 1 (bijna) volle doos aanwezig. Ik heb

aan Bulili nogmaals doorgegeven dat men deze in de toekomst zelf moeten gaan bestellen.
Dit had hij al geprobeerd, maar het was niet gelukt om hier aan te komen (?). Ik heb aan hem
voorgesteld om de spinaalnaalden via het KCMC te bestellen, dit gaat hij proberen. Verder
heb ik dit met Norbert besproken, hij gaat onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn
om de spinaalnaalden te bestellen.

*Aanpassingen: In de wasruimte zijn de kranen apart aangelegd en zijn dus niet te
mengen→is er een mogelijkheid om dit nog aan te passen?
Er is een ruimte voor steriele materialen met een open ruimte naar de operatiekamer→het is
beter om dit dicht te maken, met een doorgeefluik.
De klapdeuren van de OK gaan door de wind open en dicht, dit gaat ten kosten van de
steriliteit→normale deuren in laten hangen i.p.v. klapdeuren
De beensteunen liggen in de operatiekamer op de grond→haken aan de muur beves gen om
deze aan op te hangen.

*Algemeen: De patiënten lopen op blote voeten naar de operatiekamer. Dit gaat ten koste
van de steriliteit. Misschien is het een idee om katoenen slofjes te laten maken. Het voordeel
hiervan is dat ze uitwasbaar en re-usable zijn.
De klompen van het personeel zijn erg versleten en ook buiten de operatiekamer gebruikt. Is
er nog budget om nieuwe klompen aan te schaffen, die alleen op de OK gebruikt mogen
worden?
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De handen worden gewassen met een blok zeep. Hierdoor krijg je zeer snel contaminatie. Het
is beter om zeep en alcohol dispensers te gebruiken.
Bulili heeft gevraagd om een schriftelijke handleiding voor de anesthesie monitor→kan Gert
of Frans hier voor zorgen?

*Warmte op de OK: Het is inderdaad warm op de OK, maar niet warmer dan voorheen. In
de wasruimte stond een instrumentarium uitkoker, die veel hitte afgaf. Deze wordt verplaatst
naar een andere ruimte.

*Mr. Mulu: Was niet aanwezig, ik heb dus ook niet kunnen vragen of hij de
kwartaalverslagen aan Maria voor Anderen door wil sturen. Ik heb de brief aan dr.
Semarundu overhandigd. Met Norbert nogmaals besproken dat dhr. Mulu wel welkom is in
de toekomst, maar niet in het uitwisselingsprogramma past. Dat dhr. Mulu en/of dr.
Semarundu een duidelijke motivatie met doelstelling dienen te geven voor zijn bezoek in de
toekomst.

*Mortuarium: Is in zeer slechte staat, zowel van buiten als van binnen! Men stelt het zeer
op prijs als dit ook meegenomen wordt in het renovatieproject.

*Dhr. Sailo: Gaat over 8 maanden met pensioen. Bulili staat op de nominatie om zijn
opvolger te worden.

*Project: Dr. Semarundu staat erg open voor ons project. Hij is zeer verheugd dat er na de
renovatie van het OKC ook aandacht gegeven wordt aan scholing om zo een beter draaiende
OK te krijgen, zodat het geheel professioneler wordt. Hij is er van overtuigd dat men hierdoor
gemotiveerder gaat werken.

*Scholing: Tijdens ons verblijf zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden voor scholing.
Er zijn drie mogelijkheden, namelijk:
1.Een officiële opleiding in Mbeya, deze duurt 2 jaar. De verpleegkundige die hiervoor in
aanmerking komt moet een general nurse zijn, minimaal 2 jaar gediplomeerd en werkzaam
in een ziekenhuis. De verpleegkundige dient voor deze opleiding een toelatingsexamen te
doen.
2.Ik heb een bezoek aan het KCMC gebracht en gesproken met mevr. R.A. Mamseri, deputy
director nursing services. In het KCMC is geen officiële opleiding te volgen tot
operatieassistent. Na een moeizaam gesprek hebben we het voor elkaar gekregen dat de
verpleegkundigen van Same voor een training naar het KCMC mogen komen. Dit gedurende
enkele weken tot enkele maanden. Hiervoor dienen wij een programma op te stellen, waarin
duidelijk wordt omschreven waar de verpleegkundigen in bijgeschoold dienen te worden.
3.Een cursus gegeven door een Nederlandse operatieassistent. Deze cursus wordt
(waarschijnlijk) door de projectgroep uitgeschreven.
Bovengenoemde mogelijkheden zijn besproken met dr. Semarundu en dhr. Sailo. Graag
willen zij een verpleegkundige de opleiding in Mbeya laten volgen (mits dit gesponsord kan
worden). Ze gaan overleggen welke verpleegkundige competent is voor deze opleiding.
Verder heeft men aangegeven dat ze het fijn vinden als de andere verpleegkundigen in de
tussentijd ook bijgeschoold worden.

Het was een prettig weerzien in Same en het ziekenhuis ziet er inmiddels geweldig uit!
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Fabian Bulili in Nederland – mei 2006

In mei 2006 is Fabian Bulili 2 weken te gast geweest in
ons huis in Oostelbeers. Marjorie en ik haalden hem en
zijn collega-verpleegkundige Theresia Segumba op vanaf
Schiphol. We wachtten in de aankomsthal waar ze
zouden arriveren, maar wie we ook zagen, géén Bulili en
Segumba. Toen er geen passagiers meer vanuit de
terminal door de deuren naar de aankomsthal kwamen,
zijn we nog gaan kijken in de andere aankomsthal, maar
nergens twee verdwaalde Tanzanianen te bekennen.
Uiteindelijk, na nog eens een half uur zoeken, vonden
we ze ergens op een bankje in een grote hal. Wat bleek:
ze hadden alleen handbagage bij zich en daarom
werden ze via een andere uitgang naar buiten geleid.
Onderweg naar huis verbaasden ze zich over de drukte
van het verkeer en dat het tóch allemaal heel
gestructureerd verliep. Ook dat er koeien in de mooie
groene weilanden stonden en niet, zoals in Tanzania,
langs de wegen.
Fabian is anesthesieverpleegkundige en ging dus iedere
morgen met mij mee in de auto naar Tilburg. Normaal
heb ik niet veel tijd nodig om te douchen, een boterham
te eten en mijn boterhammen te smeren, maar met een
Tanzaniaan erbij was dat wel een ander verhaal.
De operatieafdeling vond hij geweldig, zó veel mooie
operatiekamers met moderne apparatuur, en
medicijnen en andere spullen die je zo uit een kast kon
pakken. Fabian was erg geïnteresseerd en dat maakte
dat collega’s en operateurs het leuk vonden om hem
het een en ander uit te leggen. Hij heeft veel ingrepen
gezien en met veel collega’s samengewerkt, hoewel de
aparte uitspraak van het Tanzaniaanse Engels soms wel
voor wat onduidelijkheid zorgde. Op mijn voorstel heeft
hij aan het eind van zijn ‘stage’ getrakteerd op
negerzoenen (toen mochten die nog zo genoemd
worden). Het idee erachter vond ook hij wel grappig.
Bij mij thuis vond hij het heel leuk om het gazon te
maaien met de elektrische grasmaaier en hij vond het
zonde dat ik  een klein stukje ongebruikte grond had. Ik
moest er maar een gewas op zaaien, dus zijn we naar de
Boerenbond gegaan om zaden te kopen en hij heeft
bonen gezaaid en sla geplant. We hebben uitstapjes
gemaakt naar de Deltawerken in Zeeland, een
boottochtje gemaakt door de grachten in Den Bosch,
we zijn naar een voetbalwedstrijd van Willem II
geweest, hij heeft op een boerderij geholpen met
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koeien melken en we hebben op de fiets de buurt een
beetje verkend. Hij vond ons Hollandse eten lekker
(behalve de haring met uitjes) en de supermarkt en
bouwmarkt waren voor hem een soort luilekkerland.
Familie is in Tanzania belangrijk en hij vroeg dan ook
steeds of we bij ‘granny’, mijn 82-jarige moeder, langs
zouden gaan en hoe het met ‘auntie’ of mijn broers
ging.
Volgens mij (want erg enthousiaste of negatieve
reacties werden niet getoond of gegeven) heeft Fabian
het erg naar zijn zin gehad. Als je vroeg wat hij ergens
van vond, was het altijd “very nice” en als je vroeg of hij
ergens nadelen in zag, kwam er geen antwoord. Ik hoop
dat hij, ondanks de wereld van verschil, toch wel wat
heeft opgestoken waar hij thuis of in zijn werk in het
ziekenhuis wat mee kan.

Frans van Bommel
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MARJORIE VAN ROOZENDAAL

Functie: verpleegkundige neonatologie
In Tanzania van: november 2006 tot april 2007 (5 maanden)
Project: verbeteren moeder- en kindzorg , implementeren verpleegkundige anamnese en
zorgplan

Hallo familie, vrienden en collega's
Ja hoor, het begint nu echt vorm te krijgen. Toen ik in mei 2005 de eerste stap nam om naar
Tanzania te gaan, kon ik niet bedenken dat dit al zo snel zou zijn. Nog 3 weken en ik sta op
Tanzaniaanse bodem. Ik vertrek op 15 november en kom dezelfde dag nog in het dorpje
Same aan. Ik ben volop met de voorbereidingen bezig en heb er ontzettend veel zin in. Ik
ben ervan overtuigd dat ik als een rijk persoon ga terugkomen, een unieke levenservaring
rijker. Ben me er wel van bewust dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn en ik zal jullie
ongetwijfeld wel eens missen. Maar er is daar veel te doen, dus of ik veel tijd heb om daar
over na te denken? Ik zie het wel. Via deze site zal ik jullie van mijn ervaringen op de hoogte
houden en ik hoop dat jullie dit met plezier zullen lezen.
Veel liefs en groetjes van Marjorie
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Hallo iedereen
Nog even een laatste berichtje vanuit mijn luie stoel in de Kalkwijkstraat. Zal de volgende
keer wel anders zijn. In ieder geval wel warmer en verder zie ik het wel. Mijn spullen staan
zijn gepakt en ik ben er bijna helemaal klaar voor. Alleen nog wat te eten halen voor
onderweg. Heb al ingecheckt, dus mijn plaats in het vliegtuig is verzekerd en dat betekent
dus dat ik morgen in Tanzania ben. Ik wil via deze weg nog iedereen bedanken die afgelopen
zondag mij zo uitbundig gedag hebben gezegd en zeker ook voor de geweldige bijdrage voor
een nog nader te bepalen project in Tanzania. De totaalsom was: 295 euro, geweldig toch?
En natuurlijk horen jullie van mij waar dat geld uiteindelijk aan besteed wordt. Het gaat jullie
allemaal goed hier in dat koude, natte winterse Nederland, ik zal aan jullie denken. En als het
hier dan weer een beetje warmer wordt kunnen jullie weer uitzien naar mijn terugkomst.
Tot dan.

Lieve groeten van Marjorie
Nou, het heeft wel even geduurd, maar hopelijk gaat het nu lukken. Ik ben nu dus al twee
weken hier, maar heb het idee dat het al veel langer is. Dat komt waarschijnlijk omdat ik al
zo ontzettend veel indrukken heb opgedaan. Dit is dus echt een andere wereld. Er is
werkelijk niets dat vergelijkbaar is. De afgelopen dagen heb ik op het ziekenhuis gewerkt, na
eerst een weekje met Jan en Froukje een heleboel gezien te hebben. Zij hebben me overal
mee naar toe genomen. Ben bij verschillende mensen thuis geweest. Je begrijpt niet dat er
in de hutten/huisjes die je overal ziet ook nog mensen wonen. Een gezin waar ik was, in de

bergen, leeft met 6 kinderen, vader
en moeder in een huisje van hooguit
16 vierkante meter. Dit is
onderverdeeld in 3 ruimtes, een
"keuken", kamer en slaapkamer, in
de laatste stond een bed, de kamer
was dus ook meteen vol en ze
hadden een tafel en enkele krukjes.
In de keuken zat een vrouw op de
grond bij een vuurtje om voor ons
pannenkoeken te bakken, dit was
een familielid, die er op dat moment
was om voor de moeder en de
kinderen te zorgen, omdat deze net

bevallen was. De baby was nog geen 24 uur oud. De moeder mag dan 5 dagen in bed blijven
en wordt er voor haar gezorgd. Of je daar blij mee mag zijn, weet ik niet, want het is er
pikdonker en het hele huis hangt vol rook van het vuurtje in de keuken.
Het dorp Same is best groot. Het ligt tegen de berg aan, aan de hoofdweg tussen Dar es
Salaam en Arusha. Dit is de enige verharde weg, verder zijn er alleen wegen van klei, die als
het geregend heeft een grote modderpoel zijn met heel veel kuilen. En op het moment
regent het nog steeds tamelijk veel, dus veel modder. Het is op dit moment ook erg groen,
naar ze zeggen. Maar dat verandert de komende maanden, als het regenseizoen ophoudt. In
het ziekenhuis ben ik begonnen op de maternety ward. Hier liggen zowel zwangere
vrouwen, vaak met tweeën in een bed als net bevallen vrouwen. Een verloskamer is er ook.
Hier staan 2 brancards waar de vrouwen op bevallen en een opvangtafel voor de baby met
een peertje erboven als warmtelamp. Wel effectief overigens, want het voelt inderdaad
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warm aan. Een van de taken die ik in het ziekenhuis ga vervullen is het implementeren van
de assessments (anamneses) en het nurse care plan. Hier ben ik met Jan en Froukje in de
eerste week mee bezig geweest. De verpleegkundigen daar hebben hier workshops over
gehad en nu is het de bedoeling dat het ook daadwerkelijk wordt ingevoerd op de
afdelingen. Ik ben benieuwd. Want echt verpleegkundige zorg heb ik nog niet gezien.
Patiënten doen veel zelf of de familie, mantelzorg dus. Er wordt alleen gepoetst, nou ja wat
je noemt en de bedden worden verschoond. Dekens worden niet vervangen als een patiënt
naar huis gaat en ze hebben ook allemaal hun eigen kitenge of kanga's bij zich waar ze ook
op en onder gaan liggen.

Verder ben ik dus
sinds een week de
gast bij de bisschop,
heb daar een klein
kamertje met zelfs
een badkamer en tot
nu toe ook nog
steeds water. De
huiskamer is er niet
meer, dat is kantoor
geworden. Ik heb dus
eigenlijk niet echt
een plekje om rustig
te gaan zitten,
daarom heb ik maar

een stoel naar mijn kamer gesleept, anders zit ik steeds mijn doorgezakte matras. Maar alles
went en af en toe neem ik gewoon een stoel mee naar buiten en ga dan voor de keuken
onder een boom zitten. Lekker in de schaduw. Ik kan ook wel terecht in de huiskamer van de
fathers, maar dat doe ik niet iedere avond. Ik ben bij lange na nog niet uitverteld, maar dan
zit ik hier nog een paar dagen, dus ga ik er toch mee stoppen. Ik stuur dit bericht eerst door
en probeer daarna nog foto's toe te voegen.

Hallo lieve mensen, habari za mshana
Toch weer gelukt, zoals jullie zien. Zo gauw ik maar even een gaatje heb zit ik in het
internetcafé, want je moet iedere keer maar afwachten wat je vandaag weer kunt openen.
Gisteren (of was het eergisteren?) mijn email, vandaag gelukkig deze site. Ik las bij de
reacties dat Karen jullie ook op de hoogte houdt, Fijn mop, dank je wel. Inmiddels ben ik dus
alweer een hele maand hier. De tijd gaat erg snel. Zoals Karen al schreef, ik begin wat te
wennen aan de armoede om me heen. Het is hier the way of live. Ik heb dan ook de
mogelijkheid om de positieve dingen op te vangen en relativeer een beetje de indrukken die
ik in het begin opdeed. M’n de indrukken in het ziekenhuis wat hun manier van werken
betreft. Het is toch niet zo ongestructureerd als ik wel dacht. Wat niet wil zeggen dat er niet
een heleboel veranderd zou moeten worden. Even voor degenen die weten waar ik het over
heb, bv. de meetings in de ochtend, deze hebben absoluut geen toegevoegde waarde. Ik
vind het een tijdsverspilling van zeker 'n uur. Maar goed als je dan weer bedenkt dat er de
rest van de dag ook niet echt hard gelopen hoeft te worden is het maar de vraag of je dit dan
zo nodig zou moeten veranderen. Vorige week had ik even het gevoel van wat doe ik hier? Ik
was veel aan 't poetsen op de afdeling en had niet het gevoel me echt nuttig te kunnen
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maken. Gelukkig is hier inmiddels verandering in gekomen. Er worden assessments gedaan,
weliswaar nog met mijn hulp en niet meer dan 2 per dag (want ze vinden het allemaal toch
wel heel vermoeiend) Ook de nurse care plans worden steeds vaker ingevuld. Vandaag werd
zelf het initiatief genomen om een nurse care plan te maken bij een zieke zwangere.
Afwijkend van de lijst die ik had gemaakt van alle patiënten waar nog een assessment en
NCP voor gemaakt moet worden. Prima!!!!! Er is een vervangende patron, dit is Monica
geworden (haar achternaam ben ik even kwijt) van ward 1 Zij houdt ook toezicht op de
invoering van de Ass en NCP's, en we houden elkaar op de hoogte. Gisteren heb ik met dr.
Semurundu gesproken over een nieuw in te voeren pat. dossier. Dit is nl. een rommeltje.
Men loopt er in het ziekenhuis ook tegenaan, bv. dat 'n baby sterft en dat er geen dossier is
en men totaal niets weet van het hoe of waarom. De baby was niet eens geregistreerd. En
dit willen ze ook heel graag veranderen. Dus ben ik met miss. Mwoga om de tafel gaan zitten
om hier eens naar te kijken. Op de kinderafdeling hebben ze nl. een goed medisch rapport
en met enige aanpassingen zou dit ook op de volwassenafdeling goed kunnen werken. Dr.
Semurundu is hier helemaal voor. We kunnen het ass. en NCP en ook de dagelijkse
rapportage hierin prima verwerken. Vrijdag ga ik eerst nog naar het KCMC in Moshi om te
zien wat ze daar gebruiken en of misschien we belangrijke zaken missen. Het zal een hele
klus worden om het dossier zo te maken dat het ook gebruikt gaat worden, daar ben ik me
inmiddels wel van bewust, maar ik vind het een hele uitdaging en ben van plan om er
gewoon voor te gaan. Uiteindelijk komen er na mij nog meer collega's van de werkgroep
Tanzania, die mijn werk kunnen voortzetten. Mochten er voor de wekgroep nog belangrijke
zaken zijn die ik hier moet doen hoor ik het graag van jullie. Dit dus over mijn werk. Nu nog
een beetje prive. Zoals bv. de ontzetting die ik voelde toen er een baby doodgeboren was.
Deze lag nog op het bedje, maar aangezien er alweer een patiënt bevallen was, moest er
plaats gemaakt worden voor de nieuwe baby. Het dode kindje werd in een kitenge op de
grond gelegd en lag daar na 2 uur nog. Toen ik vroeg waarom ze de baby daar lieten liggen
zeiden ze dat de familie zou komen om het kindje mee naar huis te nemen. 's Middags kwam
inderdaad de vader met een familielid. Het kindje werd in een kartonnen doosje gelegd,
dichtgebonden met touw en zo in een plastic zak meegenomen. Dit alles gebeurde op het
verlosbed, waar een vrouw lag die volop weeën had en ieder moment kon gaan bevallen.
Aan de moeder is verder geen aandacht meer besteed. Nou dan moet je toch wel even
slikken hoor en als je je verbazing of ontzetting uitspreekt, dan is het , zo gaat dat hier, the
way of live.

Nu nog even wat leuke dingen. Ben
inmiddels ook naar Moshi geweest,
met de bus en dit is al een ervaring op
zich. Vooral terug, zoals Karen
schreef, tussen de kippen en de
kuikens. En meteen op de heenweg
de Kilimanjaro gezien, niet zo lang,
want hij verdween al snel in de
wolken. Maar ik horde dat hij dikwijls
niet zichtbaar is, dus had ik echt geluk.
Ik was niet zolang in M maar ben van
plan om evt. als ik vrijdag naar KCMC
ga te overnachten en dan zaterdag
uitgebreid M in te gaan. Ik wil ook een
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kaart kopen omdat ik heb gehoord dat er niet zover van Same (3 uur ) ook wandeltochten
zijn. Een goede voorbereiding misschien voor de Kili. Ik ben bij Vivian op bezoek geweest,
een Ierse, zij heeft echter een andere baan aangeboden gekregen in Arusha. Dus die vertrekt
hier binnenkort. Er is hier nog een Duitse, Renate, waar ik regelmatig mee afspreek. Met
mijn Swahili wil het nog niet zo lukken, ik ken al wel veel afzonderlijke woorden, maar dan
de zinnen nog, poeh, poeh moeilijk hoor. Denk ik net weer iets door te hebben moet het
weer anders. Er ging bijna iets fout dus ik stop nu met mijn verhaal. Ik zal nadat dit geplaatst
is proberen nog wat foto's door te sturen. Oke, allemaal de hele warme hartelijke groeten en
heel veel kussen voor iedereen.
Kwa heri

Hallo allemaal
Ja, alweer twee maanden in Afrika, de tijd gaat snel. weet niet meer precies wanneer ik de
laatste keer geschreven heb, maar inmiddels heb ik alweer heel wat indrukken opgedaan.
Zowel prive als in het werk. In het ziekenhuis blijf ik toch wel aanlopen tegen het feit dat er
niet echt iets van me verwacht wordt, niets concreets tenminste. Dat maakt het wel
moeikijker om mijn weg te vinden. Wat de patiëntendossiers betreft, daar ga ik maandag
mee starten. Het concept is klaar en ik heb de toestemming van dr. Semarundu om ermee te
starten. Het had eigenlijk al eerder gekund, mits het kopieerapparaat van het ziekenhuis niet
kapot was en ik dus voor de kopieën naar een copyshop in Same moest. Slechte kopieën
overigens, jammer. Ik hoop echter dat met de introductie van dit dossier ook wat meer
aandacht wordt besteed aan de assessments en de nurse care plans ,want dit wil toch nog
steeds niet zo vlotten. Maar we blijven het proberen. Inmiddels is er een Amerikaanse
studente voor een maand hier en zij loopt toch ook wel tegen dezelfde dingen aan. Bv. on de
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nieuwe OK, zij zegt tot op heden nog niet te weten wat nu precies steriel is en wat niet.
Soms doen ze heel moeilijk over iets wat je vastpakt en vervolgens prikt bv. de "chirurg" zich
bij het hechten, trekt zijn handschoen uit en voordat hij een nieuwe aan heeft, heeft hij
alweer verschillende instrumenten aangeraakt. Vreemd toch? Ik weet niet of ik al verteld
heb van het ongeluk, ik geloof het niet. @ weken geleden was er een ernstig
verkeersongeval, er waren 8 mannen gewond binnen gebracht en dan is het een grote
chaos. Iedereen loopt door elkaar heen wonden te deppen met jodium en watten, niet
steriel ofzo hoor gewoon een prop watten, jodium erop en hier de wond mee afdekken.

Vanuit het hele ziekenhuis
komen de verpleegkundigen
dan naar de maleward zelfs
de laborant komt
meehelpen om de patiënten
te verzorgen. Dan loopt er
ook nog een hele horde
politie rond, die van alles
willen weten. En er is
absoluut , zoals ik al vaak
heb gezegd, geen structuur
in de manier van werken. Er
lag een naar mijn idee zwaar
gewonde man op bed, hij
was bewusteloos en
reageerde totaal niet op de

verzorging, had ook een arm gebroken, maar zelfs dat leek hem niets te deren. Hij had
inmiddels wel een infuus. Ik vroeg wat er met de patiënt aan de hand was en het enige wat
ze zeiden was< "hij is bewusteloos" Ik vroeg of er controles werden gedaan, maar nee hoor
ze hadden het te druk met alle andere patiënten die gewond waren en infuus moesten
krijgen. Ze waren ook druk met een heel agressieve man. Toen ik de controles deed, tensie,
pols en zo, werd ik erg ongerust over deze man. Zijn pupillen reageerden niet en waren
ongelijk. Hij lag onregelmatig te ademen en ik vond dat het er niet goed uit zag. Toen ik er
een verpleegkundige over aansprak zei ze dat ze vervoer naar het KCMC aan het regelen
waren , maar dat er ook nog andere patiënten mee moesten, dus was het gewoon wachten.
Uiteindelijk zijn we (ik ben mee geweest samen met Rosy, verpl.) in de stromende regen
vertrokken. De patiënt is onderweg overleden. Heel triest. Nou weet ik niet of hij bij ons en
betere kans had gehad, hij was echt heel zwaar gewond.

Vorige week ook nog een prematuurtje van 7
maanden mee overgeplaatst naar KCMC. Ik werd
gebeld op woensdagmiddag, maar de verbinding
was slecht. Toen ik na 2 uurtje contact kreeg
bleek er een baby geboren te zijn, thuis in Ruvu
en was naar het ziekenhuis gebracht, ze woog
1.1 kg en ze vroegen mij om te komen, omdat de
couveuse volgens hen niet werkte. Ik ben
meteen naar het ziekenhuis gegaan en er was
met de couveuse niets loos. Ze durfden de baby
er gewoon niet in te leggen, denk ik. De baby lag
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in een kitenge bij de moeder en voelde heel koud aan. Reageerde echter wel heel goed en
had een rustige normale ademhaling. Ik heb haar in de couveuse gelegd en een controlelijst
aangelegd. De verpleegkundige wilde graag dat ik hen uitlegde hoe ze het in die nacht het
beste konden doen en ik heb gezegd om maar ieder uur controles te doen en 1 ml.
moedermelk, die de moeder gewoon uit haar borst perst, te geven en iedere drie uur een
bloedsuiker te prikken , ze hebben nl. op pediatrics hetzelfde apparaatje als wij hebben. De
volgende ochtend had de baby het nog steeds koud 34.7 graden terwijl ik toch had uitgelegd
dat ze de couveuse temp. konden ophogen. Blijkt toch wel erg moeilijk te zijn. Overigens
hadden ze wel de controles gedaan en voeding gegeven.
ik dacht dat het misschien toch beter was om de baby over te plaatsen naar KCMC, omdat ik
ook de dagen erna niet aanwezig zou zijn en ze volgens de verpleegkundigen daar infusen
geven. Echter de ambulance stond zonder benzine en er was hiervoor geen geld in het
ziekenhuis. De ouders moesten zelf aan geld zien te komen voor transport. In het KCMC
waren ze niet bijzonder geïnteresseerd, de baby werd in een wiegje gelegd en ze zouden de
behandeling voortzetten. Nou dat viel me wel even heel zwaar tegen.
Tot nu toe weet ik niet hoe het verder met de baby gaat, wil er vandaag naar informeren.

De reden waarom ik niet aanwezig was in
het ziekenhuis de afgelopen dagen was
omdat ik vrij plotseling de gelegenheid kreeg
om de Kili op te gaan en ik deze kans niet
wilde laten schieten. Ik heb een tocht
gemaakt van 6 dagen. Het was heeeeeel
vermoeiend, maar absoluut de moeite
waard. Jaaa, ik heb op HET DAK VAN AFRIKA
gestaan, geweldig he? Voor de kenners
onder ons, ik heb de Machame route
gelopen. Overnachten op kampen in tenten.
Het was super goed verzorgd. De eerste dag

om 11 uur vertrokken en rond 15 op het eerste kamp aangekomen op 3000 m. En dan sta je
raar te kijken als je dan verse popcorn en gemberkoekjes krijgt en een bakje met warm
water om je te wassen. Tweede dag niet zo'n lange tocht wel klimmen en dalen, derde dag 7
uur gelopen en een heel stijl stuk geklommen. Jammer dat het iedere dag zo rond 14 uur
begon te regenen, had op een gegeven moment echt heel veel natte kleren en heb gelukkig
van mijn gids een broek kunnen lenen. Ik had een eigen gids, een kok (geweldig wat die voor
elkaar krijgt in de bergen, beter als op de
diocese) en 2 porters, ongelooflijk wat die
presteren, je snapt niet hoe ze al die
materialen omhoog krijgen. Al dat eten,
tenten, kookgerei en dat allemaal op hun
hoofd, echt bewonderingswaardig. en als
ik dan op het kamp arriveerde stond mijn
tentje er al met mijn spullen erin en kreeg
ik iedere dag warm water en ongelooflijk
veel te eten. De voorlaatste dag , op het
kamp op 4600 m hoogte werd ik helaas
een beetje misselijk, gelukkig niet zo hel
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veel maar ik had geen eetlust en ook een beetje hoofdpijn. Ik dacht, daar gaat de top.
Gelukkig zakte de hoofdpijn met paracetamol. Ik ben vroeg gaan slapen, want om 23 u zou
de gids me wakker maken om te kijken of we naar de top zouden gaan. Ik voelde me nog
niet optimaal maar niet erg beroerd en besloot het dus toch maar te proberen. In het begin
was ik nog misselijk, maar op zo'n 5000 m had ik nergens meer last van, gelukkig. Het was
een stevige klim naar boven in het donker en er lag veel sneeuw, maar ongelooflijk mooi als
je uiteindelijk na 6½ uur klimmen daar boven aankomt. Ik heb de zon zien opkomen en het

was werkelijk geweldig. Ik
voelde me zo trots. Ben niet erg
lang op de top geweest want
het was er erg koud, heel harde
wind. Dus na 15 min. weer de
weg terug naar beneden. Dat
was ook nog flink afzien, het
was steil en glad vanwege de
sneeuw en ik begon te merken
dat het me ontbrak aan de
energie omdat ik de dag ervoor
niet had kunnen eten. En dan is
1400 m omhoog en weer
omlaag behoorlijk wat. Na een
uurtje rust op het kamp
moesten we nog verder naar

beneden, 1600 m, dus dat was me het dagje wel. Dan gisteren de laatste dag nar beneden
en toen heb ik mezelf op een hotelkamer met een douche verwent Vandaag weer terug naar
Same en weer met frisse moed aan het werk.
Zo dat was het wel weer, voor deze keer, allemaal heel veel groetjes van mij en tot de
volgende keer.
PS ik ga weer proberen wat foto's te plaatsen. Doeoeoeiiiiiiii

Hallo lieve vrienden
Het is echt lang geleden dat ik op de website geweest ben. Om te beginnen allemaal hartelijk
bedankt voor jullie lieve reacties. Na mijn Kilimanjarotocht ben ik weer stevig aan de slag
gegaan in het ziekenhuis. De bedoeling was om de opnameformulier al in januari te
evalueren, maar tot nu toe is het door allerlei omstandigheden nog niet gelukt. Ten eerste is
het moeilijk om een duidelijke afspraak te maken, dat bleek toen op de afgesproken datum
dr. Semarundu niet aanwezig bleek te zijn, uitstel dus naar een week later, in overleg. Echter
ik kwam aardig in de problemen met mijn visum. Ik moest hals over kop de grens over, dus
besloot ik om naar Kenia, Mombasa te gaan. Kon ik ook meteen zien hoe het daar is. Bij de
grens werd me verteld dat ik als ik weer terug Tanzania in zou komen, zonder problemen
een nieuw visum zou kunnen kopen. Toen ik na twee dagen weer bij de grens kwam, bleek
dat helaas niet te kunnen, omdat mijn visum nog niet verlopen was. Ik moest na de 15de
terug komen. Zou dus betekenen dat ik nog een keer die reis naar Kenia zou moeten maken.
Toen ze mij mijn terug in Tanzania stempel wilden geven ontstond er een hevige discussie
tussen de douanebeambten, ze begrepen mijn visum niet. Er staat nl ook een einddatum op
van 24 april en dubbel entree. Maar goed, na veel wikken en wegen heb ik uiteindelijk een
stempel gekregen met de vermelding dat ik tot 24 april in Tanzania kan blijven. Er staat ook
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een handtekening op, dus ik vertrouw er maar op dat ik op 10 april geen problemen krijg op
het vliegveld. Overigens heb ik in Mombasa een heerlijke dag op het echte bountystrand
gehad. Met een gerust gevoel ben ik weer opgestart in het ziekenhuis. Nog steeds niet
geëvalueerd, dus ben ik maar op verschillende afdelingen gaan werken, daar waar iets te
doen is. Tussendoor ben ik steeds op de afdelingen gaan kijken of de dossiers ingevuld
waren en dat was heel wisselend. Nu lijkt het wat beter te gaan, misschien ook omdat de
Groningse co ass. hier ook alert op zijn. Maar als het goed is gaat het dan toch morgen
gebeuren, al heb ik het idee dat er niet veel geëvalueerd zal worden. Mijn
commentaarformulieren zijn ook niet ingevuld, maar goed, we zien wel. Na morgen
definitief dossier en dan afwachten of het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Ik blijf
voor de distributie ervan zorgen en ben ook van plan om dat over te dragen aan 2 personen,
want het schijnt toch wel erg moeilijk te zijn om ervoor te zorgen dat er voldoende dossiers
zijn. Oké, dat over het patiëntendossier. Ik heb me ook nog bezig gehouden met de
inrichting van operation theatre, ben vandaag naar Moshi geweest om het een en ander te
bestellen, o.a. een kast voor minor theater en een koelkast voor de medicijnen, Verder laat
ik ook 3 opstapjes maken voor minor en maternety, zodat de patiënten wat gemakkelijker
op de onderzoekstafel kunnen komen. Ben ook bezig de cijfers te verzamelen van het aantal
OK's en welke. Zoals jullie merken ben ik met veel dingen bezig, maar niet echt met
patiëntenzorg en ik moet zeggen dat ik dat toch wel mis. Overigens, de baby van 1.1 kg die ik
naar KCMC gebracht heb, leeft nog steeds. Doet me wel goed. Verder moet ik zeggen dat ik,
nu ik al weer zo'n tijd hier ben, ook hier alles meer gewoon begint te worden. De eerste
"schrik" ben ik al te boven. Leven is hier ook gewoon zoals het hier is. Wel heb ik gemerkt, In
Mombasa, dat het heel goed is om het niet vanuit een toeristisch oogpunt te zien, want er
bestaat hier ook wel degelijk toerisme, ook in Dar Es Salaam, daar was ik afgelopen
weekend, onder andere op de vismarkt.

Probeer toch wel zoveel mogelijk te zien van Tanzania, maar eigenlijk is dan 5 mnd. nog te
kort, want ja, je moet natuurlijk ook werken, niet dan? Komende zat. en zon. gaan we met
Luther de bergen in hier net boven Same, bij Chome. Ben benieuwd, het is nog steeds erg
warm en droog alhoewel het op de diocese soms wel wat regent 's nachts, maar dat komt
omdat het zo dicht tegen de berg aanligt, zeggen ze hier. Het regenseizoen is dus nog niet
begonnen. Het is echt heeeeeeeeeel heet, niets doen en toch zweten. Zo, jullie hebben weer
wat om te lezen en over na te denken, ik ga proberen nog wat foto's mee te sturen. Tot de
volgende keer weer, heel veel groetjes van Marjorie

Hallo allemaal
Dit zal inderdaad wel de laatste keer zijn dat ik vanuit Tanzania iets op de website zet. Het is
ruim een maand geleden en inmiddels heb ik al weer heel wat nieuwe ervaringen gehad. Ik
zal proberen een beetje aan te sluiten bij waar ik gebleven was. Eerst over het werk. De
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patiëntendossiers!!!!! Wel wel, ben benieuwd hoe dit uiteindelijk zal gaan lopen. De
evaluatie heeft niet zo erg veel opgeleverd, behalve dan dat eigenlijk iedereen erg
enthousiast is. Er was weinig , liever gezegd geen commentaar. Nu een maand later is het

hopelijk zover dat ze het van mij kunnen overnemen.
Ik heb instructies gegeven hoe de files in elkaar te
nieten en te distribueren. Loopt nog niet zoals het
zou moeten, maar ik heb nog een week om dit te
begeleiden. Ook wat betreft het invullen ervan. Ik
heb gemerkt dat veel papieren niet gebruikt worden,
terwijl men wel zegt dat het erg zinvol is. ook de
medicijnkaart wordt verkeerd gebruikt. m.n door de
medical attendants. Daarom ga ik woensdag een
uitleg geven voor alle verpleegkundigen en medical
attendants. Ben erg benieuwd naar de opkomst. Heb
het uitgebreid aangekondigd op de informatieborden
op alle afdelingen in het Swahili. De kast voor de
operatiekamer staat sinds afgelopen woensdag op
zijn plaats. Het heeft wel weer de nodige problemen

opgeleverd om deze vanuit Moshi naar het ziekenhuis te krijgen. Even voor de werkgroep: ik
heb getracht de cijfers van de opnames en OPD bezoeken te bemachtigen, is tot nu toe nog
niet gelukt, ga dit volgende week maar weer proberen. De boor van de tandarts werkt nu
goed, ik denk dat de problemen samenhangen met het waterprobleem in Same. En dat dit
een probleem is, is zeker. Sinds 2 weken is er weer water in heel Same. Daarvoor was een
groot gedeelte zonder water, ook het ziekenhuis. Dit hield in dat er ook geen operaties
plaats konden vinden en er patiënten naar het KCMC overgeplaatst moesten worden. En dit
kan dan alleen maar als er benzine is voor de ambulance. Dit moet dan ook weer
gecombineerd kunnen worden met het ophalen van bv. medicijnen. Helaas is de organisatie
hiervan niet eenvoudig en is er ook hierdoor weer een patiënt overleden. Gewoon omdat ze
niet op tijd geopereerd kon worden. Trieste realiteit! Wat betreft het management moet er
in Tanzania wel heel wat veranderen, denk ik. Afgelopen week heb ik nog een korte
presentatie gegeven over reanimatie van de pasgeborene. Ook dit werd goed ontvangen. Ik
merk dat ik in het ziekenhuis een beetje klaar ben. Begin mijn werk ook echt te missen.
Patiëntenzorg is hier toch echt wel heel anders dan thuis. Alhoewel ik wel denk dat er best
wel het een en ander kan veranderen, maar dat gaat niet zo een twee drie. Er wordt op een
bepaalde manier hard gewerkt, maar ook weer niet. Moeilijk uit te leggen als je het  niet aan

de lijve ondervind. Al met al, het wordt tijd om
naar huis te gaan, in ieder geval een break om
weer even te kunnen zijn in een omgeving waar
organisatie een belangrijk onderdeel is van het
werk. Merk dat ik soms een beetje moe ben van
het niet vooruit kijken en het nut te zien van
organiseren en verantwoordelijkheden dragen.
Gelukkig heb ik privé ook nog het een en ander
kunnen doen. Het weekend in Chome was heel
mooi. We waren op een plek in de bergen met
een grandioos uitzicht op de Maasaisteppe en

hebben heerlijk gewandeld. Ben inmiddels ook op safari geweest. Heb Tarangiri bezocht, de
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Ngorogoro krater en Lake Manyara.
Drie heel verschillende
nationaalparken en alle drie
ontzettend mooi. Heel veel vogels
in allerlei kleuren en natuurlijk de
olifanten, giraffen, nijlpaarden,
gnoes, buffels, zebra's, impala's,
leeuwen (op een afstandje) de
neushoorn en zelfs een luipaard (
een stukje luipaard, zijn kop).
Ik ben ook nog een weekend naar
Ruvu  Muungano geweest. Hier is
ook een dispenserie en ik heb daar
een vrijdag gewerkt. Op de

polikliniek voor zwangeren. Er komen hier voornamelijk maasaivrouwen, in de leeftijd van 13
tot 40 jaar. De zaterdag ben ik met de drie co ass. uit Groningen naar de verschillende
Boma's op de Maasaisteppe geweest, echt heel bijzonder zoals de mensen hier leven.
Helemaal afgezonderd van de buitenwereld, zonder
vervoer. Er komt vaak maar een keer per dag een
jeep of pickup. We zijn ook de Ruvu rivier
overgestoken in een boomstammenboot. Heel
wiebelig, moesten goed stil zitten, want omkiepen
is echt link, er zitten krokodillen in die rivier, brrrrrr.
Nog een ander weekend. Ik ben er veel op uit
geweest, omdat het in de diocese erg saai is in de
weekenden. Met Renate was ik uitgenodigd bij
Rocky en Iringa Mtuithuyis, on Marangu, vlak bij de
Kilimanjaro. Zijn bij de waterval geweest, en naar het "museum" en naar de lokale bar, leuk
hoor, echt tussen de bevolking en bij de mensen thuis. Geen hotels, maar slapen in de
huiskamer die ze voor de gelegenheid ingericht hadden als slaapkamer. Dit weekend ben ik
dus in Arusha om gedag te zeggen tegen Vivienne. Dan merk je dat het hier wel heel anders
is dan in de kleinere steden en dorpjes. Veel meer mzungu en dus ook veel meer mzungu
plaatsen met westers eten en zo, ook wel weer lekker. Oké, nog een week echt Tanzania.
Leuk!!! Maandag naar Kisewani, naar het visproject kijken van sister Honorata en de overige
dagen in het ziekenhuis.
Volgend weekend is het Pasen en zijn we ( de co's uit Groningen, Renate en ik) uitgenodigd
in Ishinde op eerste paasdag. Waarschijnlijk geen verstopte en gekleurde eieren, maar Pasen
op z'n Tanzaniaans. Leuk om dit ook nog mee te maken. Helaas kan ik geen foto's
meesturen, ben mijn kabel vergeten. Ik probeer om dit volgende week bij Renate nog even
te doen, maar weet niet of het lukt.
Oké, dag lieve mensen allemaal tot heel gauw weer (nog maar 9 dagen). Ik moet zeggen dat
ik met gemengde gevoelens uitkijk naar mijn terugkeer naar Nederland. Zal blij zijn om jullie
allemaal weer te zien, maar weet ook dat ik Afrika zal missen.
Salamia Marjorie
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Een co-assistent in het SDH

Ninakuwa daktari
De volgende ochtend naar de overdracht: met zijn alleen op een rijtje op een aantal
ouderwetse houten schoolbanken proberen te luisteren naar degene die de overdracht met
zijn/ haar rug naar je toe doet. Daarna de wards verdelen. Wij mochten naar ward 5: de
kinderzaal. Daar aangekomen waren de kinderen relatief pleitte en werd er nog heftig
gedweild, het dagelijkse ochtendritueel dus. Helaas liep er een clinical officer mee met de
visite (iemand die na de middelbare school een drie jarige opleiding tot arts-assistent volgt
en vervolgens weigert zijn stethoscoop te gebruiken. Helaas zijn het wel deze mensen die op
de poli een diagnose op je plakken (ik herhaal: zonder lichamelijk onderzoek) en al een
behandeling instellen…) Diarree= antibiotica, snel ademen=longontsteking= 5x per dag
antibiotica per injectie BIJ EEN KIND!!!!. Hoe zorg je dat alle kinderen op zaal beginnen te
krijsen zodra er een witte jas binnen komt? Nou zo dus! Resistentie kweken met alle

onnodige antibiotica en elke twee
weken is de helft ‘out of stock’. Dan
krijg je de volgende situatie: de
apotheek van het ziekenhuis heeft
de middelen niet meer in huis. De pt
moeten dan zelf de medicijnen bij
de lokale ‘apotheek’ (dawa shop, u
vraagt, wij draaien) kopen. Soms
doen ze dit, maar als ze geen geld
hebben, gaat het over. En dan
schrijft de clinical officer gewoon
een combi van andere antibiotica
voor en joost mag weten of dat dan
gaat werken. ‘Op hoop van zegen’ is
een uitspraak die ik hier regelmatig
doe. De artsen (medical officers)

willen wel, maar er zijn er simpelweg te weinig. En ze worden gewoon niet boos als iemand
weer een enorme blunder maakt, waar je in NL gewoon bruut voor ontslagen zou worden.
Ze proberen alleen te onderwijzen, terwijl ze soms gewoon echt eens uit hun vel zouden
moeten springen, als je het mij vraagt. Visite lopen met een clinical officer heeft voor mij
geen zin, zij racen er in een half uur doorheen (want ze willen snel naar de poli de rijen
mensen zien) en weten (soms) nauwelijks wat ze doen.
Ik zal toch een paar voorbeelden geven. Zo was er een erg ziek, hoestend, 7-jarige meisje
waar de HIV van af straalde. Een röntgenfoto konden we niet maken, want het apparaat was
kapot. Maar het was duidelijk dat ze het zo niet ging overleven. Daarop zij wij persoolijk een
arts gaan zoeken die TBC medicatie voorschreef, zodat ze dezelfde dag nog behandeld kon
worden. De clinical officer deed niks. Supervisie krijgen wij niet. Het lijkt wel een speeltuin,
maar dan heb je gelukkig je Nederlandse kennis en kun je aan het eind van de dag toch naar
huis met het gevoel dat je iets betekent hebt voor deze kinderen. Het meisje knapte
zienderogen op en is nu naar huis.
Op dat moment lag er ook nog een baby dood te gaan, exposed (oftewel: moeder heeft HIV
en ik weet 100% zeker dat het kind het ook heeft, alleen was het nog niet getest. Vader
geloofde er namelijk niet in). Er was gewoon een arts aan het bed van het kind geweest,
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maar wij moesten hem gaan vragen of het kind niet per direct een bloedtransfusie moest
hebben en een lading antibiotica voor een longontsteking… Daar kon hij zich wel in vinden.
Ik wil echt niet de held uithangen, maar ik ben blij voor dit kind dat wij er waren. Vandaag
heb ik hem naar huis ontslagen met schone longen en een goed bloedbeeld.

De maternity ward is ook erg bijzonder. Privacy kent men hier niet, je loopt gewoon een
kamer binnen waar links en rechts een bed staat (lees metalen bank met lap zeem of iets
dergelijk erop) en twee vrouwen gaan bevallen. Daar maak je dan gewoon een praatje met
de verpleegkundige, terwijl er een kind uitrolt. De vrouw gaf geen kik. En even later zijn de
vrouwen weg en ligt en ergens een kind op een weegschaal en daarnaast een kind onder een
gloeilamp. De laatste volledig in kanga gewikkeld en dan bedoel ik ook volledig. Ik ben er
namelijk naast gaan staan, want ik dacht dat het kind het niet meer deed. Maar toen zag ik
toch iets van het doek op en neer bewegen.

Dan heb je nog de female ward en de male ward, op de laatste ben ik nog niet geweest.
Gister en vandaag had Lise female en ben ik mee gaan kijken. Daar lag dus een nieuwe
patiënt dood te gaan met een septische shock: 40 graden koorts, bloeddruk 80/40, pols
102/min en stijgende. Beleid: paracetamol en een halve liter vocht… We zeiden dat het
infuus acuut omhoog moest, maar even later had de zuster het eigenhandig weer omlaag
gedraaid. Wij zeiden: snel medicijnen, maar pas toen we de arts mee genomen hadden naar
de patiënt en hij gezien had waar we het over hadden, werd er ook nog iets gedaan.
Vandaag liep ze weer. Zo kan ik nog veel meer verhalen vertellen, je raakt niet uitgepraat. En
ik wil ook niet zeggen dat alles hier slecht is, maar wel dat heel veel dingen anders kunnen.
En dat zal nog heel veel tijd gaan kosten. Leven en dood betekenen hier echt iets anders dan
bij ons. En dan is niet altijd slecht, want mensen zijn hier ook gelukkig en over het algemeen
een stuk minder gestrest dan wij.

Traditional healer
Op een dag waren Lisette en ik de spreekkamer van dokter T binnen gelopen en hebben
gevraagd of hij ook een traditional healer wist te vinden. Ik zou gewoon zeggen: witch
doctor, maar dat mag hier niet, het is een 'traditional healer'... Op deze vraag moest de
dokter ontzettend lachen, maar hij zou regelen dat wij samen met hem (hij was er zelf ook
nog nooit geweest) een kijkje zouden gaan nemen. Dus zondag naar het ziekenhuis om de
dokter op te pikken. Eerst nog een paar patiënten zien. Daar lag een oudere vrouw met wat
ik de rest van mijn leven zal herinneren als een 'plankharde' buik. Niet goed dus...kermend
lag ze daar in bed en ik hoorde de gootsteengeruisen al. Ellende. De arts zei dat het een
'stille' buik was, dus we hebben hem nog maar een keer laten luisteren. Toen moest de
patiënt dus op tafel (=operatie) in Moshi. Enige probleem: de dienstdoende was er niet en
de arts die er wel was, wilde dan geen verwijsbrief schrijven. Toen wij een paar uur later op
weg gingen, lag de vrouw nog kermend in bed. Zou ze het overleefd hebben? Ik betwijfel
het. Maar wij gingen de taxi in met de dokter, een eindje buiten Same zou een popi healer
zijn. De man vond het geen probleem dat we een sessie zouden bijwonen in zijn achtertuin.
Twee 'verwarde' vrouwen kregen een behandeling. Eerst werden ze ingestraald met
stierenhoorns. Daarna plantte de healer twee hoorns in de grond bij de ene vrouw en legde
hij twee andere onder de voeten van de tweede. Er werd nog wat lokale 'brew' uit een
waterflesje over een steen gegoten. Vervolgens werden er uit vier verschillende flessen
zwarte goedjes (zogezegd bestaande uit een mengsel van plantaardig en dierlijk materiaal)
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op een stuk krant uitgesmeerd. En daar kwamen
de scheermesjes. De vrouwen kregen verspreid
over hun hele lichaam sneetjes, waarover daarna
het zwarte 'medicijn' verspreid werd met de blote
(ongewassen) hand van twee mannen. Er volgden
Tanzaniaanse/ Arabische gebeden (het
aanroepen van de steun van voorouders) en daar
kwam de geit in beeld...De vrouwen moesten om
de beurt met hun hoofd tegen dat van de geit aan
gaan zitten, terwijl de geesten werden
opgeroepen uit hun hoofd te verdwijnen. Daarna
werden er rondjes om de vrouwen gelopen met
de geit en de 'toverdrank'. Er kwam later nog een
derde patient bij met een ontstoken vinger. Ook
deze werd behandeld met scheermes en zwarte
toverdrank. En daar was de kip. Berg je maar! Het
beest werd wat in de hand met de toverdrank
heen en weer geslingerd tegen de vrouw aan
(vastgehouden bij de poten) en er werd in de
poot gesneden. Vervolgens werden de wonden
van de vrouwen gedruppeld met het bloed van
de kip...Einde sessie. Vergeet ik bijna te vertellen

dat ondertussen een struik verder de geit zijn leven gaf voor het welzijn van de vrouwen.
Hilarisch en verbazingwekkend. Wat kun je ervan zeggen? De mensen betalen de healer in
elk geval meer dan het ziekenhuis...Goede business, want verderop in de tuin zaten de
volgende patiënten al in de 'wachtkamer'.
Na deze sessie hebben Lieke (NL verpleegkundige) en ik enorm genoten van een bakje ijs in
het Elephant Motel en een goede sandwich, een waar genot! Het avondeten hebben we
genuttigd bij de katholieke diocese, tussen de fathers, erg gezellig. Vooral de Tanzaniaanse
wijn... ik sta nu nog stijf van de sukari (suiker...). Deze week besloot ik maar eens 'rustig aan'
te doen in het ziekenhuis...(laat me niet lachen!) In elk geval waren er weinig kinderen op
zaal en heb ik wel wat nuttigs gedaan. Lieke en ik zijn bezig geweest op de OK. Daar zij nu
mooie rode lijnen geplakt bij de ingangen en rond de OK tafel (waaronder we nog wat oud
bloed vonden toen we hem een beetje verschoven). Verder heeft Lieke nieuwe waszakken
laten maken met wat aanwijzingen van ons en mooie OK slofjes. Volgende week een
klinische les over steriliteit bewaren op OK. Ben benieuwd.

Jet, co-assistent, 2007
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LIEKE BERTENS

Functie: (leerling)verpleegkundige ICU
In Tanzania van: september 2007 tot december 2007 (3 maanden)
Project: diversen

Nog 7 dagen te gaan
Zaterdag 29 september is het dan zover! Dan pak ik mijn tas en vertrek ik voor 3 maanden
richting Same, Tanzania. In deze twee maanden ben ik werkzaam in het Same District
Hospital en hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen daar. Met een
schrift vol aantekeningen, stapels papieren voor de juiste projecten en heel veel goede zin
moet dat gaan lukken zou je zeggen!
Kortom:
Ik tel de dagen af en beloof jullie op de hoogte te houden van mijn avonturen. Houden jullie
mij tevens ook een beetje op de hoogte van alle nieuwtjes in Nederland?
Op vrijdag 28 december sta ik hopelijk weer op Schiphol. Voor de meeste onder jullie dus:
TOT VOLGEND JAAR!

Eerste indrukken….
Habari za mchana!
Daar zit ik dan. Met bijna kapotte tenen omdat er 3 kwartier lang een Tanzaniaanse voet op
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heeft gestaan. Deze was van mijn overbuurman, in de daladala, een busje richting Kizangara
om bij een internetcafé te komen.  Maar goed… even vooraan beginnen.
Heb een prima vlucht gehad van precies 8 uur. Moest wel even lachen in mezelf toen een
Amerikaanse vrouw achter mij aan ’t klagen was dat haar stoel niet ‘wide enough’ was. Zit je
daar, met z’n allen in ’t vliegtuig naar Afrika. En madam die klaagt over -uiteindelijk- haar
veel te dikke reet. Zal wel komen door die fastfoodketens! Oeps! Mag ik natuurlijk niet
zeggen. Maar wat een contrast… meteen al!
Eenmaal op Kilimanjaro Airport aangekomen (en 24 graden), stond Norbert keurig op mij te
wachten met ‘Lieke Bertens, karibu TZ’ op een A4-tje geschreven. Na 2,5 jaar rijden door ’t
donker en 2x mijn hart vasthouden bij tegenliggers die met groot licht recht op je afkomen,
ben ik dan aangekomen in Same. Voor mijn 1e nachtje uiteindelijk in het Elephant Motel,
aangezien mijn kamer op de diocese pas de volgende dag klaar zou zijn. Na een koude Fanta
en zonder eten (buiten een overgebleven twix uit het vliegtuig) overnacht ik hier.

De volgende ochtend zou ik om 10 uur worden opgehaald door Norbert om naar de diocese
te gaan. 10u werd echter 14u, maar na een paar uur ogen uitkijken over straat en een glimp
opvangen van de plaatselijke markt, waar blije kinderen als zotten op je af rennen en
continue je haren vastpakken, ben ik toch echt op de plaats van bestemming aangekomen.
Mijn kamertje is prima. Beetje primitief, maar goed genoeg. Een twijfelaar, een wastafel die
te goor is om vast te pakken, een lekkende (maar verder niet werkende) douchekop
waarvoor een grote emmer om de druppels op te vangen (kan de seconden nu precies

tellen). Een
super
smerige plee
waarvan ik
niet wil
nadenken
van wie de
achtergeblev
en ‘resten’
zijn die ik
zag. ZAG
inderdaad,
want heb ‘m
inmiddels
schoongema
akt met
gezichtsreini
gingsdoekjes
van de
HEMA. Waar
dat al niet
goed voor
kan zijn!!!
Een
wandeling
langs het
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ziekenhuis, verder naar beneden richting de markt duurde eindeloos. Eindeloos door ’t
vriendelijke ‘oponthoud’ van de plaatselijke bevolking die wil weten waar je vandaan komt,
hoe je heet en wat je hier doet. Eenmaal op de markt aangekomen heb ik mijn ogen
uitgekeken: de prachtige vrouwen, hun kinderen, de kleuren van groenten en fruit dat
verkocht wordt, met op de achtergrond een landschap van bergen. Ik kan het niet uitleggen,
maar mogelijk verklappen mijn foto’s straks mijn echte gevoel dat ik hierbij kreeg.
Gisterenavond mijn eerste ‘diner’ met father Elias. Samen aan een ellenlange tafel zitten en
plezier hebben, hoewel ik betwijfel of hij mijn Engels altijd wel verstaan en begrepen heeft.
Vanmorgen heeft Norbert me geïntroduceerd in ’t ziekenhuis.

Heb kennis
gemaakt met dr.
Semarundu, de
directeur, en een
hoop andere
verpleegkundigen
en workers. Heb
tevens een kijkje
mogen nemen op
de verschillende
afdelingen. Ja… je
kunt wel zeggen
dat dit iets anders
is dan in
Nederland. Maar
goed, de
ervaringen in het
ziekenhuis komen daarom nog wel. Morgen begin ik om 7.30u! Vanmiddag ook (bij toeval)
kennisgemaakt met Lisette, een Nederlandse co-assistent uit Groningen. Spontane meid, ga
ik zeker vaker zien!
Voor nu laat ik ’t hier even bij. Wil graag nog wat eerste foto’s voor jullie plaatsen op mijn
site. Daar heb ik nog een uur de tijd voor. Dat uurtje heb je hier overigens hard nodig met
die trage computers. ‘Even’ mailen kost je dus wel wat tijd.. daar ben ik al achter!
Als laatste wil ik iedereen nog bedanken voor alle mailtjes, krabbels, telefoontjes, smsjes,
kaartjes en zelfs kadootjes die ik gekregen heb voor vertrek.
SUPER SUPER SUPER!!
Hele dikke kussen en wie weet tot gauw!
P.S. Als er vannacht nog steeds geen foto’s op staan, is het me dus niet gelukt..
Speciaal voor Frans
Bij deze de foto’s waar je om vroeg. Behorende bij de mail die ik je gestuurd heb. Laat ’t me
even weten als je ze gezien hebt. Dan haal ik ze er snel weer vanaf!
Groetjes Lieke

Alweer 2 weken Tanzania!
Op de eerste plaats:
Iedereen ENORM bedankt voor de leuke reacties op mijn vorige berichten!! Echt geweldig
om te lezen als je een lange reis achter de rug hebt om bij internet te komen. En Theo..
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Super fijn dat jij mij volgend jaar begeleiden op de weg naar IC-verpleegkundige! Als je dat
maar overleeft… (of ikke, haha!)
De reis met de daladala naar de plaats van bestemming is toch elke keer weer bijzonder.
Zodra het busje voor mijn neus stopt, geeft de jongen een flinke kreet en wordt duidelijk dat
de oudste (masaai) mannetjes met stok en al plaats moeten maken voor mij. Ik voel me zeer
vereerd. Eén voor één strompelen ze de daladala uit en geeft de jongen een gebaar dat ik in
de bus mag plaatsnemen. Ik plof dus neer op het eerste en enige stoeltje dat blijkbaar
vrijgemaakt is. Een vinger tikt mij vanuit een openstaand raampje op mijn schouder. Ik heb
blijkbaar de verkeerde plaats in beslag genomen en wordt geacht op de achterste bank in de
bus te gaan zitten. Mijn vragende blik naar de jongen maakt geen verschil. Voor mijn gevoel
is er echt geen centimeter meer over voor mij. Maar goed. Ik krioel tussen alle warme lijven
door en struikel over alles waarover ik maar kan struikelen. Manden, groenten, fruit,
fietsbanden, benen… Ik weet niet wat ik allemaal aangeraakt heb voordat ik met één bil op
de achterste bank zat en met mijn andere bil op het bovenbeen van mijn buurvrouw. Die
heb ik over anderhalf uur vast en zeker geplet. Daar gaan we dan. Alle oude mannetjes zijn
inmiddels weer teruggefloten en staan als pinguïns te wankelen in het busje. Ik had liever
een van hen laten zitten, maar dat
ging mooi niet op. De keiharde
Afrikaanse boem-boem muziek in de
bus werkt letterlijk oorverdovend.
Gelukkig heb ik de dopjes van mijn
IPod die mijn trommelvliezen enigszins
kunnen beschermen. Mijn muziek
overheerst de muziek van de bus
immers tóch niet, dus dat hoef ik ook
niet te proberen. Intussen hang ik met
mijn neus in een zwetende
Tanzaniaanse oksel, maar dat mag
geen probleem zijn. Bij de volgende
stop moet iemand van de één na laatste bank eruit. Volgens mij hoef ik niet uit te leggen wat
voor chaos dat in de bus teweeg brengt. Om dan nog maar niet te spreken over de 10 kippen
die aan hun poten ergens onder een bank vandaan getrokken worden. Had geen flauw idee
dat zij mee op transport waren. De veren vliegen de bus door. Achter mij wordt in de
laadklep een lammetje gestopt. Behorende tot de nieuwe reiziger die zojuist is ingestapt. Of
misschien zit hij wel bovenop de bus. Ik weet ’t echt niet meer. Het geluid dat dat beest in
mijn nek uitkraamt, doet me hardop lachen…

Maandagochtend
Een nieuwe dag aangebroken in het ziekenhuis en m’n oren klapperen bij het horen van de
overdracht. Er zijn 3 mensen overleden. Op de vrouwenafdeling een masaai-vrouw door een
anafylactische shock na een wespensteek. Op de mannenafdeling een jongetje van 16 jaar
waarbij de malaria hem fataal is geworden. Op de kraamafdeling een baby van 9 uur oud die
‘opeens’ ophield met ademen, terwijl het volledig gezond leek. Men heeft de baby
gereanimeerd, maar tevergeefs. Bij navraag over de situatie van de baby, vertelt men mij dat
de moeder met HIV besmet was en dat ook haar eerste 2 kinderen vrij snel na de geboorte
zijn overleden. Afschuwelijk. Ik kan alleen maar bedenken dat ik blij ben dat ik het kind niet
gezien heb en er daardoor geen enkele binding mee heb gehad. Een beetje onder het mom
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van ‘wat niet weet, wat niet deert’, hoewel ik altijd een hekel heb gehad aan deze uitspraak.
Na vele vragen aan de verpleegkundige over deze situatie, besluit ik mijn mond maar te
houden en het naast me neer te leggen. De verpleegkundigen om mij heen geven namelijk
geen kik. Ze lijken eerder verbaasd over het feit dat ik er zoveel vragen over stel, dan dat ze
een veel te jong en onschuldig mensje in veel te korte tijd hebben verloren….
Op de vrouwenafdeling is het druk. Er liggen veel patiënten bij elkaar in bed, aangezien het
patiëntenaanbod groter is dan het aantal bedden dat men op deze afdeling heeft. Er ligt een
patiënt die een maand geleden in vuur is gevallen tijdens een epileptisch insult. Hierbij is een
groot deel van haar hoofdhuid weg geschroeid tot op het bod. Die ochtend wordt haar
hoofdwond schoongemaakt en opnieuw verbonden.  Het uitpakken van de wond (zonder
pijnstilling, aangezien de patiënt die niet kan betalen) blijkt niet erg makkelijk. De combinatie
van de houding die de vrouw hierbij aanneemt om de enorme pijn tegen te gaan, de
rondzoemende vliegen boven het vieze verband en de stank die er langzaamaan vanaf komt,
is erg onaangenaam. Ik krijg er als toeschouwer zelf ook een lichte tachycardie van. Als ik
héél even de andere kant op kijk om zelf ook even ‘op adem te komen’, zie ik een andere
vrouw intussen haar behoefte doen op een emmer tussen twee bedden in. Fijn dat haar
familielid haar daarna met veel pijn en moeite onder haar oksels omlaag kan hijsen om haar
vervolgens weer met een smak op bed te laten vallen. Het is te zien dat de ziekte de energie
volledig uit haar lijf gezogen heeft. Ik neem even afstand als de emmer 2 tellen later aan mij
voorbij komt en achter me in een gat in de grond wordt geloodst.

Een paar dagen op de kinderafdeling maken me
helemaal gelukkig.  Heerlijk om die kinderen te
horen schaterlachen als ze een ballon of knuffeltje
krijgen als ze ‘flink’ zijn geweest tijdens het
uitvoeren van lichamelijk onderzoek door Mariette
(arts uit NL). En vervolgens bij je op schoot kruipen
omdat ze inmiddels niet meer bang zijn van die
‘mzungu’. Uiteraard zien we ook op deze afdeling
vervelende situaties, zoals een jongetje van ruim 1
jaar dat door vuur gelopen is. Onderbeentje
volledig verbrand en geen mogelijkheid tot
huidtransplantatie. Of baby’s die besmet zijn met
HIV. Tja… Daar moet je soms maar even niet teveel
bij nadenken…
Maar hoe erg sommige situaties in het ziekenhuis
ook zijn, het heeft voor mij geen zin om overal over
na te (blijven) denken. Ik zit hier immers pas 2
weken en zal de komende tijd misschien nog wel
ergere situaties meemaken. Piekeren maakt mijn
stemming er niet beter op en daar heb ik helemaal
geen zin in. Ik ben voor het eerst en misschien zelfs
tevens voor de laatste keer in Tanzania en ik wil
juist genieten van alles wat er om me heen
gebeurt! En dat doe ik. Met volle teugen.
Bijvoorbeeld van het ambulance-ritje van Same
naar Moshi met 3 patiënten achterin: met 140 km
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p/u door de dorpjes scheuren en zo nu en dan de sirene aan. Op de terugweg een Fanta
drinken in een klein ‘kroegje’ langs de weg en vervolgens de geweldige zonsondergang zien
en de wandelende vrouwen langs de kant die kilometers lopen met manden en emmers
water op hun hoofd.
Genieten van de prachtige landschappen die elke minuut veranderen.. de hitte.. de rust.. de
kinderen die je omver blijven rennen.. de koeien die de zandpaden oversteken.. de familie
die jou thuis uitnodigt als je door hun dorpjes wandelt.. de spinnen en mini-gekko’s in mijn
kamertje.. het geluid van de krekels.. de lucht van varkens die zich doorlaat door mijn
raampjes… Wat wil je nog meer? Ikke niks. Ik ben dik tevreden!!!
Kwaheri!

Nina fanya kazi
hospitalini!!!
Inmiddels een paar
werkdagen achter
de rug. Op de
mannenafdeling
wel te verstaan,
waar de bedden uit
Nederland
inmiddels staan te
pronken! Om 7.30u
wordt de
overdracht
gegeven.
Voornamelijk in het
Swahili. Een

kwartier later hoor je precies hetzelfde nogmaals. Nu in ’t Engels. Slapen tijdens de
overdracht lijkt toegestaan. Evenals het 3x laten overgaan van je gsm met het volume op
stand ‘slechthorenden’.
Tijdens de patiëntenronde met de arts en vpk word ik meteen geconfronteerd met HIV, TBC,
en verkrachting. Er is die nacht zelfs een zwerver in een bed gekropen. Gelukkig voor hem
mag hij nog ’n nachtje blijven. Als ik zijn lichamelijke toestand observeer, krijg ik kippenvel:
zo uitgemergeld. Zijn bovenbeen zo dun als mijn polsen en een romp waarin ik de ribben
precies kan tellen.
De medical attendant ‘verschoont’ intussen de bedden. De meest gore lakens die onder
groen sputum en gele pisvlekken zitten, worden rustig nog een keer omgedraaid. Misschien
voor de zkh in NL ook een goede manier van bezuinigen, aangezien er altijd geld tekort is.
Het enige nadeel hiervan is dat het al gauw gaat stinken.
Als ik even achterom kijk, zie ik een ‘CDT’, ofwel een ‘Corner for Diarrhoea Treatment’. Twee
emmers op een verrijdbaar karretje waarvan één afgedekt met een oud laken. Ben er maar
een beetje uit de buurt gebleven.
Ik concentreer me weer op de patiëntenronde. Intussen is het scrotum van een ok-patiënt
ontbloot en zie ik de jonge buurman vol spanning met ons meekijken. Privacy is hier ver te
zoeken. Twee bedden verderop zie ik een familielid van een andere patiënt het medisch
dossier doornemen. Denk dat dit geaccepteerd wordt. Of ik ben de enige die het
constateert.  Als we met ons karretje bij een leeg bed aankomen, wordt aan de buurmannen
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gevraagd wie hier ook alweer lag. ‘Patiëntenoverzicht’ lijken ze hier niet te hebben.
De medical attendant gaat verder met haar activiteiten: de vloer dweilen en buiten bladeren
wegvegen met een heksenbezem. Met een beetje pech is er enkele uren lang geen vpk of
medical attendant op de afdeling te vinden. Leuk dat ik die middag op de ok nog heb mogen
kijken bij een appendectomie.
Het dagelijks leven naast het werk valt moeilijk te omschrijven, maar laat me een paar
voorbeelden geven: jezelf fatsoenlijk wassen is bijna onmogelijk. Even op m’n tanden bijten
en m’n lichaam onder een piepklein kraantje wurmen (of 50cm hoogte) en spoelen maar.
Gelukkig word je meteen wakker van het ijskoude water en voel je je al gauw veel meer
‘mens’.
Om 7.00u ontbijten bij de bisschop voordat ik naar het ziekenhuis loop. Een paar dagen
geleden bestond dat ontbijt uit koude pap en overgebleven rijst van de vorige avond omdat
er in het gehele dorp geen brood meer te krijgen was.
Na ’t werk nog even wandelen naar de markt of met de bus mee. Het enige dat ik doe is
observeren: geiten en kippen lopen over straat en aan de overkant van de weg stopt een
bus. Een dubbelgevouwen matras en grote rieten manden bovenop het dak. Autopech. Dat
wordt al snel duidelijk. Maar met 3 man even flink duwen en hop, daar rijdt de bus weer!

Kort daarna arriveert de volgende met autopech. Niemand kijkt ervan op. Niemand raakt
gestresst of wordt onrustig. Waarom zou je ook? Gelukkig, voor mij verschijnt er na enige
tijd dan een ‘Kilenga Luxury’, en voordat ik er zelf erg in heb, ben ik alweer onderweg.
Kilenga Luxury is toch niet de juiste naam. Men had me in Nederland gewaarschuwd voor de
‘daladala’, maar ik weet niet welke ik enger vind. Zeker met deze zeer hoge snelheid en de
instapdeur nog open.
‘ER KAN NOG MEER BIJ’ is een naam die men bij deze bus beter op de voorruit kan plakken.

Onderweg van het busstation terug naar de diocese zie ik kinderen spelen met een autoband
en aan mijn linkerzijde roepen een paar kinderen telkens ‘mzungu’ dat ‘blanke’ betekent en
rennen zo hard als ze kunnen aan me voorbij om naar me te kunnen zwaaien. Echt de slappe
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lach krijgen ze pas als ze zichzelf terugzien op ’t schermpje van mijn digitale camera.
Eten bij de bisschop, de fathers en teachers is elke avond hetzelfde. Daar ben ik nu wel
achter. Het start altijd met bidden vooraf en het enige dat dagelijks verandert is het stukje
fruit na de maaltijd. De maaltijd zelf bestaat uit rijst met rode saus, soort van ‘atjar tjampoer’
als groenten, een stukje vlees (vooral bot en vet) en gekookte banaan. Tja, van dat laatste
moet ik ’t recept echt eens opvragen… Spugen op het bord en luidkeels boeren is niet
vreemd. Maar gelukkig voel ik niet de behoefte hieraan mee te doen.
Deze week kwam Geema nog even langs. Het 18-jarige meisje dat op de diocese werkt en
mijn kamer in orde heeft gemaakt bij aankomst. Toen Geema binnenkwam, was ‘t ’n zootje
op m’n kamer; laptop uitgeklapt op bed, fotocamera ernaast. Mijn iPod aan en m’n gsm
naast me. Ik schaamde me diep, want ik zag hoe ze keek. Toen ze op bed ging zitten, schoof
de harddisk tegen haar aan. ‘Wat dat was’, vroeg ze me toen. Twee tellen later had ze mijn
gsm in haar handen. Ze vond ‘m zo mooi. Zou er zelf ook graag een willen, maar deze kosten
omgerekend al gauw zo’n dikke 30 euro. Dat zou ze nooit kunnen betalen, aangezien het
grootste deel van haar inkomen rechtstreeks doorgaat naar haar zieke ouders; haar vader
die 3 jaar geleden uit een boom is gevallen en hierdoor invalide is geraakt. En haar moeder
die al lange tijd ‘zieke’ benen heeft en daardoor nooit meer zal kunnen lopen. Al pratende
verteld Geema me dat ze werkdagen heeft van zo’n 18 uur. 7 Dagen per week. Toen ik haar
vroeg hoe lang ze zou moeten werken om die gsm te kunnen betalen was ‘one month’ haar
antwoord. Nadat ik haar op de screensaver van de laptop het TweeSteden zkh heb kunnen
laten zien, verlaat ze mijn kamer. Toevallig draagt ze zelfs een knaloranje t-shirt van de
TweeStedenloop…

Hollandse gezelligheid!

Vanmorgen werd ik wakker, opende de gordijnen en keek ik precies op de dikke kont van
een passerend varken. Al knorrend strompelde hij of zij vanuit mijn raam richting de
plaatselijke vuilnisbelt. Geweldig! Alleen al dáárvoor sta ik ’s-ochtends graag op!
Als echte Hollandse moet ik jullie na 4 weken natuurlijk ook eens wat vertellen over het
weer in Same. Dat is misschien wel aardig, aangezien het in Nederland steeds kouder begint
te worden. Volgens het klimaat à la Tanzania zou het op dit moment ‘klein’ regenseizoen
moeten zijn. En wel in de maanden oktober en november. Vorige week heeft het inderdaad
één middag flink geregend. Toen viel het letterlijk met bakken uit de hemel en stonden de
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rode zandpaden zo goed als blank. Grappig om te zien dat de Tanzanianen rustig verder
lopen. Zij zijn zichtbaar blij met de afkoeling die deze bui enigszins met zich mee brengt én:
kama kuna mvua mazao yatastawi!! Dat heeft natuurlijk óók weer zo z’n voordelen! De rest
van de tijd is het ERRUG heet kan ik je wel zeggen. Met 35 graden in de schaduw valt er
weinig meer toe te voegen aan mijn weerbericht. Ik zou bijna zeggen dat ik weer zin krijg in
vrieskou, langdurige regen, ijzel, sneeuw…. Winterjassen, sjaals, mutsen, handschoenen en
bevroren tenen. Ach, ik geloof dat ik hier nog even blijf!
Vorige week met
Mariette een dagje in
Moshi geweest. Met als
ingrediënten voor die
dag: internetten, lekker
eten en shoppen.
Onderweg de prachtige
Mount Kilimanjaro
gezien. Jeetje wat
indrukwekkend zeg!
Vraag me af hoe lang de
sneeuw nog op de top
zal blijven
liggen. Ongelofelijk dat
je zo’n berg kunt
beklimmen. Petje af
voor de mensen die dat
in ’t verleden gedaan hebben en voor de mensen die er op dit moment bovenop staan. Dan
sta je ECHT op ’t dak van Tanzania! Wauw! Helaas was de dag in Moshi sneller om dan
verwacht, aangezien je uiterlijk om drie uur de bus weer terug moet hebben naar Same. Dan
weet je in ieder geval zeker dat je vóór ’t donker weer op ’t busstation van Same staat. Nou
ja…zeker? Zeker weten doe je hier natuurlijk niks. Gelukkig heb ik in Moshi de meest vette
friet met kip weggewerkt in mijn leven tot nu toe, dus dat was in ieder geval een grandioos
goede bodem op de weg terug in de beruchte Kilenga.
Dit weekend doen we ’t over en zitten we opnieuw in Moshi. Lekker onze buiken rond eten,
in een hotelletje overnachten, beetje zwemmen en zeker weten dat we alles van de
kwasakwasa (grote markt) gezien hebben. Nou ja, niet dat je daar echt aan hoeft te
twijfelen. Je wordt bijna letterlijk door de verkooplieden aan je kleren getrokken om ook
eens bij hen te komen kijken. Of liever gezegd KOPEN! Als je een kanga zou dragen, zou je
ter plekke in je blote kont staan. Ikke tenminste, want ik snap nog steeds niet hoe je die
dingen veilig om je lijf moet knopen. Moshi is een chaotische stad en ’t is er erg druk. En ja….
’t ziet er overal zwart. Van de uitlaatgassen  ;-) !! Dus wat fijn dat ik in Same verblijf! Het is
heerlijk om niet teveel luxe te kennen en een paar uur te moeten reizen om opeens weer
(bijna) alles te kunnen kopen en te kunnen doen wat je als ‘luxe’ beschouwt. En wat geniet je
dan optimaal van dat chocolade-ijsje, dat passievruchtsapje of die warme douche….
Dat is weer eens wat anders dan een paar dagen geleden. Sta ik onder mijn eigen koude
douche, volledig ingezeept en mijn haren schuimend van de shampoo… valt de stroom uit!
Nou, dan zie je echt NIKS meer! Heb dus alles maar op de tast gedaan. Ik bedoel… ik ken mijn
eigen lichaam, weet waar de draaiknop van de douche ongeveer moet zitten en hoever ik
mijn arm moet strekken om mijn handdoek te pakken te krijgen. AL met al kom je dan toch
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een heel eind. En natúúrlijk…. Op ’t moment dat je jezelf onhandig in je bh en string hebt
gehesen, hoor je een flinke zoem en knipt het licht in de badkamer weer aan. Dan blijkt dat
je 2 verschillende kleuren ondergoed uit je toilettas hebt gegrepen. Ach ja…. Hakuna matata!
Laatst eens ’n flinke berg kleren gewassen. Het washok bleek op slot, maar de deur van het
zogenaamde strijkkamertje dat daaraan grenst stond wel open. Als een klein kind even door
het luik gesprongen. Zo stond ik alsnog in het washok. Een lange tafel, paar kraantjes, en
twee flinke vierkante gaten in de tafel. Heel simpel! Broek of shirtje op de tafel, beetje water
laten stromen, blokje zeep en borsteltje paraat? Schrobben maar!! Voordat je ’t weet
hangen je schone kleren alweer te drogen aan het waslijntje. Een kind kan de was doen!!

Een etentje bij de bisschop met Mariette en Lisette was erg gezellig. Lachwekkend kun je wel
zeggen. Met z’n zevenen aan tafel en half Swahili, half Engels en half Nederlands praten. In
het laatste geval er vanuit gaande dat niemand van de bewoners je kan verstaan. Als één van
de fathers vervolgens terugkomt met een fles rode wijn die speciaal bewaard is gebleven
voor een avond als deze, wordt het alleen nog maar meliger. Werkelijk… ik heb nog nooit
zo’n smerige wijn gedronken. Met een alcoholpercentage van wel 50% volgens mij. ’t Zweet
brak ons alle drie uit aan de lange tafel en keken elkaar de volgende ochtend versuft aan
tijdens de overdracht in het ziekenhuis. Wat hebben we gelachen!
Twee dagen later krijg je van de fathers meteen op je donder als je een keertje niet bij de
bisschop bent komen eten. Dan hebben ze je gezelschap aan tafel gemist. Tja… een witte
boterham met aardbeienjam is toch ook weleens lekker als variatie in de schijf van vijf!
Voor de mensen die nu denken dat ik enkel aan het genieten ben in Tanzania en het werken
wel ‘zo-zo’ vind: ik heb mijn handjes inmiddels flink laten wapperen! Binnen de OK heb ik
met rode tape de vloer gemarkeerd om aan te geven welke gedeelten steriel en niet-steriel
gehouden moeten worden. Ik heb de schoenenkast gepimpt en platen opgehangen met
instructies in Engels en Swahili. Heb een dubbele beugel laten maken voor de minor theatre
waarin de 2 gynaecologische beensteunen opgehangen kunnen worden. Op deze manier
liggen ze niet meer dag in dag uit op de grond.
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Ik heb uiteindelijk 27 katoenen ok-slofjes laten maken. Met elastieken, dus precies zoals we
ze in Nederland kennen. Aangezien ze van katoen zijn, kan men de slofjes uitwassen en weer
hergebruiken. Volgende week geef ik een kleine presentatie over het gebruik hiervan en de
wijze waarop ze zouden moeten omgaan met de steriliteits’vlakken’ binnen de OK.
Buiten de OK om zijn er inmiddels nieuwe waszakken voor de waskarren in de maak. Jammer
genoeg (Chantal) zijn de waszakken na 2,5 jaar echt kapot gescheurd. Daarom worden ze nu
van canvas gemaakt. Op deze manier een stuk steviger en alsnog waterproof. Door ze op een
andere manier aan de waskarren te bevestigen, hoop ik dat ook deze zakken weer een
aantal jaren meegaan. Ook wordt gezorgd voor een extra ‘dichte’ bodem van de waskarren,
zodat de waszakken in de toekomst niet meer over de grond kunnen slepen.
Volgende week wil ik weer teruggaan naar de vrouwenafdeling om een blik te werpen op het
verpleegkundig dossier. Voor mijn gevoel kan men een beetje extra hulp in administratie op
deze afdeling best gebruiken…
Nou, nu weer serieus genoeg geweest. ’t Wordt tijd dat ik de computer afsluit en mezelf in
het ruige Moshi ga storten! Baadaye!!!!!

Van alles en nog wat!!
Gisteren lekker op tijd
in de bus naar
Kisangara om te
mailen. Staat de bus
eerst 45 minuten te
wachten. Want ja, de
bus moet uiteraard wel
VOL zijn voordat we
vertrekken. En of je dan
na 5 minuten vertrekt
of anderhalf uur later
dan dat je verwacht,
dat doet er niet toe. En
ga vooral nergens vanuit. Stiekem hoop ik daarom altijd dat er nog maar één zitplaats is als
ik de bus in stap. Dan is de kans wat groter dat je na een kwartiertje gaat vertrekken. De man
die ik dit keer op de weg naar Kisangara naast me heb zitten, heeft zich volgens mij in geen
tijden gewassen. Een transpiratie- c.q. rioollucht is wel het minste dat ik rook. Viel bijna van
mijn stoel in het gangpad en werd bijna agressief (!!) toen hij het raampje –waardoor nog
enigszins ‘frisse’ uitlaatgassenlucht kwam- enkele minuten na aanvang van de reis
dichtschoof. Ik zou mijn earplugs bijna gebruiken om ze in mijn neus te stoppen. Mijn
hemel!!
Eenmaal in Kisangara aangekomen zie ik het ‘internet-meneertje’ al naar me wuiven. Fijn dat
hij me inmiddels herkent tussen alle Tanzanianen. Met handen-en-voeten-Engels maakt hij
me duidelijk dat er een probleem is met het internet. Met andere woorden: internetten is
vandaag niet mogelijk. Als ik hem aankijk en vraag wanneer die mogelijkheid er wel weer is,
is ‘maybe tomorrow’ gevolgd door een vreemde glimlach het enige dat ik hoor. Ik besluit de
eerstvolgende bus daarom maar weer terug te pakken naar Same. Kisangara bestaat enkel
uit een tankstation met daarachter het internetcafé en een plaatselijke kiosk waar je brood,
koekjes en bananen kunt kopen. Niet echt een gezellig plaatsje waar je een dagvullend
programma kunt hebben!
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Na kort overleg met de regelneef van een andere bus, afkomstig uit Arusha en op weg naar
Dar es Salaam, mag ik gelukkig aan boord. Eerst moet men echter de onderkant van de bus
nog even controleren: men verwacht een mankement te hebben of een beest te hebben
aangereden dat nog onderaan de bus hangt te bungelen. Dat verbaast me niks. Oggut die kip
of geit die er zometeen aan flarden onderuit wordt getrokken. Maar tot mijn grote verbazing
is het niet dat wat er onderuit komt. Voordat ik het weet heeft het hele dorp zich in een
kring rondom het tankstation verzameld en wordt mij duidelijk wat dat ‘mankement’
geweest is. Twee jongetjes van mijns inziens zo’n 5 jaar hebben zich vanaf het busstation in
Arusha aan de onderkant van de bus weten vast te klampen om vervolgens mee te liften
naar Dar es Salaam. Urenlang hebben ze aan de onderkant van de bus gehangen. Ik verbaas
me nog het meest over de toestand waarin de jongetjes verkeren. Ik geloof namelijk dat ze
er enkel met een paar schrammen vanaf zijn gekomen. Hilarisch. Wie bedenkt zoiets?? De
jongetjes worden dus achtergelaten op het tankstation in dit gehucht. Dar es Salaam hebben
ze jammer genoeg niet gehaald en om een zitplaats in de bus hoeven ze al helemaal niet
meer te smeken. Vraag me nu zelfs nog af of ze inmiddels weer thuis zullen zijn… als ze
überhaupt een thuis hebben…
Gisteren al met al 2,5 uur onderweg geweest … voor niks deze keer. Vanmorgen daarom in
een bus naar Moshi gestapt. Kon het niet laten om te mailen. Vind het namelijk heerlijk om
al jullie leuke reacties te lezen!! ‘Even’ mailen in Moshi kost me een volledige werkdag, maar
ik het ’t er blijkbaar graag voor over. Twee dagen Moshi vorige week waren heerlijk! Kan wel
zeggen dat Mariette en ik er op-en-top van hebben genoten! Beetje shoppen, prima
hotelletje en voor nog geen 4 euro. En lekker eten en drinken, wat in Moshi overigens geen
probleem is. Zoek een coffeeshop op en je zit met een gerust hart aan tafel tussen de verse
milkshakes, vruchtensappen, taartpunten, donuts en stokbroodjes gezond. Geloof niet dat ik
me in een Nederlandse coffeeshop zo zou kunnen vermaken.

Moshi kun je als mzungu niet doorkruisen
zonder dat je wordt nageroepen door de
‘mannen’ van de stad. Om eerlijk te zijn
word je er knettergek van, maar anderzijds
is het ook weer lachwekkend. Vooral als je
met z’n tweeën bent. Dus je raadt het al.
Na niet al te lange tijd hebben we dus twee
van die mannetjes aan onze lip hangen die
zelfs met de hardste knuppel niet bij ons
weg te slaan zijn. Je vraagt je af waarom ze
zo nodig met ons mee moeten. Als ik

namelijk om me heen kijk, zie ik in elke hoek van de stad wel een setje blanken staan, over
de plattegrond van Moshi gebogen. Maargoed. 2 jonge vrouwen zijn natuurlijk interessanter
dan een mannelijke 60-plus-mzungu die ik op een van de rotondes zie staan met een
doorweekt shirt, een veel te korte broek met witte benen die zeer doen aan je ogen en die
per slot van rekening ook nog eens ’n belachelijke safari-hoed op z’n hoofd heeft. Tja… ’t is
het één of het ander natuurlijk. En voor die twee mannetjes is de keus dan misschien sneller
gemaakt. Uiteindelijk onszelf maar niet druk gemaakt en maar een beetje met z’n vieren
door de stad geslenterd. Gelukkig zijn ze niet opdringerig of vervelend, dus dat scheelt weer.
Juist door hen zelfs een aantal winkels binnen geloodst met prachtige spullen die we samen
anders nooit gevonden hadden. Asante sana!!
Na een uurtje slenteren en je tong zo droog als een gerimpelde sinaasappel, nodig je ze dan
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allebei uit om zo’n heerlijke milkshake te gaan drinken. Zit je toch wel even vreemd te kijken
als het kleinste mannetje zich afvraagt hoe hij dat ‘grote boek’ moet openen en je de ander
hoort zeggen dat dat ‘boek’  wel ‘erg dik’ is. Het kleine mannetje begint hard te lachen en
zegt: ‘This is really a mzungu place-to-be… hahah!’ … waarop het personeel van het
restaurant ons natuurlijk weer aankijkt… tja..
Eenmaal terug in ons kamertje (met herriemakende en scheef draaiende waaier aan het

plafond) heeft Mariette zich prachtig als een mummie in een
dikke pyjama gewurmd en ligt helemaal ‘strak’  onder haar
deken met een tent-klamboe over zich heen. Ik schiet bijna in
de lach als ik haar zo zie liggen. Ik lig in m’n boxershort en t-
shirtje op mijn lakentje een boek te lezen. Zonder klamboe.
Geloof dat ik géén last heb van de muggen!!

Zondagochtend besloot ik maar eens naar de kerk te gaan. Het moest er na 4 weken maar
eens van komen, anders kom ik tegenover de bisschop en de fathers ook niet meer
geloofwaardig over. Roep natuurlijk al vanaf dag één alles wat men in dat huis op de diocese
wil horen. ‘Ja, ik ben katholiek’. ‘Ja, natuurlijk ga ik naar de kerk’. ‘Ja, als God het wenst,
word ik in de toekomst ook nog eens moeder’. Nou, katholiek alla, maar niet praktiserend.
Zeker niet. En nee.. ook niet met de kerstdagen. Die eindeloze dienst één keer per jaar vind
ik dan ook maar hypocriet. Maar goed, als je op de diocese verkondigt dat je denkt dat God
ook maar gewoon een eikel is en dat ik van mening ben dat je vooral heel erg in jezelf moet
geloven, dan geloof ik dat ik hier niet meer zo’n fijne tijd zal hebben. So keep the peace for
GODsake!
Fijn dat ik juist deze zondag heb verkozen om een mis bij te wonen. Het is namelijk de dag
waarop de kinderen hun communie doen en aangezien dat maar één keer per jaar gebeurt,
val ik als het ware met mijn kont in de boter! Father Kessy en father Samuel doen samen de
kerkdienst en ik mag intussen foto’s maken van de communiekantjes. Wat zien ze er prachtig
uit! Tijdens de mis wordt fantastisch gezongen door een grote groep mannen en vrouwen en
aan de overkant danst een groepje kinderen op vrolijke muziek tussen de banken door. De
hosti wordt enige tijd later op een opvallende manier door de Tanzanianen ontvangen. Met
de handen keurig in ‘gebedsvorm’ tegen elkaar en de tong uitgestoken naar de father, die de
hosti hierop vervolgens laat smelten. Heb me al schuifelend in de rij afgevraagd of ik
hetzelfde zou moeten doen, maar eenmaal face-to-face met de father, besluit ik mijn
handen maar gewoon vooral heel goddelijk in elkaar te vouwen. In de veronderstelling dat
dat misschien ook wel geaccepteerd wordt. Jawel. Heb ik even geluk! Zeker als ik bedenk dat
ik niet heeeeel lang geleden nog een aantal alcoholische versnaperingen heb weggewerkt….
Na afloop van de mis wordt ik door de fathers uitgenodigd in een huisje naast de kerk. Ter
afsluiting van de 2,5 uur durende dienst moet er natuurlijk wel wat gedronken worden. Zit je
daar op een houten krukje, met 2 fathers tegenover je. Een karig schaaltje pinda’s is het
enige wat ons scheidt. Een knipperende groene tl-buis aan het plafond en zoemende vliegen
sieren de zondagochtend die we in het huisje afsluiten met een flesje bier in onze hand. Had
geen idee dat de father zulke zuipschuiten zijn!
(Marjorie, enorm bedankt voor jou verrassingspakket! Heb het meteen van father Samuel
meegekregen en voor mij leek het héél even Sinterklaas!)
In het ziekenhuis gaat ook alles goed. Nou ja, bijna alles dan. Als de verpleegkundige deze
week in haar overdracht vertelt dat de situatie van 2 patiënten (waaronder een jong meisje)
verslechterd is, maar dat het die nacht uiteindelijk heeft geleid tot twee keer een ‘satisfied
death’ krijgt ze toch wel even op haar donder van een van de artsen. Hoe ze dat in
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Godshemelsnaam uit haar strot krijgt. Er wordt netjes doch dringend verzocht de volgende
keer meteen een arts te bellen zodra een gezondheidssituatie van een patiënt in (te) snel
tempo achteruit gaat. Soms vraag je jezelf af of dat daadwerkelijk zin heeft als men op deze
manier te werk zou gaan.Een enkele arts lijkt namelijk erg te twijfelen aan zijn eigen kunnen.
Dat bleek een poosje geleden toen ik samen met hem de patiëntenronde deed. Er lag een
vrouw opgenomen met een wat gezwollen onderbuik. De arts vroeg me of ik dacht dat het
de blaas of de baarmoeder zou zijn. Toen ik zei dat ik dat nooit met zekerheid zou kunnen
zeggen, zei de dokter: ‘ You should know, you’re working on ICU, right? ‘ Toen dacht ik op
mijn beurt: Sukkel! Jij bent hier de dokter! In plaats van dat je meteen een echo uitvoert bij
deze mevrouw. Dan kom je er misschien nog eens achter waar het probleem zich echt
bevindt!
Het enige dat je wel hoopt is dat de verpleegkundigen er iets van leren en dat men niet altijd
de natuur maar gewoon haar gang laat gaan. Ik ben er van overtuigd dat dat in sommige
situaties absoluut wel het beste is. Maar de manier van werken in het Same District Hospital
en de (soms) ‘ietwat’ lakse mentaliteit van de verpleegkundige in mijn achterhoofd, brengen
me in twijfel of het kleine meisje (dat niets dramatisch mankeerde) niet nog gewoon in leven
had kunnen zijn. Triest is dat de verpleegkundigen er dan allemaal als kleine kinderen om
zitten te giechelen. Alsof ze op de basisschool zitten en ‘straf’ krijgen van de leraar. Soms zijn
die dingen echt ongelofelijk. Alles kost me op zo’n dag wat meer moeite. Maar het is hier
nou eenmaal zo. Dit is de manier waarop de verpleegkundigen hier werken. Hoe je ’t ook
went of keert. Uiteindelijk doe je er heel weinig aan. Veel vaker zelfs helemaal niets…
Iets dat wel goed gegaan is deze week, is mijn presentatie voor artsen en verpleegkundigen
en leidinggevenden over de OK-slofjes en steriliteit binnen de OK. Ik kreeg luid applaus na
afloop en verschillende mensen hebben me die dag meerdere keren complimenten gegeven.
Tevreden dus! Heb tevens ‘kinder’tekeningen op de computer gemaakt, ter instructie bij de
entrees van de OK. Zo kan men alles nog eens rustig nalezen als men ’t even niet meer weet.
De waszakken zijn inmiddels ook klaar en de verpleegkundigen begonnen letterlijk te gillen
toen ze de waszakken in de karren de afdeling op zagen komen. Heel leuk! Ben er zelf ook
echt heel blij mee. Zeker als ik zie hoe kapot en goor die andere waszakken inmiddels zijn
geworden. WEG ERMEE!
Misschien had ik er vooraf ’n wattenstaafje doorheen moeten halen en dit in een plastic
bekertje moeten opsluiten voor laboratoriumonderzoek in NL. Laboratoriumonderzoek in
Same werkt toch alleen maar TBC, malaria of HIV in de hand. Maar ik ben natuurlijk op zoek
naar meerdere mogelijkheden. Heb namelijk altijd geleerd dat je niet alles over één kam
mag scheren.
Inmiddels deze week ook een start gemaakt met de herinvoer van het medicatievel. Tot mijn
verbazing vond ik in een van de dis-charged files een groot deel van het verpleegkundig
dossier terug. Echter niet ingevuld. Als ik de verpleegkundige vraag waarom de papieren
blanco zijn, geeft ze me als antwoord dat ze dit pakket enkel gebruiken bij ERNSTIG zieke
patiënten. Volgens haar wordt het dossier daarom vaker niet dan wel gebruikt. Ik moet even
slikken als ik opkijk en m’n ogen de kost geef. Als ik de vrouwenpopulatie om me heen zie
liggen en terugdenk aan de patiëntenronde van die ochtend, kan ik bij meer dan de helft van
hen ’t etiket ERNSTIG ZIEK op het voorhoofd plakken. ‘Enkel bij ernstig zieke patiënten…’ ’t Is
maar hoe je het bekijkt natuurlijk…. Bij navraag blijkt dat vrijwel elke verpleegkundige exact
weet hoe men het verpleegkundig dossier in moet vullen. Volgens velen van hen zit het
probleem niet in het ‘snappen’, maar in de aanvoer van de verschillende papieren. Bij
navraag in het ziekenhuis blijkt dat inderdaad te kloppen. Men wacht namelijk al
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maandenlang op een levering van 500 a4-tjes. Dat zou je je in NL toch niet kunnen
voorstellen.
Maandag heb ik een afspraak met de directeur van het ziekenhuis om dit probleem
bespreekbaar te maken. Voor de mensen die eerder in Same geweest zijn….wish me luck…
want jullie weten immers hoe het er hier aan toe gaat!
Erg grappig deze week was een presentatie met interactie over hoe men als
artsen/verpleegkundigen beter kan omgaan met patiënten die een ‘mentaal’ probleem
hebben. Denk aan depressie, schizofrenie, psychosen etcetera. Men vroeg zich af of wij in NL
misschien ook taboes kenden op dit gebied. Nou, Anne-Griet (nieuwe co-assistent) wel! De
grootste taboe in NL is toch wel als je een SOA blijkt te hebben! Nee, dat vertel je natuurlijk
niet zomaar tegen iedereen! Toen de artsen en verpleegkundigen voorzichtig begonnen te
lachen, bleek ze het jammer  genoeg nog niet door te hebben en moesten we tegen Anne-
Griet zeggen dat de presentatie niet over fysieke, maar over mentale problematiek ging.
Gelukkig kon ze er zelf net zo hard om lachen als wij. Weet in ieder geval zeker dat ze op
haar 3e dag meteen een leuke indruk heeft achtergelaten bij het personeel.

Op de diocese
Leonarda is een meisje van 8 jaar, waarvan ik 3 weken geleden een zelf geschreven briefje in
mijn hand gedrukt krijg. Een briefje met hartjes waarin ze schrijft dat ze van me houdt, dat
ze wil dat ik haar moeder word en waarin ze vraagt of ik haar Engelse lessen wil geven. Ze
zegt net zo goed Engels te willen spreken als ik. Allereerst probeer ik haar ervan te
overtuigen dat haar leraar op de basisschool veel beter Engels kan aanleren dan ik. Als ik
haar vervolgens rustig uitleg dat ik haar moeder nooit zou kunnen zijn omdat ze al een
moeder heeft, dat het ook niet kan omdat ik in NL woon en niet in Tanzania en dat ik in de
toekomst enkel moeder kan worden van mijn ‘eigen’ kinderen, krijgt ze tranen in haar ogen.
Na een bekertje ranja en een paar snoepjes heb ik sterk het idee dat ze verdrietig afdruipt
van de diocese. Jeetje wat zielig.. maarja, wat kan ik anders?
Inmiddels ben ik trouwens alweer een dikke maand in Tanzania. Tevens al ruim een maand
geleden dat ik op Schiphol stond. Vreemd genoeg heb ik het gevoel dat ik al veel langer in
Afrika ben. Of eigenlijk vind ik dat helemaal niet vreemd. Voor mezelf kan ik namelijk precies
verklaren waarom dat voelt als ‘zo lang geleden’. Ik ben me hier in de afgelopen weken
‘thuis’ gaan voelen. ‘Thuis’ bij de diocese, tussen de bisschop en de fathers. ‘Thuis’ bij de
mensen in het ziekenhuis omdat je de meesten van hen inmiddels beter hebt leren kennen.
‘Thuis’ tussen de inwoners van Same en hun enorme gastvrijheid. En juist weer een gevoel
van vrijheid door de prachtige landscahppen waarin je mijlenver tot aan de horizon kunt
kijken. Een gevoel van geluk omdat de liefde van de mensen je omarmt. Een gevoel van
besef en bewondering als je merkt hoe weinig men heeft en toch alles met je wil delen..
Same ‘raakt’. Same raakt mij. Het maakt me enorm gelukkig!

Volledig in ‘graf’stemming…
Grappig als je samen een busreis maakt. In Tanzania word je al blij als je een enkel Engels
nummer op de radio voorbij hoort komen op de radio die veel te hard staat en nooit zuiver
klinkt. Na vier Engelse nummers wordt al gauw duidelijk dat het een cassettebandje betreft
met oude nummers van Enrique Iglesias, Ricky Martin, Britney Spears en Celine Dion. Zit je
daar als een stel Dolly Dots achterin de bus te ‘swingen’ op je stoel en vals mee te zingen. De
plaatselijke bevolking kijkt je in eerste instantie vreemd aan, maar na enige tijd beginnen de
vrouwen luidkeels te lachen en kunnen hum ogen niet meer van je afhouden. Leuk dat je op
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deze manier veel plezier kunt hebben. En je tevens héél even de frustratie van de dag kunt
vergeten…..
De pinautomaten die in de gehele stad ‘out of order’ zijn waardoor je de hele dag zuinig

moet zijn met het
kleine beetje geld dat
je nog op zak hebt…..,
de opdringerige
mensen…., de
stank…., de traagheid
waarin de bevolking
zich verplaatst…., de
jongens die ter
hoogte van jou
zitplaats in de bus op
je raampje blijven
tikken omdat je
whitedent tandpasta
van ze moet kopen
(mijn glimlach wordt
tóch nooit witter dan
die van hen, dus
waarom zou ik?)….,
de 40 graden die de
bus inmiddels bereikt

heeft en de dikke konten die je in je gezicht krijgt als een vrouw haar weggerolde fruit
opraapt in het gangpad van de bus. Fijn inderdaad……… dat je dat héél even gewoon naast je
neer kunt leggen. Fijn dat je je héél even in het ‘westerse’ kunt wanen.

Loop ik van ’t busstation terug naar huis, raak ik verwikkeld in een gesprek met een grijs
behaard, oud mannetje.
Hij: ‘Hello, mzungu…’
Ik: ‘Hello sir’.
Hij: ‘It’s a good thing that people all over the World can speak one language that everybody
will understand:….. English!!’
Ik: ‘Yes, very good’.
Hij: ‘I love you and I want to marry you’.
Ik: (wetende dat hierop maar één antwoord mogelijk is) ‘I’m sorry sir, but I’m already
married…’
Hij: ‘Fear? Why do you have fear?’
Ik: ‘No sir, I didn’t say fear, I said that I’m alraedy married, so I can’t marry you….’
Hij: ‘Why fear? You are a woman, I am a man… so why would you have fear?’
Ik: ‘Sir, I’m married, I’m sorry’.
Hij (hardop lachend) ‘AAaaaahh… you are already married? He’s a Lucky boy…. Haha! Okay….
Hahahahahaa….’
Daarna loopt hij na een ‘give-me-the-five’ handdruk weg. Als ik doorloop hoor ik hem nog in
zichzelf lachen en praten.
Geloof het meteen als hij ergens in de 70 jaar is geweest. Hihi, vies oud mannetje dat je
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bent!!! Rokkenjager!! Haha!!!

Maandagochtend ben ik ietwat aan de late kant voor mijn doen. Omdat het ontbijt in plaats
van zeven uur, pas om kwart over zeven klaar staat. Het tijdstip waarop ik normaal
gesproken langzaam richting ziekenhuis loop. Ook al is het maar een wandeling van zo’n vijf
minuten, dan ben ik in ieder geval op tijd en ik hou telkens in mijn achterhoofd dat de
nachtdienst vaak tien minuten te vroeg begint met de overdracht. Ja, vind dit zelf ook
vreemd. Te VROEG beginnen lijkt geen Afrika meer! Maar goed, vandaag was ik er dus om
half acht. Te laat, want met mijn hoofd onhandig door de deuropening van het kantoortje
gestoken kan ik enkel nog het woord ‘still birth’ opvangen. Verdorie! Dacht ik bij mezelf…
toch niet wéér he! Maar mijn vermoeden blijkt waar te zijn.

Afgelopen nacht is er een patiënt aangekondigd die in Same opgenomen zou  moeten
worden. Een jonge, zwangere vrouw, klaar om te bevallen, met een placentaruptuur en een
Hb van 2.5. Voor de medici onder ons: een NOODgeval dus!
De arts van het Same Hospital probeert vanuit zijn thuissituatie de hoofdverpleegkundige de
betreffende afdeling op haar mobiel te bellen en de patiënt aan te kondigen.  De
verpleegkundige moet er op háár beurt weer voor zorgen dat de ambulancechauffeur
geïnformeerd wordt, zodat hij de patiënt midden in de nacht kan ophalen in het andere
ziekenhuis aangezien men daar niet over een ambulance beschikt.

De verpleegafdelingen in het ziekenhuis beschikken op hun beurt weer niet over ‘vaste’
telefoonverbindingen en de verpleegkundigen zijn daarom enkel mobiel bereikbaar. Maar
als men die mobiele telefoon gewoon laat liggen in de lade van het bureau, is er geen mens
die je kan bereiken. Ook al is er nog zó’n nood aan de man! Na 45 minuten neemt de
verpleegkundige dan eindelijk haar telefoon op en wordt het transport (langzaam) op gang
gezet. Als de vrouw arriveert, wordt kort daarna haar dode baby geboren. Ook de toestand
van de moeder verslechtert, maar gelukkig weet men de goede zorg te verlenen om de
moeder uiteindelijk niet te verliezen. Niemand heeft zich in de tussentijd om de baby
bekommerd. Die is toch al dood, dus daar hoef je dan niks meer aan te doen. Eerlijk gezegd
weet ik zelf soms ook niet wat hier het beste is zodra de gezondheidssituatie van een kind
verslechtert. Reanimeren of niet? In NL zou iedereen ‘REANIMEREN!’ roepen. Ikke ook, dat
weet ik zeker. Maar dat zou ik waarschijnlijk enkel in NL of ergens anders in Europa nog heel
hard roepen. Als je hier een baby reanimeert, wordt zij of hij misschien wel weer tot leven
gebracht, maar niet zoals het hoort. Het kind zal hier uiteindelijk (waarschijnlijk) enorme
schade aan overhouden en aangezien er juist dán veel meer medische hulp voor nodig is om
het kind enigszins ‘goed’ te kunnen laten functioneren, gaat dat nog veel  méér geld kosten.
En dat geld is er niet. Een serieus dilemma dus.

Aangekomen op de kraamafdeling zie ik de bewuste vrouw in de verloskamer liggen. Met
een infuus in haar arm en daarboven het 2e kolfje bloed dat langzaam indruppelt. Gelukkig is
ze goed aanspreekbaar. Kan niet zeggen dat ze mij een verdrietige indruk geeft door het
verlies van haar kind. Maar goed, wie ben ik om daarover een oordeel te hebben. Joost mag
weten hoeveel verdriet deze vrouw van binnen heeft. Dat hoeft (zeker bij een Afrikaanse
vrouw) niet meteen duidelijk te zijn aan de buitenkant.
Als ik de verpleegkundige vraag of de baby inmiddels in het mortuarium ligt of misschien al
mee naar huis is genomen door een familielid, pakt ze me bij m’n arm en sleurt ze me naar
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de andere kant van de afdeling. Onderweg wordt me duidelijk dat de baby hier nog aanwezig
is. Ik vraag me af waar ze me naartoe brengt. Ik wet namelijk dat de deur die ze op dat
moment opent, toegang geeft tot de douchekraantjes, de gaten in de grond en het werkhok.
‘I don’t know where they left it’, hoor ik haar zeggen. Ik geloof niet dat ik dit goed verstaan
heb. ‘It must be in here somewhere’, zegt ze vervolgens. Het valt me op dat ze haar ogen
goed de kost geeft op de grond van de doucheruimte en ook weet ze één wc-deur open te
gooien waar ze links en
rechts eens goed in de
hoeken kijkt. Ik kan
vervolgens alleen maar
stokstijf blijven staan als ze
vervolgens de deur van de
werkkamer open gooit en
ze -wijzend naar een
maanvormig ding in een
paars/witte kanga
gewikkeld- en zegt: ‘Here it
is’. Vervolgens keert de
verpleegkundige haar kont
en wandelt ze al zingend
terug naar haar collega’s. Daar sta je dan. In een klein hokje waar de medical attendants hun
emmers, laarzen, handschoenen en andere benodigdheden halen om de vloeren te boenen.
Onderop een klein verrijdbaar karretje ligt het pasgeboren, dode hummeltje dan.
Respectloos en alsof het een stuk stront is, ligt het dode kindje ‘dood’ te zijn. De verstelbare
open raampjes boven het karretje laten een enorme warmte door. Het ligt hier letterlijk weg
te rotten in een omgeving van minstens 25 graden (en dan is het pas negen uur in de
ochtend). Met handschoenen aan ligt ik een puntje van de paars/witte kanga op en zie ik het
arme snoetje van het kindje. Het witte smeer zit nog op zijn of haar gezichtje. Ik krijg er
kippenvel van. Zelfs méér dan dat. Het is vreselijk.
Niet meteen op dat moment, maar pas uren later merk ik hoeveel impact het eigenlijk op me
heeft gehad.
Fijn dat ik m’n tranen op een later moment gewoon kan laten rollen. Dat lucht op.
Lieve hemel, wat hebben wij ’t goed in NL!!!

Over een aantal andere dingen binnen het ziekenhuis blijf ik me ook verbazen. Soms zie je
veel dingen goed gaan… soms zie je alleen maar dingen die fout gaan. Sommige situaties
gewoonweg verbazingwekkend, sommige (hoe erg het ook is) zelfs bijna lachwekkend. Heb
deze week een dag gehad waarop ik alle afdelingen binnenliep en verschillende mensen
nodig had om dingen te kunnen regelen. Op zo’n dag zie je weer eens wat aan je neus
voorbij komen.

Op de kraamafdeling:
Een verpleegkundige hangt tegen het ‘personeels’bed aan dat op kantoor staat. Haar benen
uit elkaar om te voorkomen dat ze haar evenwicht verliest. Haar lippen hangen getuit om
een zak glucose voor injectie en deze wordt gulzig leeggezogen. Als ik haar vraag waarom ze
dat doet, zegt ze dat ze duizelig is. Ik adviseer haar om op het bed te gaan liggen of op z’n
minst te gaan zitten met haar hoofd tussen haar knieën. Eigenwijs als ze is…. ze volgt de
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goedbedoelde raad niet op. Nou, okee.. dan niet. Ik besluit toch maar even bij haar te
blijven. Na enige tijd voelt ze zich weer stukken beter (hoe hoog zou haar glucose-spiegel nu
zijn?) en gaat ze rustig verder met het boenen van de vloer.

Op de kinderafdeling:
De kinderen die regelmatig opgenomen worden omdat ze uit een boom gevallen zijn. Of
kinderen behoorlijke wonden hebben door slangenbeten.
Grappig als de artsen tijdens de overdracht aan ons (Hollanders)  vraagt op welke manier WIJ
in Nederland slangenbeten behandelen. Uh.. Nou meneer…..

Op de mannenafdeling:
Ik had het al eens eerder gezien. Bloed prikken bij een patiënt gaat hier prima. Zonder
stuwband. Men knoopt gewoon een handschoen of een plastic ‘rietje’ om de bovenarm. Tja,
waarom ook niet? Wij denken ook altijd dat we het beter weten. Moet je kijken hoe simpel
het kan zijn!

Op de vrouwenafdeling:
Er ligt een patiënt op bed. Klaar voor OK. Er moet enkel nog een catheter worden
ingebracht. Terwijl de rok van de vrouw wordt opgelicht en de onderbroek al op haar knieën
zit,  komt de anesthesiemedewerker volledig steriel de afdeling oplopen. Steriele klompen,
steriel ok-pak en steriele jas. In zijn armen ligt een kind dat zojuist door haar moeder in zijn
armen is gedrukt. Het kind wordt aan het voeteneind op bed gedumpt. Ook nog eens in
hetzelfde bed als waarin de ok-vrouw ligt. Dat mag geen probleem zijn. Niks mag hier een
probleem zijn.
In het gezelschap van de anesthesiemedewerker, de moeder van het kind en het kind zelf
(dat er inmiddels prima voor ligt), worden de benen van de ok-vrouw wijd gespreid en wordt
de catheter door de verpleegkundige ingebracht. Hamnashida!! Ik zou bijna denken dat het
kind er een trauma aan over houdt. Maar misschien heb ik het mis. Misschien ben IK degene
die daar een trauma aan over zou houden….

Heb me deze week tevens verbaasd over het waanzinnige gezelschap van acht apen op het
terras. Een familie van baby tot opa. ’t Zijn fantastische koorddansers als ik ze over de
elektriciteitsdraden zie lopen. Bungelen in de boom kunnen z als de beste en voordat je het
weet zijn tevens je spullen van de tafel gegrist. Oppassen dus!

Stroomuitval gaat hier gewoon door. Anderhalf uur lang is geen uitzondering. Maar het
gebeurt niet dagelijks en ik heb genoeg kaarsstomp over om nog een paar uur te kunnen
laten branden als het nodig is. Het heeft ook wel weer wat.

Douchen met gezelschap…daar kijk ik ook niet meer van op. Als ik na tien minuten douchen
naar beneden kijk, vraag ik me af waar die dunne bruine sliert tussen m’n voeten vandaan
komt. Als ik goed kijk zie ik een hagedis moeite doen om zijn hoofd boven water te houden.
De battle lijkt te zwaar. Voordat ik hem ook nog maar een kans kan geven op een prettig
leven tussen de groene omgeving neemt hij vroegtijdig afscheid voor een rondleiding in het
riool. Jammer…. Beetje gezelschap had geen kwaad gekund.

Deze week is mijn laatste project binnen de OK in gang gezet. Ik zeg er vooral nog maar niks
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over, omdat de kans natuurlijk net zo groot is dat het gaat mislukken of dat ik onvoldoende
medewerking krijg. Hopelijk kan ik volgende week uitgebreider verslag doen.
Heb mezelf deze week tevens een paar ochtenden aan de grond genageld bij de ingang van
de OK. Puur en alleen om te kijken of de medewerkers van het ziekenhuis mijn presentatie
-en dus tevens het doel van het wisselen van hun schoenen- begrepen heeft. Tot mijn grote
verbazing zie ik dat het iedereen die deze ochtenden de OK wil betreden, precies te werk
gaat zoals het bedoeld is.
Zonder dat ik aanwijzingen geef en zonder dat ik ook maar iets hoef te zeggen, trekt men
hun buitenschoenen uit vóór de rode streep. Deze worden soms in de kast gezet en soms
laten ze deze keurig vóór de kast staan. Daar mag ik niet over vallen vind ik. Voor mij is
duidelijk dat men begrepen heeft dat de schoenen in ieder geval aan DEZE kant van de rode
lijn moeten blijven. Vervolgens worden de OK-schoenen uit de kast gepakt en aan de andere
kant van de rode lijn geplaatst waarna ze er rustig in stappen, zonder de schoenen over de
rode lijn naar zich toe te trekken. Ik ben trots. Trots op het feit dat men zich keurig aan de
regels lijkt te houden en ook nog eens zelf kan verwoorden waarom het van belang is om dit
te doen.
Laten we hopen dat ze zich niet enkel aan de regels houden omdat ze mij hebben zien zitten
bij de ingang. Nee, laat ik positief blijven. Dit doen ze vast ook op precies dezelfde manier als
ik niet bij de ingang zit!!!

Deze week ook gesproken met de directeur van het ziekenhuis over de formulieren voor het
verpleegkundig dossier. Dat blijkt toch echt een groot probleem. Het heeft natuurlijk weer te
maken met het budget van het ziekenhuis. Ik begrijp dat het ziekenhuis in het afgelopen jaar
verlies heeft gedraaid, waardoor er al helemaal geen geld is op dit moment om papieren
voor het dossier te bestellen. Dit is juist één van de eerste dingen die men aan de kant
schuift. Andere materialen zijn volgens de directeur dan belangrijker om te bestellen.
Tja, misschien kan ik daar nog inkomen ook. Als je moet kiezen tussen een paar dozen
steriele naalden of een doos papieren, dan zou ik mijn keus ook snel kunnen maken.
Natuurlijk is dat erg jammer. De directeur verwacht dan ook dat dit probleem zich mogelijk
in de komende weken of maanden zal oplossen. De vraag is alleen of hij daarin gelijk krijgt.
Helaas. De herinvoer van het verpleegkundig dossier –dat aanvankelijk mijn grootste doel
zou  moeten worden voorafgaand aan mijn vertrek naar Same- blijkt mijn allerkleinste doel
te zijn geworden.
Ik vind het uiteindelijk vooral erg jammer voor de NL groep mensen die hierin in het
verleden intensieve trainingen heeft gegeven en ook Marjorie die er in Same 5 maanden
lang mee bezig is geweest. Want het zou geweldig zijn als ik nu kon schrijven dat de dossiers
als een trein lopen, dat de verpleegkundigen de dossiers volledig snappen en dat er altijd
voldoende voorraad is als het gaat om formulieren.
Maar dat is niet zo. Daar leg ik me na 6 weken bij neer. Mogelijk kan een andere collega uit
het NL ziekenhuis zich daar in de toekomst nog eens op richten. Ik besluit me in mijn laatste
werkweken vooral nog even nuttig te maken binnen de OK. Mogelijk kan ik hier nog wat
betekenen in de praktische en educatieve zin van het woord. Ook een prima plan lijkt me.

Nog slechter nieuws is dat Mariette 5 weken eerder dan gepland, afscheid heeft moeten
nemen van haar verblijf in Same. Zij is afgelopen vrijdag terug naar NL vertrokken wegens
familie-omstandigheden.
Om haar tijd in Same af te sluiten, heeft ze nog een afscheidsetentje gegeven voor mzungu’s
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en buren. Enkele dagen voorafgaand aan het etentje heeft zij haar hoogzwangere
buurvrouw gevraagd een grote pan rijst te koken. Dat zou haar zelf namelijk nooit gaan
lukken met enkel een klein pannetje en een super klein pitje.
Op de dag van het afscheidsetentje krijgen de buren echter afschuwelijk nieuws te horen in
het ziekenhuis. Het kindje is in haar buik overleden. Het feit dat hun enige zoontje inmiddels
al vijf jaar is, lijkt tevens duidelijk te maken dat een zwangerschap voor deze mensen niet zo
vanzelfsprekend is als voor vele andere gezinnen hier in Tanzania. Daar lopen makkelijk 6 tot
8 kinderen binnen één gezin rond die allen vlak achter elkaar geboren zijn.
Mariette, Anne-Griet en ik hebben het net over deze trieste gebeurtenis, als we geklop op de
deur horen. De buurvrouw stapt met haar dikke buik het huisje binnen en laat een pan op
tafel ploffen. De rijst. Het is niet te geloven. Op een dag al deze heeft ze nog stilgestaan bij
die stomme rijst? Heeft ze deze werkelijk vandaag staan koken voor dit verdomde etentje?
We zijn enigszins geschokt en schamen ons diep. De buurvrouw kijkt op van de pan en zegt
in alle vriendelijkheid tegen Mariette: ‘I promised you to cook the rice. I hope it’s fine with
you and that you’ll like it.’
Sprakeloos staren we haar aan. Na een glas drinken zegt ze te moeten gaan. Ze is moe en wil
graag uitrusten. Een enkele traan biggelt over haar wang als ze de veranda af stapt.
Wat ik al helemaal niet kan geloven, is dat haar echtgenoot en zoontje een half uur later
voor de deur staan. Met een kadootje voor Mariette in de hand. Aan de buitenkant heb je
geen idee dat deze man verschrikkelijk verdrietig moet zijn. Als alle genodigden na het eten
staan te dansen en te zingen op de muziek die uit mijn IPod galmt, vraag je jezelf al helemaal
af hoe men dat kan. Hoe lang zou een rouwproces in Afrika duren? En hoe intensief beleeft
men dit? Ik stel mezelf een hoop vragen, maar besluit me na enige tijd toe te voegen aan de
dansende menigte en werk mezelf in het zweet tussen de springende kinderen.
Twee dagen later bevalt de buurvrouw van haar dode kind binnen de kraamafdeling van het
ziekenhuis. Direct na de bevalling maakt zij rustig een klimmende wandeling naar huis, die
zo’n 30 minuten in beslag neemt…

P.s. Femke, een dikke proficiat met de geboorte van Noortje! Fijn dat alles goed gegaan is!
Heel veel geluk met z’n vieren en geniet ervan!!
Noor en Joost, jullie boek was spannend! Lekker dik boek dus ben er wel even zoet mee
geweest! Dankjewel!

Internet in Same!!!
Super! Een paar dagen geleden hebben Amerikaanse missionarissen (bij mij inmiddels
bekend als het echtpaar Ton en Lori) een internetcafeetje geopend in Same. Bestaande uit 3
computers die ook nog eens werken! Fantastisch! Nu is er (in principe) dus geen sprake meer
van om richting Kizangara of Moshi af te reizen om m’n site bij te houden. Ik kan er gelukkig
nog een paar weken gebruik van maken. Voor de verpleegkundigen die mij in de toekomst
gaan opvolgen is dit natuurlijk voorál super handig!

Allereerst wil ik de ‘nachtdienstploeg’ enorm bedanken voor de GEWELDIGE (!!!) fotokaart.
Jeetje! Ik heb echt hardop zitten lachen! Wat een ongelofelijk leuk idee zeg! Jullie hangen
hier aan de muur en ik kijk er vanaf nu dagelijks naar! Haha!
Dit speciale bedankje naar enkele collega’s stelt me tevens in de gelegenheid om nog zoveel
méér mensen te bedanken. Uiteraard voor de (nog steeds) ontzettend leuke reacties op
deze site, maar ook alle kaartjes en brieven die jullie me toesturen. Wat is dat leuk als je hier



179

zit en zo nu en dan eens een envelop voor je deur vindt. DANK JULLIE WEL!

Yvonne A… proficiat met jullie dochter! En wat een mooie naam! Ze zeggen toch altijd… het
ideale gezin: jongetje, meisje, golden retriever/labrador en een stationwagon. Voldoe jij niet
aan al deze eisen nu? Dan moet je nu wel heeeel erg gelukkig zijn, niet dan?? Geniet ervan
en ik wens jullie vanuit Same enorm veel geluk toe!
Vorige week 3 dagen in Lushoto geweest. Lekker in m’n eentje dit keer. Om 09.15u zit ik in
de bus, die 5 minuten later naar Lushoto vertrekt. Een reis van ongeveer 2 uur. Of van 3 tot 4
uur? De plaatselijke bevolking weet het zelf ook niet precies. Daarom ga ik maar uit van 4
uur en kan het uiteindelijk alleen maar meevallen. Een plekje volledig vooraan in de bus dat
ik toegewezen krijg door het busmannetje, baart me enigszins zorgen. Ik weet nu in ieder

geval 100%
zeker dat
ik door de
vooruit zal
vliegen bij
een
botsing.
Maar goed.
In het
kader van
‘always
look on the

bright side of life’ besluit ik maar gewoon plaats te nemen en me voor te bereiden op de
tocht: verstand op nul en gáán met die banaan!
Na enige tijd in de bus beginnen mijn voeten te gloeien. Vraag me af waar die extreme
warmte opeens vandaan komt. De zon schijnt namelijk enkel in mijn gezicht. Nog eens 5
minuten later stijgt de hitte naar m’n hoofd en vraag ik me af of ik soms al in de overgang
terecht gekomen ben door die enorme opvliegers die ik terplekke mee maak.
Halléluuuuuuja!!
De vloer van de bus is op mijn plek dusdanig heet dat je er een ei op kunt bakken. Of de
voetzolen van je All-Star gympen kunt laten wegsmelten. ’t Is maar hoe je ’t bekijkt. In NL
zou het in dit geval tijd zijn voor een controlebeurt in de garage. Hier niet. Hier rijdt men de
auto’s en bussen op tot ze niet meer vooruit te BRANDEN zijn! Als de man rechts naast mij in
het volgende dorpje de bus verlaat, ben ik enigszins blij één plaats door te kunnen schuiven
waar de vloer gelukkig wat koeler blijkt te zijn. Mijn nieuwe buurman die in dat nieuwe
dorpje de bus binnen is geglipt met z’n vriendje, is een jongetje van een jaar of 10. Pas als hij
zichzelf goed en wel ‘geïnstalleerd’ heeft op z’n stoel in de bus, kijkt hij op en ziet hij mij
zitten. Vanaf dat moment blijft hij me eindeloos aanstaren alsof ik een of andere bijzondere
bezienswaardigheid ben. Hij volgt ál mijn handelingen: hoe ik uit m’n flesje water drink, hoe
ik stuntel om het busraampje verder open te krijgen, hoe ik m’n sjaal in m’n haren knoop en
minstens 10 keer naar voren kom om mijn vastgeplakte shirtje los te halen van mijn rug. Na
een poosje geeft hij ’t op en gek genoeg valt hij een paar minuten later als een blok in slaap
tegen mijn schouder.
Sneu dat de mannetjes van de bus het jochie een flinke dreun geeft. Ze gebaren hem recht
te gaan zitten en vragen mij of ik wel okee ben. Van mij had hij daar mogen blijven liggen. Ik
had er geen last van en hij deed geen vlieg kwaad.
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De weg van Same naar Lushoto is weer eens wat anders. We gaan namelijk precies de
tegenovergestelde richting in dan Moshi. Voor mij dus een nieuwe omgeving met
onbekende dorpjes en andere inwoners om vanachter mijn klepperende busraampje te
bewonderen.
Als we het laatste dorpje gepasseerd zijn, gaan we via enorme haarspeldbochten de berg op.
Een smalle weg en een veel te oude bus die flink gas moet geven om te voorkomen dat we
achteruit gaan en de afgrond in schieten. Een vangrail kennen ze hier natuurlijk niet en joh….
‘t is DIEP (!!!) daar beneden!
Poeh! Maar tevens
schitterend en ik kijk m’n
ogen uit: zoveel groen,
zoveel verschillende struiken
en boompjes met knalrode
blaadjes, een enkel
zelfgemaakt huisje in de
verte en vrouwen en
kinderen als kleine stipjes
tussen het groen met
felgekleurde emmers op hun
hoofd. Ik vraag me af hoe
men daar in godsnaam
terecht gekomen is, maar bewonder de plek waar zij waarschijnlijk al die tijd al geleefd
hebben. In NL is het nog wel eens ‘onhandig’ of ‘gevaarlijk’ om achteraf te wonen, maar voor
deze mensen maakt dat geen verschil met een woonplaats midden in het dorp. Als je immers
gewend bent om dagelijks kilometers te lopen voor water, boodschappen en het wassen van
kleding, dan is dit werkelijk een wonderschoon plekje om jezelf te nestelen met je familie. En
misschien uiteindelijk nog wel de meest praktische plek óók, want als ik naar boven kijk, zie
ik de ene na de andere waterval naar beneden kletteren. Prachtig helder water stroomt zo
voorbij aan de gezinswoning.
Onderweg geniet ik van de frisse lucht die de bus binnenwaait. En wat een verschil dan ook
als ik naast me kijk. Uit een ritselend plastic tasje vist het jongetje een gebreide wollen muts
die hij over z’n oren trekt. Ik vind die 25 graden op dit moment weleens lekker na de 40
graden van de afgelopen weken. Dit jongetje heeft ’t nu waarschijnlijk ijskoud.
Opeens valt mijn oog op de winterjassen die als pakketjes voor de voorruit van de bus zijn
neergelegd. In de ogen van de bevolking gaan we nu vast en zeker de strenge winter
tegemoet!!
Als je naar Lushoto gaat en je vooraf in de boeken duikt om te kijken wat je hier allemaal
kunt ondernemen, word je gewaarschuwd voor alle kerels die zich voordoen als ‘officiële’
gidsen en het uiteindelijk niet blijken te zijn. En natuurlijk. Op ’t moment dat ik na 2,5 uur
reizen uit de bus stap, is het een jongen met een fel gekleurd Bob Marley-mutsje op z’n
hoofd die me vraagt om even met hem mee te lopen om een uitstapje te boeken. Laat ik
normaalgesproken nog wel eens naïef zijn en altijd maar in het goede van de mens
vertrouwen….. dit keer scheep ik de jongen na veel pijn en moeite af ‘Ga toch weg joh… jij
NEPPERD! ‘ dacht ik nog. Blijkt het omgekeerde natuurlijk waar te zijn. Als ik het ‘officiële’
kantoortje gevonden heb en een tocht voor de volgende dag bespreek, vraagt de jongen die
me geholpen heeft, vanuit een fotobord een gids uit te zoeken die me de volgende dag door
het regenwoud gaat slepen. Ik dacht nog: ‘Lieke, kijk niet alleen maar naar die leuke kop,
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maar denk even verstandig na.’ Ik kies voor de jongen met de naam die ik regelmatig
teruggelezen heb in het reactie-boek dat bijgehouden wordt door toeristen. ‘Amini spreekt
goed Engels en is een fantastische gids geweest gedurende deze geweldige dagtocht’ is een
zin die nog vers in mijn geheugen zit. Ik kies dus van Amini. Iemand die goed Engels spreekt
lijkt me wel ideaal. De jongen van kantoor moest lachen en steekt z’n hoofd buiten de deur
en roept iets in het Swahili dat ik niet kan verstaan. Als ik me omdraai kijk ik recht in de ogen
van de jongen met het Bob Marley-mutsje. Oeps! Weet even niet waar ik moet kijken en
bied hem maar meteen mijn welgemeende excuses aan. Gelukkig aanvaard, maar erg blij
kijkt hij nog niet. En terecht.

De volgende ochtend nuttig ik mijn eerste soort van ‘continental breakfast’ in het hotelletje
waar ik de eerste nacht heb doorgebracht in een – voor mijn gevoel - kingsize bed.
Aangezien ik altijd van ‘overzicht houden’ hou, neem ik plaats in de achterste hoek van het
restaurant, mijn neus toevalligerwijs ook gericht op de tv. Waarschijnlijk denkt de
hoteleigenaar dat ik zeer geïnteresseerd ben in een clip waarin een getrouwd stel innig
verliefd om elkaar heen danst, dus zet het volume vervolgens op tien. Dat gaat zo door tot ik
3 geroosterde boterhammen met jam en een kop thee achter m’n kiezen heb.
Meteen na het ontbijt staan er 2 NL meiden op de stoep; Laura en Leonie. Zij hebben
dezelfde tour vastgelegd en stellen voor met zijn drieën te gaan. Waarom niet? We blijken
de tour echter op 2 verschillende plekken te hebben vastgelegd: ikke bij het hoofdkantoor,
zij bij het kleine ‘dependance-kantoortje’ waarmee het hoofdkantoor een poosje geleden
nog samenwerkte. De gids van Laure en Leonie stelt voor om met hem mee te gaan,
aangezien hij mijn kosten voor de tour bijna kan halveren. Na een kleine onderhandeling en
uiteindelijk een paar super chagrijnige gezichten ga ik ten slotte mee met de gids en de 2
meiden. Ik besluit mijn gezicht dit weekend vooral NIET meer te laten zien bij dat
hoofdkantoor. Ik denk dat ze me nu inmiddels wel kunnen schiéten!
Met z’n vieren beginnen we aan ons avontuur. Een flinke klim door de plaatselijke en ver
achteraf gelegen dorpjes, met schitterende taferelen in de mooie omgeving brengt ons in
het regenwoud. Klimmen, dalen, over rivieren springen en héél veel water drinken. Daaruit
bestaan de eerste 4 uur van intensieve arbeid. Tijd voor lunch! En niet zomaar een. Op een
idyllisch plekje, in alle rust onder een parasol van riet in een tuin behorende tot een
boerderij, wordt ons een lunch aangeboden door de vrouw des huizes. Drie bruine
boterhammen met als
beleg: boter, kaas,
tomaat, komkommer,
kruidenkaas (op z’n
Afrikaans), zelfgemaakte
zwartebessenjam en een
passievruchtensapje tot
besluit. Dat is ECHT
GENIETEN!
Een uur later dalen en
klimmen we nogmaals en
dán bereiken we ’t meest
prachtige plaatje tot nu
toe: Irente viewpoint.
Wát een uitzicht zeg! Na
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veel ‘ge-ooooh’, ‘ge-aaaaah’,  ‘ge-jeeee’ en ‘ge-wauw’, gaan we na een half uur weer verder
naar lushoto dat nog eens 2 uur klimmen en dalen in beslag neemt.
Eenmaal terug in mijn hotelkamer, laat in d middag, ontdoe ik mezelf van mijn kleren en laat
het stromende (warme!!!) water over mijn lichaam stromen. De witte tegelvloer in de
badkamer wordt oranjerood van kleur. Het lijkt wel alsof ik een KILO rood zand met me
meegenomen heb! Onder mijn voeten zie ik 5 enorme blaren (dat krijg je als je werkelijk
álles op dezelfde gympen wilt doen) en als ik in de spiegel kijk zie ik een rood verbrand
gezicht. De broek die ik deze dag gedragen heb is volledig kapotgelopen. Maar het kan me
niks schelen. Het was een fantástische dag en heb een heel ander stukje Tanzania op mijn
netvlies staan. Daar kan ik nog héél lang van nagenieten!

op zondagochtend word ik om 05.00u gewekt door een of ander islamitisch ritueel. Een
zware mannenstem schudt het hele dorp wakker en zelfs de apen in het regenwoud moeten
hem gehoord hebben. Dat kan niet anders. Deze zondag beschouw ik als een relax-dagje en
geniet van alles wat voorbij komt, terwijl ik op de veranda van het hotel zit en af en toe in
een boekje lees.

Maandagochtend ben ik weer vroeg uit de veren. De bus vertrekt om 07.00u naar Same, dus
sta een half uur eerder onaangekondigd in het restaurant van het hotel. Het is pikkiedonker
en kijk enkel achterop het kale hoofd van de bewaker die op de veranda zit. In z’n winterjas
natuurlijk. Achter stevige hekken die dichtgemaakt zijn met enorme hangsloten om er zeker
van te zijn dat niemand zomaar het hotel binnen sluipt. Het geeft me terplekke een heel
veilig gevoel. Het is alleen jammer dat ik het pas na 3 nachten constateer en ik nu op het
punt sta om te vertrekken. De bewaker schrikt zichtbaar als ik achter hem de deur van het
restaurant open met de vraag of het mogelijk is om te ontbijten.
Als ’n zot loopt de man op hoog tempo de lange gang in waaraan de hotelkamers grenzen.
De hoteleigenaar wordt letterlijk door de man wakker geschud waarna hij met een slaperig
gezicht en fijngeknepen ogen het restaurant in komt en vraagt hoe laat ik weg moet.  ‘Om 7
uur de bus’ is mijn antwoord. Hij vraagt of ik hem 5 minuten de tijd wil geven en gebaart me
te gaan zitten. Binnen 10 minuten staat mijn ontbijt voor m’n neus en na een matige
onderhandeling over de kosten van mijn verblijf, verlaat ik het pand.

Waar ik me na 7 weken nog steeds over verbaas, is dat het hier een gewoonte is om elkaar ’s
ochtends te vragen ‘hoe je deze ochtend wakker geworden bent’. Stel je toch voor dat je
elkaar dat in NL zou vragen! Dat wil je toch helemaal niet van elkaar weten?  In Tanzania
zeg je gewoon altijd ‘salama’ dat ‘prima’ betekent. Ideaal antwoord lijkt me, maar dat is
tevens het enige antwoord dat gegeven wordt. Waarom zou men het dus nog vragen?

De bus vertrekt stipt op tijd. Ik heb goede hoop dat ik op tijd terug zal zijn in Same. Maar ik
juich te vroeg. De terugreis duurt véél langer dan nodig, maar dat is ook niet zo
verwonderlijk als je je bedenkt dat men 2 keer voor langere tijd de bus stil zet. Eén keer om
de volledige inhoud van de bus hun boodschappen te laten doen en één keer om al deze
mensen op hun gemak te laten ontbijten langs de kant van de weg. De eieren worden
terplekke op hoog vuur gebakken door de vrouwtjes die allen een koksmutsje dragen en de
businhoud staat smakelijk te genieten….

Deze week eens een ‘onmogelijke’ dag mee gemaakt. O nee, in Tanzania is niks ‘onmogelijk’,
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dus laat ik dat vooral uit m’n hoofd zetten. De apotheker van het ziekenhuis belt me om
08.30u op, om te zeggen dat hij een half uur later naar Moshi gaat vertrekken. Omdat hij
inmiddels vernomen heeft dat ik graag naar Moshi wil om een en ander te regelen voor mijn
project binnen de OK, neem ik hem dat telefoontje in dank af. Fijn dat ik op deze manier
mijn ‘boodschappen’ kan doen en ik volg zijn verzoek op: bij de kantine blijven zitten tot we
kunnen vertrekken. Dat is precies wat ik doe. Als je het niet doet is de kans groot dat men
zonder je vertrekt en dat is nou net wat ik NIET wil laten gebeuren.
Er zijn die dag nog meer mensen die naar Moshi moeten, dus de groep wordt in tweeën
gesplitst. De apotheker en ik wachten op vervoer, terwijl de eerste groep het
ziekenhuisterrein al af rijdt. ’t Wachten duurt lang, maar ik heb geduld. Aangezien ik perse
bij de kantine moet blijven zitten, bestel ik een kop thee. Om 10.00u bestel ik er nog maar
een. Heb nog niks van de apotheker vernomen dus blijf rustig zitten waar ik zit. Intussen
blader ik wat door een achtergebleven Quest van 2006. Lees ik nog eens wat het verschil is
tussen links- en rechtstdraaiend melkzuur. Jaja….
Een kwartier later komt de apotheker me vertellen dat het een auto betreft die op dit
moment met een ernstig zieke patiënt onderweg is vanuit een plaatsje in de bergen tot aan
het Same District Hospital. ‘Best ver van hier’ hoor ik hem erachteraan zeggen. Hij vraagt me
opnieuw om vooral te blijven zitten waar ik zit en mezelf niet druk te maken. Nou, mezelf
druk maken heb ik hier op dag 2 inmiddels afgeleerd. Dat werkt alleen maar averechts. Na
welgeteld 3 koppen thee en een halve liter water arriveert de auto. Er worden uiteindelijk 2
patiënten afgeleverd en na onderzoek door de dienstdoende arts ook meteen weer terug
gestopt in dezelfde auto. Deze patiënt gaat met ons mee naar Moshi. Dat is wel duidelijk.
Daar prop je dan nog eens 4 andere patiënten met hun belangrijkste familieleden bij en daar
gaan we dan.
Het is inmiddels 12.30u en rijden op de weg richting Moshi met welgeteld 14 personen in
één auto. Ik klap er inmiddels voor in mijn handen want het blijft bewonderingswaardig hoe
men dat toch elke keer weer voor elkaar krijgt. Aangezien er nu écht geen verpleegkundige
van het ziekenhuis meer bij past, ben ik de aangewezen persoon om deze 5 patiënten in het
KCMC af te leveren. Ik ken werkelijk niemand van deze patiënten, dus lees vluchtig de
medische brieven door en werp een blik op de röntgenfoto’s die achter de voorruit van de
auto gloeiend heet liggen te worden. Ja, de fracturen van armen en benen zijn zelfs voor mij
overduidelijk. Verder nog een jongetje van 4 jaar die een muntje heeft ingeslikt en een
vrouw met een Hb van (jawel!) 2,5 en onderbuiksklachten. Zij baart me nog het meest
zorgen. Men heeft in Same namelijk geen bloedtransfusie kunnen opstarten, aangezien er in
het hele ziekenhuis geen bloed aanwezig is. De vrouw heeft achterin de auto plaatsgenomen
op een oud matras dat voor vertrek de auto is binnengeschoven en sukkelt steeds weg tegen
de arm van de vrouw naast haar. Ik probeer haar zoveel mogelijk aan de praat te houden. Als
‘zwarte’ vrouw ziet ze in mijn ogen lijkbleek en ik hoop van harte dat we snel in Moshi
aankomen. De bulten en obstakels in de weg doen haar geen goed en voordat ik ’t in de
gaten heb heeft ze haar kanga volledig ondergekotst. Lang leve de zure lucht en we
hobbelen rustig verder.
Eenmaal aangekomen in Moshi leveren we de patiënten in no-time af bij de spoedeisende
hulp en vervolgen we onze tocht naar de Medical Stores Department waarvan ik me achteraf
gezien teveel van heb voorgesteld. Ik had altijd een soort van ‘MAKRO’ in gedachten waar ik
rustig zou kunnen shoppen met ‘n mannetje van het ziekenhuis aan mijn zij. Niet dus. MSD is
één grote schuur met veel te veel bureaus waar mijns inziens veel te weinig achter gewerkt
wordt. Als ik me omdraai zie ik enkel dozen, dozen en nog eens dozen. Waar ik dringend
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naar op zoek ben voor de ok, kunnen ze me niet leveren. Helaas! Volgende week nóg maar
een poging wagen!

Via binnenweggetjes rijden we
verder en passeren een smal
zijstraatje waar de glimmende
witte doodskisten met paarse
linten in strikken tentoongesteld
worden aan de kant van de straat.
Het hele straatje door zie ik niks
anders dan doodskistenwinkels. Ze
zien er allemaal hetzelfde uit en
lijken op deze manier te worden
aangeboden als het Brabants
Dagblad, warme broodjes of
opwaardeer-kaartjes voor je
mobiele telefoon. Vreemd idee.
Hoop dat ik er vandaag nog geen
hoef aan te schaffen.

Onderweg koopt de apotheker 2 pantalons op de hoek van de straat. Niet uit een winkeltje,
maar van 2 dames die met elk zo’n 10 pantalons over hun armen op straat de verkoop doen.
Samen kiezen we 2 mooie kleuren en hij hangt ze naast z’n eigen benen om de lengte van de
broeken te controleren. Vervolgens bindt hij daarna de tailleband als een ketting om z’n nek
om te zien of z’n stevige kont erin zou passen. Nooit geweten dat je daar op zo’n simpele
manier achter kunt komen. Ik zal het ook eens gaan proberen als ik weer in NL ben. Hier
heeft dat geen zin want als ik hier een broek op straat zou ‘aanhouden’, kan ik die ketting
waarschijnlijk méér dan eens om mijn nek slaan.
Na een behoorlijke onderhandeling betaalt de apotheker voor zijn 2 broeken nog géén 3
euro. Als ik hem zeg dat hij ’t er goedkoop vanaf gebracht heeft, kan hij alleen maar heel
hard ‘ja’ schudden en vertelt me dat zo’n pantalon in de winkel maar liefst 5,5 euro kost.
‘PER STUK HE??’ zegt hij er achteraan. ‘Ja, erg duur!’ laat ik hem weten……….
Op de terugweg naar Same trakteer ik de mannen (we zijn inmiddels met z’n vieren) op
chocolade en bananen en zij mij op hun beurt op suikerriet en tomaten. Met het schudden in
de auto en het links en rechts inhalen van vrachtwagens, gaat vooral het eten van de
tomaten me niet heel goed af. Als de apotheker de auto een hele poos later nog even laat
stoppen om me een ander winkeltje  te laten zien, kijk ik naar beneden en vraag ik me af hoe
lang ik al rondloop met een tomaten-chocolade-kruis. Errug fijn!!!!
Onderweg in de auto, opnieuw tijdens de ondergaande zon krijg ik een lach op mijn gezicht
als ik de namen van gebouwtjes langs de kant van de weg lees: ‘California Shop’, ‘Friendship
Bar’, ‘New Sunset Beach Bar’. Het is net echt…Een volgende dag in het ziekenhuis brengt
weer andere nieuwe dingen met zich mee. Een nachtverpleegkundige die de overdracht
doet, het gaat niet vlot en ze stottert enorm. Ik denk aan een spraakprobleem, maar nadat
ze haar ‘bril’ tevoorschijn tovert vanuit haar borstzakje gaat het haar stukken beter af.
Ik verbaas me over het ouderwetse, dikke, zware dokters-montuur dat ze op haar neus zet.
Met enkel een pootje aan de rechterkant dat keurig om haar oor krult, mag ze in mijn ogen
dankbaar zijn dat ze zo’n platte neus heeft. Blijft die bril in ieder geval nog enigszins ‘stabiel’
liggen.
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Er is opnieuw een
patiënt gestorven
vannacht. Een
jongeman tijdens
een auto-ongeluk.
Na de overdracht
lopen we met z’n
allen ’t mortuarium
binnen om de
overleden man met
een bebloed gezicht
en overhemd te
bestuderen. Alleen
al ’t beeld van deze
overleden man in
het ‘mortuarium’.
Het is goed dat deze volgend jaar verbouwd gaat worden. Het lijkt wel een huis-tuin-en-
keuken-schuur. Er staat zelfs een fiets tegen de ‘werkbank’. Die verwacht je daar toch niet
meteen….
Het is toch wat met dat verkeer hier. Sinds mijn verblijf in Same zijn er inmiddels 2 ministers
door een auto-ongeval om het leven gekomen. Één ervan was een jonge vrouw die niet lang
geleden meerdere keren bij de bisschop op de diocese is geweest. Dat was natuurlijk een
hele schok voor de bisschop en fathers.
Na het bezoek aan het mortuarium vervolgen we onze standaard route naar het
fysiotherapielokaal waar de 2e overdracht op ons wacht. Na 3 zinnen wordt de overdracht
bruut verstoord door een tractor die precies naast het lokaal ‘gas’ staat te geven alsof hij
staat te wachten op het startschot tijdens de finale van de Grand Prix. Om ook nog maar een
keer de overgaande mobiele telefoons met de meest hippe deuntjes aan te halen (old
Macdonald had a farm, hieja hieja hoooo). ’t Blijft bijzonder. Het meest bijzondere is nog wel
dat de clinical officer gewoon verder gaat met de overdracht ook al weet je zeker dat
niemand er een letter van verstaat. Men laat het gewoon gebeuren en als voor iedereen
duidelijk wordt dat de laatste zin van de overdracht is opgerateld, verlaat met één voor één
het gebouw om aan het werk te gaan.

Op de OK start ik een nieuw klein klusje. Gericht op de privacy van patiënten en de
medewerkers van de OK. Terwijl ik plastic tegen de ramen plak –waardoor altijd
nieuwsgierige mensen staan te gluren om te zien wat zich binnen de ok afspeelt-, wordt een
patiënte binnengebracht om een curettage bij uit te voeren. Hup, benen wijd en zonder
verdoving wordt de cervix geopend om de afgebroken vrucht te verwijderen. De vrouw
schrééuwt het uit. Voor mij een teken dat deze vrouw écht pijn heeft, aangezien vrouwen bij
een bevalling geen kik geven. Later hoor ik namelijk van Anne-Griet dat men haar geen
enkele pijnstilling heeft gegeven voor deze ingreep. Ze gaat hierover dan ook flink in
discussie met de desbetreffende arts.

Twee dagen lang is er geen water in het ziekenhuis. Niet omdat Tanzania geen druppel water
meer te bieden heeft, maar puur en alleen omdat de rekeningen niet betaald zijn. Jammer.
Dat heeft toch een hoop consequenties. Van de verpleegkundigen wordt hun (bijna) enige
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klusje van de dag, het boenen van de vloeren, zomaar afgenomen. Patiënten kunnen zich
niet douchen, handen kunnen nergens gewassen worden en de toiletten laten zich hierdoor
niet meer handmatig doorspoelen. Maar geen water betekent ook dat er geen operaties
uitgevoerd kunnen worden. Een appendicitis blijft rustig tot volgende week dinsdag liggen
en iedereen is het hiermee eens. Zolang de patiënt er nog rustig genoeg bij ligt, is er geen
reden om deze operatie op een andere dag uit te voeren dan op de dagen waarop de
electieve operaties gepland worden (dinsdag en donderdag).
Alle werknemers hangen zomaar een beetje rond, staren uit het raam, kletsen, lachen,
zingen en hangen aan het einde van de dag nog schever tegen de muur dan vanmorgen.
De enige groep die hard werkt is een aantal kerels in oranje uniformen. Zij snijden onder
toeziend oog van een dikke, strenge bewaker het lange gras op het ziekenhuisterrein. De
strenge bewaking is echter hard nodig. De kerels komen uit de gevangenis van Same en het
is een verzameling van uiteenlopende gevallen. Beroving, verkrachting, moord. Ik loop er
maar met een grote boog omheen en weet niet waar ik moet kijken als één van hen me na
‘sist, zoals ze dat hier zo ongelooflijk sexy kunnen…….

Daktari… harakaharaka!!!!
Zaterdag een dagje in Hedaru doorgebracht waar ik Salvatore heb opgezocht. Een Italiaan
die een jaar in Tanzania blijft wonen om een steentje bij te dragen aan het bouwen van een
basisschool en een mini-ziekenhuis. Bedoeld voor zo’n 20 patiënten. Een paar weken
geleden heb ik hem op de diocese leren kennen. Salvatore laat me alles zien in de omgeving
en de lunch bij de ‘brothers’ bestaat uit ugali en spaghetti. Niet verkeerd dus!

Zaterdagavond wil ik het een beetje rustig aan doen. Ach, je kent dat wel… lekker languit in
een warm bad liggen, benen scheren, gezichtsmasker, crème hier, bodylotion daar… wijntje
en toastje met zalm. ‘Jammer genoeg’ wordt dat relax-avondje omgezet in een echte
Afrikaanse avond. Ben, een Duitse jongen die al sinds eind augustus in Same verblijft en die
ik inmiddels goed heb leren kennen, belt me die avond op om te vragen of ik naar de
plaatselijke kroeg wil komen. Er is live muziek en er zijn nog meer mzungu’s aanwezig. Ach
ja, waarom niet? Kan wellicht gezellig worden!
Eenmaal aangekomen bij Padeco klinkt de muziek als ‘muziek in de oren’ en schuif ik op ’t
terras aan bij Ben, Maurits (een andere NL), een Spaans koppel en een paar Tanzanianen.
Hartstikke gezellig en de flessen gin staan al op tafel. Na een aantal uren gezelligheid en
lekkere drankjes worden we uitgenodigd om naar binnen te gaan. Er moet namelijk gedanst
worden. Na een paar nummers worden alle terrasstoelen in een grote kring gezet en is er
van de danssfeer niks meer te proeven, terwijl de gezellige muziek wel gewoon blijft draaien.
We schijnen met z’n alle te wachten op een optreden. Aangezien het nogal lang duurt,
drinken we er nog maar eentje en hebben lol met de serveersters van het Elephant Motel.
Het is inmiddels bijna één uur ’s nachts en de dames zijn rechtstreeks vanuit hun werk naar
de kroeg gekomen om nog even te ontspannen. Morgenvroeg om half zeven worden zij
overigens wel weer gewoon in het restaurant verwacht en men werkt rustig zeven dagen per
week. Maar ook al zijn hun ogen nóg zo rood doorlopen van vermoeidheid… lol hébben ze
en niemand klaagt over het feit dat men er morgen weer vroeg uit moet. Ze proberen
optimaal te genieten van deze avond.
Na 10 minuten wachten komt de kok van het Elephant Motel naar me toe. Hij steekt zijn
hand naar me uit en nodigt me uit voor een dans. Ik reageer een beetje terughoudend, maar
de collega-dames beginnen luid te gillen en ook de mannen aan de andere kant van de zaal
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moedigen me aan. Ben natuurlijk snel overgehaald. Er gaat niks boven een goede dans met
een goede danspartner.  Daar gaan we dan. Met z’n tweeën op de dansvloer met de
ritmische muziek op de achtergrond. De kok ‘leidt’ me over de dansvloer en er wordt
geklapt, gejoeld en gefloten door alle mensen om ons heen. Ben doet niks anders dan krom
over z’n stoel liggen van het lachen. Wát een plezier! Na de dans krijgen de kok en ik luid
applaus en is het tijd voor het optreden. Ik heb werkelijk nog nooit zoiets stoms gezien. Ben
vertelt me dat hij nog nooit zoiets ‘geweldigs’ gezien heeft in z’n leven. ‘Altijd maar naar
theater, maar nooit krijg ik zóiets te zien’, kraamt Ben er iets te belabberd uit na al die
alcohol. Hij zit al vanaf vier uur ’s middags in Padeco en heeft ‘m inmiddels aardig hangen.
Het optreden bestaat uit een Tanzaniaan die verkleed als een baby rare clown-sprongen
maakt en nepscheten laat in de microfoon. Het is ongelooflijk maar heb zelden zo hard
gelachen. Waarschijnlijk puur en alleen om het feit dat je je nog niet kunt VOORSTELLEN dat
zoiets ooit in NL zou gebeuren. Ben en ik liggen dit keer samen dubbelgevouwen voer onze
stoelen.
Midden in de nacht word ik veilig thuis gebracht door een taxichauffeur en lig enigszins
‘draaierig’ maar gelukkig in bed.

Voor mijn gevoel is het nog steeds midden in de nacht als mijn telefoon gaat. Met kleine
ogen kijk ik op mijn wekker. Negen uur.
Het is Tod die me wakker belt. De mannelijke Amerikaanse missionaris die hier vorige week
het internetcafé geopend heeft. Er is een zwaar ongeluk gebeurd vlakbij Same en zijn vrouw
Lori heeft het zien gebeuren. Er is een
landrover met 15 personen tot vier
keer toe over de kop gerold toen het
vanuit de bergen naar beneden reed.
De bestuurder kwam erachter dat de
rem niet meer werkte en is vervolgens
samen met zijn bijrijder uit de auto
gesprongen waarna de auto de
afgrond is ingeschoten. ‘Mijn vrouw en
nog een paar andere mensen brengen
de gewonden nu naar het ziekenhuis’,
vertelt Tod me. Ik weet genoeg.
Voel me opeens weer ‘nuchter’ en na tien minuten loop ik door de poort van het ziekenhuis.
Het is één grote chaos. Zie gewonde vrouwen met diepe japen in hun gezicht, een vrouw

met een geluxeerde heup en een vrouw die hevige pijn in de onderbuik aangeeft en gezien
de extreme lage bloeddruk hoogstwaarschijnlijk inwendige aan het bloeden is. Ik zie een
Amerikaan met een flinke hoofdwond, een andere Amerikaan met een geluxeerde schouder.
Ook is een arts uit het ziekenhuis uit Moshi betrokken bij het ongeluk. Zijn collega-arts uit
hetzelfde ziekenhuis is er gelukkig met een schrammetje vanaf gekomen. Samen met de
dienstdoende verpleegkundigen en arts breng ik de patiënten op brancards naar ok, of in
een minder urgente situatie naar de verschillende afdelingen. Er worden infusen geprikt,
wonden schoongemaakt en behandeld, bloeddrukken gemeten, kleren opgescheurd… noem
maar op. En ik help waar ik helpen kan. Loop van hot naar her terwijl het zweet me
uitbreekt. Was ik nu maar niet ‘doorgezakt’ gisterenavond.
Ik pleeg telefoontjes naar de directeur (tevens arts) die thuis van mij moet aanhoren wat er
speelt, dat we nog een arts nodig hebben voor deze situatie en tevens transport nodig
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hebben om de ernstig zieken naar KCMC in Moshi af te voeren. Binnen dertig minuten staat
arts nummer twee op de stoep en bekommert zich om een ernstig zieke vrouw op de ok.
Ook is de ambulancechauffeur in middels opgetrommeld en de ambulance staat klaar om
naar Moshi te gaan. Mooi! Ik ontferm me over de twee Amerikanen. Het zijn twee artsen en
zitten volledig ‘shakend’ op een bankje bij de eerste hulp. Ik koop drinken voor ze, maak de
wonden schoon en breng de man met de geluxeerde schouder naar X-ray.

Om één uur ’s middags zijn de eerste mensen aangekomen in KCMC en krijg ik een
geruststellend maar tevens stomme sms in té slecht Engels van de arts uit Moshi (degene
met het schrammetje): ‘Hi Lieke, Thanx u for you are service to how patient, GOD BLESS U,
by the way all patient they are fine, I hope one day we shall meet 2gether, I LIKE U, I LOVE
U.’ ‘Yeah,… sure’ denk ik bij mezelf. Vast en zeker een poging om ooit eens mee naar Europa
te kunnen. Ik bedank hem voor de sms en zeg blij te zijn dat het goed gaat met de patiënten.
Daar laat ik het bij. Een volgende sms waarin hij vraagt of we een keer kunnen afspreken
negeer ik volledig. Wat ben ik gemeen zeg….
Op het moment dat de tweede, niet urgente, groep patiënten op het punt staat om naar
Moshi te vertrekken, geeft één van de Amerikaanse mannen zijn thuis- en email-adres. Hij
vertelt me méér dan welkom te heten in zijn woonplaats als ik ooit nog eens naar Amerika
wil komen. Dát waardeer ik dan weer wel. Hij bedankt me wel tien keer voor de hulp die ik
hen geboden heb. Eenmaal terug in mijn kamer op de diocese, ergens die middag, val ik als
een blok in slaap. Merk nu pas weer hoe moe ik eigenlijk nog was van de avond ervoor.

’s Avonds breng ik mijn avond door bij de Little Sisters op de diocese. Wát een geweldig
gezelschap zeg! Negen nonnen en allen even lief en prettig gestoord. Ik heb ze inmiddels
meerdere keren getroffen rondom het bisschopshuis en één van hen werkt tevens op de
vrouwenafdeling van het ziekenhuis. Daarom eens tijd om ze thuis op te zoeken, aangezien
ze zo dicht bij me in de buurt wonen. Of eigenlijk moet ik zeggen dat IK degene ben die dicht
bij HEN is komen wonen. In het gebed, vooraf aan het diner, word ik ‘officieel’ welkom
geheten door de nonnen. Omdat ik deze avond gast ben, mag ik als eerste mijn eten
opscheppen: een soep van broodkruimels, gevolgd door een bord ugali, koolsalade,
gebakken aardappelen en malse stukjes vlees aan bot. Het eten smaakt naar méér kan ik wel
zeggen en wat een warmte en gezelligheid in dit huis!
We eten met onze borden op schoot in de huiskamer, terwijl we naar het Afrikaanse nieuws
kijken. Na het eten help ik de jongere meiden met de afwas en na afloop drinken we met z’n
allen nog een zoete kop thee voor de tv en kijken we naar de slotaflevering van een of
andere foute, sentimentele, Japans/Chinese serie.
Laat in de avond loop ik door de stromende regen (jawel!), met een kitenga omgeslagen en
een paraplu boven mijn hoofd, onhandig met mijn zaklamp schijnend, over het donkere
weggetje terug naar mijn kamer. Er wordt me nageroepen dat ik gauw nóg eens langs moet
komen.

Een lekker luxe etentje bij het Elephant Motel blijft ook altijd feest. Samen met Anne-Griet,
Ben, Maurits en het Spaanse koppel Gemma en Angel. Ik verbaas me er soms over hoeveel
westerse mensen daar rondhuppelen. Van de paar Tanzanianen die er verblijven kan men
allicht vaststellen dat zij een geweldig goed inkomen hebben. In de kantine van het
ziekenhuis hoor ik de plaatselijke bevolking namelijk regelmatig vragen wat de snacks
kosten. Dan wordt eerst flink overwogen hoeveel men zal bestellen. Het gaat in dit geval om
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deeg-snacks van 15 eurocent of goedkoper.
De volgende dag zit ik weer in mijn eigen kamertje. Heb 6 uur lang geen water. Ook de
elektriciteit heeft
er geen zin meer
in. Resultaat: 2
brandende
kaarsen, geen
handen wassen,
niet douchen en
voor de 3e keer
over mijn eigen
plas heen plassen
zonder dat ik kan
doortrekken. De
halve fles
drinkwater die ik nog heb staan, laat ik vooral staan als reserve en de paar druppels die zo nu
en dan uit de kraan vallen, vang ik op in een plastic bakje. Handen wassen lukt nu eindelijk
één keer!
Als ik een poosje later uit mijn kamerraampje gluur, hurkt er voor mijn neus een
schoolmeisje in uniform neer. Hup, rok omhoog, onderbroek naar beneden en plassen maar.
Na een paar tellen komen de bruine billetjes vol in beeld, wordt de onderbroek omhoog
gehesen en de rok weer naar beneden gesjord. Kan me nog vaag herinneren dat ik dat als
jong meisje ook wel eens heb moeten doen. Even ‘wild’ plassen in de bosjes als er onderweg
met de auto nergens een wc te bekennen was. Ik kan me alleen niet herinneren dat ik dat
met net zo’n gemak deed als dit meisje voor m’n raam. Ik spetterde toen volgens mij altijd
mijn broek nat. Zij niet. Ik gebruikte –ook in het wild- altijd wc-papier. Zij niet. Droogt
misschien ook allemaal wat sneller hier, met die hoge temperaturen.
Na 8 weken is plassen boven een gat in de grond voor mij ook ‘normaal’ geworden.
Natspetteren overkomt mij dus niet meer. Maar wc-papier blijf ik gebruiken. Daar wijk ik
voor niks en voor niemand vanaf. Die gewoonte hou ik er graag in. Ook in Tanzania!

Vorige week is er een grote fout gemaakt in een ziekenhuis in Dar es Salaam. Er lagen 2
patiënten die geopereerd moesten worden. De één aan het hoofd, de ander aan het been. Je
raadt het al. De patiënten zijn verwisseld en zo ook de operatie. De patiënt die aan het been
is geopereerd in plaats van aan het hoofd, heeft men later alsnog aan het hoofd geopereerd.
Deze patiënt is donderdag overleden. Best een trieste casus…….
In het ziekenhuis van Same maakt men weer andere fouten. Daar vertelt men tijdens de
overdracht dat een patiënt een temperatuur heeft van 36,6  ‘beats per minute’.  Best knap
berekend van de clinical officer. Eerst denk ik dat ze zich vergist in haar woorden. Ze is
namelijk nogal suf van de nachtdienst die ze achter de rug heeft. Maar ik zie dat het in het
boek ook gewoon op deze manier genoteerd staat. Of ze denkt werkelijk dat de temperatuur
in ‘beats per minute’ wordt uitgedrukt en niet in graden celcius. Misschien is een klinische
les hierover in de toekomst ook nog wel dankbaar werk.

Inmiddels is deze week mijn allerlaatste project zo goed als afgerond. Ben in twee weken tijd
meerdere keren in Moshi geweest om de juist spullen te verzamelen, maar het is gelukt! Op
dit moment is er een kleine renovatie achter de rug binnen de ok:
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Oude situatie:
Boven elke wastafel 2 kranen. Éen voor koud water, de ander voor warm water. Op één van
de drie wastafels een blokje zeep voor een ieder die zijn handen wil wassen.
Nieuwe situatie:
Boven elke wastafel 1 kraan. Een mengkraan voor warm én koud water. Boven elke wastafel
een zeepdispenser met vloeibare zeep (wordt volgende week opgehangen).
Als ik dinsdag die ok binnenloop, hoor ik flink getimmer en gehak. De loodgieters zijn
begonnen. Het is fantastisch!
Een hele dag lang is de ruimte gevuld met brokken steen, cement en vooral heeeeel veel
water dat langzaam de trap afsijpelt. Als ik met een trekker het water zoveel mogelijk binnen
de ruimte probeer te houden, gebaart een van de ok-medewerkers dat ik het ding aan de
kant moet zetten en lekker moet gaan zitten. Het water mag rustig de trap af rollen. 3
Kamers verderop, aan het eind van de trap, ligt namelijk een klein putje in de grond en daar
loopt het water vanzelf wel weer in. Geen probleem!
Halverwege de werkzaamheden wordt één wasbak mee naar het dorp genomen om er een
gat in te maken voor de kraan. Er worden buizen op maat gesneden en aan het eind ben ik
natuurlijk degene die met de papieren briefjes staat te wapperen.
Laat in de middag wordt het werk van de loodgieters beëindigd en is er een ander mannetje
dat ik nodig heb voor de finishing touch. We kopen cement en nieuwe tegeltjes en hij
vervolgt het werk. Tot begin van de avond werkt de jongeman door en belooft me het werk
dezelfde avond nog af te maken. Morgen MOET er namelijk geopereerd worden, dus hard
werken zal hij!
Maar natuurlijk kan niet altijd álles goed gaan. Als ik de volgende ochtend de
voorbereidingsruimte van de ok binnenloop, blijkt het werk pas voor de helft klaar te zijn.
Het cement blijkt in het gehele dorp op te zijn, dus ja… wat doe je dan?
Heeeeeel veel mensen bellen, lief kijken, nog veeeeel méér geduld opbrengen en
dolgelukkig zijn als een mannetje een uur later de auto instapt om cement te halen. Joehoe!
We gaan ’t redden!!
Het tegelwerk wordt afgerond en de kranen werken prima. Een echte ‘westerse’ mengkraan
met koud en warm water. De artsen en het ok-personeel zijn dolblij en noemen het een
echte verbetering ten opzichte van de vorige situatie. Nou, wat wil ik nog meer? Als het
personeel er blij mee is, dan ben ik dat zeker!
Oja.. voor de liefhebbers…. In het decembernummer van het TweeSteden journaal komt een
stuk te staan over mijn avonturen en ervaringen in Same!   Kwaheri!

Feestelijke en verdrietige afsluiting tegelijk….
Vorige week zaterdag op uitnodiging van de Little Sisters, samen met Anne-Griet en Lisette,
een klein feestje gevierd. Een nieuwe school wordt geopend, de peuters zijn afgestudeerd
aan de peuterspeelzaal en laten we zeggen dat ‘groep 8’ klaar is om naar de middelbare
school te gaan. En wat is een feestje zonder cake, ballonnen en een beetje ‘muziek’?
Een grote zaal gevuld met peuters en leerlingen van groep 8 en men zingt uit volle borst, op
hoog volume: ‘Butterfly, butterfly where do you come from…’
De stemmen galmen luid over het werkterrein en de ouders -waarvan veel collega’s uit het
ziekenhuis- zitten vol trots in de mooiste kleren toe te kijken. Na een uur prachtig zingen is
het wachten op de priester. De tafels worden op z’n ‘kerks’ klaar gezet en mijn gevoel zegt
dat een toespraak van deze goede man die nog uit de bergen moet komen, erg lang zal gaan
duren.
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Maar de priester komt niet. Hij heeft er gewoonweg geen tijd voor. Is dat wat! Alle
Goddelijke artikelen worden daarom weer gauw door de Sisters van de tafel geplukt en men
laat de peuters gewoon nog een paar liedjes zingen om de tijd te doden.
Na het langdurige officiële gedeelte waarin de nieuwe meesters en juffrouwen worden

voorgesteld
aan de
kinderen en
het
uitreiken
van
kadootjes
(elke
leerling
krijgt een
schriftje),
wordt de
mierzoete
cake
aangesnede
n. Die

wordt vervolgens ‘gevoerd’ door de Little Sisters en de oudste kinderen. Halverwege de
middag is het lunchtijd en in lange rijen wacht men geduldig op de rijst met een stukje vlees.
Meteen daarna rijden we met Sister Agnes en Conny mee naar huis. Het is tijd voor een
siesta aldus de Sisters, gezien de extreem hoge temperatuur, en ik vind het geen drama om
hieraan mee te doen. Ik wordt netjes voor mijn huisje afgezet.

Zondag de hele middag en avond met Anne-Griet bij het Elephant Motel gehangen. Lekker
de hele dag gegeten en gedronken en samen Ben nog eens onder vuur genomen en
uitgehoord over zijn seksleven hier in Tanzania. Leuk, want dan hoor je nog eens spannende
verhalen!!

Maandagochtend loop ik vervolgens naar het bisschopshuis voor een ontbijt. Eigenlijk
helemaal geen honger, aangezien ik de dag ervoor zoveel gegeten heb met Anne-Griet en
draag hierdoor een enigszins ‘dik’ gevoel met me mee. Eenmaal het trapje af, zie ik twee
schilders fanatiek aan het werk in en rondom het huis van één van de fathers. Een aantal
artikelen staan daarom buiten de deur, waaronder een ‘hometrainer’. Een oud frame op een
standaard met trappers. Méér ‘naam’ zou je er niet eens aan mogen geven.
Ik kan hier terplekke m’n conditie weer eens opbouwen. Bij het idee dat father Kimbwe zich
op deze ‘fiets’ wel eens in het zweet werkt, plas ik bijna in m’n broek.

Natuurlijk valt me altijd iets op aan de overdracht. Ook in mijn laatste werkweek. Tijdens de
nachtdiensten wordt namelijk van een enkele patiënt de vochtbalans bij gehouden. Komisch
dat de vochtbalans bijna werkelijk elke patiënt dentiek is en men verwoordt het in hun eigen
Engelse taaltje: ‘Inputi 2000 mls, outputi 1500 mls’. Nooit, maar dan ook nóóit wijken deze
getallen af. Was dat op de IC ook altijd maar zo makkelijk. Dan hoef ik aan het einde van mijn
nachtdienst ook geen moeite meer te doen om te hoofdrekenen. In: 2000 ml, uit 1500 ml.
Lekker makkelijk!
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Onderweg naar het dorp loop ik Leonarda tegen het lijf, het meisje dat enkele weken
geleden voor mijn deur stond op de diocese met de vraag of ik haar moeder wilde worden
en haar Engelse lessen wilde geven.
Al wekenlang loop ik met een grote envelop in mijn tas, door Same. Een envelop, gevuld met
een Engels briefje met antwoorden op haar vragen, een schrift, een doosje, een knuffeltje,
snoepjes en een paar stickers, in de hoop dat ik Leonarda tref. Ik druk de envelop nu dus in
haar handen. De ógen van dat meisje als ze de envelop opent, dat gezicht spreekt
boekdelen. Voor mij méér dan voldoende om te weten dat ze er verschrikkelijk blij mee is.
Zelfs op haar weg terug naar huis, op tientallen meters afstand, zie ik haar nog zwaaien en
kushanden geven. Ik kan alleen maar glimlachen.

Ja, mijn laatste project binnen het ziekenhuis is geslaagd! En hoe! Je had die loodgieters eens
bezig moeten zien met die zeepdispensers. Het ophangen van die stomme dingen leek voor
deze hardwerkende mannetjes nog wel ’t allermoeilijkste klusje van de totale renovatie.
Ongelooflijk! Men begint gewoon weer opnieuw met ‘hakken’ in de nieuwe tegels en ik sta
erbij en kijk ernaar. Ik hou mijn hart vast. ALSJEBLIEFT LAAT DIE TEGELS HEEL!!! Als ik
enigszins verbaasd vraag of het niet handiger is om hiervoor een boor te gebruiken, luidt het
antwoord: ‘No no, we don’t have a drill’. Achja,… hándig! Denk ik dan. Ik besluit er maar niet
teveel naar te kijken en blijkbaar werkt dat nog het beste.
Een half uur later hangen de drie zeepdispensers te pronken aan de glimmende witte
tegelmuur en kan ik alleen maar enorm dankbar zijn! Een paar dagen later vul ik de
dispensers met medische, vloeibare zeep en kan ik ’t niet laten om het tegelwerk en de
wastafels eens een flinke poetsbeurt te geven. Klaar is kees! Het zit erop!
Als ik begin van de middag naar huis wil gaan, loopt de tegelzetter (die al enige tijd
stilzwijgend tegenover me heeft gezeten in de kantine) prompt achter me aan richting de
diocese met al zijn werkbenodigdheden in zijn hand. Ik begrijp hem niet. Hij begrijpt mij
blijkbaar ook niet. Ik vraag mezelf af wat hij nodig heeft. Gezien z’n volle handen gok ik op
een transport naar het dorp, dus ik maak hem duidelijk dat ik niet over een auto beschik.
Maar dan vertelt hij me dat hij wacht op zijn geld. Voor de uren die hij binnen ok heeft staan
werken. Oeps. Natuurlijk. Met die loodgieters heb ik hier vooraf afspraken over gemaakt.
Met hem niet. Aangezien hij bij de röntgen stond te schilderen, ben ik er vanuit gegaan dat
hij in dienst was van het ziekenhuis en dat ik de werkuren daarom niet hoefde te betalen.
Aiaiai! Natuurlijk vraagt hij een belachelijk hoog bedrag (voor Tanzaniaanse begrippen) maar
daar heb ik -met een beetje hulp van dokter Semarundu- een aardig gedeelte vanaf kunnen
snoepen. Allebei uiteindelijk tóch nog tevreden naar huis. Eind goed, al goed!

Diezelfde middag zit ik wat te drinken in Padeco met Anne-Griet en Lisette. Ikke om te vieren
dat mijn laatste project is afgerond, Lisette ter frustratie omdat ze haar moeilijke opdracht
voor school maar niet geschreven krijgt, Anne-Griet enkel voor het glaasje bier. Voor haar is
dat reden genoeg. Het is gezellig en het wordt nog gezelliger als de muziek weer harder
gezet wordt en Lisette en ik even een snelle, ongecontroleerde dans neerzetten. Wij zijn
degenen die enkel soda en water gedronken hebben en Anne-Griet vindt het prachtig. Ook
twee dikke vrouwen aan de bar beginnen hard te lachen. Maar dan is er die vogel die zich
eens even lekker laat gaan in de nok van het rieten dak, met als gevolg dat mijn gezicht nat
wordt, GATVERDAMME!
Zo komt aan de gezelligheid abrupt een einde en nadat ik een wit servet door mijn gezicht
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laat gaan is het tijd om te vertrekken.

Natuurlijk collega’s, kan ik het niet laten om ook een nachtdienst te draaien. Aangezien ik er
in NL zoveel draai, moest het er hier in Same ook eens van komen. Samen met Elisa van de
kraamafdeling. De verpleegkundige die voor de vloeibare zeep heeft gezorgd. Daar gaan we
dan. Een nachtdienst van 20.00u tot 7.30u. Komt goed!
Om 20.00u wordt de overdracht gedaan van avond- naar nachtdienst. Een hoop ‘gekkigheid
op een stokje’ met al die dames bij elkaar. De Tanzaniaanse vrouwen kunnen een prachtig
hoog gil-geluid maken waarbij ze hun tong supersnel op en neer laten gaan. Als ik het zo
opschrijf is het moeilijk voor te stellen, maar als je het één keer gehoord hebt, zul je het
nooit meer vergeten. Zo wordt de avonddienst door de verpleegkundigen en medical
attendants dan ook afgesloten en met hun kanga’s over hun uniform geslagen, lopen ze met
hun dikke konten het ziekenhuis weer uit.

Die kanga’s… het zijn
fantastische, kleurrijke
lappen stof, maar jemig….
Waar ze toch allemaal voor
gebruikt worden!
Om er de ‘mooie vrouw’ in
uit te hangen, om er hun
pasgeboren baby in op te
vangen en voorál ook om er
hun neus uitgebreid in te
snuiten Er zijn vast en zeker
nog veel méér
mogelijkheden, maar daar

kom ik dan misschien nog wel achter…
Pas dus op als zo’n vrouw met haar druk geprinte kanga tegen je aan loopt. Die groene vlek
is niet altijd per definitie het blaadje dat bij de grote rode bloem hoort!
In de verloskamer liggen 2 vrouwen waarvan er één volledige ontsluiting heeft, maar
wacht op de heftige weeën.  Elisa vraagt me of ik ooit weleens ontsluiting gemeten heb.
Uhh.. NEE! Door Elisa en de dienstdoende arts die inmiddels de verloskamer binnengekomen
is, word ik uitgedaagd om het eens te proberen bij de vrouw op het bed achter me.

Allereerst is het Elisa die de
ontsluiting bij haar meet. Nu zij het
antwoord vast weet, ga ik
vervolgens zelf met twee goed
bedekte handschoenvingers in haar
vagina. Ik voel me een beetje
knullig. Ik ‘oefen’ gewoon even op
het eerste het beste proefkonijn:
de vrouw die inmiddels aan mij
‘vastzit’. In haar ogen kan ik lezen
dat ze zich vast afvraagt wanneer ik
mijn studie op ‘kraam’-gebied
beëindig. Ik voel het hoofdje van
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de baby met hieromheen een heel dun vlies. In gedachten begin ik te tellen en worstel ik
mijn vingers uit de vagina dat een enigszins soppend geluid maakt. ‘5 tot 6 centimeter’ is
mijn antwoord naar Elisa. Ze begint te gillen en te klappen. Blijkbaar is mijn allereerste
gynaecologische toets geslaagd.

Om 22.30u starten Elisa en ik de medicatieronde die anderhalf uur later wordt afgerond. En
jeetje wat een tijdsverspilling. Alle medicijnzakjes van 34 verschillende patiënten liggen door
elkaar en de namen die slordig op de kleine plastic zakjes geschreven staan, worden
luidkeels door Elisa opgerateld. Als de patiënt niet reageert wordt de naam nog eens over de
zaal gegild. Nu op nóg hoger volume. Ik kijk om me heen of men aansluiting zou hebben voor
een microfoon. De tabletten worden via een lepel in de handen van de patiënten
gedeponeerd en als er een familielid van de patiënt aanwezig is, wordt geacht dat zij de
tabletten bij Elisa komt ophalen. Als het familielid ligt te slapen, wordt ruw aan de benen
geschud en niet al te vriendelijk gevraagd of men een beetje op wil schieten. Na de
medicatieronde vervolgen we de laatste 6 patiënten die op de kinderafdeling ‘gedumpt’ zijn
wegens plaatsgebrek binnen de kraamafdeling, aangezien hier in bijna elk bed al 2 patiënten
te vinden zijn. Ik zet deze ronde drie intramusculaire spuiten in één baby-bovenbeentje.
Allejezus wat zijn die naalden dan toch groot!  Om 1.30u roept Elisa me bij haar in de
verloskamer. Een zwangere vrouw die al gedurende enkele uren in de verloskamer ligt, is nu
aan het bevallen. Het hoofdje van de baby wordt langzaam zichtbaar en ik vraag me af of het
meconium is, dat langzaam op de kanga druppelt. Elisa begint zich zorgen te maken en
moedigt de vrouw aan om mee te persen. Niet tijdens een wee, maar tijdens een diepe
zucht wordt het perineum zo’n 3 centimeter ingeknipt. Phoe! Wat een geluid! Na enige tijd
komt ook de medical attendant eens om de hoek kijken wat er speelt. Zij is vóór twaalf uur al
als een blok in slaap gevallen op het bed in de zusterpost. De baby wordt een paar minuten
later geboren en ik krijg het jongetje als eerste in mijn armen. Met een schone kanga tussen
ons in. De baby ademt niet en als ik het kind onder de warmtelamp leg, merk ik dat ook het
hartje niet klopt. Het kind is dood. Ik denk niet verder na en begin met reanimeren. Ik sta
niet eens meer stil bij mijn dilemma van een paar weken geleden over het wel of niet
reanimeren van een baby. Ik doe het, want op dat moment zegt mijn gevoel dat ik álles moet
doen wat ik kan. Terwijl ik de borstkas met mijn vingers indruk, pak ik het ballonnetje
waarmee ik het kleine ukkeltje beadem. Het kind geeft nog geen kik. De medical attendant
staat vanaf een afstandje toe te kijken en de moeder ligt nog steeds met haar benen wijd op
bed. De incisie bloedt nog flink na en de moederkoek ligt inmiddels tussen haar benen.
Terwijl Elisa en de medical attendant zich buigen over de moeder met haar bloedende wond,
blijf ik de baby reanimeren. Totdat ik enige tijd later het hartje opeens weer voel kloppen.
Irregulair maar sterk. Ik ben verschrikkelijk opgelucht en hoop van harte dat het jongetje ook
nog gaat ademen. Ik neem de baby opnieuw op de minikap en beadem het. Via een sonde,
nog dunner dan een spaghetti-sliert zuig ik het slijm weg uit zijn longetjes, zijn mondholte en
neus. Zo ben ik even bezig, totdat de baby een neusvleugel-ademhaling bereik. GOD ZIJ
DANK!!! HIJ ADEMT!! Ook al is het nog niet precies zoals het hoort. Als ik achterom kijk zie ik
Elisa de incisie van de moeder hechten –gelukkig is Elisa werkelijk van álle markten thuis- en
als de hechtingen aangebracht zijn, stapt de moeder van de tafel en loopt de verloskamer
uit. Inmiddels heeft een andere vrouw plaats genomen op tafel 2. De tafel die vannacht nog
van alle roest uit elkaar zal vallen.
Een uur later: 2.30u. Er ligt een 20 jarige vrouw op de afdeling. Vanochtend bevallen van
haar gezonde eerste kind dat trots door haar oma wordt vastgehouden. De moeder zelf is na
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de bevallig erg ziek geworden. Ze wordt verdacht van malaria en wordt hiervoor behandeld.
Nu ligt ze echter over te geven in haar bed en ze ligt er inmiddels met haar gezicht middenin.
Ik moet een uitzuigapparaat zien te bemachtigen. En wel héél snel. Deze vrouw aspireert
namelijk gigantisch. Ik ren naar de vrouwenafdeling en klop enigszins ongeduldig op de deur
van de afgesloten zusterspost waar een van de medical attendants op één oor ligt en met
een hese stem vraagt wat er aan de hand is. ‘Sjaan slof’ sloft op haar dooie gemak naar de
deur en weet me na een paar minuten te vertellen dat ze geen uitzuigapparaat heeft gezien.
Ik haast me naar de mannenafdeling. Nee, ook daar geen uitzuigapparaat aanwezig. Mijn
laatste kans is op de kinderafdeling, helemaal bovenop de berg. Ik ren en bij het openslaan
van de deur wordt een andere medical attendant wakker en gaapt als een malloot vanachter
het groene privacy-scherm. De traagheid waarmee deze medical attendant zich
voortbeweegt, is werkelijk met geen pen te beschrijven. Uiteindelijk verlaat ik de
kinderafdeling met een elektronisch uitzuigapparaat dat vervolgens niet eens ingeplugd kan
worden op de kraamafdeling. Ik vraag me af waar ik alle moeite voor heb gedaan.
We besluiten de extreem zieke vrouw met bed en al in de verloskamer te rijden en de vrouw
die daar inmiddels al enige tijd op één van de bedden ligt, wordt vriendelijk doch dringend
verzocht op te hoepelen. Via de uitzuigmachine voor pasgeboren baby’s kan ik de troep van
de jonge vrouw enigszins uit haar keel, mond en neus zuigen. De lucht van kots, oud bloed
en slijm maakt me enigszins onpasselijk, maar ik probeer er niet bij na te denken. Deze
vrouw moet geholpen worden. Dat is het enige dat telt. Mijn plastic schort kent inmiddels
alle tinten van een somber gekleurde regenboog. Het valt me op dat je werkelijk van álles
bedenkt om zieke patiënten te helpen. We hangen haar zelfs een poosje gedeeltelijk
ondersteboven om het slijm enigszins te kunnen draineren.
Als de vrouw onhandig met haar bovenlichaam uit bed hangt, zie ik haar paarse onderbroek
waarvan het zijnaadje met de hand is dichtgenaaid omdat hij eerder opgescheurd moet zijn
geweest. Een kleurrijk lapje stof van voor tot achter in haar slipje met als doel de overige
bloedresten op te vangen steekt tegen haar onderrug en buik omhoog. Ik heb er geen
woorden voor.
In overleg met de clinical officer, die samen met de medical attendant over de achterkant
van het bed leunt en nog geen vinger heeft uitgestoken naar deze extreem zieke vrouw,
wordt een antibioticum toegediend. De naald van de spuit wordt door de medical attendant
op de ‘vensterbank’ tegen het raam gesmeten. De zieke vrouw blijft zo nog urenlang in bed
liggen. De lakens stinken een uur in de wind en de zwangere vrouw die de verloskamer een
half uur geleden heeft moeten verlaten, loopt rustig weer naar binnen en neemt opnieuw
plaats op een van de bedden. Ze zet haar benen wijd en begint te kreunen. Ze heeft duidelijk
zware weeën.

We zijn wéér een uur verder en wéér
een andere vrouw heeft zichzelf
toegang gegeven tot de verloskamer
met heftige weeën en een volledige
ontsluiting. Er mag geperst worden
en na een hoopje ontlasting en een
straaltje urine wordt een nieuwe
wereldburger geboren. Een meisje.
Hiep hiep hoera!
Een APGAR 10! Ik mag de navelstreng
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afklemmen en voel me 2 tellen lang de trotse ‘vader’ van het meisje. Als ik om me heen kijk,
neem ik het beeld eens even goed in me op. De kersverse moeder op het middelste bed met
haar krijsende pasgeboren dochter tussen haar benen. Links van haar de vrouw met zware
weeën die flink blijft kreunen en zichzelf zichtbaar geen goede houding weet te geven op het
plankharde bed. In het midden van de verloskamer de 20-jarige moeder die hoorbaar nog
steeds moeite heeft met goed doorademen en rechts achterin het gereanimeerde jongetje
dat inmiddels onder de klamboe met z’n beentjes ligt te spartelen. Een beeld van verdriet en
blijdschap. Van welkom heten en afscheid nemen….
Tegen zes uur in de ochtend hebben we een bezoeker in de zusterpost. Een psychiatrische,
zwangere vrouw in een bloemetjes jurk die een rapportageschrift van het bureau plukt en
rustig op de grond, onder de wastafel plaatsneemt. Rechts van mij ligt de medical attendant
op haar rug, met haar benen opgetrokken, luid te snurken op het bed dat in het kantoor
geparkeerd staat.
Ik kom tot de conclusie dat het hier één grote poppenkast is. Maar o wat ben ik blij dat ik
deze nachtdienst heb meegemaakt. Voor het ECHTE verpleegkundige werk zou het ’t beste
zijn om enkel nog nachtdiensten te draaien!!! Op de kraamafdeling wel te verstaan!

Deze week ben ik gaan eten bij de Grail Sisters. Een ander nonnen-gezelschap binnen de
diocese. En wat voel ik me welkom bij deze mensen. De Grail Sisters bestaan maar uit 2
dames, maar maken geluid en plezier voor 10. Ze heten me méér dan welkom en er is weinig
tijd voor nodig of ik voel me volledig op m’n gemak. Zij genieten van mijn aanwezigheid, ikke
van het feit dat ik hen om me heen heb. WE eten ’n echt Tanzaniaans gerecht en tot slot
proosten we met lauw Kilimanjaro bier. Het wordt uiteraard alleen maar gezelliger en
gezelliger en ik vind het jammer om laat in de avond afscheid van ze te nemen. Één van de
Grail Sisters weet me te vertellen dat de verpleegkundigen erg blij zijn met alles wat ik voor
hen gedaan heb de afgelopen weken. Zij heeft met een paar mensen in het ziekenhuis staan
praten deze week.

Bij de Morogoro
sisters is het op een
ándere manier weer
erg gezellig. Een
groepje, bestaande uit
vier nonnen waarvan
één van hen in de
keuken op de diocese
werkt. Het volume
waarmee zij lacht, laat
je oren letterlijk
klapperen. Ik word er
helemaal vrolijk van!
Zij brengt mij dan ook
weer keurig terug naar
mijn kamertje en ik
moet op het pad en de
verschillende trapjes moeite doen om alle kakkerlakken te ontwijken. Ik krijg al kriebels bij
het idee dat er eentje tussen m’n tenen kruipt!
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Gisteren was jammer genoeg alweer mijn laatste werkdag. Ondanks dat ik een week eerder
dan gepland stop met werken, is de tijd verschrikkelijk snel voorbij gegaan. Maar ik denk dat
ik tevreden mag zijn met wat ik in de afgelopen 8 weken voor elkaar gekregen heb binnen
het ziekenhuis:

1. De 5 stevige, nieuwe canvas waszakken;
2. De ok-slofjes en de houten kist om de ok-slofjes in te bewaren;
3. De steriele en niet steriele gebieden binnen ok die ik gemarkeerd heb door middel van
rode tape;
4. De presentatie die ik gegeven heb over het gebruik van de ok-slofjes en het verwisselen
van buiten- en binnenschoenen;
5. Het pimpen van de schoenenkast;
6. De computertekeningen en teksten die ik gemaakt heb bij beide ingangen van ok om
schoenprocedure te verduidelijken;
7. De muurstandaard om de gynaecologische beensteunen in op te hangen;
8. De blindering van de ramen in verschillende ruimten binnen ok ter bescherming van de
privacy van patiënten en medewerkers;
9. De nieuwe kranen en zeepdispensers inclusief medische vloeibare zeep binnen de ok-
voorbereidingen;
10. Het nieuwe tegelwerk binnen de ok-voorbereidingsruimte.

Ik neem afscheid van iedereen, trakteer op een mand vol koekjes en snoepjes en vertel
iedereen dat ik voor ’t échte afscheid nog terugkom met mijn familie (aangezien de
afscheidskadootjes nog vanuit NL moeten arriveren).
Voordat ik het weet is de hele mand volledig leeggeplukt. En dat binnen een páár tellen tijd.
Ik had er een foto van moeten maken, maar zelfs dáár was geen tijd voor!
Maar ik kom het ziekenhuis niet uit voordat ik een afscheidsfeestje heb mee gemaakt!
Monica en Rita nemen me mee in de ambulance en laten me kadootjes uitzoeken in het
dorp. Ik mag een kanga en een persoonlijk kadootje uitzoeken, een kanga voor mijn moeder

en als klap op de
voorpijl een echte
Afrikaanse blouse
voor Maarten.
Met Anne-Griet,
die me vergezeld
heeft tijdens deze
trip, moet ik hard
lachen om de
afschuwelijke stof
waarvan de blouse
gemaakt is. Het is
werkelijk
fantastisch hoe
men dit voor me
organiseert! De
kadootjes moeten
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nog worden ingepakt en met een krat soda en een tas vol snacks, verlaten  we het dorp weer
om terug te gaan naar het ziekenhuis waar mijn afscheidsfeestje in volle gang wordt gezet!

Een persoonlijk bedankje voor dokter Semarundu voor hetgeen ik voor het ziekenhuis
betekend heb, terwijl we smullen van de snacks en de mierzoete soda wegwerken. En dan
volgen de kadootjes. Alsof ik ze voor het éérst zie. Het is lachwekkend. Terwijl ik ze uitpak,
wordt er geklapt en gezongen.
O wat ben ik deze mensen dankbaar voor wat ze voor me doen. Mama Nzota zegt dat ze

wenste dat ik langer kon blijven en
Monica vraagt of er in de toekomst
misschien méér verpleegkundige in
Same kunnen komen werken. Door
middel van een dikke knuffel neem ik
een tijd later afscheid en laat alvast
twee eigen meegebrachte kadootjes
achter voor de jongen in de kantine.
Een ketting en een gele polo die van mij
is geweest. Hij is er verschrikkelijk blij
mee en voegt mijn Tanzaniaanse
telefoonnummer met trillende vingers

toe aan zijn mobiele telefoon. Dat was de feestelijke afsluiting van mijn laatste werkweek.

De verschrikkelijke verdrietige afsluiting is, dat mijn oom gisteren is overleden. Na een zware
operatie een aantal maanden geleden en een enórme vechtlust komt het afscheid nemen
veel te vroeg. En terwijl ik hier in Tanzania zit, aan de andere kant van de wereld, lijkt het
allemaal heel onwerkelijk. Alsof ik het nog niet kan bevatten. Hetgeen ik me dondersgoed
realiseer, is dat ik geen afscheid van mijn oom heb kunnen nemen en dat me dat ook
volgende week, tijdens de crematie, niet gaat lukken. Dat doet me nog het meeste pijn. Het
liefst had ik hem nog even vastgehouden, mijn laatste vragen willen stellen en mijn laatste
woorden met hem willen delen. Gelukkig heb ik mijn allerlaatste woorden een paar dagen
geleden enigszins voor hem op papier kunnen zetten. Ik moet me erbij neerleggen. Ik moet
in januari op een andere manier afscheid nemen van mijn oom. En daarnaast moet ik er zijn
voor mijn tante. Mijn lieve tante Jeanne, die ik op dit moment alle sterkte van de wereld
toewens….. Gelukkig bidden alle fathers en de bisschop op de diocese voor ome Tony. Men
is er tevens van overtuigd dat wij elkaar terug zullen zien aangezien men hier allemaal
gelooft in een nieuw leven na de dood. Misschien moet ik mezelf daar ook maar eens van
overtuigen. Dat stelt me op dit moment in ieder geval enigszins gerust…

Inmiddels ben ik in Moshi gearriveerd, met later op de dag Kilimanjaro Airport als
bestemming, waar Maarten vanavond zal aankomen. Best een beetje spannend dus. Ook
vooral een vréémd idee dat Maarten vanaf morgen opeens óók in Tanzania rondloopt. Op de
plekken waar ik gewoond heb, gewerkt heb en mijn boodschappen heb gedaan.
Uiteraard heb ik heel veel zin in de vakantie. Volgende week komen ook mijn ouders naar
Tanzania en we gaan proberen er een paar mooie weken van te maken. Nog even genieten
van Same, de dorpjes en de mensen, het kustgebied, Zanzibar en een uitgebreide safari
voordat ik eind december weer op de werkvloer sta en in januari weer in de schoolbanken
kruip voor de IC-opleiding.
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Aangezien vanaf morgen mijn vakantie voor de deur staat, ben ik mogelijk minder frequent
in de internetcafé’s te vinden. Daarom wens ik iedereen alvast een gezellige sinterklaas toe.
Rijm en ‘dicht’ ze met z’n allen. En bewaar wat chocoladepepernoten voor me!
Kwaheri!

Hoewel ’t echte ‘Tanzania’ nu pas gaat beginnen, is het echte Same voorgoed voorbij.  Een
tijd gevuld met onbeschrijfelijke mooie, maar ook intens verdrietige dingen. Maar toch
overheerst in mij enkel een heel gelukkig gevoel. Omdat ik een steentje heb mogen
bijdragen aan dit arme land en heb mogen genieten van deze arme, liefdevolle mensen. Dat
is precies wat ik altijd gewild heb. Niet meer, niet minder. Dit zal ik nooit vergeten….
Een geweldig mooie herinnering aan een letterlijk en figuurlijk ‘warm’ Tanzania.
B EDANKT dat ik dit van dichtbij heb mogen meemaken!!
Een verrijking voor de rest van mijn leven!!

Mijn allerlaatste bericht vanuit Same…….
….. Het zat er al een beetje aan te komen, aangezien ik tijdens onze vakantie niet van plan

ben regelmatig een internetcafé op te zoeken.
Maarten en ik hebben een paar dagen lekker uitgerust in het stille Pangani. Een plaatsje aan
de oostkust van Tanzania waar we in
de mangrove zijn geweest, een
maasaidorpje hebben bezocht en van
het strand en de zee hebben
genoten. Tevens hebben we over de
rustige Pangani-rivier gevaren en de
mooie oude stad bezichtigd. Tot slot
nog een dag doorgebracht in Tanga
waarna we gisteren weer in Same zijn
aangekomen.
Morgenavond komen mijn ouders en
Sjef en Annelies (het NL koppel dat
mij hier 3 maanden gaat opvolgen)
aan. Ook zij hebben er heel veel zin in
dus we gaan er nog even van
genieten.
Wij wensen iedereen alvast hele
gezellige kerstdagen toe vanuit het
zonnige Same. Voor de mensen die
we niet meer zien dit jaar: alvast een heel gelukkig en gezond 2008!

Tutaonana mwaka ijayo!!
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SJEF EN ANNELIES DE LAAT

Functie: verpleegkundige CCU en verpleegkundige
In Tanzania van: december 2007 tot maart 2008 (3 maanden)
Project: verbeteren van de basiszorg in het algemeen

Ons eerste bericht
Lieve familie, vrienden en collega’s
Welkom op onze site. Wij gaan een heel spannend avontuur tegemoet zoals de meeste van
jullie al wel weten. Voor alle duidelijkheid: we gaan 3 maanden werken in een ziekenhuis in
Tanzania. Te weten in het plaatsje Same.
Het Tweestedenziekenhuis uit Tilburg heeft een stichting (Maria voor Anderen) waaruit de
werkgroep Tanzania zich ten doel gesteld heeft het ziekenhuis in Same te ondersteunen.
Momenteel wordt het ziekenhuis gerenoveerd met steun uit Nederland om de zorgverlening
te verbeteren. Er vindt ook een uitwisseling plaats, dit betekent dat verpleegkundigen uit
Tilburg op werkstage gaan in Tanzania.
De doelstelling van deze stage is het verbeteren van de basiszorg. Op het gebied van
verpleegtechnisch handelen hopen wij onze bijdrage te kunnen leveren.
Ook wij gaan proberen, op onze manier, een steentje bij te dragen.
De voorbereidingen schieten al erg op. De inentingen zijn gedaan, malariatabletten hebben
we volop, de flesjes Deet zijn in voorraad en bovenal, de Swahili-taal begint aardig te lukken.
Paspoorten en visa zijn binnen, dus het grote avontuur kan bijna beginnen.
Voor iedereen zal duidelijk zijn dat 3 maanden uit ons kikkerlandje en ver weg van onze lieve
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familie, niet altijd gemakkelijk zal zijn. Maar dat neemt niet weg dat we er erg veel zin in
hebben en ook heel veel zullen gaan genieten.
Via dit bericht willen we ook iedereen erg bedanken voor alle giften – het was zeer royaal -
die we mochten ontvangen. We zullen ginds op zoek gaan naar een mooi doel, en dit zeker
laten weten via deze site.
Ons vluchtschema ziet er als volgt uit:
09 dec Amsterdam V. 10.20u Vlucht : KL567
Kilimanjaro A. 20.45u Airline : KLM
07 mar Kilimanjaro V. 21.40u Vlucht : KL 569
08 mar Amsterdam A. 07.15u Airline : KLM
Rest ons nu nog 1 maand van werken in Nederland en heel veel afscheid nemen!!!!!!!
Tot de volgende mail

Laatste avond in Nederland
Het wordt nu wel erg spannend. Het is nu 21.00u en alles is klaar voor vertrek.
We hebben de afgelopen dagen nog heel veel leuke post, cadeautjes voor onderweg, mails
en telefoontjes gekregen. Iedereen superbedankt!
Om ca. 6.00u vertrekken we naar Schiphol samen met Jos, Linda en Lonneke. Het afscheid
zal wel bijzonder zijn.

Hier zijn we dan!
De reis naar Schiphol is zondagmorgen prima verlopen. Met een volgeladen auto (Jos, Linda,
Lonneke en wij) kwamen we om 7.00u aan. Inchecken en bagage inleveren verliep
voorspoedig, en toen kregen we nog onverwacht bezoek van Corry, Liesbeth, Martin, Jorik
en Mischa. Een superverrassing. Nog even gezellig aan de koffie en dan is het toch echt zo
ver. We gaan vertrekken! Het afscheid was zoals we verwachtten, emotioneel, maar heel
speciaal.
De douane is een ander verhaal. De rij is superlang en alles wordt grondig gecontroleerd.
Blijkt er vandaag een supervisor bij te zijn, dus iedereen doet extra zijn best. Helaas voor ons
hadden wij een kurketrekker in onze handbagage. Sjef was daardoor de gelukkige, dat hij
alles uit zijn koffer mocht halen. Als ik dan ook nog mijn riem af moet doen, voelen wij ons
een beetje crimineel.
De vlucht was super, en we hebben veel kunnen zien. Als we dan eindelijk na 8 ½ uur in
Kilimanjaro airport aankomen, komt de warmte ons tegemoet. En ook de kenmerkende geur
van de tropen (vlgs. Liesbeth, we weten meteen wat je bedoelt).
We worden opgewacht door Lieke en
Maarten. Haar ouders zijn met ons
meegereisd. We gaan na paspoort- en
visumcheck met z’n allen in een
verlengde Landrover naar Same. De
bagage gaat met enige moeite op het
dak, en we blijven dan maar in de gaten
houden dat er niks afvalt. De weg valt
ons alles mee, maar het is een lange zit.
Ruim 2½ uur. We zijn blij als we er zijn.
Ondanks dat we heel erg moe zijn, wil
slapen echter niet lukken. Als we dan
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toch in slaap zijn gesukkeld worden we om ca. 4 uur alweer gewekt. Tof, kraaiende hanen.
En ze houden lang vol. Uiteindelijk dan maar om 6.00u opgestaan, en lekker douchen. Lekker
douchen? Wat is dat? Er komt geen druppel water meer uit de kranen. Nu begrijpen we
waarom er gevulde emmers water klaar stonden. Die zijn dus zó leeg.
Om half 8 staat father Kessy voor de deur. Hij nodigt ons uit voor het ontbijt. Lekkere ugali
(maispap) met zure melk en suiker. Sjef vindt dat je met de traditie mee moet gaan. Gelukkig
is er ook wat brood, en het smaakt prima.
We hebben met Lieke afgesproken, en we ontmoeten haar met familie halverwege Same
Town.

Nu gaan we alvast
een kijkje nemen in
het ziekenhuis.
Ondertussen kan
Lieke afscheid nemen
en krijgen wij al heel
veel te zien.
Indrukwekkend.
Hierna gaan we naar
Sametown op zoek
naar een
Tanzaniaanse

simkaart en het internetcafé. Dit is wel fijn om te weten. Ook nu weer afscheid nemen, maar
nu van Lieke en dan gaat het voor ons echt beginnen. Morgen de officiële introductie samen
met Norbert Mchomvu.
Het avondeten was een verrassing. Aangezien er nogal wat gasten waren, was er
superuitgebreid gekookt. Weliswaar rijst, maar het heel veel variatie erbij. Van vis tot
rundvlees tot zoete bananen. Het blijkt ook nog mangotijd te zijn, dus die staan steeds op
tafel, en zijn inderdaad lekker.
We proberen er nog wat foto’s bij te plaatsen en hopen over een aantal dagen weer wat te
kunnen schrijven. Kwa Heri

Tunafanya kazi hospitalini
Dinsdagmorgen zaten we te wachten op Norbert voor een introductie bij dr. Semarundu. We
zaten lekker in het zonnetje, maar de tijd was onduidelijk. Na een telefoontje (gelukkig
hebben we van Lieke telefoonnummers
van heel veel mensen gekregen) blijkt
dat Norbert ziek is. Uiteindelijk komt ’s
middags Genes Kateri om 14.00u om
ons naar het ziekenhuis te brengen. Dr.
Semarundu heeft geen tijd, maar
Monica (matron) neemt de honneurs
waar. Ze is erg aardig en legt e.e.a. uit.
Is erg geïnteresseerd en vraagt waar wij
willen beginnen met werken. We
spreken af dat we woensdagmorgen
gaan beginnen. Annelies op pediatrics
en Sjef op de male ward. Om 7.30u
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starten we met de overdracht. Het is een kleine behuizing, en veel verpleegkundigen staan
ook nog buiten. Daarna gaan we naar de overdracht samen met de dokters. Daar wordt alles
herhaald. Hierna begeleidt Monica ons 3naar de afdelingen.
Het is een enerverende dag:
Op de kinderafdeling werkt vpk. Kibung'a, die uiterst correct is en heel lief voor de kinderen.
-Bedden worden verschoond totdat de lakens op zijn, en (helaas) de schone lakens zien
en ruiken net zo vies als de gebruikte.
- Moeders moeten voor hun zieke kinderen zelf hun voorgeschreven medicijnen bij de
apotheek in het dorp gaan halen. De medicijnen bij het ziekenhuis zijn vandaag nl.
grotendeels op. Ze nemen dan hun zieke kind mee in hun kanga.
- Stuwband nodig? Je trekt de bovenkant van je handschoen en voila: een stevig elastiek.
- Alle verzorging wordt door moeders of oma gedaan. Vaders zie je hier amper. Zo wordt een
slangenbeet behandeld door een Masaai-oma met zelfmeegebrachte honing. Het werkt
uitstekend.

Op de Mannenafdeling is het een heel ander verhaal. Vanmorgen was er geen
verpleegkundige aanwezig. Waar dan te beginnen? Gelukkig werken de medical attendants
op deze afdeling prima, dus de basis wordt gedaan, al is deze zeer gering (dweilen is
prioriteit nr.1)  Op deze afd. staan al nieuwe bedden die afkomstig zijn van onze stichting.
Helaas voor jou Hans, is er op de afdeling echt geen elektriciteit, en ook niet te realiseren.
Dus hoog-laag bedden blijven gewoon ‘hoog’bedden.
De afd. heeft een erg ‘open’ karakter, wat getuige is van het feit dat de mussen vrolijk
kwetterend van infuuspaal naar infuuspaal vliegen.
Wat hier wel een groot probleem is, dat zijn de dossiers. Hier is het een samenraapsel van
losse blaadjes, wat gewoon niet wordt bijgehouden. Enorme klus voor ons.
De eerste tropische regenbui hebben we al gehad. Toen we vanmorgen naar het ziekenhuis
liepen, nadat we eerst een schorpioen bij onze deur hadden verwijderd, kwam het met
bakken uit de hemel. De brede zandwegen waren in snel tempo veranderd in een enorme
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blubberzooi en het was spekglad. Dit was dan ook een reden voor veel werknemers om te
laat te komen. Ze wachten gewoon totdat de bui over is. Heerlijk.
Een patiënt naar de O.K. brengen is ook een heel avontuur. De pat. wordt op een brancard
gelegd, gewikkeld in een laken en wordt buitenom naar de O.K. gebracht. Het pad loopt op
sommige plaatsen tamelijk schuin naar beneden, en je loopt langs tal van bezoekers en
patiënten. ’t Is voor ons wennen, maar voor hier doodnormaal. Vervolgens hebben we bij dr.
Temanjika de O.K. mogen volgen en meteen kunnen zien wat Lieke de afgelopen weken
heeft bereikt.
Verder begint het leven hier aardig te wennen. We zijn ontzettend welkom in het huis van
de bisschop, en over het eten hebben we echt niet te klagen. Met rijst en maispap valt veel
te variëren en fruit is er volop. Het is er meestal supergezellig. Het komende weekend gaan
we het rustig aan doen. We houden jullie op de hoogte.
Kwa Heri
PS Dit stukje is voor Frans
We hebben zoveel mogelijk proberen uit te zoeken, met als resultaat:
- de grootte van de zuurstofcilinder was onduidelijk, staat nergens beschreven, maar volgens
de medewerkers is het 6,8 m3
- de flessen worden afgevuld geleverd met 200 atm
- de diameter van de schroefdop (halothane) is ca. 12 mm
- jouw vraag of lucht geleverd kan worden, en ook de prijzen hiervoor, wordt uitgezocht
door mama Msofie
- de zuurstofconcentrator is meegekomen en staat op de Pediatrics Ward. Volgens het vpk.
en co-ass. wordt hij regelmatig gebruikt

Gezellig weekend
We hebben een heerlijk weekend gehad. Heel veel gewandeld en op zaterdagavond uit eten
geweest in het Elephant motel. We hebben de avond supergezellig doorgebracht met Anne-
Griet (co-ass uit Groningen) en Todd (amerikaan die in Same het internetcafé beheerd). Het
eten was voortreffelijk, en…………ze serveren wijn. Dat is, na een week, toch wel erg lekker!
Op zondag zijn we vroeg opgestaan om naar de kerk te gaan. De mis begon om 9.00u en het
was een happening. Vooral als het koor gaat zingen, is het swingen geblazen. We waren de
enige blanke mensen, en het blijft wennen om steeds aangestaard te worden. Na de mis
lopen we via het dorp terug en komen we langs de zondagse markt. Nou, dit is echt
geweldig. Een heel voetbalveld vol met
verkopers. Er is teveel om op te
noemen. De 4ananassen, bananen en
vooral mango’s (’t is nu mangotijd)
liggen tussen de levende kippen,
gedroogde vissen en groenten. En ook
zijn er glimmende horloges en riemen
volop. Dan hebben we nog
tweedehands kleding en kramen vol
met kanga’s. Dit maakt alles tot een
kleurrijk geheel. Dat valt ons dan ook
op. Het is zo kleurrijk, geweldig. En hoe
arm de mensen ook zijn, ze zijn altijd
vrolijk en vriendelijk.
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Zodra we thuiskomen, worden we uitgenodigd voor het slachten van een koe. Oké dan, laat
ons dat dan maar doen. Happig ben ik (Annelies) er dan ook niet op. Eduard en een andere
man gaan aan de slag. Heel veel heb ik ‘blind’ gefilmd, en ook het geluid was afschuwelijk.
Na de slachtpartij wordt het dier gevild, van ingewanden ontdaan en daarna naar de keuken
van de zusters gebracht, die het vlees verder uitbenen. Nou…………dit gaan we dan de
komende maand eten. Al met al, duurde dit 2½ uur en zo is de zondag alweer bijna voorbij.
Maandag is Annelies gestart op female ward. Dat is weer even wennen. Deze afdeling is echt
aan onderhoud onderhevig. Alles is te vies om aan te pakken. De bedden waren
oorspronkelijk wit, nu zijn ze veelal bruin; heel veel vochtplekken, kapotte plafonds, ramen,
deuren etc. etc. Nog steeds meerdere patiënten in een bed, en zodra een nieuwe patiënt
komt, wordt het bed soms niet eens verschoond. En toch…….na een dag werken, kijk je er al
niet meer van op. De opname-indicaties zijn divers. Van buikklachten tot pneumonie,
psychiatrie, neurologie en chirurgie, alles ligt door elkaar. Maar ook dat went al snel.
Ondertussen zijn we ook naar Moshi geweest, met Msuya (inkoopbeheer), om alvast te
inventariseren wat we evt. kunnen aanschaffen van ons gesponsorde geld. De autorit was
‘apart’. De voorruit van de 4wheeldrive was één grote ster, zodat we in het begin bij elk
opspattend steentje alert waren. Maar ook dat went. Het inkopen doen op zijn Tanzaniaans
duurt lang, lang en nog eens lang. Allerlei privézaken worden tijdens de terugrit
afgehandeld, zoals o.a. boodschappen doen en bij vrienden langsgaan. En ook dat kost veel
tijd. Zo liggen de infuuszakken tussen de trossen bananen. (en deze zijn erg groot).
Al met al hebben we een paar enerverende dagen achter de rug, wat staat ons nog meer te
wachten? Wordt vervolgd……………….. Kwa heri
P.S. Het is voor ons superleuk om alle reacties te lezen, en Mieke:
Supergefeliciteerd met de geboorte van Mare!!!!!!!!!!!!!

Heri ya Krismasi
Vanuit Same wensen wij iedereen nogmaals heel fijne kerstdagen toe. Wij zitten hier in de
zon en dat is een heel raar idee. 24 december zijn we naar de nachtdienst gegaan, in onze
zomerse kleding. Onze ‘taxichauffeuse’ was een van de Morogoro Sisters. Op zijn
Tanzaniaans begint de mis een kwartier later, maar we hebben genoten. De bisschop, in vol
ornaat, leidde de dienst samen met alle fathers van ons bisschopshuis. Het was een ware
happening. De kerk zit tjokvol, en wij wisten niet dat er in Same zoveel nonnen wonen. Na
de mis komen alle nonnen en fathers tezamen in een kleine ruimte, en wij worden ook
uitgenodigd. Hier worden, onder het genot van een drankje, de kerstwensen uitgewisseld.
Dan kom je er ook achter, dat geestelijken ook erg graag een drankje lusten!

Onze eerste ambulancerit hebben we ook weer achter de rug. Een jonge zwangere vrouw
moet naar KCMC vanwege eclampsie. Heel spannend dus. Er wordt een matras op de grond
gelegd, en even later stappen nog 6 personen achterin. Vlak voor we wegrijden, stappen nog
2 personen met een grote koelbox achterin. De deur kan maar net dicht. Dr. Macheku roept
nog op het laatst: ‘bloodpressure every 5 minutes!’ (en dat 1½ uur) We scheuren weg (fijn
met al die kuilen). Met loeiende sirenes, maar in Tanzania gaat hiervoor niemand aan de
kant, haalt de chauffeur rustig in, zodat we op een gegeven moment precies tussen een bus
en een vrachtwagen door kunnen. Pffffffffff. Ondertussen is ook de vpk. van maternity niet
lekker geworden en die ‘hangt’ vervolgens bijna de hele rit uit ’t raam. We zijn blij wanneer
de pat. in het K.C.M.C. is, en dan worden er weer veel boodschappen gedaan. Zelfs de
ambulance krijgt een kleine beurt bij de garage. En maar weer wachten. Even later maakt de
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chauffeur op ’n kruispunt ’n foutje en we krijgen meteen de politie achter ons aan. Ze rijden
ons klem. Gewapend met uzi’s o.i.d. stappen ze bij ons in de auto en voor ’n aantal minuten
is de sfeer erg dreigend. Er ontstaat ’n grote toeloop en na ’n paar minuten ziet het zwart
van de mensen (letterlijk en figuurlijk). Gelukkig loopt alles met een sisser af.
We hebben een weekend doorgebracht in Moshi, omdat we wat kerstinkopen wilden doen.
Dus………….met de bus. Een ware belevenis, zo’n bus vol (en dan bedoelen we ook VOL) met
mensen, koffers, dozen, emmers tomaten, etc. etc. Voor ons wordt een speciale plaats
uitgezocht. We mogen voorin. Leuk, we kunnen zo, door een gat in de vloer, de weg zien. De
voorruit is behangen met nepbloemen, en de radio staat keihard. Mooi uitzicht dus.
In ons hotel hebben we eindelijk kunnen genieten van een warme douche. Toch wel lekker
na twee weken.

Het werk op de mannenafdeling
(Sjef) wil nog niet zo vlotten. Nu is
dat ook erg lastig met zoveel vrije
feestdagen. Annelies is begonnen
op maternity ward, en dat is ook
weer wennen. Tot nu toe is dit de
drukste afdeling. Soms niet 2 maar
3 patiënten in 1 bed,
onvoorstelbaar.
Er lagen 2 patiënten tegelijk te
bevallen, nr. 3 ligt gewoon op zaal,
achter een klein bedscherm, dus
de halve afdeling kan
meegenieten. Niemand kijkt
hiervan op. Toch is het er fijn

werken, want de collega’s zijn super. Waar ik wel heel veel moeite mee had is het volgende.
Een jonge vrouw, 17 jaar, had net te horen gekregen, dat haar zwangerschap niet goed is
verlopen. De baby is in haar buik overleden. Zij ligt wel tussen de vrouwen die aan het
bevallen zijn, en hoort steeds babygehuil. Dit moet verschrikkelijk voor haar zijn. Iedereen
vindt het hier echter normaal.
Op 1e kerstdag zijn we uitgenodigd op een afternoon dinner bij Todd en zijn Tanzaniaanse
buren. Het is een zeer speciale middag geworden, ontzettend leuke en lieve mensen die
uitermate goed
kunnen koken op
een klein
houtvuurtje! ’t
Was een heerlijk
kerstdiner.
P.S. We hebben al
enige dingen
aangeschaft van
het door jullie
gesponsorde geld:
1.Nietmachine
voor pediatrics
(alle papieren
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Usiku mtakatifu!
Wengine walala

wakeshao ni Yosefu tu
na Maria waliomlinda

Yesu mwana mzuri
Yesu mwana mzuri.

Usiku mtakatifu!
Wachunga wapewa

habari nzuri na malaika,
zienezwe popote sasa:

Yesu mponya kaja
Yesu mponya kaja.

Usiku mtakatifu!
Siku ya furaha

imetuangaza Kimungu
tumeupewa ukombozi

Kristo amefika
Kristo amefika.

Stille nacht, heilige nacht in Kiswahili
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werden bij elkaar gehouden door stukjes leukoplast),     2. O.R.S. en drinkwater, voor een
kindje met diarree (waarvan de moeder dit zelf echt niet kon betalen)     3. Steriele
handschoenen (het ziekenhuis had niets meer op voorraad)     4. We hebben ook al enkele
mensen blij kunnen maken met een leesbril (gesponsord door D.A. drogist Heyhoef)

Happy New Year
Laten we eerst maar eens even jullie allemaal bedanken. Voor ons is het nl. super om steeds
de leuke reacties te lezen. Heel erg top.
Na ons vorig internetcafé-bezoek ( na net Vincents reactie te hebben gelezen), worden ’s
middags de kippen geslacht. 20 in totaal. Hebben we dat ook weer eens meegemaakt.
Meteen maar jouw groeten aan zr. Immaculata overgebracht Vincent, en je raadt het
misschien al: haar lach was in de hele omtrek te horen. Ze vond het geweldig om iets van jou
te horen.
2e kerstdag hebben we doorgebracht bij Rose (vpk. maternity ) en haar zoontje Hans. Ze had
ons spontaan uitgenodigd en ze liet ons trots de foto’s van Loes en Chantal zien. Dus voor
jullie dames, opnieuw een foto van Rose en Hans.
Na de kerst willen voor het TOT-project aan de slag. We hebben e.e.a. doorgesproken met
Monica en enkele verpleegkundigen, en zij zijn enthousiast. Toch kost het ons soms moeite
om op de Afrikaanse manier te werken. Bijv. het kopiëren: 1. je gaat naar de administratie,
helaas de stroom werkt nu niet. 2. Als de stroom weer werkt, blijkt het kopieerapparaat out
of order. 3. We worden naar de school gestuurd. Daar krijgen we na heel veel vragen en
uitleg en na ruim 1 uur wachten 5 kopieën . 4. Als het kopieer apparaat is gemaakt, kunnen
we eindelijk met behulp van Sam (onze techneut) de rest kopiëren. In totaal was dit een hele
werkdag.
Voor Ward 3 hebben we nu een kast besteld, waar de voorraad papieren in kunnen, en de
dossiers van de patiënten op volgorde. We hopen dat het gaat werken.
Father Elias nam ons vanmorgen (zondag) mee naar Makanya, een klein dorp 45 km ten
zuiden van Same. Als we een kwartiertje onderweg zijn, wil hij wat mensen ophalen. Het
blijken 6 nonnen te zijn, die ook meegaan. Och, hier in Tanzania past alles op de achterbank,
dus we zijn bijna beurs, want de tocht gaat verder over heel veel zandwegen, en ondanks dat
je klem zit, voel je elke hobbel. Maar het was zeker de moeite waard, we gingen nl. naar een
doopviering, en wat voor een ( we hebben nog nooit zoveel in de kerk gezeten, als deze 3
wk. in Tanzania). Er worden mensen van alle leeftijden gedoopt, en zelfs een bejaarde dame.
Geweldig om te zien.
Makanya zelf, is een armoedig dorp. Er zijn bijna geen huizen, maar hutten en water wordt
gehaald uit een grote put. Helaas konden hiervan we geen foto’s maken, vanwege de
‘drukte’ in de auto.
Wat het nieuwe jaar gaat brengen, dat weten we niet, maar we wensen iedereen een
SPETTEREND uiteinde, en een SUPER 2008.
P.S. 1  Mam, wij vinden het geweldig, dat u, voor het eerst in uw leven voor ons achter de
computer zit. Top!!!!!!!
P.S. 2 Donaties:  In Ned. hebben we al kleine knuffeltjes gekocht, en als er nieuwe patiëntjes
zijn op de kinderafdeling, of als we op bezoek gaan bij mensen die het niet zo breed hebben,
delen we ze uit. Ook met onze meegebrachte ballonnen (bedankt Metha)zijn ze erg blij. 6.
Een kast besteld i.v.m. TOT-project. Formulieren kunnen zo prima gesorteerd worden op
Ward 3. Kast wordt gemaakt door Sam
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Weer aan de slag
Oudjaar was heel speciaal. Samen met Todd waren we uitgenodigd bij Pauline, een
Tanzaniaanse weduwe met 4 kinderen. In haar kleine woning (behangen met kranten en
kalenderplaatjes) werden wij uitgenodigd en kregen een heerlijke warme maaltijd
voorgeschoteld. Zelf hebben ze bijna niks, maar het beetje wat ze hebben zijn deze mensen
altijd bereid om te delen met anderen. Dat hebben we dus ervaren.
Op nieuwjaarsdag gaan alle fraters en nonnen naar de kerk. Bij het ontbijt zijn ze verbaasd
dat wij niet gaan. Wij hebben echter niet zo’n zin, maar laten vriendelijk merken dat wij thuis
bidden (ahum!) Volgens father Elias zijn we dan niet voldoende gezegend…….maar father
Bernard zal speciaal voor ons bidden in de kerk. Gelukkig, dan gaat het toch nog goed komen
met ons. De middag wordt gevuld met koken. Annelies krijgt nl. kookles van zr. Immaculata.
Ze gaan pilau maken, een heerlijk rijstgerecht met aardappelen en vlees.
Zr. Honorata nodigt ons uit om een dagje naar Lembeni te komen. Daar is de opleiding voor
de Grail sisters en ook father Bosman (de witte pater uit Nederland) woont daar. Leuk, en
aangezien de bisschop daar heen gaat, kunnen wij mee. Deze keer een luxe 4 wheel-drive.
Super. Als we ingestapt zijn, volgt er eerst een gebed voor een ‘veilige reis’. Maar als we
eenmaal op de grote weg rijden, is hij aan het sturen, met cassettebandjes bezig en mobiel
aan het bellen!! Geen probleem, God beschermt ons toch!!
Het is ca. ¾ rijden en er is weer heel veel te zien. Via ’t eenvoudige dorp, rijden we door

smalle zandpaden met
hele diepe kuilen zo
door naar het
hoofdverblijf van de
Grail sisters. O
nvoorstelbaar, wat
een prachtige oase
hebben ze daar in al
die jaren van gemaakt.
Nu is het een drukte
van belang omdat 8
jonge vrouwen hun
intrede doen. Het is
een hele lange zit,
maar zeker de moeite
waard.
A.s. maandag kunnen
wij dit jaar helaas niet

naar de nieuwjaarsreceptie van het ziekenhuis. Maar niet getreurd, we hebben een
alternatief. Vanavond gaat het gebeuren. Ook hier zal het nieuwe jaar worden ingeluid, en
volgens insiders wordt het één groot feest. Voor ingewijden: bij Padeco.
Onze weekenden zitten ook in ‘no time’ vol. We worden zoveel uitgenodigd bij de mensen
thuis, dat we soms al nee moeten zeggen. Dat is wel jammer, maar het is niet anders.
Ons project begint een beetje te lopen. De dossierkast is opgeruimd en a.s. maandag hopen
we te kunnen beginnen. We zijn benieuwd of het gaat lukken.
Ook hebben we nieuwe lakens besteld, maar deze zijn in Moshi (MSD) nog steeds niet op
voorraad.
Voor theatre is er nu gelukkig een nieuwe Mackintosh (zeil), maar voor de kinderafdeling
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moeten deze nog steeds komen.
Via deze brief, willen wij fam. de Laat een hele gezellige DRIEKONINGEN
NIEUWJAARSRECEPTIE toewensen, en denk een beetje aan ons. Wij zullen hier op onze
manier ook een toost op jullie uitbrengen.
Van alles en nog wat
De nieuwjaarsreceptie was op z’n Tanzaniaans. Aanwezig zijn om 19.00u werd gezegd. Nu is
dat ook wel prettig, dan kunnen we nog bij een beetje daglicht er naar toe lopen. Er is
niemand…..Om 20.00u zijn er nog 2 personen en de rest volgt ca. 20.30u! We worden naar
een aparte ruimte gebracht. Het is er vrij donker, van de 7 lampen werkt er 1. Maar het
wordt snel gezellig. Omdat we gast zijn moeten we aan de ‘hoofdtafel’ gaan zitten, dat is wel
wat minder. Als het goed en wel begonnen is, valt de stroom uit. Zo drie keer achter elkaar,
en de laatste keer duurt zo’n 1 ½ uur. Er worden provisorisch 3 kaarsjes supergevaarlijk
neergezet, maar deze waaien steeds uit. Grappig om te zien, dat iedereen hieraan gewend
is. Bij het licht van talloze telefoons en een enkele zaklamp worden de drankjes uitgedeeld.
Het donkere uur wordt verder gevuld met speeches, en iedereen kan en mag zijn zegje doen.
Om 22.30u gaan de lampen weer aan, en hebben we ook muziek. Dat is toch wel zo leuk
hier, iedereen begint meteen te dansen. Jong, oud, vrouwen en zeker ook alle mannen.
Wanneer iemand naar huis wil, wordt deze door een auto met chauffeur van het zkh. naar
huis gebracht. Dat is wel een prima service. De chauffeur is echter tegelijkertijd ook de D.J.,
maar dat mag de pret niet drukken.
Soms heb je onverwacht wat meer uitgaven, en dan raak je snel door je shillingen heen. Zo
ook wij, en deze week hadden we geen tijd om naar Moshi te gaan, waar een geldautomaat
is. Maar…………er is hier een bank, en wij hebben nog dollars, dus die kunnen we even
omwisselen. Zodra we aankomen zien we een enorme rij, dus dat wordt weer wachten
geblazen. Nu zijn we daar best op ingesteld, dus we sluiten gewoon aan. Eén uur is niks, dus
die tijd is zo voorbij, maar iedere keer als we denken dat we op kunnen schuiven, komt er
gewoon iemand tussen. Dat gaat zo: begroetingen op z’n Tanzaniaans zijn heel uitgebreid,
en iedereen kent elkaar. Je blijft gewoon even babbelen en zo sta je dan bijna vooraan. Dit
gebeurt zo nog al eens een keer. ZUCHT. Het wordt echter door iedereen normaal
gevonden……….dus wachten en wachten. Als we dan eindelijk aan de beurt zijn, blijkt dat we
eerst een formulier in hadden moeten vullen, en dan je raadt het bijna al: WEER achter aan
sluiten. Dat dachten we dus niet. We maken vriendelijk maar duidelijk kenbaar dat we toch
wel heel erg lang hebben moeten wachten, en dan kan het ineens wel, en hebben we binnen
1 minuut ons lang verwachte Tanzaniaanse geld.
We hebben een bezoek gebracht aan het Mkomazi National Park. Dit park is pas sinds ruim
een jaar een National Park, vandaar dat de dieren nog niet zo gewend zijn aan bezoekers.
Toch hebben we veel kunnen zien o.a. giraffen, struisvogels, gazelles, heel veel roofvogels,
hartebeesten, apen en door Masaaivolk gedreven runderen. Ook de natuur is erg prachtig,
en alleen daarom kun je er al uren rondrijden. Maar ook hier geldt weer : de gids en de
chauffeur willen een andere weg terug, voor boodschappen, bezoek e.d., en dat gaat weer
niet in 5 minuten!
Het wordt ook steeds warmer in Tanzania. Het lijkt ook of er steeds meer insecten komen.
De eerste weken hebben we geen DEET of klamboe hoeven gebruiken, maar hier hebben we
maar snel verandering ingebracht.
Net als veel stroomuitval, zitten we nu ook weer geregeld zonder water. Omdat dit de
laatste weken bijna niet is voorgekomen, werden we een beetje laks in het bewaren van
water. Daar ‘plukken we nu de vruchten van’. Niet dus, we hebben nog 1 emmer vol.
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Vanmiddag, toen we van ons werk thuis kwamen, was ineens het kantoor leeggehaald. Dit
i.v.m. het verhuizen naar de nieuwe school van father Bernard. Jippie, voor ons wel heel erg
fijn, want nu hebben we er een supergrote werk/zitkamer bij. We zijn meteen aan het
decoreren gegaan (de ‘geur’bloemen staan prachtig Lieke), en maken er al veel gebruik van.
Het werk op het ziekenhuis gaat traag. Vooral Sjef heeft op Ward 3 heel veel tijd
gespendeerd aan het TOT project, maar het wil maar niet vlotten. De afspraak was dat elke
nieuwe patiënt een nieuw dossier zou krijgen ( het lag allemaal kant en klaar), maar als je
dan ’s morgens op de afd. komt is er niets veranderd. Dan zelf maar weer alles opnieuw
invullen, en overleggen met vpk. We zijn benieuwd of dit in de komende maanden goed blijft
gaan.
Mama Msoffie kwam met het goede nieuws, dat deze of volgende week de Mackintosh
geleverd kunnen worden. Laten we hopen, dat het nu echt zo is.
Voor de werkgroep:
Fabian Bulili is weer even terug geweest. Hij vertelde dat het met de studie erg goed ging. Hij
vertrok nu weer naar Mbeya om het laatste jaar af te maken. Iedereen krijgt heel veel
groeten.
We houden jullie op de hoogte en veel groeten vanuit het warme Same, kwa herini

Sightseeing Pare district
Donderdag 17 januari kunnen we een uurtje langer slapen. We gaan nl. een dagje op stap
met dr. Robert.

Robert is al 3 jaar bezig met een malaria project wat bijna afgelopen is. Vier keer per week
doet hij een ronde langs alle dispenseries en het healthcentre (lees: klein ziekenhuis) in het
Same district. We rijden vandaag via Kisiwani en Gonja naar Ndungu waar het healthcentre
is, en daarna weer terug. Het heeft echter ’s nachts enorm veel geregend, dus wij
verwachtten niet te gaan, vanwege de vele zandwegen, maar het gaat gewoon door.
We vertrekken met 8 personen in een grote 4wheel drive en onze chauffeur heeft er zin in.
In volle vaart gaan we naar Kisiwani. Het worden 70km van ‘door elkaar geschud worden’ ,
slalom rijden, maar wel met een prachtige omgeving. Mooie vergezichten met bergen, leuke
dorpen en dit is ook het gebied van rijstvelden. Vanuit de bergen is hiervoor een speciale
‘waterloop’ gemaakt. De rit duurt zeker 2 uur en na 1 ½ uur zijn we allebei blij dat er even
gestopt wordt bij een dispensery want we hebben eigenlijk spuugzakken nodig. We zaten nl.
achterin, dwars en een beetje opgevouwen. Om een klein voorbeeld te geven: de regen
heeft zoveel kuilen c.q. verzakkingen veroorzaakt dat de bodem van de hoge auto regelmatig
de grond raakt. De 10 minuten rust doen ons goed en we vervolgen de reis. Op het
healthcentre en de dispensery doet dr. Robert zijn werk en worden we door andere collega’s
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rondgeleid. Leuk om te zien hoe iedereen hier trots is op zijn werkomgeving en ook alles wil
laten zien. Op zo’n dag hoor je bijna alleen maar karibuni (welkom).Super.
De terugweg verloopt gelukkig wat rustiger. Er is iets meer plaats gekomen in de auto omdat
er wat mensen in de dorpen achterblijven, dus dat is erg fijn. We eten ergens in een ‘tentje’
langs de weg. Het slimste is, volgens ons, om maar te bestellen wat de anderen ook
bestellen. En dat is waar, want we lunchen lekker: vlees met andazi (’n soort koude oliebol).
Zodra we terugkomen op het ziekenhuis, lopen we beide nog even langs ‘onze’ afdelingen.
We worden tegengehouden door mama Msoffie, en ze vraagt ons mee te gaan naar de
overlegruimte. Daar treft ons een zeer grote verrassing. Twee collega’s zijn al aan het op
maat knippen van de nieuwe mackintosh. Helemaal geweldig. We helpen meteen mee en
binnen een ½ uurtje is het werk geklaard, krijgen alle afdelingen nieuwe mackintosh voor op
elk bed, want er is voldoende. We moeten hierbij wel vermelden dat de prijs meer dan de
helft van ons totale budget is, maar dat mag de pret niet drukken. Deze zeiltjes zijn gewoon
superhard nodig.
Dit houdt wel in, dat we het komend weekend naar Moshi moeten om geld te pinnen.
Aangezien we zaterdags nogal wat afspraken hebben, besluiten we ’s zondags heen en terug
te gaan. Goed om te doen. Het wordt alleen een supersaaie dag. In Moshi regent het de hele
dag. De stad is grijs en grauw, bijna alle winkeltjes zijn dicht, en er is verder niks te beleven.
Zelfs de coffeecorner is gesloten, en op gewone koffie hadden we ons echt verheugd. Als we
terug zijn in Same blijkt dat het hier de hele dag droog is geweest. De telefoontjes daarna uit
Nederland, maken de dag weer goed.
Het zal waarschijnlijk iets langer duren voordat we weer aan onze website werken. Deze
week is nog een dag Ruvu (maasai) gepland. Annegriet wil ons laten zien waar ze een paar
weken heeft gewerkt.
Volgende week willen we naar de kust, om te genieten van een paar vrije dagen. We
verheugen ons op een heel lange Bounty commercial!!!!!!!
Voor de werkgroep:
Wij hebben de laatste notulen gelezen, maar wat de bouwactiviteit voor het mortuarium
betreft: er is nog geen begin gemaakt.
Het gebruik van het nurse care plan begint, iets meer, ‘n vastere vorm te krijgen. Iedereen is
positief aan het meedenken, en doet zijn/haar best. Er is veel ondersteuning nodig, maar
door ook op vrije dagen even binnen te lopen, helpt veel. Ook mama Nzota is een
stimulerende kracht.
Bij de school voor nurses is men niet op de hoogte dat wij er mogen kopiëren. Gelukkig
kunnen we nu op het ziekenhuis (na wat kunst-en vliegwerk) ook goed vooruit.

Geweldig
Geweldig, in een woord geweldig. Onze ‘Ruvu’dag was heel bijzonder. Annegriet en Koos
hebben voor een dag een auto gehuurd. We hebben om 8.00u afgesproken en keurig op tijd
komen ze aanrijden. Het bleek een auto MET chauffeur te zijn. Wat schetst onze verbazing:
Norbert zit achter het stuur. En we weten dat Norberts ‘droge’ humor garant zal staan voor
een leuke dag. Wat achteraf ook duidelijk gebleken is.
Het wordt een prachtige rit richting Ruvu. Na een klein uurtje rijden komen we in Ruvu bij
het health centre, waar Annegriet gewerkt heeft. Het ziet er prima uit, alleen is het jammer
dat er bijna geen patiënten meer verblijven, omdat er momenteel geen dokter aanwezig is.
Over een paar maanden komt hier gelukkig weer verandering in. We ontmoeten Mr. Msafiri,
die als laborant in het centre werkt, en ons naderhand de school en de maasaivlakte zal
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laten zien. (bij deze vast speciale groeten voor Jan M.,
Hans en Marjorie). Bij de school zijn ze druk aan het
bouwen en verschillende lokalen zijn al in gebruik. Het
blijkt een project van Cordaid te zijn. Ook Jan van der
Meulen uit Groningen is hier druk mee bezig. We
worden uitbundig ontvangen, krijgen een uitgebreide
rondleiding, wat te drinken en een bord met bonen uit
de wel zeer grote pan, die voor de lunch van de
kinderen is bedoeld. De smaak is minder, maar een
gegeven paard……………………
Daarna richting boma. Een boma is een
woongemeenschap van de maasai. Het wordt een
prachtige rit. Via veel struikgewas, uitgestrekte droge
vlaktes en prachtige vergezichten met dik-dik en
rennende apen wordt de boma zichtbaar. Kinderen
komen nieuwsgierig op ons afgerend of rennen juist
weg. We mogen heel veel zien, krijgen uitgebreid de
tijd om foto’s en film te maken. Het is zeer
indrukwekkend en haast niet te beschrijven, vandaar

maar wat extra foto’s van de
boma.
Hierna volgt nog een rit naar de
rivier de Ruvu. Heel raar, je rijdt
een hele tijd door kurkdroog
landschap en dan is daar opeens
een prachtige rivier. Het is ook
de grens tussen twee districten,
en toevalligerwijs vaart net een
‘boom’boot met schoolkinderen
naar onze kant. Alweer een

prachtig gezicht.
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Op de terugweg worden we uitgenodigd voor het eten bij Mr. Msafiri thuis. Annegriet heeft
bij deze familie een aantal weken gewoond, dus voor haar is het een heel speciaal afscheid.
Het laatste stuk mag Koos achter het stuur. Hij heeft pas zijn rijbewijs en wil graag oefenen.
Met de aanwijzingen van Norbert verloopt het prima, maar af en toe ook hilarisch. Nu moet
iedereen weten dat Koos 2.10m is en schoenmaat 49 heeft. Daarentegen heeft Norbert een
kleine auto. De aanblik is fantastisch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En dan…………een aantal vrije dagen. We gaan met de bus naar Tanga, een ruim 4 uur
durende rit. Zodra we uitstappen wordt er door de taxichauffeurs bijna gevochten om ons
als klant te hebben. We krijgen het even benauwd, maar uiteindelijk belanden we in een
zeer gammele taxi. De weg is nogal ruw, en ja hoor, we krijgen een lekke band. Meteen een
drukte van belang, want het halve dorp loopt uit om ons te bekijken. Er komt een ‘nieuwe’
band op (een heel erg kale) en we zijn allebei blij dat we zonder 2e lekke band op het
resort(Peponi) aankomen.

Het is hier super, we
moeten wel weer
even wennen aan de
luxere leefstijl, maar
het is heerlijk. We
zwemmen, luieren,
wandelen, snorkelen
en het eten is niet te
versmaden. Het is
een paradijs op
aarde en we moeten
opletten dat we niet
geraakt worden door
vallende kokosnoten.

Zelfs apen en parelhoenders lopen los rond. ’t Is echt genieten geweest.
De terugweg duurt wat langer, want zodra we bijna in Same zijn, krijgt de bus panne. En dan
duurt wachten weer lang. Gelukkig stopt na een tijdje een andere bus, en kunnen wij er nog
net bij.
Het is raar, maar zodra we in Same zijn, voelt het als thuiskomen. Het heeft ondertussen
toch wel een speciaal plekje in ons hart gekregen.

Veel extra uitjes
Een onverwacht uitje. Genes Kateri heeft een speciale route voor ons in petto. De afspraak is
9.30u, wat natuurlijk 10.00u wordt, maar daarna blijkt elders, dat we tot 11.00u moeten
wachten. Het blijkt achteraf echter de moeite waard, want we gaan naar de andere kant van
de berg. We ontmoeten 3 Nederlanders, waaronder Arjan (groeten voor Vincent en Jantine)
van het project See You in Djibouti. (www.syid.org). Het is een zeer interessant project, wat
gaat over het planten van jatropha. De zaden van de boom kan tot olie verwerkt en voor
veel doeleinden gebruikt worden. Men is bezig om de mensen hier te stimuleren om dit
product te telen.
De District Counsel (vergelijk: comm. v.d. koningin) sluit aan en het lijkt een sjieke dag te
worden. Journalisten sluiten aan en als klap op de vuurpijl, media van ITV, een tv zender.
Helaas zijn wij, zoals ons mam zou zeggen, op z’n boerenflötjes gekleed, maar ja, hier
hadden wij niet op gerekend. Sjef zijn jezussneakers en ¾ afritsbroek steken mooi af naast
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het gestreken pak en de glimmende schoenen van de D.C. De route is echter fantastisch en
weer haast niet te beschrijven. Geregeld stappen we uit om e.e.a. te bekijken, lopen dwars
door de bush en genieten maar. Later komen we bij een dorp voor een presentatie, lunch en
vragenuur. De ontvangst is weer te gek: zang en dans, gejuich en gejoel, en de mensen
waren erg geïnteresseerd in het project.
Het wordt wel een lange zit en zijn blij dat we rond 18.00u vertrekken om nog net voor
donker thuis te komen.
Een onverwachte vrije dag werd het maandag j.l. De bisschop gaat naar een bruiloftsfeest in
Kisangara juu. Dat betekent heel hoog de bergen in. Of wij mee willen? Natuurlijk, da’s weer
boffen. Zo hoog zijn we hier nog niet geweest. Weer prachtig dus, maar ook heel erg eng,
zonder vangrail o.i.d. De bisschop is in zijn nopjes en vindt dat hij een zeer goede
mountaindriver is. Hij heeft gelijk.
Op de top staat een prachtige kerk. De bruid en bruidegom (neef van de bisschop) hebben 2
uur op ons staan wachten, want wij waren natuurlijk te laat, maar het wordt (hoe kan het
ook anders) een hele happening. Na de dienst gaat iedereen naar het huis van de familie en
het hele dorp komt mee. Zingen, dansen, klappen, heel veel eten, speciale felicitaties etc.
etc. wij kijken onze ogen uit.
Als we terugkomen in het ziekenhuis na deze paar heerlijke vrije dagen, blijkt dat bijna elke
patiënt een nieuw dossier heeft. Dat is voor ons een flinke opsteker. Er zijn veel rapportages
enkel in het swahili, maar dat maakt niet uit. Er is in ieder geval gerapporteerd, en daar gaat
het om.
We hebben nog een paar leuke dingen kunnen doen van ons laatste gesponsorde geld. M.n.:
- we hebben een flinke stapel schriften gekocht. Samen met de meegenomen balpennen,
potloden en liniaaltjes, gaan wij deze samen met zr. Honorata deze week afgeven bij een
maasai primary school. (voor ons dus nog een leuk uitje in petto)
- het resterende bedrag geven we uit aan lakens. In totaal kunnen we er nog 50 kopen. Het is
de bekende druppel, maar alle beetjes helpen.
Deze week is ook een nieuwe co-ass. begonnen. Samen met haar man, die tandarts is, komt
ze hier ook 4 maanden werken. Fijn, nu wordt de tandartsstoel van Carla nog meer gebruikt.
Dit was het weer voor deze week

Weer een leuke week
Het werken in het ziekenhuis begint voor ons nu zo’n beetje een vast patroon te worden.
Sjef is nog steeds op male ward, maar houdt zich nu hoofdzakelijk bezig met het dossier.
Schrijven, her-schrijven, navragen etc. Annelies is de meeste tijd kwijt met kopiëren en
dossiers maken. Op de afdelingen zelf, hebben ze ons qua werkzaamheden niet zo nodig.
Het is momenteel erg rustig ‘in huis’.
En dan…….weer een bezoek aan de maasai. Dit keer met zr. Honorata naar Ruvu Lesirwai.
Het is een rit van zo’n 1½ uur. Kun je nagaan: in die tijd rijden wij van Tilburg naar
Amsterdam, en hier rijdt je 1 ½ uur en kom je dus niets, maar dan ook helemaal niets tegen.
Alleen maar - momenteel – dor landschap. Maar het is prachtig. Zo weids, en dan alleen
maar natuur. Zr. Honorata stopt in the middle of nowhere bij een grote boom. “Hier is het
jaren geleden voor mij allemaal begonnen”, vertelt ze trots. “Nu gaan we een stukje verder,
en kunnen jullie zien wat er nu voor een prachtige school staat”. Het is idd een heel raar idee
dat er plots een gebouw in zicht komt, vlakbij een boma. Het is even wachten op de
12kinderen, want zij moesten water halen bij de rivier i.v.m. de bouwwerkzaamheden. (de
rivier is niet om de hoek) Ze zijn nl. bezig met een nieuw onderkomen voor de leraren. Zij
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wonen/slapen/bere
iden lessen voor, ’t
is opslagruimte,
fietsenstalling etc.
in een kamer naast
de klas. Met z’n
tweeën hebben ze
dus nul komma nul
privacy. Deze kamer
wordt later een
extra klaslokaal, dat
gezien de
hoeveelheid
kinderen, erg hard
nodig is.
Op deze locatie
krijgen nu ook de
vrouwen buiten les,
op wat bankjes
onder een grote boom. Ze waren allemaal analfabeet en gaan hier met veel plezier naar
school. Ze laten dan ook met trots hun schrijfwerk in hun schriften zien.
De meegebrachte cadeautjes geven is aan de ene kant erg leuk, maar aan de andere kant
geeft het een beetje ‘n vals gevoel van schaamte. Iedereen is zo blij, soms alleen met een
potlood of een schrift, en ze blijven maar bedanken. Moeilijk.
Even later gaan we naar de rivier. Op deze plaats gaat het vee de rivier oversteken om
morgen op de markt in Mgagau verkocht te worden. Deze mensen zijn al sinds vannacht 3
uur op pad (wonen dus nog verder op de vlakte), lopen hierna nog 24 uur. Verkopen hopelijk
wat en dan weer dezelfde route terug. En dit gebeurt elke week! Ondertussen wordt aan de
oever een geit geslacht, en boven een houtvuur gerookt. Verderop zitten nog wat vrouwen
zelf verbouwde groente en fruit te verkopen, met daarnaast een maasaiman die ons zelf
bereidde medicijnen wil verkopen. Hij legt ons ‘met handen en voeten’ uit waar alles voor
dient. We hebben toch maar niets aangeschaft.
Vrijdag zijn we naar Mgagau gegaan, en het is vreemd om deze mensen en het vee in een
andere omgeving te zien. Wel erg leuk om herkend te worden, maar foto’s maken is er hier
niet bij. Daar is de maasaigroep te groot voor, en de meesten zijn er niet van gediend. Dan
maar stiekem, en dit levert mooie scheve plaatjes op.
Vanwege een privébezoek van Ton van Bijsterveldt (secretaris RvB TweeSteden zh), mochten
wij een rondleiding verzorgen in het ziekenhuis. Toch wel erg leuk om te doen, en te laten
zien waar wij nu zo’n 2 maanden mee bezig zijn geweest, en wat onze voorgangers natuurlijk
hebben gedaan. Verder was er veel belangstelling voor de dagelijkse gang van zaken, de
gerenoveerde afdelingen en wat natuurlijk nog op de agenda staat. Dokter Semarundu is
met zo’n bezoek duidelijk in zijn nopjes.
Hebben we nu toch eindelijk een winkeltje in Same gevonden waar ze in ieder geval koud
bier voor thuis verkopen. Beter laat dan nooit, zullen we maar denken. Trouwens ook leuke
mensen die daar werken. De 1e vraag was: waar komen jullie vandaan? Uholanzi natuurlijk.
Stelling: dan kennen jullie vast Hans en Karin! Hoezo bierdrinkers! In ieder geval hele
speciale groeten van Samuel en zijn broer.
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Wat het Swahili betreft Chantal en Margot: het is toch wel heel erg fijn dat we wat van het
Swahili afweten. Zo weet je vaak wel waar de mensen over spreken, en kun je mensen in het
zkh. beter bereiken. Zeker als je goed kunt tellen, is het iets prettiger boodschappen doen,
en bus of taxi gebruiken. En verder……de mensen hier waarderen het echt, als je in hun taal
tegen hun spreekt, en je leert van hen vanzelf weer iets nieuws.
Tijdens ons dagelijks werk horen we echter wel heel veel subiri kidogo (wacht even) en
baadaye (later). Maar met ‘wacht even’ en ‘wat later’, bedoelen ze hier iets anders mee als
in Nederland. Kwa heri
P.S. 1 Roel en Magna, wij zijn superbenieuwd naar ons nieuwe buurmeisje Annabelle. Zodra
we terug zijn, komen we haar zo spoedig mogelijk bewonderen. Alvast proficiat.
P.S.2 Frans: Fabian was even terug in Same, en we hebben dus toch de post door kunnen
geven. Hij is voor de 4e keer vader geworden. Nu weer een zoon:Eduard.
De prijs en maat van de flessen met lucht is nog steeds niet bekend.

Enkele tripjes
Norbert wil ons graag nog ergens mee naar toe nemen. Hij vindt dat we al genoeg
dyspenseries en healthcentre’s hebben gezien, dus hij heeft iets moois in petto.
Vrijdagmiddag ‘after shift’ staat hij om 15.00u voor de deur. Wij rijden naar Kisangara, en
i.p.v. richting bergen rijden we nu tegenovergestelde kant op. Na ca. ½ uurtje rijden
passeren we een speciale dam, die ze gebouwd hebben in de rivier de Ruvu. Het is
overweldigend. Alles is echter erg beveiligd, je mag met de auto niet stoppen en zeker geen
foto’s maken. Hierna rijden we door naar Nyumba ya Mungu, een eenvoudig dorp, waar we

later nog terug zullen
komen. Norbert is hier
blijkbaar zeer goed
bekend, want even later
laat hij ons de prachtigste
plekken zien. Stukken
rivier met alternatieve
visnetten, kleine
krokodillen, zeer veel
prachtige vogels en
moerasgebied (Norbert
heeft glimmend gepoetste
schoenen aan). Er lopen
ezels vrij rond en in de
bomen spotten we apen
en zelfs een visarend. Op
de terugweg gaan we wat

drinken in het dorp. Er is geen terras, stoelen worden bij mensen thuis gehaald. Zo zitten we
even later aan het bier en water omringd door van alles en nog wat. Links van ons is een
man bezig met soep te koken van geitenpoten. Kinderen en maasai-jongens hangen om ons
heen en blijven maar staren. Kippen, schapen, hanen, koeien, varkens en zelfs een stier
lopen gewoon voor ons op straat. Even later komt een maasaiman op zijn fiets op ons af. Hij
draagt een stoere zonnebril, en zodra hij deze afdoet, herkennen wij hem als ‘onze’ local
herbsman van de maasaimarkt. De ontmoeting is allerhartelijkst, en Norbert maakt van de
gelegenheid meteen gebruik om voor zichzelf ‘medicijnen’ te kopen. De kruiden worden
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meteen met cola gemixt. Proost.
Natuurlijk zijn we ook op visite
geweest bij de little sisters. Het zal
waarschijnlijk de laatste keer zijn, dat
er een bezoekje gebracht wordt aan
hun huis op de diocese. Ze gaan nl.
verhuizen. Hun nieuwe onderkomen is
bijna klaar en staat naast het
schoolgebouw van ‘mother Kevin’, ca 5
km buiten Same. Ze zijn daar al druk
bezig met afwerken, en het gaat er
prachtig uitzien. Al onze collega’s zijn
daar in de toekomst natuurlijk van
harte welkom, maar je loopt er dan
alleen niet zo makkelijk meer naar toe.

Ook nog een weekendje naar Arusha geweest. Samen met Judith, die op het lab werkt,
heerlijk geshopt, gewandeld en veel gezien. Zodra je daar bent, voel je je meteen een toerist
en je hebt idd erg veel last van de ‘Arushaflies’. Ook al spreek je redelijk wat Swahili, de
jongens blijven maar ‘aan je plakken’.
Maandagmorgen willen we vroeg de bus terugnemen naar Same. Dinsdag willen we weer
werken, en ook Judith heeft een belangrijke afspraak vanwege de cursus die ze in het lab
gaat geven. Om 9.00u staan we keurig op tijd, zwaar bepakt (natuurlijk te veel inkopen
gedaan), bij het busstation. Het oogt erg rustig, en dat is voor Tanzania erg raar. We worden
gauw door iedereen met onze neus op de feiten gedrukt: president Bush komt via Kili airport
op bezoek in Arusha, dus tot ’s middags 17.00u zal de grote (en enige) weg gesloten blijven
voor alle verkeer!!!!!!!!! Daar staan we dan met ons goede gedrag. Pogingen om evt. met
taxi anders naar Moshi te komen, stranden al snel. Helaas. De rest van de dag wordt het
hangen, koffie/thee drinken, wandelen en internetten. Om 16.30u lukt het eindelijk om met
de bus naar Moshi te gaan, en is er iemand uit Same bereid (tegen een wel zeer hoge prijs)
om ons daar op te halen.

De laatste weken
Waarschijnlijk zal dit een van de laatste berichten worden vanuit Tanzania. Wij hebben het
superleuk gevonden om dit te schrijven, maar zeker zo leuk, waren de reacties van jullie
allemaal. Echt, als je zo ver van huis bent is het heel erg fijn om iets terug te lezen. Hoe klein
het berichtje voor jullie dan ook lijkt, voor ons is het top.
Ons werk op het ziekenhuis is nog steeds boeiend en je komt vaak voor verrassingen te
staan. Even medicijnen halen b.v, duurt rustig ½ uur, en dan nog is er heel veel ‘out of stock’,
en moet er weer een nieuw beleid geschreven worden. Patiënten met beenbreuken moeten
soms dagen wachten voor ze naar O.K. kunnen omdat er maar weinig artsen zijn die kunnen
opereren, en ook diabetes is hier een groot probleem. Er zijn maar weinig verpleegkundigen,
(op ward 3, de mannenafdeling, is er zelfs maar 1) maar degenen die er zijn, doen wat ze
kunnen met weinig middelen, en met veel inzet. Wat ons project betreft moet er, ook als wij
weg zijn, nog erg veel gebeuren. De stimulatie voor de medical attendants blijft het grootste
struikelblok. Wij zijn benieuwd hoe het over een tijdje gaat, want wij missen soms toch wel
ondersteuning van ‘bovenaf’. Superblij zijn zij met onze inzet, maar overlegmomenten zijn
erg schaars.
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Op de diocese hebben we het nog steeds
naar onze zin. Er zitten wel wat
veranderingen aan te komen. Father
Bernard en father Elias gaan verhuizen naar
de nieuwe school, en er zijn nog geen
berichten dat er nieuwe bewoners komen.
Nog steeds is er veel stroomuitval, en last
but not least: al meer dan een maand geen
water. Momenteel worden alle leidingen
blootgelegd, want zelfs in de keuken van de
zusters is er een groot waterprobleem.
Zo weinig als we zr. Honorata de eerste

maanden hebben gezien, zo vaak gaan wij nu met haar op pad. Deze week weer 2 erg leuke
dagen.
Woensdagmiddag, na onze vroege dienst, gaan we naar Kwa Momo, een gehucht in de
bergen richting Dido. Er vindt deze middag een bijeenkomst plaats van vrouwen en enkele
mannen, die gezamenlijk aan een project willen gaan werken. Vooral omdat deze mensen
erg arm zijn, willen ze samen iets gaan ondernemen, waarmee ze later geld mee kunnen
verdienen. Zodra wij aankomen, komen ze al zingend, dansend en muziekmakend naar ons
toe. Dit blijft super.
De bespreking duurt lang, er is veel inbreng van de mensen aldaar, en het is boeiend om te
zien, hoe men hier van niets, iets kan maken. Van palmbomenriet maken ze hier b.v.
prachtige matten en manden. De vrouwen zitten uren gezamenlijk te vlechten, leuk om te
zien. Ondanks dat men hier arm is, krijgen we bij het naar huis gaan, nog een 30 kg aan grote
maïskolven mee. Morgen weer extra maïspap eten!!!!!!!!!
Op zaterdag gaan we samen naar Kilomeni. Ook een dorp in de bergen. Dit is de plaats waar
zr. Honorata vandaan komt en waar haar 95 jarige moeder woont. We hoeven niet meer te
vermelden hoe prachtig deze route is, maar de middag zelf was ook weer fantastisch. Wij
zijn echt geluksvogels dat we dit allemaal mogen meemaken. De hele familie is zowat
aanwezig, broers, zussen, neefjes en nichtjes en het wordt supergezellig. Twee wat oudere
neven geven ons boven op de berg nog een extra rondleiding. We komen op een plek waar
we aan de ene kant Nyumba ya Mungu (waar we vorige week zijn geweest) en aan de
andere kant Kenia in de verte kunnen zien liggen. Wauw!
Hoe geweldig het hier ook is, het zal ook fijn zijn als we weer in ons koude kikkerlandje
terugkomen en iedereen weer in onze armen kunnen sluiten. De dagen gaan nu supersnel,
het weekend gaan we nog naar Hedaru, en dan is het alweer onze laatste week.
P.S. Geen last van de onlusten in Kenia

Laatste bericht uit Tanzania
Vorige week hebben we onze vrije dag benut om eens een ander stukje Same te zien. We
hebben een flinke wandeling gemaakt door het gebied aan de andere kant van de
“snelweg”. Hier ontdekken we een leuke wijk van Same met heel veel pittoreske plaatjes en
mooie vergezichten. Ook het vervallen treinstation ziet er schilderachtig uit. Van gevangenis,
‘kantoren’, kerken, simpele en wat moderne huizen, pakezels, baobabs, spelende kinderen,
kortom genoeg te zien om een hele tijd hier door te brengen.
Aangezien we ook nog zo’n fantastisch weekend hebben gehad, schrijven we toch nog maar
een stukje voor onze website. De reis naar Hedaru verliep voorspoedig, ondanks dat we met
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de daladala zijn
gegaan. Binnen één
uur waren we er en
al snel worden we
door broeder Mozes
opgehaald. Voor de
outsiders: we gaan
naar de ‘brothers of
the good sheppard’.
Salvatore gaat zijn
moeder naar Dar es
Salaam brengen en
ondertussen krijgen
wij een rondleiding.
Er is een grote werkplaats waar kinderen les krijgen, een kerk, vee en een superprachtige
omgeving. We krijgen een mooie rondrit en worden getrakteerd op een superpicknick bij de
Ruvu river. De sfeer is optimaal, rust, je hoort ’t water kabbelen, vogels fluiten en vlakbij
zitten 2 apen kiekeboe te spelen.
In deze omgeving zijn ze ook een nieuwe school en een dispensary aan het bouwen m.b.v.
Canadese en Duitse sponsors. Ze hopen dit zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen,
aangezien er in de buurt veel mensen wonen die geen hulpverlening in de buurt hebben.
Hierna volgt een wandeling door Mabilioni. Dit zijn drie hele kleine, arme, primitieve dorpen.
De broeders doen hier goed werk, en worden met open armen ontvangen.
Bij enkele mensen worden we binnen uitgenodigd en jawel hoor, ook hier krijgen we weer
een cadeau. Sjef is de gelukkige die de kip in ontvangst mag nemen. Ze gaat nogal te keer,
maar de poten worden vastgebonden, en Sjef doet alsof hij niet anders gewend is.
Het is al laat als we afscheid nemen, maar op de terugweg stoppen we nog bij een klein
weeshuis. Hier wonen 12 kinderen, waarvan de helft met HIV is besmet, in een gezellig huis.
De matron is trots en laat ons alles zien. De slaapkamertjes zijn klein, kinderen slapen met
drieën in één bed, er is weinig speelgoed, maar de kinderen zijn erg vrolijk. Natuurlijk krijgen
we ook nog een voorstelling. Geweldig.
Het is al bijna donker als we thuiskomen, ons bed wordt gedekt, een ‘douche’ geregeld,
kortom we worden door de broeders erg in de watten gelegd. We hebben ervan genoten!
Op het ziekenhuis hebben we
ook al een ‘afscheidsdag’ achter
de rug. Aangezien er de laatste
dagen bijna niemand van de
leiding aanwezig is i.v.m. veel
overlegmomenten in Moshi,
volgt ons officiële afscheid pas
donderdag. Daarom hebben we
op maandag van de 16meeste
mensen vast persoonlijk
afscheid genomen. We dachten
in een uurtje klaar te zijn, maar
zoals het meestal hier gaat, het
neemt nogal wat tijd in beslag.
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Het is wel een superleuke dag geworden, en voor we er erg in hebben is het al weer 18.00u.
We hebben nog wat afscheidsdineetjes voor de boeg, dus deze week zal snel voorbij gaan.
Vrijdag is DE dag. Norbert zal ons vroeg ophalen, we willen er een leuke middag van maken
en dan………………richting Nederland. Tutaonana

Weer thuis
Donderdagmiddag hebben wij nog een hele leuke middag gehad in het ziekenhuis. Het
afscheid was gezellig, er is veel gezongen, en de cadeautjes waren zeer Afrikaans. Zodra we
thuis zijn, volgt er ook nog een tropische regenbui als afsluiter.
Vrijdag is nu echt de laatste dag in Tanzania. We genieten nog voor de laatste keer van onze
veranda en de allerlaatste rit naar Kili airport. De terugreis verloopt super. We landen een ½
uur eerder dan gepland, en dan zijn we echt in ons koude kikkerlandje. De verrassing is groot
als we door zoveel lieve mensen worden opgewacht. Heerlijk.
Na een paar uurtjes thuis, is alles weer heel gewoon. Alleen hebben we ontzettend veel last
van de kou. Dat is echt wennen. De verwarming kan niet hoog genoeg, en bedsokken zijn
snel gevonden.
Verder………gaan we nu onze website afsluiten. We hebben met heel veel plezier dit
geschreven, maar vooral ook genoten van jullie reacties. Dus……..voor iedereen die zo met
ons heeft meegeleefd: Superbedankt. Ook voor alle lieve telefoontjes, e-mails, bloemen en
vooral ook de vele welkomthuispost: we genieten er nog steeds van.
Groeten van Sjef en Annelies
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Het SDH door de ogen van een Groningse co-assistent

Mijn keuzecoschap tropengeneeskunde bracht me in Same, Tanzania. Wat een prachtig land:
de cultuur, de tropische temperaturen en landschappen, the Big Five én de Kilimanjaro die
brutaal boven het landschap uitsteekt en je met gemak verleidt de klim naar the roof of
Africa te maken! Mijn werkplek, het Same District Hospital, laat me een heel andere kant van
het land zien. De mogelijkheden zijn beperkt en de mentaliteit is niet altijd te bevatten.

“Continue treatment as above”
Zo wordt de fysiotherapieruimte slechts gebruikt voor de ochtendoverdracht, die op zichzelf
ook al tenenkrommend is. Hoewel de massagebanken heerlijk comfortabel zijn, zit ik op het
puntje van mijn stoel om mij te concentreren op de overdracht, die in onverstaanbaar

Afrikaans-Engels voorgefluisterd
wordt. Medische termen als bloody
pressure, bloody sugar, bloody
group, wardy roundy worden
frequent gebruikt en doen mij
werken aan mijn pokerface.
Op de achtergrond kraaien de hanen
uitbundig en tijdens de overdracht
gaat minstens tien keer een telefoon
af die ongegeneerd wordt
opgenomen. De overdracht wacht
wel even!

De werkhouding van het ziekenhuispersoneel, en dan in het bijzonder van de artsen, medical
officers (MO) alhier, wekt op zijn zachtst gezegd verbazing op. ‘Verantwoordelijkheid dragen
voor je patiënten’ kent men hier (nog) niet, op een enkele arts na die zijn opleiding in Europa
heeft gevolgd. Ward rounds worden óf niet gelopen, óf er wordt dag na dag opgeschreven:
‘seen the patient, continue treatment as above’. En dan maar hopen dat er inderdaad een
gerichte behandeling is gestart bij opname.
Veel patiënten worden gezien door clinical officers, artsen die een driejarige opleiding
hebben genoten.
CliniClowns noemden wij ze,
vanwege hun soms
lachwekkende
beleidsvoering. Elke persoon
met koorts heeft malaria,
een beetje hoesten heet
hier een ernstige
pneumonie en buikpijn
wordt veroorzaakt door een
appendicitis (de meest
slanke, niet ontstoken
appendices worden hier
verwijderd). En: hoe meer
antibiotica, hoe beter!
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Pole pole
Het is bekend dat veel in Afrika, pole pole (kalm aan, zeg maar sloom) gaat. En met de
tropische temperaturen hier, geef ik ze geen ongelijk. Dat er echter zelfs bij spoedgevallen
niet iets meer haast wordt gemaakt, blijft ongelooflijk.

Een ‘goed’ voorbeeld is de
casus van een zwangere
vrouw met een
navelstrengprolaps bij wie
een spoedsectio moet
worden verricht. Op het
moment dat wij aankomen
op het ‘ok-complex’, voelen
we nog pulsaties aan de
geprolabeerde navelstreng
en is de foetale hartactie
goed. Niemand is met de
voorbereidingen bezig. De

anesthesioloog en de ok-assistente dansen door de ok heen, de MO is nog in de kantine voor
een tea break. Voordat de patiënte eindelijk onder narcose is gebracht en alles gereed is
voor sectio, zijn we een uur én een overleden baby verder.

Ondanks alle verschillen en de verbijstering die dat vaak oproept, is een dergelijk coschap
echt een aanrader. Als coassistent kun je veel betekenen voor de patiënten. Al is het maar
omdat we op de afdelingen – voor de verandering – dagelijks ronde doen en de ernstig zieke
patiënten zo eerder worden herkend en behandeld.

Fleur
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VINCENT LANDSHEER en FRANS VAN BOMMEL

Functie: verpleegkundige CCU en anesthesie-medewerker
In Tanzania van: september 2008 tot oktober 2008 (1 maand)
Project: verzorgen transport en installeren van anesthesie- en andere apparatuur

Nieuwsberichten uit het Same District Hospital

In het kader van de samenwerking tussen het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en het Same
District Hospital in Same zijn CCU-verpleegkundige Vincent Landsheer en
anesthesieverpleegkundig Frans van Bommel van 21 september tot 18 oktober 2008 in
Tanzania geweest. De vrouw van Vincent, Jantine, ging ook mee i.v.m. een onderwijsproject.
Voor Vincent en Frans is het doel van deze reis om een anesthesie-machine, monitoren, een
operatielamp, zuigapparatuur en medicatiewagens naar Tanzania te brengen en de mensen
daar te instrueren hoe ze met die apparatuur moeten werken. Verder moesten ze van een
aantal mensen duidelijkheid krijgen over de renovatie en andere projecten.
Hier volgt een samenvatting van de nieuwsbrieven die zij tijdens hun verblijf in Tanzania
opstuurden naar collega’s, familie en bekenden in Nederland.

Week 1
Na een paar dagen van acclimatiseren (wat is het heet hier!) bezochten we dinsdag het
ziekenhuis. Nog veel mensen herkenden ons van onze eerdere bezoek aan Same (voor
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Vincent was dat 5 en voor Frans 3 jaar geleden) en we werden dan ook overal hartelijk
welkom geheten. Het ziekenhuisterrein ziet er erg netjes uit, vinden wij, er is een nieuw
parkeerterrein aangelegd, er is werk gemaakt van de waterafvoer, er staan prullenbakken en
er zijn bouwactiviteiten. Daarentegen viel het ons op dat de gerenoveerde afdelingen er
weliswaar veel beter uit zien dan de niet gerenoveerde gebouwen, maar dat er nu al sprake
is van achterstallig onderhoud.
Donderdag waren we er al vroeg bij om de door Piloten zonder Grenzen vervoerde
apparatuur in het ziekenhuis af te leveren. Dankzij de hulp van techneut Sam en onder
toeziend oog van enkele ok-verpleegkundigen hebben we alles uitgepakt en een begin
gemaakt met de installatie van de nieuwe operatielamp, de monitor en het anesthesie
apparaat. De collega verpleegkundigen reageerden erg enthousiast bij het zien van de
nieuwe apparaten.

Week 2
Dinsdagmorgen hadden we een afspraak met Mr. Iddi van de City Council. Dit was een
beleefdheidsbezoek namens Maria voor Anderen en we moesten ook nog wat zaken m.b.t.
de renovatie van de ziekenhuisgebouwen bespreken. We hebben van deze mensen, en ook
van de medewerkers in het ziekenhuis, foto's gemaakt voor een soort smoelenboek in Same.
Voor ons lijken die Afrikanen toch allemaal een beetje op elkaar en zo kunnen wij en
volgende Tanzania-gangers de gezichten misschien beter uit elkaar houden.

Die morgen was er een
appendectomie bij een 31-jarige
vrouw, dus wij snel naar het
ziekenhuis. Frans heeft de eerste
anesthesie zelf gedaan met
ondersteuning van collega's Fabian
Bulili en Honest Kitera. De
anesthesietoediening met het
nieuwe toestel verliep prima!
's Middags heeft Vincent op het
ziekenhuis de uit Nederland
meegebrachte medicijnkarren
overgedragen aan matron Monica en
hebben we er één op de mannen- en

één op de kinderafdeling gestationeerd. De medicijnkarren zijn veel overzichtelijker en
veiliger dan het teiltje waar nu de medicijnen voor een hele dag in liggen om rondgedeeld te
worden aan de ruim 20 patiënten op een
afdeling.
We kwamen er pas laat achter dat er
woensdag en donderdag een nationale
feestdag was wegens iddi-al-fitr, het
Islamitische suikerfeest. In het ziekenhuis
was er zondagsdienst, het internetcafé was
dicht, kortom: 2 verplichte rustdagen. We
zijn nog bij de Little Sisters of St. Francis en
bij Fabian Bulili en zijn gezin 'op de koffie'
geweest, erg leuk en gezellig.
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Week 3
Terwijl de beurzen over de hele wereld naar een dieptepunt kelderden, stijgen wij tijdens
onze 3e week van ons verblijf in Tanzania juist naar een spectaculair hoogtepunt.

De Mt. Meru is een
vulkanische berg en
ligt in Arusha
National Park. Deze
berg is na de
Kilimanjaro de
tweede berg van
Tanzania. We gaan
in 4 dagen tijd naar
de top van deze
berg wandelen cq
klimmen en
uiteraard ook weer
afdalen naar de
ingang van het park.
Behalve 9 (negen!)

dragers gingen ook nog een gids en zijn assistent mee, een kok en een ranger. De ranger
(met geweer) is verplicht, omdat je door een gebied loopt met 'wilde' dieren.
De eerste etappe start bij Momela Gate op ongeveer 1500 meter en eindigt op 2514 meter
bij Miriakamba Hut. Deze 10 km. lange tocht begon heel geleidelijk met stijgen over grasland
waar o.a. buffels, giraffen en wrattenzwijnen leven. De tweede dag ging naar Saddle Hut op
3570 meter hoogte. Deze wandeling was maar 5 km., maar wel steiler dan de tocht van de
eerste dag. We liepen over smalle paden door een mooie wildernis met bossen en
moerasachtige gedeeltes. Na een korte nachtrust vertrokken we de derde dag om kwart
voor één ’s-nachts naar de top van Mt. Meru op 4562 meter. Dik ingepakt liepen we in het
donker in ganzenpas achter onze ranger en gidsen aan. Behalve een snellere ademhaling
kregen we ook andere lichte symptomen van hoogteziekte, zoals tintelende vingers, af en
toe een lichte hoofdpijn en veel boeren en scheten laten. Het leek wel een Hollandse fanfare
daar op die Tanzaniaanse helling! Door de hoogte, de koude windvlagen en de steile,
vermoeiende klauterpartijen was het AFZIEN. Ieder van ons heeft hierover zijn eigen
ervaringen, maar feit  is dat we de top gehaald hebben!! Bij zonsopkomst was een prachtig
uitzicht boven de wolken richting de Kilimanjaro onze beloning.

Week 4
Woensdagmiddag kwam onze steun en toeverlaat in
Tanzania, Norbert Mchomvu, in zijn busje voorrijden om
samen Margot van Noije op te gaan halen van het
vliegveld. Margot is ICU-verpleegkundige en zal 3
maanden in Same gaan vertoeven. Donderdag en
vrijdag stond in het teken van het voorstellen en
wegwijs maken van Margot en het afscheid nemen van
Vincent en Frans. Allereerst bij onze gastheren, de
bisschop en de priesters van het Diocese van Same;
natuurlijk ook bij de mensen in het ziekenhuis, waar we
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nog net een operatie meepikten. Ook hebben we het dorp helemaal doorkruist: van onze
vaste buurtsuper, de Shikira Shop, via de kleine straatjes waar je continu door de kinderen
nageroepen ('mzungu') en nagelopen wordt, tot het luidruchtige en drukke busstation en de

Padeco Bar. Margot weet nu overal de weg en zal
zich de komende maanden best alleen weten te
redden.

Al met al is onze 'missie' heel succesvol verlopen.
Doordat je het land en zijn gewoontes kent en ook
de juiste mensen in Same, kun je in een relatief
korte tijd veel gerichter en daardoor doelmatiger te
werk gaan.
Wat wij
gezien

hebben aan verbeteringen in het ziekenhuis
m.b.t. de renovatie ten opzichte van 3 jaar
geleden, heeft ons een beetje verrast. In
positieve zin wel te verstaan, want over het
algemeen ziet alles er op het ziekenhuisterrein
heel behoorlijk uit en de mensen zijn er terecht
trots op. Op dit moment wordt er een nieuw
mortuarium gebouwd en voor de nabije
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toekomst staat ook de renovatie van de vrouwenzaal op het programma. Ook wordt er nog
een nieuwe chirurgische zaal gebouwd en een nieuwe wasserij, keuken en kantoren. Zelf
vinden wij dat ook de ingang van het ziekenhuis wel een opknapbeurt kan gebruiken. Voor
een ziekenhuis dat er zo netjes uit gaat zien, hoort ook een ingang met wat meer 'cachet'.
Maar dat is niet aan ons en is alleen maar een hint aan de renovatiecommissie.

Tutaonana, Vincent Landsheer en Frans van Bommel
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MARGOT VAN NOIJE

Functie: verpleegkundige ICU
In Tanzania van: oktober 2008 tot januari 2009 (3 maanden)
Project: nieuwe matrashoezen en medicijnverdeling

Werken in Tanzania
Eindelijk is het dan zover! Na twee jaar wachten omdat er enige voorgangers zijn, mag ik dan
op 15 oktober 2008 vertrekken naar Tanzania. Ik ben goed voorbereid en heb er enorm veel
zin om in Same, Tanzania in het district hospital te werken.

Ik word allereerst door Frans van Bommel en Vincent Landsheer opgevangen en in het
ziekenhuis wegwijs gemaakt. Het
maakt meteen indruk op me. De
afdelingen zijn met elkaar
verbonden door middel van
laantjes en je moet dus buitenom
naar een andere afdeling.
Bovendien is het heuvelachtig en
moet je vaak omhoog lopen. Dit is
erg onhandig als je vanaf
‘maternity’ met een patiënt naar
de OK moet. Op een brancard en
vaak met familie duw je de patiënt
omhoog naar de OK voor een
sectio.
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Ik word erg
gastvrij
ontvangen door
de verpleeg-
kundigen daar.
Het werk is
echter totaal
anders en
daardoor erg
wennen. Na een
aantal weken
besluit ik samen
met de hoofden van de afdeling om de distributie van medicatie te gaan verbeteren. Ook
valt me op dat de matrashoezen erg slecht zijn. Deze zijn poreus en er kan allerlei viezigheid
in het matras lopen. Van het geld dat ik van te voren heb ingezameld besluit ik voor twee
afdelingen nieuwe hoezen te laten maken.

Er wordt hard gewerkt om de medicatie die voorgeschreven is goed uit te delen. Helaas
wordt niet gerapporteerd wat er wordt uitgedeeld. Het is niet duidelijk wie welke medicatie
heeft gekregen. Er wordt niet consequent gerapporteerd terwijl er een mooie lijst is
gemaakt. Ook wordt er niet veel gekopieerd, zodat er een tekort aan lijsten is. Een aantal
verpleegkundigen voelt zich verantwoordelijk en zij lijken het goed op te pakken. Jammer
dat zij maar met een klein aantal zijn.

Het maken van de hoezen duurt even maar op het
laatste moment zijn ze af en worden de matrassen van
‘maternity’ en ‘female ward’ (vrouwenafdeling)
opgeknapt. Zowel de verpleegkundigen als de patiënten
zijn er erg blij mee.
Het werk blijft me verbazen. De overdracht is ‘s
ochtends vroeg en terwijl er overgedragen wordt, zijn
de boeren buiten met tractors bezig en kun je amper
verstaan wat er gezegd wordt. Ik moet er vaak om
lachen. Ook de renovatie die ik gezien heb gaat niet
zoals wij gewend zijn. De afdeling ligt vol patiënten en
de bedden worden opzij gezet om te kunnen hakken en
breken. Een hoop stof waartussen de patiënten liggen.
Niemand die er raar van op kijkt, alles kan.

Het is een erg leuk avontuur om in Tanzania te leven en te werken. Als ‘mzungu’ voel ik me
daar al snel thuis. De omgeving waar ik werk is prachtig. Als ik naar mijn werk loop, zie ik de
bergen. Ook de kinderen zijn enthousiast en roepen me dagelijks na. Ik word af en toe door
collega’s uitgenodigd om te komen eten. Leuk om te zien hoe het er thuis aan toe gaat. De
lekkernijen die ik voor hen meeneem worden erg gewaardeerd. Ook het mee-eten bij de
bisschop en de fathers is een apart dagelijks ritueel (foto).
De tijd vliegt om en al snel is het tijd om naar huis terug te keren.
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Margot van Noije
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Werkbezoek aan het SDH (Loeks van der Veen en Jan Molkenboer)

Werkbezoek aan Same
In de week van 5 oktober brachten Jan Molkenboer, voormalig longarts in ons ziekenhuis en
Loeks van der Veen, Raad van Bestuur en voorzitter van de Stichting Maria voor anderen een
werkbezoek aan Same. Beiden maakten deel uit van een elfkoppige delegatie aangevoerd
door Ruud & Ronny Vreeman die door het gemeentebestuur van Same waren uitgenodigd.

Loeks van der Veen:
De Gemeente Tilburg heeft een stedenband met Same en een meerjarig project lopen om de
bestuurlijke organisatie van de stad en het district Same te verbeteren. De Werkgroep
Tanzania Tilburg geeft daarnaast de stedenband inhoudelijk vorm door tal van projecten op
te zetten en te financieren in het district Same. Het moge bekend zijn dat het TweeSteden
ziekenhuis sinds 1996 het Districts Hospital ondersteunt met geld en goederen. Voorts
vinden regelmatig uitwisselingen plaats van verpleegkundigen, OK-medewerkers en
specialisten. Een belangrijke activiteit is ook het renoveren van de ziekenhuisgebouwen die
in een paviljoenstructuur op een licht hellende heuvel liggen.

Zelf heb ik in mei 2003 een kort bliksembezoek aan het ziekenhuis in Same gebracht om de
projecten van dat moment door te spreken. Goed te zien dat deze al weer enkele jaren in
gebruik zijn en enorm druk bezet zijn. De modernisering van het ziekenhuis dringt door in de
regio en dat zorgt voor een grotere toestroom. Directe aanleiding om de Tilburgse delegatie
te vergezellen was het feit dat we een drietal projecten Natuurlijk mocht een bezoek aan de
nieuwe, door ons gefinancierde en ingerichte, OK niet ontbreken. Eerst hebben we tijdens
een officiele ontvangst een gedenkplaat onthuld welke getuigt van onze samenwerking.
Verder brachten we de nodige lakens mee en een echte microscoop. Ook Willem van
Dooren, voormalig tandarts in Tilburg, die ons vergezelde had een koffer en tas vol goederen
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en gereedschap. Daarnaast ook mooi voorlichtingsmateriaal in het Engels en Swahili om aan
tandzorg te doen.

De burgemeester en zijn vrouw en alle overige delegatieleden waren onder de indruk van de
vorderingen, zoals ook wij onder de indruk waren van de zichtbare resultaten van de water-
en irrigatieprojecten van de gemeentelijke werkgroep. Ook hebben we gezien hoe de
vrouwenprojecten en het bouwen van klaslokalen meewerkt aan het bevorderen van de
gemeenschapszin en het kleinschalig ondernemen. Resultaten waar Tilburg trots op kan zijn.
Ook wij als TweeSteden ziekenhuis kunnen met grote tevredenheid de ontwikkelingen in het
op de rit hadden staan, maar al ruim een jaar geen voortgang zagen. De
verantwoordelijkheid hebben we hiervoor sinds 2007 bij het District belegd om aan te
sluiten bij de activiteiten die de Gemeente Tilburg onderneemt om de organisatie te
verbeteren.

Gelukkig konden ter plekke zaken worden gedaan. Tijdens de besprekingen bleek dat twee
van de drie projecten opdrachtgereed waren. De contracten zijn ondertekend en de
werkzaamheden vangen binnen enkele weken aan. Met eigen ogen hebben we kunnen zien
dat de ‘vrouwenafdeling’ aan renovatie toe is en hoe mooi het kan worden zagen we op de
‘mannenafdeling’ waar oude Tilburgse bedden en een medicijnkar een moderne aanblik
gaven in een frisse omgeving. Nog wel altijd ‘op zaal’ met zo’n 16-20 bedden (men is flexibel
in het plaatsen en niet afhankelijk van allerlei stopcontacten of zuurstofpunten). We zagen
dat het fijn is dat ook de wasserij nieuwbouw krijgt. Het mortuarium, dat door het District
zelf is gefinancierd, is inmiddels ook gereed, maar nog niet in gebruik. De koeling moet nog
komen. Daarom is het oude mortuarium nog in gebruik waar men koelt met open ramen
(deze foto publiceren we maar niet).
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Natuurlijk mocht een bezoek aan
de nieuwe, door ons gefinancierde
en ingerichte, OK niet ontbreken.
Eerst hebben we tijdens een
officiële ontvangst een gedenkplaat
onthuld welke getuigt van onze
samenwerking. Verder brachten we
de nodige lakens mee en een echte
microscoop. Ook Willem van
Dooren, voormalig tandarts in
Tilburg, die ons vergezelde had een
koffer en tas vol goederen en
gereedschap. Daarnaast ook mooi
voorlichtingsmateriaal in het Engels
en Swahili om aan tandzorg te doen.

De burgemeester en zijn vrouw en alle overige delegatieleden waren onder de indruk van de
vorderingen, zoals ook wij onder de indruk waren van de zichtbare resultaten van de water-
en irrigatieprojecten van de gemeentelijke werkgroep. Ook hebben we gezien hoe de
vrouwenprojecten en het bouwen van klaslokalen meewerkt aan het bevorderen van de
gemeenschapszin en het kleinschalig ondernemen. Resultaten waar Tilburg trots op kan zijn.
Ook wij als TweeSteden ziekenhuis kunnen met grote tevredenheid de ontwikkelingen in het
Districts Hospital gadeslaan en weten dat verdere inzet hiervoor lonend is.

Loeks van der Veen
Stichting Maria voor Anderen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Molkenboer:
Samen met Loeks van der Veen en tandarts Willem van Dooren vormden wij de afvaardiging
van de Stichting Maria voor Anderen (MvA) van het TweeSteden ziekenhuis in de Tilburgse

delegatie die op ma. 5 oct. naar Same vertrok.
Al jaren wordt met steun van MvA het Same hospital in fasen
gerenoveerd. Nadat drie jaar geleden de polikliniek en operatiekamers
feestelijk waren heropend, stonden de bouwactiviteiten daarna op een
laag pitje. De bouwtekeningen, de  begrotingen  en het geld lagen  klaar,
maar er gebeurde niets.

Het doel van onze komst was de voortzetting van het renovatieproject vlot te trekken.
De vrouwenzaal, die in erbarmelijke staat verkeert, staat als eerste op de lijst. Later volgt
volgens plan de chirurgische afd. en verplaatsing van de keuken en de wasserij.

Vergadering
Op do. 8 oct. vond de plenaire vergadering plaats, waarbij het ziekenhuismanagement, de
council (gemeente), de architect en de MvA-afvaardiging aanwezig waren. Nadat iedereen
zich voorgesteld had,  bij iedere vergadering in Same hetzelfde ritueel, volgde:
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Agendapunt 1 de renovatie.
De prijs van de aanbesteding viel binnen de begroting, de aannemer kon direct beginnen.
Loeks belde dezelfde dag om het geld voor de eerste termijn direct over te maken. Twee
dagen later was de vrouwenzaal ontruimd en kon de renovatie beginnen. Waar we meer dan
een jaar op gewacht hadden was in twee dagen gerealiseerd!

Agendapunt 2: onderhoud gebouwen.
Ziekenhuis management en council zijn verantwoordelijk voor regelmatig onderhoud. Aan
de onderzijde van de OPD (polikliniek) bladdert isolatiefolie af en wappert het in de wind.
Afgesproken wordt dit te verwijderen en afhankelijk van de behoefte, (hoe warm wordt het
onder het dak) te kijken naar een
andere oplossing.

Agendapunt 3: communicatie
Het spreekt vanzelf dat toegang
tot e-mail en internet ook voor het
S.D.H. van groot belang is. Michel
Blezer (van de gemeente Tilburg)
zal in dit nr. hier meer over
vertellen

Agendapunt 4: nieuwe projecten.
-De council gaat zelf een nieuw
maternity home bouwen waar zwangeren vlak voor de bevalling een onderkomen hebben.
-Het laboratorium moet worden uitgebreid.
-Er zijn plannen voor een afdeling neonatologie: opvang van te vroeg geboren baby's,
tweelingen etc. Dit vereist naast een gebouw en extra instrumentarium ook een speciale
opleiding voor verpleegkundigen. Kinderarts Dr. Bas Voorbrood en Dr. Sango van Same
Hospital zullen e.e.a. begeleiden
-Verdere wensen zijn een nieuw administratie kantoor en verbetering van de
watervoorziening.
Dus plannen genoeg! Wij waren zeer tevreden over het verloop van de vergadering. Prima
sfeer en goede besluitvorming.

Rondgang door het ziekenhuis
Om het belang van een goede en
langdurige samenwerking te
onderstrepen en om de nieuwe start
van de werkzaamheden te
onderstrepen mochten Loeks en ik
een plaquette onthullen.
Daarna werden de geschenken die wij
hadden meegebracht, uitgepakt:
lakens, een microscoop en heel veel
spullen voor de tandarts, waaronder
een prachtige flap-over met instructie
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materiaal voor de
scholen.
Vervolgens rondgang
langs de verschillende
afdelingen, waarbij ik
voor het eerst in de
couveuse een klein
baby’tje heel
tevreden zag slapen.
Tot voor kort durfde
de verpleging het niet
aan, bang van het
apparaat: It will cook
the baby!
Na goede instructie
van Dr, Sango hebben

ze nu vertrouwen in de moderne techniek.
Daarna bewonderden we het nieuwe mortuarium dat door de Council zelf is gefinancierd.

Na in het weekend genoten te hebben van een bezoek aan Tarangire National park ben ik de
week daarop verschillende keren aanwezig geweest bij het ochtend rapport in het
ziekenhuis. Ik was onder de indruk van het niveau van de discussies, de prettige sfeer en
discipline.
Het gaat goed met Same Hospital, er wordt met plezier gewerkt het ziet er overal netjes uit.

De patiëntenstroom neemt toe. Ook de
contacten tussen de twee ziekenhuizen
worden geïntensiveerd:
In november bezoeken vier
verpleegkundigen van ons ziekenhuis
met partners Same en
in maart komen twee verpleegkundigen
vanuit Same voor drie weken naar
Tilburg.
In  oktober gaat Dimphey Menssen drie
maanden helpen in het Same District
Hospital.

Met veel plezier en tevreden kijk ik op dit bezoek terug.
Jan Molkenboer
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BAS VOORBROOD
Kinderarts in het Same District Hospital

Ik ben algemeen kinderarts sedert 1982, ik heb
17 jaar gepraktiseerd in wat inmiddels
Ziekenhuis Gelderse Vallei heet en 9 jaar in het
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk . In 2008 heb
ik de Nederlandse Tropen Cursus in Amsterdam
gevolgd teneinde met meer verstand van
tropische ziekten maar vooral met meer
verstand van de organisatie van
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden mijn
werkterrein te verleggen naar dit soort landen.
Op verzoek van Jan Molkenboer heb ik in 2009
mijn eerste bezoek gebracht aan het ziekenhuis
van Same om een beeld te vormen van de
kwaliteit en de beperkingen van de zorg voor
zieke kinderen aldaar. Inmiddels ben ik drie
keer terug geweest voor periodes van een week
of drie en ben ik geen vreemde meer voor de
lokale collega’s waardoor het uitwisselen van
ideeën en wensen nu een stuk makkelijker
verloopt dan in het begin.

De taak die ik mijzelf heb gesteld, is het geven van onderwijs zowel aan artsen als aan
verpleegkundigen. Ik vermijd zoveel mogelijk om daar als kinderarts daadwerkelijk te
praktiseren omdat daar niemand wijzer van wordt. Ik loop mee met de lokale kinderarts
wanneer hij zijn ronde maakt op de kinderafdeling. Om beurten doen wij aan bedside
teaching ten behoeve van de leerlingverpleegkundigen en (Nederlandse) coassistenten.
Daarnaast is momenteel het speerpunt in het onderwijs de juiste opvang en zo nodig
reanimatie van de pasgeborene. Hierbij konden wij gebruik maken van apparatuur en
materialen, die recent  geschonken zijn door het TSZ. Deze reanimatie training wordt,  nu ik
weer in Nederland ben, in Same voortgezet door verpleegkundigen van het TweeSteden
Ziekenhuis.

Hieronder een aantal passages over de kinderafdeling uit het dagboek van Bas:

2009
We wachten op de dokter die de visite maakt vandaag, Dr. Balthazari Kimbi. Hij is een
dertiger met scherpe gelaatstrekken, kleiner dan ik en draagt geen witte jas, dus ik ook niet.
Hij volgt in zijn diagnostiek en behandeling het raamwerk van de IMCI (Integrated
Management of Chilhood Illness )van de WHO. En heeft daarnaast oog voor mogelijke
andere diagnoses. Hij geeft soms uitleg van wat hij met de moeders besproken heeft en
blijkt ook adviezen te geven over hygiëne in de thuissituatie.
Er liggen ongeveer twintig kinderen, vooral braken en diarree, pneumonie, een enkele
malaria (dat in Same niet veel voor zou komen) en twee kinderen met brandwonden.
Er is een 18 jarig meisje dat appendectomie heeft ondergaan de dag tevoren en een meisje
met een bolle buik en licht oedemateus gelaat, waar gedacht wordt aan nefrotisch
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syndroom maar waarbij geen onderzoek
naar albuminurie is aangevraagd. Tot slot
een meisje met oppervlakkige vervelling van
hals, thorax en in mindere mate de
extremiteiten. Zij heeft thuis koorts gehad
en keelpijn en gewrichtsklachten. De
diagnose is  mazelen maar ik vind de
anamnese niet verdacht hiervoor. Eerder
voor roodvonk.In de status heel weinig
informatie zowel over anamnese als
lichamelijk onderzoek en geen laboratorium
onderzoek.
In de loop van de ochtend komen er twee
nieuwe kinderen bij:
Meisje van 18 maanden, Masaai. Ziek,
verminderd bewustzijn, thuis convulsies
gezien. Werkdiagnose is malaria en

pneumonie. Medicatie is al afgesproken op poli, maar men is uitgegaan van een gewicht van
7 kg, wat m.i. niet kan kloppen. Ik weeg haar in de armen van moeder zelf en het gewicht is
12,6 kg. Dat scheelt aanzienlijk in de dosering van kinine en antibiotca (genta en ampi). Aan
het eind van de ochtend vertoont ze trekkingen in de armen en benen. De ademhaling is
diep en rochelend met kreunend expirium. Plotseling begint de moeder te kermen. Dr.
Kisanga zegt dat het kind een “collapse” heeft en durft de diazepam niet te geven. Als het
kind zou overlijden na toediening van de diazepam, dan verwacht ze problemen met de
ouders. Ze laat hydrocortison 50 mg toedienen en duwt intussen zachtjes, ritmisch op de
borstkast van het kind (dat normale hartactie heeft). Er komt meer familie of vrienden
binnen en een vrouw werpt zich bij binnenkomst op de vloer waar zij schreeuwt en spartelt
uit wanhoop. Ik zie geen duidelijke verandering behoudens de rochelende ademhaling. De
rust lijkt weergekeerd en de diazepam wordt alsnog toegediend, want de trekkingen zijn er
weer. Daarna is de ademhaling weer als bij opname en de trekkingen zijn verdwenen.
Intussen heb ik tot driemaal toe geadviseerd om het
bloedsuikergehalte te controleren wat Dr. Kisanga een
goed idee vindt, maar ik zie niks gebeuren. De kinine
wordt wel toegediend in 5% glucose, maar is dat wel
voldoende voor haar?
Het tweede kind is een jongetje van 1 jaar. Klacht is
braken, niet op de benen kunnen staan en hoofd in de
nek. Het kind is inderdaad duidelijk meningeaal
geprikkeld. Ik doe zelf de lumbaalpunctie: troebele liquor
met verhoogde druk. Er waren geen LP naalden, dus
injectienaald gebruikt. Chloramphenicol en ampicilline
afgesproken, maar het duurt nog wel een uur voordat hij
naaldje en medicatie krijgt. Zuster Monica en haar collega,
moeten geregeld naar een ander paviljoen lopen om
spullen te halen, zoals een ontsmettingsmiddel voor de LP
en zoeken naar de lumbaalnaalden die er niet zijn. Kost
allemaal veel tijd en is voor de verpleging zeer
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vermoeiend. Intussen komen andere kinderen, die opgenomen liggen, in gezelschap van hun
ouder(s) de ruimte binnen voor hun medicatie, waardoor het wel heel druk en
onoverzichtelijk wordt.
Rond 1400 uur is Dr. Kisanga vertrokken naar de poli en besluit ik ook te vertrekken want ik
heb hier niets meer te doen. Ben benieuwd wie er morgen visite komt lopen. Ik hoop dat het
meisje het redt.

Op weg naar buiten nog even binnengestapt op het laboratorium om te informeren naar hun
mogelijkheden. Ze hebben albustix urinestrips. Kwantitatief albumine in urine is niet
mogelijk, ook niet in bloed. In liquor wordt geen glucose en geen eiwit bepaald (wel cellen,
gram- en zuurvaste staven)
-
In het ziekenhuis tref ik geen verpleging aan op de kinderafdeling. Het jongetje met de
hersenvliesontsteking is een stuk minder pijnlijk en zijn moeder zegt dat het goed gaat en
aan haar gezicht te zien meent ze het.
-
Om 6.00 uur opgestaan om op tijd voor het ochtend rapport te zijn, dat  ergens tussen 07.30
en 07.50 begint. Vooraf ontbijten lukt net, want het restaurant van het Elephant Motel gaat
om 7 uur open en het is wel 20 minuten lopen.
Ik ontmoet nu voor het eerst Dr. Sango, de plaatsvervanger van Dr. Semarundu, die nu met
vakantie is. Hij is een jonge man, die de bijeenkomst goed leidt en zinnige en kritische vragen
stelt n.a.v. het rapport van de artsen (clinical officers = een soort HBO arts) die het
weekeinde dienst hebben gedaan, zonder ze in hun hemd te zetten. De bijeenkomst wordt
bezocht door de artsen, de hoofdverpleegkundigen en de apotheker, maar ook door het
hoofd van de medische administratie (het archief waar de statussen worden bewaard) en
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een schoonmaakster. Zoals dit ook in Mtinko gebeurde wordt iedereen uitgenodigd om
commentaar te leveren en tenslotte wordt eenieder uitgenodigd om andere zaken aan de
orde te stellen die aandacht behoeven. Opmerkelijk dat men elkaar nooit in de rede valt.
Persoon in kwestie kan helemaal uit spreken en dan wordt er pas door een ander op
gereageerd na het woord te hebben gekregen van de voorzitter.
Ik heb helaas moeite om de verslagen over de patiënten te verstaan want ik ben een beetje
doof, de arts praat zachtjes, het Engels klinkt toch anders dan ik gewend ben en de geluiden
van kippen en haan die rondom het gebouw lopen storen. Als Sango mij vraagt om
commentaar te leveren op de gang van zaken rond het overlijden van een prematuur moet
ik dus vragen om het verhaal te herhalen.
-
Visite gelopen met Dr. Urassa, de vaste arts van de kinderafdeling waar overigens nu al
tweemaal vrouwen van boven de 80 opgenomen waren i.v.m. plaatsgebrek elders. Deze
volwassenen worden dan ook behandeld door de “kinderarts”. Vriendelijke oudjes, die het
zo te zien niet erg vonden om tussen de kinderen met hun moeders te liggen.
Het is te merken dat Urassa hier thuis hoort. De visite gaat in hoog tempo en hij kent de
kinderdoseringen. Na de visite nemen we door wat er zo al ontbreekt aan materiaal op de
afdeling en ik wijs hem er op dat sommige zaken zoals beademingsmaskers en -
ballonnen onoverzichtelijk zijn weggeborgen in diverse kasten en kastjes. Daarnaast
ontbreekt er werkelijk veel. Even later is hij verdwenen en zuster Monica kan mij niet
vertellen waarheen.
-
Tot mijn stomme verbazing blijkt er nu al twee weken
geleden een prematuur van 1250 gram te zijn
opgenomen, zelfs gisteren na mijn praatje werd daar niet
over gerept. Het kind ligt op de kraamafdeling en heeft
kort na beëindiging van een antibioticakuur nu 40 graden
koorts. Samen met Sango ga ik naar het kind kijken. Het
ziet er helemaal niet ziek uit en in de couveuse is het
extreem warm. Ik zet de verwarming een tijdje uit en
een uur later is de temperatuur van het kind 37 graden
en dit is de rest van de dag zo gebleven. We besluiten
hem hier te houden en niet te verwijzen naar het grote
KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Center) in Moshi. -
Ik hoor steeds meer kritische geluiden van Dr. Sango bij
het ochtend rapport. Blijkbaar worden de echte
probleem-patiënten vaak verzwegen, ofwel uit angst het
niet goed gedaan te hebben danwel omdat ze domweg niet onderkend zijn. De verslagen
van de Clinical Officers’s berusten vaak op mondelinge mededelingen van de
verpleegkundigen. De betreffende patiënt is dan helemaal niet gezien/onderzocht of over
nagedacht door de CO. Dit komt overeen met mijn ervaringen op de kinderafdeling; tijdens
de zaalvisite vind  ik geregeld ernstig zieke kinderen, die in de loop van de avond of nacht
zijn opgenomen en niet vermeld zijn bij het rapport. Deels is dit het gevolg van het
ontbreken van een patiëntenoverdracht aan het eind van de dag aan de dienstdoende. Dit is
dan weer een logisch gevolg van het feit dat de zaalarts per dag kan wisselen, in de loop van
de dag zomaar verdwenen kan zijn en niet meer terugkomt of de gehele dag verstek laat
gaan.
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Het ochtendrapport duurt niet lang maar wordt gevolgd door de introductie van een
concept protocol voor de omgang met en behandeling van psychisch gestoorde en verwarde
patiënten. Dit naar aanleiding van een man die eerder in de week met herhaalde
ontsnappingspogingen het ziekenhuis gedurende de gehele nacht in rep en roer bracht. Zijn
verwarring was het gevolg van een bij Aids voorkomende vorm van hersenvliesontsteking.
Hierop volgde mijn toespraak, waarin ik lof heb toegezwaaid wie lof toekwam maar ook
menselijk falen aan de orde heb gesteld. Dit zou mij in het Nederlands makkelijker zijn
afgegaan dan in het Engels maar de strekking was er zeker niet minder duidelijk door, in
tegendeel.

2010
Om 7.30 uur ben ik op het ochtendrapport waar ik omhelsd wordt door Dr. Sango, die blij is
met mijn komst en direct refereert aan het kind in de te warme couveuse, waar het verder
goed mee is gegaan. Hij stelt mij voor aan de twee coassistenten, die hier nu in hun tweede
week zijn, Marianne en Eefje. Vandaag zijn er weinig artsen en ik bied aan de kinderafdeling
onder mijn hoede te nemen. De kinderafdeling is maar voor de helft gevuld. Allemaal
luchtweginfecties, braken  en  diarree al dan niet met uitdroging en een enkele
ondervoeding . ’s Nachts is er een jongetje van 4 jaar opgenomen met een tumor in de buik.
Die gaat in de loop van de ochtend naar KCMC in Moshi.
Er is een nieuwe verpleegkundige, Mwalali afkomstig van het eiland Mafia en door de
overheid hier geplaatst. Ze is enthousiast en leergierig; een aanwinst. Haar voorgangster
Monica, die ik later tegenkom werkt nu op de VCT poli (Voluntary Counciling and Treatment;
m.b.t. HIV )
Visite gelopen met een andere verpleegkundige. Co gewezen op een rapport uit 2008 over
de kindergeneeskunde in dit ziekenhuis, dat goed inzicht geeft in de meest voorkomende
ziekten, de werkwijze en de tekortkomingen. Toen naar de Maternity Ward waar ik foto’s

heb gemaakt en doorgedrongen ben tot de
verloskamer. De vrouw, die daar ligt gaat al
snel richting OK voor een sectio. Het is de
tweede sectio van de dag en wordt gedaan
door Dr. Sango, die hier dus ook al de hele
ochtend aan het werk is.
Komende week ga ik naar KCMC
(Kilimanjaro Christian Medical Centre, een
groot universitair opleidingsziekenhuis, dat
sinds decennia nauwe contacten
onderhoudt met de afdeling Interne- en
Kindergeneeskunde van het  St. Radboud

ziekenhuis Nijmegen, om te zien hoe daar de neonatologie georganiseerd is en of zij ook
stages kunnen verzorgen voor verpleegkundigen uit Same.
-

Visite op de kinderafdeling. Het is grote schoonmaak dag. Vooral de leerling
verpleegkundigen zijn aan het werk gezet. Bedden, horren, nachtkastjes met veel water en
lawaai
-
Alle doctoren zijn op ochtend rapport onder leiding van geneesheer-directeur dr.
Semarundu, die een pleidooi houdt voor het verbeteren van de kwaliteit. In het weekend is
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een stuitbevalling mislukt en het kind overleden. Dit is ook aanleiding tot de discussie over
een zwangere die bijna in partu is met een kind in onvolkomen stuit (en een heel dikke buik).
Het wordt een sectio en er blijkt (waar rekening mee werd gehouden door Dr. Sango) sprake
te zijn van een tweeling zwangerschap. De jongens hebben een goede start.
Hierna tijd doorgebracht op de kraamafdeling. Couveuse getest, die kapot zou zijn maar het
niet is. Let op de stand van de keuzeschakelaar voor luchttemperatuur en
lichaamstemperatuur (probe). Hij stond op probe en er is geen probe. Daarom gaat na enige
tijd het alarm. Overigens is de temperatuur in de couveuse al 28.6 Celsius zonder
verwarming. Visite op kraam en toegekeken bij het Echo onderzoek van zwangeren door
Sango en de röntgenlaborant. Bepaling van termijn aan de hand van Bi-parietale afstand en
femurlengte.
Ik hoor dat “gele baby’s” buiten in de zon worden gelegd (niet op het heetst van de dag).
Kinderafdeling aan Urassa gelaten. Wel even gekeken. Het is er rustig en er wordt nog altijd
extra schoon gemaakt.
-

Het langst blijven wij
stilstaan bij de zuigeling op
het eerste bed dat nu reeds
de tweede ernstige
longontsteking in de eerste
twee maanden van har leven
doormaakte. Sinds gisteren
is bekend dat het kind HIV
positief is net als moeder.
Dit was kennelijk niet
bekend vóór of bij de
geboorte. De koorts
reageerde niet op kinine,
ampicilline, genta en
ceftriaxon. Het zal dus wel
een Pneumocystis Carinii
Pneumonie zijn en vandaag

is Co-trimoxazol gestart. Pas om 13.00 uur zijn we klaar en na een kleine versnapering in de
kantine geef ik om 14.00 uur  reanimatieles aan een groep leerlingverpleegkundigen plus Zr.
Agnes in een lokaal van de school.
-
De grote schoonmaak door de leerlingen (morgen doen ze eindexamen) is vandaag wel
klaar. De betekent dat de voorraadkast er keurig geordend uit ziet, instructieposters worden
weer op de schoongemaakte muren bevestigd en hagelwitte, gewassen muskietennetten
worden teruggehangen en dragen in grote mate bij tot een prettig aanblik van de afdeling.
-
Dr. Raimos Olomi, hoogleraar kindergeneeskunde in het KCMC haalt mij op bij de receptie.
Na een inleidend gesprek op zijn werkkamer (tekort aan apparatuur en mankracht) laat hij
mij de afdeling neonatologie zien. Dat is schrikken; er liggen hier 100 zuigelingen waar plaats
is voor 50. De bedjes (houten kistjes, verwarmd door twee electrische peertjes onder de
bodem) staan met een tussenruimte van 10 cm. In plaats van de 50cm, die bedacht was als
een veilige afstand ter voorkoming van besmetting via de lucht door het buurkind. Wat mij
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vooral tegenvalt is dat hier niet beademd kan worden, zelfs geen CPAP kan worden
toegepast. Er zijn ook geen monitoren of zuurstofsaturatiemeters.
Kortom deze afdeling heeft qua behandelingsmogelijkheden in feite niets meer te bieden
dan bijvoorbeeld Same. Transporteren van prematuren van Same naar KCMC heeft dus
weinig (de verpleging zal wel beter zijn) zin en weegt niet op tegen de risico’s van het
transport.
Conclusie: onderwijs en materialen voor Same ziekenhuis is de weg die bewandeld moet
worden.
Na bezoek aan het door mij op 24 februari ingestuurde jongetje, waar zojuist de diagnose
nefroblastoom gesteld is middels echo neem ik afscheid van Dr. Olomi en word ik door een
leerlingverpleegkundige naar de school voor verpleegkunde gebracht die deel uitmaakt van
de Tumaini Universiteit. Hier heb ik een boeiend gesprek met de Dean Faculty of Nursing,
Marycelina Msuya. Zij is een ondernemend en georganiseerd type, ooit begonnen als
kinderverpleegkundige toen het KCMC geopend werd. Zij vertelt over de geschiedenis van
het ziekenhuis, dat bij oplevering qua gebouw en uitrusting niet onderdeed voor een westers
ziekenhuis maar sindsdien helaas uitsluitend achteruit is
gegaan. Zo was er aanvankelijk een centrale zuurstof en
perslucht voorziening.
Zij geeft mij informatie over het Bachelor of Science in
Nursing Programme, wat het doel van mijn bezoek aan
haar is in verband met de wens van Sr. Agnes om hier aan
deel te nemen.
Norbert heeft mij overigens gezelschap gehouden tijdens
deze gesprekken, wat voor hem leuk was ( zijn oude
opleidingsinstituut) en voor mij reuze handig omdat hier
en daar Swahili van pas kwam om onze wensen en vragen
toe te lichten.

Groeten, dr. Bas

Aan: Jan Molkenboer
Van: Bas Voorbrood
Betreft: verslag Same ziekenhuis

Beste Jan, Same, 28-07-2009
Na een gedwongen rustdag maandag omdat Norbert nog een en ander moest regelen met
de DMO alvorens mij officieel te kunnen introduceren in het ziekenhuis ("today you relax")
werd ik vandaag om 8.30 punctueel afgehaald door hem en voorgesteld aan Dr. Semarundu.
Vervolgens zijn we samen naar de DMO gegaan maar deze was in vergadering. Hij was nu
echter op de hoogte van mijn aanwezigheid in het ziekenhuis en had zijn toestemming
gegeven. Mogelijk zou hij mij nog op een later moment tegenkomen. Wie ik daar overigens
voor het eerst ontmoet heb (na vele vergeefse pogingen bij mijn eerste bezoek) is Mr. Idi, die
ik de hand heb geschud. De immigration office regelt Norbert zonder mij nadat hij fotokopie
had gemaakt van mijn visum.
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Daarna ben ik door Dr. Semarundu uitgebreid rondgeleid door het ziekenhuis en voorgesteld
aan diverse medewerkers. Hij heeft goed begrepen dat ik hier vooral ben voor het uitwisselen
van ervaring en kennis en niet zozeer om te praktiseren. Ik zal o.m. worden ingeschakeld bij
de wekelijkse "continuing education" van de staf waarbij zij tijdig onderwerpen zullen
aandragen die dan aan de orde zullen komen. WE hebben de ruimte bezocht waar de
besprekingen plaatsvinden (fysiotherapie ruimte) en vastgesteld dat er een beamer aanwezig
is voor powerpoint presentaties. Om 14.00 uur ben ik terug gewandeld naar Het Elephant
Motel. Voor de middag was er nog even geen programma; de arts verantwoordelijk voor de
kinderafdeling was elders.
Bij het motel waren mannen juist bezig het uithangbord en de paal te verwijderen. Gelukkig
hebben ze dat niet twee dagen geleden gedaan want dan was het voor mij een stuk lastiger
geweest om de taxichauffeur tijdig de inrit aan te wijzen. Ik ben zaterdag avond aangekomen
op KIA en heb in de KIA lounge overnacht. Een heel prettige start na de vliegreis. Direct
doorreizen in het donker trok mij niet.
Zondag ben ik op eigen gelegenheid rechtstreeks naar Same gereisd omdat ik Norbert al
vanaf vrijdag niet had kunnen bereiken op zijn mobiele nummers. Ontvangst in het Elephant
motel waar ze mij herkenden van mijn verblijf in februari was hartelijk. Ik verblijf hier de volle
drie weken. Norbert gaat op zoek naar een (huur)fiets voor me.
Morgen hoop ik visite te lopen op de kinderafdeling wat ik vervolgens dagelijks wil doen en
dan of in de loop van de week mijn licht op te steken op de poli en het moeder en kind
spreekuur. Ook ga ik proberen om mee te worden genomen naar de buitenpoli's voor moeder
en kind. Als ze een beetje aan mij gewend zijn zal dat allemaal best lukken.
Nu bereid ik deze email vast voor in de hoop dat ik t.z.t mijn laptop mag aansluiten in het
internet café in het dorp. Na deze inleiding zal ik jou wat antwoorden op jouw vragen geven,
gevolgd door enkele wensen, die Semarundu uitte tijdens de rondleiding:

- Ik heb de tandheelkundige ruimte bezocht en de vrouwelijke tandarts gesproken. Zij
vertelde dat alle wensen op de lijst staan die aan jouw kennis, die hier onlangs was, is
meegegeven. Ook de compressor, die niet goed functioneert zou hier op vermeld staan.
Desgevraagd is Dr. Semarundu blij met de komst van de Nederlandse tandarts in oktober en
zal deze zijn werk/instructie kunnen verrichten.

- Op het moment zijn er geen co-assistenten werkzaam. Pas in september worden er weer
verwacht. Wie hen begeleid en hoe zal ik nog op een later tijdstip vragen.

-De microscoop is zeer welkom bij het laboratorium personeel. Zij hebben er momenteel
twee, waarvan een gereserveerd is voor malaria diagnostiek en de ander voor al het andere
werk gebruikt wordt zoals urinesediment en faeces onderzoek. Het zou handig zijn wanneer
twee laboranten tegelijkertijd dit laatste kunnen doen.

- Semarundu gaf aan dat het echo apparaat weliswaar goed functioneert maar dat hij
graag een groter/krachtiger apparaat heeft met de mogelijkheid om hard copies te maken,
die op een later moment in een groter gezelschap kunnen worden besproken..

- Ook leeft de wens om het medisch archief en patienten administratie te digitaliseren. Nu
worden patienten dubbel of nog vaker ingeschreven omdat zij niet vermelden dat ze eerder
zijn geweest waarbij dan weer een nieuwe status wordt aangeleverd en oude gegevens
verloren gaan. Op dit moment krijgt de patient een nummer toegewezen, dat correspondeert
met de plek in het archief waar de status wordt opgeborgen. Patiënt krijgt het nummer mee
op een papiertje maar raakt dit kwijt en vergeet zijn nummer.

- Het laboratorium kampt met een ruimte-probleem en dat kan ik bevestigen. Men wil het
lab gaan onderbrengen in een gebouw dat los staat van het ziekenhuis gebouw.
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- Men wil een kraamhotel bouwen om de kraamafdeling te ontlasten. In een poging om de
maternale sterfte en zuigelingen sterfte terug te dringen is er nu een beleid dat alle
primiparae in het ziekenhuis bevallen. Dit leidt tot en overbelasting van de huidige ante
partum afdeling.

-Semarundu zal deze wensen in oktober met jouw delegatie willen bespreken. Een goed
moment om de noodzaak van een beleidsplan aan de orde te stellen.
Overigens vertelde Norbert mij dat er een toenemend tekort bestaat aan verplegend
personeel in heel Tanzania als gevolg van het sluiten van opleidingen 10 jaar geleden door de
toenmalige politiek.
Tot zover mijnwederwaardigheden en informatie.  Hartelijke groet, Bas

Beste Jan,                                                                                                                Same, 31-07-09
Vandaag was ik in het internet café. Hoewel ik mijn laptop mocht koppelen aan hun systeem
en ik kon mailen via gmail, lukte het vooralsnog niet om dit bericht te versturen vanuit het
Mail programma van de Mac. Dit probleem ben ik in Suriname ook tegengekomen en het
treedt niet altijd op. Waarschijnlijk is het te druk voor de server op dat moment. Ik zal
proberen een rustiger moment te treffen. Misschien staat de vrijdagmiddag borg voor
topdrukte. Ik probeer ook om dit bericht te saven als document en dan als bijlage te
versturen via gmail. Intussen ga ik maar gewoon door met jou te schrijven in dit programma.
Vanochtend ben ik bij Semarundu op bezoek gegaan voor wat ontbrekende informatie. Het
onderwerp van mijn praatje van dinsdag a.s. blijkt gekozen te zijn (zorg voor de pasgeborene
en de premature pasgeborene; vergelijking van beleid en mogelijkheden in Nederland en
hier). Zelf zal hij daarbij niet aanwezig zijn want zijn vakantie begint nu en duurt drie weken.
Hij wordt waargenomen door Dr. Tsango.
De geheimzinnige heer Machekou waar jij naar informeerde is de Assistant DMO. Hij
ontvangt de pas-gearriveerde studenten uit Nederland maar speelt geen rol bij hun
begeleiding. Ik begrijp van Semarundu dat de begeleiding plaats vindt door de artsen, die op
de afdeling werken waar de co gestationeerd is en dat Semarundu aan het eind van het co
schap zijn handtekening plaatst. Echt duidelijker is het hiermee niet geworden. Ik denk dat
deze informatie beter bij de studenten kan worden ingewonnen.
Hiermee zijn al jouw vragen, die je mij hebt meegegeven beantwoord. Mij eigen ervaringen
en observaties zal ik jou t.z.t. met veel plezier vertellen na afloop.
Hartelijk groet, Bas
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DYMPHY MENSSEN

Functie: verpleegkundige ICU
In Tanzania van: september 2010 tot december 2010 (3 maanden)
Project: o.a. les gegeven in babyreanimatie, materiaal meegenomen (couveuse,

medicijnkarretjes, babyreanimatietafel)

De voorbereidingen
Zo, deze site is "geboren". Weer iets om af te tekenen op m'n lijstje. Het begin van m'n reis
komt steeds dichterbij en ik ben er bijna klaar voor. Afgelopen week hebben we de
couveuse, medicijnkar, babytherm tafel en heel veel klein spul naar Schiphol gebracht, wat
nu al onderweg is naar Tanzania. Nu nog enkel dagen werken, koffers pakken en afscheid
nemen......ha ha was het maar zo makkelijk.

M'n eerste dagen in Same
Zo, hier dan eindelijk 'n teken van leven van mij. Tja, als het snel even emailen "wegvalt" is
het 'n stuk moeilijker om contact te onderhouden. Allereerst iedereen nog bedankt voor de
vele mailtjes, kaarten, kadootjes en telefoontjes die ik, voor m'n vertrek heb mogen
ontvangen, echt geweldig.
Ik ben dinsdagavond goed aangekomen op Kilimanjaro Airport en daar opgehaald door Dr.
Norbert, zoals afgesproken. Wilde net instappen, toen hij, met 'n grijns op z'n gezicht, mij
vroeg of ik wilde rijden?....hi hi was vergeten dat ze hier links rijden en het stuur dus rechts
zit, ben maar snel aan de andere kant ingestapt. Tijdens de rit was ik toch wel blij dat ik niet
achter het stuur zat, het is hier echt heel donker en van controle op de stand van je
autolichten hebben ze nog nooit gehoord en wanneer ze nu precies het knipperlicht
gebruiken? mag volgens mij bij alles.
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Woensdag en donderdag heb ik gebruikt om te acclimatiseren; heb m'n kamer ingericht en
de boel verkent. Het is toch wel wennen hoor, heb vaak geen water en de douche doet het
niet (ja ha ha, ook niet als er wel water is) Verder moet je je weg vinden, waar en hoe laat is
het eten? wie is iedereen en dan die namen onthouden, echt heel moeilijk, sommige kan ik
nog niet eens uitspreken.
Ben al 'n paar keer naar Same centrum (hum hum) gelopen, dat was 'n hele belevenis,

kinderen die je naroepen "Mzungu"
(blanke), maar ook die roepen;"good
evening madam", terwijl het
hartstikke ochtend is, dat is dan weer
wel leuk. Maar ook volwassenen die in
hun huis bezig zijn en je begroeten
terwijl ze hun hoofd buiten de deur
steken. Er wordt ook veel gelachen, ze
hebben vaak lol met elkaar. Dat merk
ik ook hier op de Diocese, ze zingen
vaak en maken grapjes en ik zie veel
lachende gezichten. Verder heb ik 'n
rondleiding en uitleg gekregen in het

Hospitali dat was ook heel bijzonder. Heb m'n ogen uitgekeken, vond het allemaal wat
rommelig en wat me opviel was, dat de arts tijdens de rondleiding enkele deuren opentrok
zonder te kloppen terwijl aan de ander kant b.v. 'n arts in gesprek was met pat. of zelfs aan
het onderzoeken was, dat is hier dus de gewoonste zaak v.d. wereld en ik vond het
vervelend (zegt in dit geval dus meer over mij) Ook kwam ik daar Honest Kitera tegen, de
verpleger die in maart in Tilburg is geweest en waar Rob en ik mee naar Blijdorp zijn
geweest. Hij was nu zelf patiënt maar stond op het punt met ontslag te gaan.
Vrijdag ben ik dan gestart in het ziekenhuis, m'n eerste werkdag op de vrouwenzaal. En nu
weet ik dat ons ziekenhuis echt nog heel veel kan bezuinigen....jee o jeee...echt, ik weet niet
wat ik eerst allemaal zal vertellen. Er zijn 15 bedden en er waren 19 patiënten..... nee, niet
andersom. Ze liggen echt met z'n 2-en in 1 bed. En tijdens de visite van de arts, konden ze de
map van ’n patiënt niet vinden, tot bleek dat het 'n familielid was van de pat. in het bed aan
de overkant, maar die had al 'n mede bedgenoot en dus was dat familielid maar bij die
andere patiënt in bed gekropen, echt geweldig toch? En het bedden opmaken met maar 5
schone lakens is ook best 'n avontuur, eerst kijken welke echt heel vies zijn en die
verschonen en de rest rechttrekken. Je waszakken, wit-blauw gestreept, zijn nog steeds in
functie hoor Chantal. Verder zijn familieleden wel heel belangrijk hier, die wassen pat. en
geven eten en drinken.
Vandaag, zaterdag, ben ik naar Moshi gegaan, 2 uur met de bus, om te kunnen internetten.
En morgen ga ik met Mgimba naar haar kerk, zij zingt in het koor. Mgimba was er ook bij in
maart en haar heb ik de afgelopen dagen al 'n paar keer getroffen. Zo, nu ga ik Moshi wat
verkennen.

Vanuit Same
Zo, zit ik hier in 'n....tja hoe zal ik het noemen, internetcafé-hokje te e-mailen. Hoop dat het
gaat lukken want dit ding is zeer traag, ga ook geen foto's meesturen, wil alleen laten weten
dat het goed gaat. Heb gisteren de spullen opgehaald op het vliegveld en vandaag verdeeld,
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ze waren er erg blij mee. Ik heb jullie berichtjes gelezen, bedankt voor het schrijven. Ik meld
me snel weer met 'n langer verhaal en foto's.

De materialen opgehaald en verdeeld
Ja ja, hier is ze weer en nu vanuit de computerruimte van het ziekenhuis. Eens kijken of die
sneller is en of er foto´s meegestuurd kunnen worden.
Ik was dus in Moshi om te e-mailen, daar was ik gebleven met m´n verhaal. Heb daar wat
rondgewandeld en ´n heerlijke sandwich gegeten bij Deliz Chez (bedankt voor de tip). Terug
met de bus naar Same ging op dezelfde manier als ´s morgens heen, er zijn jongens die
mensen ronselen voor de bus, om hem nog voller dan vol te krijgen.
Zondag zat ik om 9 uur in de kerk, na eerst Mgimba opgehaald te hebben. En wat gezellig is
dat, ´n mis met swingend koor. De mensen lopen in en uit tijdens de mis en natuurlijk ging er
weer ´n GSM af. Het is er constant knielen, staan, zitten, staan etc. geen tijd voor ´n dutje. Je
moet zelf naar het mandje lopen om geld te doneren en ook om de hosti te halen staan
mensen willekeurig op en lopen naar voren, niks rij voor rij. De zondag verder gezellig
doorgebracht in ´n tuin met Mgimba en enkele koorleden.
Maandag was dus m´n 2e werkdag en toen ik op de female ward kwam hadden ze daar ´n
blik leerling-verpleegkundigen opengetrokken, er liepen er 6 rond, te herkennen aan hun
roze uniformen en dat samen met al die pat. en verpl. zorgde voor ´n propvolle zaal, dus ben
ik maar gevlucht naar de verloskunde. Bas Voorbrood, kinderarts, namens werkgroep

Tilburg, was ondertussen ook aangekomen
en samen met hem zou ik wat dingen doen
daar. Heb die dag ´n bevalling en sectio op
O.K. meegemaakt en tijdens de visite bij alle
33 pat.(op 13 bedden)bloeddruk mogen
meten. Er was die dag ´n pomp kapot, dus
geen water uit de kraan. Dat werd nu met
emmers aangeleverd.
De dag erop konden "mijn" spullen ineens
gehaald worden op het vliegveld en ik wilde
wel mee. De rit erheen was geen probleem,
alleen hebben we daar 4! uur in ´n

kantoortje zitten wachten tot onze papieren klaar waren, echt ongelooflijk en wij waren de
enige klanten! Zelfs de father die erbij was raakte geïrriteerd en dat wil wat zeggen. Er
werden geen invoerkosten gerekend, maar wel voor de opslag, komt het dus op hetzelfde
neer.
De spullen laden en om 20:00uur waren we
terug op de Diocese. Wel liet de Kilimanjaro
zich zien, op de terugweg, bij Moshi (vanaf
Same is het niet zichtbaar)
De volgende dag dus de spullen gelost, in
elkaar gezet, gerepareerd en verdeeld, onder
grote belangstelling. Tijdens het transport
was er wat kapot gegaan, maar dit werd
vakkundig gerepareerd en er moesten
andere stekkers aan de apparaten gezet
worden en daarna moet je wat knutselen om
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de verbindingen passend te krijgen. Nu is het afwachten hoe de spullen gebruikt gaan
worden.
p.s.1 probeer foto´s mee te sturen, maar hij is zeer traag. Er komen er nog meer, maar
wanneer weet ik niet.
p.s.2 foto's staan er nu allemaal op.

In het ziekenhuis
Zoals jullie op de foto's zeker al gezien hebben,
is de "babyverwarm-tafel" goed in gebruik
genomen door 'n spontaan geboren tweeling.
En net na het maken van de foto, werd er 'n
derde bijgelegd, ach waarom ook niet. Ik sta nu
al enige tijd op verloskunde en heb al enkele
bevallingen en sectio's meegemaakt. Dingen
die me daarbij opgevallen zijn;
- de vrouw doet het hier helemaal alleen, geen
echtgenoot, moeder of vriendin die haar
steunt. En ik moet zeggen dat ik hier weinig
blije gezichten zie. Terwijl ze hier vinden dat als
je getrouwd bent, samenwonen kan al
helemaal niet, je toch wel 3 tot 6 kinderen
moet hebben. Ik heb al enkel malen uit moeten
leggen waarom ik geen kinderen heb. Maar als
ik dan die vrouwen hier op de verloskamers zie,
daar straalt de happiness niet vanaf.
- vrouwen helpen elkaar met wassen, baby
aanleggen etc.
- er is geen bellensysteem en vrouwen die goed
ter been zijn komen roepen als 'n andere vrouw hulp nodig heeft
- baby's liggen altijd bij moeders in bed, er zijn geen babybedjes. En dus ook 2 moeders en 2
of 3 baby's in 1 bed
- verpleegkundige hechten zelf de rupturen (inscheuringen) En er komen nauwelijks infecties
voor, vrouwen verzorgen dit met Dettol
- elke vrouw wordt op H.I.V. getest bij opname
- gezondheidszorg voor zwangeren, het bevallen en de nazorg en voor kinderen onder de 5
jaar is gratis in Tanzania

Verder zit er 'n foto bij van de röntgen. Hij was
heel blij met z'n gekregen loodschort en liet
meteen aan 2 leerling verpleegkundigen zien
hoe hij het ging gebruiken. En dan nog een
met Bas in de computerruimte van het
ziekenhuis, echt heel high tech! hi hi
Vandaag is 'n feestdag hier, de verjaardag van
de eerst president van Tanzania, 'n soort
Koninginnedag dus. En het is heel warm,
vannacht heeft het 'n beetje geregend zowaar

en daardoor was het vanmorgen lekker fris. Mensen lopen hier dan met 'n winterjas aan of
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'n muts op, echt heel grappig, voor ons dan want ik loop te zweten. Ben benieuwd of dat
ooit went? Het gaat goed met mij, ben niet ziek geweest, doe voorzichtig met het eten en
drink genoeg.
M'n dagindeling in Same
Er zijn wat vragen, via de hotmail, over hoe m'n dag eruit ziet, wat en waar ik eet etc.
Nou, rond 7 uur zit ik aan het ontbijt, vaak samen met bisschop Kimario en enkele broeders.
Soms is er pap, altijd zijn er witte boterhammen en staat er honing op tafel. Oploskoffie,
thee en warme melk is er om de boel mee weg te spoelen. 'n Enkele keer zijn er
knakworsten (jawel, 's morgensvroeg, is 'n Engelse invloed?), aardappels of soort cakejes
met deeglaagje. En natuurlijk bidden voor en na het eten. Ik loop daarna naar het
ziekenhuis, wat meteen aan het terrein van de Diocese grenst en daar is om 7.45u het
ochtendrapport. Overdracht van nachtdienst aan alle aanwezige; artsen, verpl. hoofden van
dienst, lab. etc. En evt. problemen worden besproken, het is 'n soort multidisciplinair team-
en werkoverleg kun je wel zeggen. Dan aan het werk en van ongeveer 11.30u gaan ze om de
beurt eten, op de afdeling of naar de kantine voor 'n thee. Daar hebben ze best lekkere
dingen, zoals de "samosa", gehakt met kruiden in bladerdeeg of "chapati", soort

pannenkoekjes. Ja, jullie lezen het goed, er
is geen echte gezamenlijke koffiepauze, ze
werken hier door tot de lunchpauze, hi hi,
maar ze zorgen zelf wel voor d'r pauzes, b.v.
éven bloed wegbrengen naar het lab, dat
kennen ze niet; komen altijd wel iemand
tegen waar ze toch geruime tijd 'n praatje
mee moeten maken. En ik leer hier
slenteren en kuieren! Zal wat worden straks
op de afd., moet ik weer 'n versnelling of 2
sneller. Om 14.30u is de overdracht aan de

late dienst en gaan de dagdiensten naar huis. Ik kuier terug naar m'n gastenverblijf om me te
verkleden en ga daarna het dorp in om flessen water te komen of te internetten. Rond
18.15u gaat de zon onder. En om 19.00u is het donker.
Overdag wordt er geluncht van 13.00u tot 15.00u op de Diocese, dus op 'n vrije dag eet ik
daar, als ik er ben. De lunch bevat hetzelfde of iets minder dan het avondeten. En dat is rond
20.00u, natuurlijk weer met de bisschop en het gebed voor en na de dis. Avondeten bestaat
uit rijst (altijd!), spaghetti of soms gebakken aardappels, vleesprutje, soms extra kippenvlees,
vaak "spinaziegroen", soms is er ook soep. En altijd is er wel fruit, avocado, bananen
(smaken hier echt beter), watermeloen etc. en soms tomaten met ui. Ze eten echt alles bij
elkaar, zoals rijst en daar de spaghetti bovenop. Tja en ik pas me aan, doe dus nu ook lekker
mee. En na het eten zit ik in m'n "woonkamer-hal" te lezen, computeren (zonder internet
hoor), dagboek te schrijven, foto's te bekijken etc. Vaak met m'n kopje oploskoffie. In het
begin zat ik op m'n kamer, maar 's avonds met het licht aan vliegt er weleens wat binnen,
dus ben ik naar de hal verhuist. Er zit nl. in het hele gastenverblijf nergens glas in de ramen!
Zit gaas en rekje voor, dat is alles, waait wel lekker door hi hi. In het gastenverblijf zijn nog 2
kamers, maar ik ben de enige gast momenteel, dus kan de hal gebruiken. En natuurlijk heb ik
elke avond contact met Rob, al is de verbinding soms niet geweldig, toch lukt dat wel. Rond
22.00u duik ik m'n bed in, na m'n kamer geïnspecteerd te hebben, want ik heb 2
salamanders als huisdier en das wel leuk, maar niet in m'n bed hi hi.
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De kerkdiensten........
'n Woordje van dank aan m'n voorgangers, ik hoor ze nog zeggen; "als ze vragen of je mee
wilt, waarheen dan ook, altijd ja zeggen, zo kom je op de leukste plekken", "pak 'n fles water
en ga mee, als ze vragen of je mee wil". ja ja, de leukste plekken.....bij mij zijn dat dus tot nu
toe vooral kerkdiensten! ha ha.
Zo ben ik mee geweest naar 'n diploma uitreiking op 'n secundary meisjesschool en mocht
zelfs bij de bisschop in de auto. Daar begonnen de feestelijkheden natuurlijk met 'n mis die 2
uur duurde!. 2 Bisschoppen, 6 priesters en 4 misdienaars, nou, als dat geen Hoogmis is dan
weet ik het niet meer. Verder waren er veel toespraken, bedankjes en enkele voordrachtjes
van de studenten. In het lab-lokaal demonstreerden ze waar ze mee bezig geweest waren
het afgelopen jaar en dat was erg leuk on te zien. Natuurlijk moest er ook gegeten worden,
toch knap hoe ze dat voor elkaar kregen in zo'n korte tijd, er waren toch wel 600-700
mensen.

En met Mgimba en haar koor ben ik op
'n zondag mee geweest toen ze in 'n
kerk net voor Moshi, 2x mochten
zingen. Vertrek 5 uur! De eerste mis
begon om 7uur, de kerk zat bomvol en
de mis duurde 2 uur! De tweede
begon om 11 uur en duurde, jawel,
ook 2 uur. Er deden 16 kinderen de
eerste heilige communie. Het koor van
daar verzorgde het ontbijt; kop thee
met witte boterhammen, en later ook
de lunch;
rijst,

vleesprutje en rauwkost. Later in de middag ging het al zingend
en dansend naar 'n ex-koorlid, die ook 'n communicant had en
waar het dus al feest was. Daar werd weer volop gezongen en
gedanst en werd er ook eten aangeboden, met bier uit
emmers. Slokje van op, maar ik vond het erg zuur. Het was
bananenbier, "mbege", zelf gebrouwen. Later in de bus bleven
ze zingen en rond 19.30u waren we terug in Same. Het was 'n
heel leuke dag, zoiets maakt je verblijf hier wel heel bijzonder.
Verder heb ik nog te melden dat er 2 co assistenten uit
Groningen in het ziekenhuis werken. Is wel leuk, af en toe Nederlands kletsen. Dr. Bas is
alweer terug naar NL.
En de couveuse is in gebruik genomen, heel leuk om daar 'n baby’tje in te zien liggen. Het
probleem was wel om aan gedestilleerd water te komen. De keuken heeft water gekookt. En
in m’n babyreanimatie-lessen neem ik soms de volwassenreanimatie mee.
p.s. het plaatsen van de foto's geeft wat problemen,....komen later......waarschijnlijk hi hi.
p.s. 2 Ja hoor, ze staan erop.

Flora, fauna, kapsels en de rest
De foto's spreken voor zich bij dit verslag. Ondanks dat het hier zo gigantisch droog is, kom je
er toch bloemen tegen, zoals b.v. aan die boom bij het ziekenhuis, dat is echt heel mooi.
Helaas weet ik geen namen, maar daar kom ik misschien nog wel achter.
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De varkens zitten op de diocese en hebben 'n kleine
buitenren. De poezen lopen hier ook rond. De
vlinders, salamander en krokodil ben ik onderweg
ergens tegengekomen, ha ha, nee hoor, de krokodil
zat bij de Campsite aan de Pangani rivier.
Tja en dan de kapsels, daar maken ze, zoals jullie zien
hele kunstwerken van, weet nog niet hoe ik ze zal
laten vlechten hi hi.
Verder is het hier "not done" om de onderkant van je
voeten te laten zien, dus voeten op tafel ofzo kan
echt niet. Terwijl ik, als semi-expert ondertussen,
toch heel wat onderkantjes zie in de kerk, want daar wordt wat afgeknield. Evenals korte
broeken voor volwassenen, dat zie je ook niet. De korte broek is voor jonge jongens en
wordt gezien als "kinderlijk gedrag". Wel zie je er af en toe toeristen in lopen, wordt dan wel
naar gekeken. Daar tegenover staat dat je hier lekker in je neus mag peuteren, wanneer je
maar wil. Zelfs de arts die het ochtendrapport voorzit peutert er dan soms lustig op los.
En dan die GSM's, echt iedereen heeft er 1 of 2 en je hoort ze echt overal gaan; tijdens de
kerkdienst, patiënten in het ziekenhuis, op de OK, nemen dan gelukkig niet op! en natuurlijk
tijdens het ochtendrapport b.v. van degene die aan het woord is en die neemt op en loopt
weg om gesprek te voeren, echt hilarisch. Grappig is ook dat ik merk dat ik me aanpas, ja ha
ha, peuter er ook lustig op los, nee, maar ik vind sommige dingen al helemaal niet raar meer.
Is leuk om te merken, je gaat heel veel dingen, dus echt niet alles hoor, "normaal" vinden.

In het ziekenhuis..........deel 2
Op het laboratorium heb ik 'n dag meegelopen en gezien dat ze veel bepalingen doen met

vingerprik, zoals natuurlijk het suiker
bepalen (met het apparaatje wat ze "van
ons" gekregen hebben), maar ook voor
malaria, H.I.V. en Hb. hebben ze maar 2
druppels bloed nodig. Verder kunnen ze
bezinking, AST/ALT, Creatinine bepalen
en urine en ontlasting onderzoeken. Ze
doen ook bloedgroep en kruisproef
bepalingen; druppels bloed op
snijplankje, mengen en kijken wat er
gebeurd. Simpel toch? Maar heel vaak is
er gewoon geen bloed om te geven. Wat

heel typisch was, ze hebben bij elke bepaling 'n schriftje liggen, waarin de naam, leeftijd,
adres, hospitalnr. en de uitslag van die bepaling genoteerd wordt. Op 'n gegeven moment
telde ik wel 12 schriftjes die ik zo zag liggen.
De apotheek heb ik ook bekeken, je moet met het recept en soms ook de status erheen, dan
wordt het nagekeken of het in orde is en de rekening gemaakt. Daarna kun je bij de
distributie de pillen of infuusvloeistof ophalen. De pillen doen ze in zakjes en daar staat de
naam van het medicijn, van de patiënt en hoe vaak in te nemen op. Op verloskunde liggen
deze zakjes op 'n dienblad in de kast en bij de vrouwenafd. komen ze in de medicijnkar, die
ze vorige maand hebben gekregen. Er zijn in het ziekenhuis eigenlijk maar 4 afdelingen;
verloskunde, vrouwen-, mannen- en kinderafdeling. Is wel makkelijk hoor, verdwalen is er
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niet echt bij. Elke afdeling, maar
b.v. de operatiekamers ook, is 'n
apart gebouw, verbonden met
"gangen". Ik zie hier veel
"TweeSteden" uniformen. Die zijn
door m'n voorgangers
achtergelaten. Sommige zijn nu wel
crème of zachtblauw van kleur.
Op de foto's van de O.K. ben ik aan
het assisteren bij 'n keizersnee. De
baby ademde in het begin niet
goed. En de baby in de couveuse is
'n andere, deze was te vroeg
geboren en moest bijgevoed
worden. Hi hi, op die foto van mij is goed te zien dat ik last had van de warmte. Er waren die
dag 4 "keizersnedes" voor 13uur en het was loei heet! 't Is me aan te zien.
Momenteel sta ik weer op de vrouwenafdeling. Woensdag waren we met z'n tweeën i.v.m.
'n zieke "collega". Toch ging het goed, vloeren dweilen, bloed prikken, infuus en
blaascatheter inbrengen zijn dingen die ik wel kan. Alleen gesprekken voeren met patiënt
lukt niet, dat Swahilisch is mij te moeilijk en Engels praten de meeste pat. niet. Maar ik moet
zeggen, "met handen en voeten" kom ik 'n heel end, ze lagen in 'n deuk toen ik gebaarde dat
ze in 'n potje moest plassen. Maar ze snapte het wel, het potje werd me even later lachend

terug gebracht, met urine erin. Maar goed, om
het verhaal compleet te maken; donderdag was
ik alleen! Jawel, ik maak hier heel snel carrière, ik
was "in charge"! Het was afwisselend grappig en
dan weer heel irritant. Kreeg gelukkig wel hulp
van enkele mensen die normaal niet op die afd.
staan, er zijn gelukkig geen "ongelukken"
gebeurd. Wat me ook zeer opvalt is het
materialen tekort; al 2 dagen zijn er gewoon
geen wegwerphandschoenen en gebruiken we

dus steriele handschoenen om b.v. te dweilen etc. en dan "handen wassen" en
handschoenen bewaren, want ze zijn op de bon! De lakens blijft ook 'n probleem, pas hingen
ze te drogen en dan worden er geen bedden verschoond. Maar ook medicijnen zijn er soms
niet, pas was de lasix op (plastablet), dan wordt de familie op pad gestuurd om ze ergens
anders te gaan kopen! O ja, en er zat 'n mus op de zaal, kijkt niemand raar van op, dus ik ook
maar niet. Ik pas me aan, weet je wel!

Kinderen, de school en de Maasai
Met 'n Little Sister (non) ben ik naar haar lagere school geweest, alwaar zij Engelse les geeft.
Echt ongelooflijk, honderden kinderen en geen water! En dat op ongeveer 30 min.
loopafstand van de Diocese. Er zijn gewoon geen leidingen en kranen. Ze zijn afhankelijk van
wat ouders brengen en soms laten ze 'n tank komen, maar dat kost ze teveel geld. Kinderen
brengen dus zelf water mee in flesjes en emmertjes. Sommige kinderen hebben uniformen
aan, andere zijn daar te arm voor. Ik mocht 'n kijkje nemen in 'n klas die Engels kreeg en die
heel mooi d'r zinnen opdreunde; "Good morning madam" "how are you?" (o ja, even 'n
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zijspoor; ben afgelopen zondag weer met
de Bisschop op pad geweest en 'n klein
ventje zei "Good morning madam" tegen
hem. Hij moest er smakelijk om lachen en
gaf zijn "jurk" maar de schuld)
De kinderen in de klas vroegen om 'n foto
en wilden nadien allemaal het resultaat op
het schermpje zien, dat werd dus 'n
gezellige puinhoop. Dat kinderen het leuk
vinden zichzelf op het schermpje te zien
ben ik al meer tegengekomen. Zo ook toen
we 'n keer naar 'n waterval wandelde,

enkele kinderen kwamen heel nieuwsgierig
naar ons toe. Ze ook maar weer blij gemaakt
met wat ballonnen en beessies (met dank
aan de "Tilburg Groep" van wie ik ze
gekregen heb). 'n Ventje liet ook z’n zelf
gevangen visjes zien en vond mijn "oranje
visje" ook wel leuk. Met die Tilburg Groep
(onderwijzers die scholen in Same en
omgeving steunen) ben ik 'n dag op pad
geweest, toen ze naar 'n Maasai school
gingen. Op de heenweg werden er zakken
cement gekocht bij de plaatselijke "Hornbach", om de vloer in 't leslokaal te verharden. Bij
aankomst stonden de kinders, netjes opgesteld in rijen, al te zingen. Er werden de nodige
toespraken gehouden en kadoos uitgedeeld. De schoolleiding had zelf aan kunnen geven
waar ze behoefte aan hadden, dus lesboeken, pennen, woordenboeken etc. alles kwam
goed van pas. Er kwamen ook steeds meer mensen bij die nieuwsgierig waren naar wat er
allemaal gebeurde.
De Maasai is van vroeger uit 'n rondtrekkende stam, maar gaat zich soms ook ergens
vestigen. Trekt wel met het vee; koeien, geiten, schapen, ezels rond over de gigantische

vlaktes. 'n Maasai
herken je meteen; 't
zijn heel vaak lange,
slanke mensen met
blauw, paars, rode
doeken om. En ze
hebben flinke gaten
in de oren waar
soms hele kettingen
in hangen. De
mannen lopen altijd
met 'n "stok-speer"
en de vrouwen
dragen sieraden van
kralen.
Nadat we de school
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uitgebreid bekeken hadden zijn we naar de rivier gereden alwaar ze het vee verzamelen om
naar de markt te gaan. Er moest natuurlijk ook gegeten worden en vee om te slachten
hebben ze aan zichzelf. Echt heel bijzonder. Wij mochten 'n kijkje nemen in de keuken en
ook proeven. Al met al 'n heel bijzondere ervaring, wat je normaal als "toerist" niet zomaar
mee maakt.
Verder: Vincent en Marjo (collega's uit het TweeSteden Ziekenhuis) zijn gearriveerd. Marjo
loopt momenteel 2 dagen mee met mij. Is wel leuk hoor. En in het weekend trekken we er
op uit. Over 3 dagen vertrek ik naar Arusha om Rob op de halen! Joepie.

Wasdag en bezoek
M´n vorige bericht sloot ik af met de mededeling dat Marjo en Vincent gearriveerd waren.
En voordat je bezoek krijgt komt de wasdag! In het ziekenhuis was de wasserij echt ´n oud

hok, zoals jullie zien op de foto´s. Net na
het maken van deze plaatjes hebben ze ´n
muur gesloopt en de wasmachine
verplaatst naar ´n andere ruimte en
afgelopen week is de hele wasserij verhuisd
naar het nieuwe gebouw.
Zelf doe ik de was, op de Diocese, met de
hand. En ik begrijp ons mam nou ook
helemaal als ze zegt dat de uitvinding van
de wasmachine destijds, zo´n geweldige
uitvinding was voor de vrouw. Tja, want als
ik met ´n borstel en zeep die oranje kleur uit

m´n uniform moet schuren, denk ik weleens aan m´n wasmachine thuis. Bij het ziekenhuis
hangt ook altijd was te drogen. Soms zelfs de OK-doeken en kleding. Verder zijn er geen (!)
washandjes en handdoeken in het ziekenhuis. Wassen en b.v. poep ruimen wordt met
kanga´s van de pat. zelf gedaan en die moeten dus gewassen worden. Ook tijdens de
bevalling (vruchtwater, bloed) en het schoonmaken v.d. pasgeborene, gebeurt met kanga´s.
Het zijn gekleurde doeken, die je best wel "1000 en 1 dingen doek" zou kunnen noemen; als
hoofddoek en omslagdoek, om baby´s in te dragen op de rug, om op te gaan zitten in b.v. de
kerk, als rok en dan zit het kleingeld in de knoop, etc. etc. Wij hebben, als goede toeristen,
ook kanga´s gekocht op ´n markt, waar we met Dorien en Henrieke, de 2 co.ass. zijn
geweest.
Marjo en Vincent hebben natuurlijk ook het ziekenhuis bezocht en kwamen net op het
moment dat er visite gelopen werd; meer "personeel" dan patiënten.
Verder hebben we ´n campsite aan de Pangani rivier bezocht en zorgde Vincent daar voor de
irrigatie, door te "steppen" op ´n zelfgemaakt app. Heb er ook ´n gele kanarie "geschoten", in
de vlucht.
Momenteel zit ik in Arusha, in ´n heel leuk hotelletje, met zwembad en warme douche, is 7
weken geleden, ik moest er zelfs koud water bij doen ha ha. En natuurlijk het belangrijkste:
gisteravond heb ik Rob van het vliegveld gehaald. Heel fijn dat hij er is. Arusha vind ik ´n
drukke, stinkende stad, waar je op elke hoek van de straat lastig gevallen wordt door kerels
die iets willen verkopen: safari´s, taxiritjes, armbandjes, etc. etc. Dus we genieten in de tuin
aan het zwembad en gaan overmorgen op safari. Het volgende bericht zal ik weer schrijven
als we terug zijn in Same, gaat dus ruim ´n week duren
p.s. ondertussen zijn we weer terug in Same en plaats ik dit bericht toch nog maar.
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De Safari...........
……was echt geweldig!
Gigantische vlaktes en flinke kuddes
zebra´s, gazelles, impala´s en gnoe´s,
de grote trek was begonnen. De
beesten trekken naar het zuiden van
de Serengeti, naar ´n flinke vlakte,
waar het veilig is om hun jong te
krijgen. Het was er heel droog, wat
dus heel veel stof geeft. Regelmatig
waren er wel groene oases, met
water, bomen en gras. En bij die
drinkplaatsen was het schitterend,
jeep werd stil gezet en kijken maar.

Het dak was open, met ´n afdakje tegen de zon erboven. We hadden ´n fijne chauffeur,
vertelde veel en liet ons tijd alles te bekijken en foto´s te maken (~1200 foto´s gemaakt in 5
dagen!) Hij wist de dieren ook wel te vinden of het werd doorgegeven via het “bakkie”. Heel
bijzonder was de jackal, die ´n jonge impala achterna zat en hem achter onze jeep ving en
doodde. En dan 3 leeuwen, die ´n buffel aanvielen, dat is ook erg indrukwekkend, zoveel
kracht en geweld. Eén leeuw raakte gewond en de aanval werd gestaakt, de buffel ging
ervandoor.
Bij de ‘hippo-pooltjes’ hebben we erg genoten, die nijlpaarden liggen in d´r eigen stront te
genieten. Het is echt jammer dat ik bij die foto´s de geur niet mee kan sturen naar jullie, wat
´n stank kwam daar vandaan!  En verder veel olifanten, giraffen, apen, buffels, kraanvogels,
hyena's, flamingo's, pelikanen, struisvogels, wilde zwijnen, 4 neushoorns, vogels etc. etc.
gezien. We hebben 1 luipaard gezien, met z´n prooi in de boom en enkele cheetah´s
De overnachtingen waren ook heel bijzonder, we sliepen in “tenten”, midden in de natuur.
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Bij aankomst in het kamp, eerst gezellig ´n pilsje bij het kampvuur, daarna douche met warm
water, lekker eten en ´s morgens wakker worden met zicht op beesten in je “achtertuin”,
wat wil je nog meer? Er liep ook “bewaking” rond en aan je
sleutel zat ´n fluitje, waar je op moest blazen bij gevaar en
dan kwamen ze aangerend…….met hun pijl en boog!
Bij het ontbijt mocht je zelf je lunchbox vullen, echt heel
lekker en vooral omdat er op schitterende plekken
geluncht werd en dan smaakt het nog beter. FOTO Het was
geen “hoofdseizoen” en dat merkte je wel, we kwamen
niet veel andere toeristen tegen. Wij waren met z´n 3en,
Marjo, Rob en ik en we hebben het dus heel goed gehad.

Van alles wat
Zo, graag wil ik jullie bedanken voor de vele felicitaties die
ik ontvangen heb. Het was ´n heel andere verjaardag dan
anders en dat kwam mede door de temperatuur. We
waren het weekend, in Lushoto, ligt in de bergen op 1400m
en daar is het heel groen. Om 8u zaten we buiten aan het
ontbijt en dat heb ik op m´n verjaardag nog nooit gedaan; buiten zitten! Verder hebben we
´n wandeltocht gemaakt naar het regenwoud en lekker geluierd. We logeerden er op ´n farm
waar ze biologische producten verbouwden en gebruikten, dus ook lekker gegeten. In
Lushoto was nog ´n markt die we bezocht hebben. (bij de foto´s zitten er ook van ons bezoek
aan de markt te Makanya, toen Vincent en Marjo er net waren. Dorien en Henrieke, de co-
ass., waren toen ook van de partij)
Door de week ben ik aan het werk en is Rob aan het vakantie houden, hij leest veel en
wandelt soms naar het dorp, verder doet hij de was en de boodschappen hi hi ´n beetje
huisman dus. Ik sta nu op de kinderafdeling en werk daar samen met zuster Choo, m´n
voorgangers kennen haar allemaal, ze werkte eerst op de mannenafd. Met de kleine
kinderen moet ik wat voorzichtig zijn, ze vinden ´n “Mzungu” op afstand nog wel interessant,
maar als die dan dichterbij komt kan het toch wel eng worden. Maar goed, dat weet ik nu en
met ´n ballon of beessie, komt het dan weer goed. Momenteel liggen er enkele kinderen met
zware malaria, slangenbeet, longontstekingen en botbreuk. Bij de kinderen liggen ook de
moeders in bed, er zijn ook geen kinderbedjes. Het wassen en verder verzorgen van de
patiëntjes gebeurd door de moeders.
Afgelopen week heb ik wel ´n nieuwe ontwikkeling mee mogen maken hier; ze hebben
telefoons gekregen in het ziekenhuis! Ze kunnen, met vaste telefoons, intern bellen. Nou

zullen ze wel meer op de afdeling blijven en
minder aan “de kuier gaan”? Het blijkt dat
Tanzania de vaste telefoons heeft
overgeslagen, er zijn maar ongeveer 200.000
aansluitingen verkocht, ze zijn hier nl. meteen
aan de mobiele telefoons gegaan, zoals ik
jullie al eens eerder berichtte zijn die er echt
heel veel.
Verder zijn de wasserij en “keukentje” bijna
helemaal al gesloopt en zitten die afdelingen
in het nieuwe gebouw. Alleen hebben ze daar
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wel ´n heel groot probleem……er is geen water! Juist ja, ´n wasserij en keuken zonder water.
Nou is het hier voor sommige mensen ´n heel gedoe om aan water te komen, ze staan echt
uren in de rij om d´r emmers te kunnen vullen, bij ´n centrale kraan, er staat nl. ook totaal
geen druk op het water. Er leven hier nog heel veel mensen die geen waterleiding in huis
hebben en dus afhankelijk zijn van d´r emmers. Maar in het nieuwe gebouw zijn dus geen
leidingen en kranen gemaakt, heel apart. Er is nu wel ´n kraantje gekomen net buiten het
gebouw. En er zit ook nog geen keukenblok in het gebouw, dus hebben ze ´n noodgebouwtje
geplaatst net voor het nieuwe gebouw, waar ze nu koken.
Gisteren zijn we, Rob en ik, mee geweest met de “out of Hospital-poli”, ´n soort

consultatiebureau voor
zwangere en kleine kinderen,
echt heel leuk. Het was
ongeveer 1 uur rijden en we
zaten in de middle of
nowhere. De “weegschaal”
werd in de boom gehangen en
het wachten was op “klanten”
en die kwamen ook, echt heel
veel en allemaal te voet. De
kinderen werden gewogen, in
hangzakken die ze vaak zelf bij
zich hadden en de oudere
kinderen hingen met de
handen aan de haak. Ze

werden zn. ingeënt. De zwangere werden onderzocht. Elke 4 weken wordt dit gedaan en de
vrouwen leken ook alle tijd te hebben, er ontstond zelfs ´n kleine markt. Op de terugweg
kregen we ´n flinke regenbui en meteen stond alles blank.
Komend weekend gaan we naar de zee, voor ´n “zon-zee-palmbomen en hangmatvakantie”.

Zon, zee en strand
Jeetje, m´n 3 maanden hier zitten er al bijna op. We praten al over; “wat laten we allemaal
hier?” en “hoe gaan we naar het vliegveld 27 dec.?” Maar eerst vieren we hier Kerst, hi hi, zit
helemaal niet in de stemming van Kerst; je ziet hier totaal geen versiering, hoort geen; “I am
dreaming of a White Christmas” voorbij komen en kerstkaarten schrijven is er ook niet bij
hier. En het is 30 graden of meer en dat is voor ons ook niet echt iets wat bij Kerstmis hoort.
We zijn net terug van ons lang weekendje aan zee, dat was echt heel geweldig. We zaten in
het resort Peponi, wat “Paradijs” betekend, dat was het ook echt voor ons. Lekker luieren,
lezen, zwemmen, over het strand kuieren en schelpen zoeken en hangen in de hangmat. Op
´n middag zijn we met ´n dhow (boot) weggeweest om te snorkelen; vele vissen met allerlei
kleuren gezien, zeesterren en –egels, koraal etc. Heb foto´s gemaakt met ´n “wegwerp-
onderwatercamera” en die moeten straks ontwikkeld worden, is ook wel weer leuk, dan ben
je weer benieuwd naar je foto´s, dat is nu, met die digitale camera´s geen verrassing meer.
Het snorkelen moest ik even onder de knie krijgen, had soms het gevoel door ´n tube te
moeten ademen (beademingsbuisje). Ik had nog nooit gesnorkeld, Rob wel, die heeft
vroeger ook gedoken.
Op 2 verschillende plaatsen mochten we te water en lunchen hebben we op ´n heel wit
eilandje gedaan, waar ze ´n luifel voor ons opgezet hadden, want er was totaal geen
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schaduw. De Indische Oceaan is gewoon lauwwarm water, het water in het zwembad was
koeler. Het was er erg warm, dus zwemmen in zee, maar liggen aan het zwembad, daar was
meer schaduw. Er was ´n resort naast Peponi, waar ze ´n steenoven hadden en echt
geweldige verse pizza´s maakte, daar waren wij al snel vaste klant, dat begrijp je natuurlijk
wel. Toen we terug kwamen in Same, op de diocese, was het daar weer rustig, voor we
vertrokken logeerden er nl. 1800 kinderen! Het was ´n soort 3 daagse vakantie voor ze, met
´n godsdienstig tintje. De hele dag dans, zang en muziek en kinderen die overal rondliepen,
wel ´n gezellige drukte op de anders zo rustige diocese.
Dit weekend zitten we in Moshi, ons laatste uitstapje, want volgend weekend is het Kerstmis
en dat vieren we te Same.
Wij willen iedereen heel gezellige feestdagen toewensen en alvast de beste wensen voor
2011.
Weer thuis......
...ja, jeetje zeg, die 3 maanden zijn alweer om.
Eergisteren zijn we na 'n goede vlucht geland op Schiphol en opgehaald door familie, met
warme jassen en handschoenen! Het huis was bij thuiskomst versierd met spandoeken en
ballonnen, echt heel leuk. Nu zit ik hier weer in Rijen, met de verwarming lekker aan, achter
'n snelle computer, is ook weer fijn.  Graag had ik in Same nog 'n laatste verslag op de site
willen zetten, maar met Kerst was het internetcafé dicht en maandagochtend zaten we net
op de site en toen viel de stroom uit, wat dus de hele dag duurde.
In Same hebben we, voor Kerst, ´n kerstboom gekocht en deze opgetuigd voor de Diocese.
Veel keus aan lampjes en ballen was er niet, maar met wat beessies en Hollandse klompjes
erin werd het toch ´n aardig geheel. En ze vonden het wel leuk.

Vrijdagavond zijn we om 21.00u naar de avondmis geweest, mochten met de bisschop
meerijden. Toch wel heel apart, in je zomerkleren naar de nachtmis en het was wárm in de
kerk. Er stond ook ´n kerststal. De mis was om 23.00u afgelopen en toen was het borrelen op
de Diocese, was wel gezellig, we gingen op 2.00u naar bed! Er was erg weinig
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kerstversiering, soms stond er bij ´n hotel of restaurant wel ´n plastic boompje en ´n enkele
keer hoorde je ´n kerstliedje. Mensen reizen naar familie om daar de feestdagen door te
brengen en ook in het ziekenhuis was het rustiger de laatste weken. Had ook te maken met
de zomervakantie van de kinderen. Alle scholen waren 5 tot 6 weken dicht, 10 jan. start het
nieuwe schooljaar weer.
Voor de Kerst zijn we ook nog ´n dag naar het Mkomazi National Park geweest. Dit was
vroeger ´n jachtreservaat en ligt op 30 min. rijden van Same. Er zitten best veel dieren, maar
ze zijn bang, wat wel logisch is. Het is ´n mooi park qua natuur en het zal steeds beter
worden als de beesten wennen aan auto´s etc. Er is ´n neushoornfokprogramma gestart,
maar die laten zich nu helemaal nog niet zien.

Graag wil ik jullie bedanken voor het lezen en reageren op m´n verhalen, het was elke keer
weer leuk jullie berichtjes te lezen. Bij het verhaal over "de Safari" en bij dit laatste verslag
ga ik nog meer foto´s zetten omdat ik veel ruimte voor foto´s overheb. En later laat ik er ´n
boek van maken. En ook wil ik de sponsors bedanken, het geld is goed besteed aan
ziekenhuis, lagere school en kerkkoor.
IEDEREEN ´N GEZELLIGE JAARWISSELING GEWENST EN DE BESTE WENSEN VOOR 2011.
VAN ROB EN DIMPHEY
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Groningse co-assistenten in het SDH

Eerste indruk
Het ziekenhuis bestaat uit een groot terrein met daarop veel verschillende kleine gebouwen.
2 Amerikaanse studenten zijn er deze week nog en hebben ons rondgeleid over de
verschillende ‘wards’, de OK, de polikliniek, het wasgebouw enz. Tussen de gebouwen is
soms een verharde weg en soms een zandpad en overal zijn mensen, patiënten en hun
familie, die daar zitten of de was aan het doen zijn. Op zich ziet alles er schoon uit en ook
best mooi, en komen we door deze opbouw ook eens veel buiten tijdens een coschap.
Wat we moeten doen in het ziekenhuis is nog niet helemaal duidelijk, maar Marloes is eerst
begonnen met meekijken op de Maternity Ward, waar de aanstaande moeders wachten op
hun bevalling in hun deel van het bed (er liggen er gemiddeld 2 in één bed). Jorien is naar de
Pediatric Ward gegaan, waar veel Massai kinderen liggen met onder andere ondervoeding,
brandwonden, malaria en diarree. We willen deze stage ons vooral richtten op het inzicht
krijgen in het gezondheidszorgsysteem in Tanzania, maar we moeten nog overleggen hoe we
dit precies gaan doen. Eerst proberen we een beetje te wennen aan de cultuur en de taal
(we verstaan er heel weinig van!) en hebben we behoorlijk tijd nodig met de normale
dagelijkse bezigheden, nu het water afgesloten is (van maandag tot vrijdag) en we toch
moeten koken, douchen (kopjes water over je heen gooien), de was doen, afval verbranden
enz. Maar onze omgeving is prachtig en we vermaken ons prima!
In het ziekenhuis is het erg interessant om te zien hoe het dagelijkse leven gaat. ’s Morgens
om 7:30 is officieel de overdracht, maar als wij aankomen tegen 7:45 na onze
ochtendwandeling, is de overdracht nog niet begonnen. Men wacht nog in de hoop dat er
nog wat meer dokters komen opdagen. Officieel zijn er 6 echte dokters in het ziekenhuis in
Same, maar ze zijn er lang niet altijd. En als ze al komen, kunnen ze ook zo weer vertrekken
halverwege de dag. De overdracht is officieel in het Engels, en daar begint het ook inderdaad
wel mee, onverstaanbaar weliswaar, maar al snel gaat het over in het Swahili. Dus we zitten

daar vooral om rustig wakker te
worden, en dan tegen 8:30 kunnen
we ‘aan het werk’.
Deze week zit Jorien op de
Kinderafdeling, waar Dr. Kessy
over gaat. Dit is een van de
trouwste artsen, die elke dag de
ronde doet over zijn patiënten.
Achter hem aan gaat een hele
stoet verpleegkundestudenten van
rond de 15 jaar, die hij enorm veel
uitlegt, in het Swahili jammer
genoeg. Maar gelukkig zijn de
studenten erg aardig en kunnen ze
Engels en willen ze van alles
vertellen. Vandaag lag er een

kindje van ongeveer 1 jaar oud, dat een paar dagen geleden door zijn oudere broer op zijn
hoofd was geslagen. Daarna deed zijn rechterarm het niet meer goed en hing zijn mondhoek
een beetje. Na drie dagen besloten de ouders om toch maar met het kind naar het
ziekenhuis te gaan, waar het kind nu wordt geobserveerd. Er kunnen geen foto’s worden
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gemaakt van het hoofd, dus men moet op het klinische beloop afgaan om te bepalen wat er
aan de hand is en wat er gedaan kan worden. Waarschijnlijk kan er voor dit jongetje niets
gedaan worden, en is de enige hoop dat zijn verlamming spontaan nog weer verbeterd. Zo
zijn er nog meer patiënten die erg laat zijn gekomen, of waar maar zo weinig mee kan
worden gedaan, wat ook voor de dokters behoorlijk frustrerend is.
Voor ons is het allemaal behoorlijk indrukwekkend en zit ons hoofd vol vragen over hoe
dingen gaan en waarom ze zo gaan, en we hopen in de komende weken daar meer over te
leren. We zullen jullie de komende tijd nog veel vertellen over hoe het gaat hier op de
verschillende afdelingen!

Ziekenhuisdingetjes
Na verhalen over onze weekendavonturen nu toch ook maar weer eens wat over het
doordeweekse leven in het ziekenhuis… Marloes zit nu op de kinderafdeling en Jorien op de
vrouwenafdeling. Er is een aparte
afdeling voor vrouwen en mannen
in Same, en de verschillen zijn
duidelijk zichtbaar. De
mannenafdeling is een ruim gebouw
met daarin zo’n 25 goede bedden
op wielen en een hoofdsteun die
omhoog kan,. Bijna westers zou je
zeggen, alleen ontbreken nog de
kleine kamertjes en de
bedgordijnen. Er liggen hier meestal
maar zo 5 tot 10 mannen. De
vrouwenafdeling is een veel kleiner
gebouw, met 14 oude houten
bedden zonder wielen en geen hoofdsteun die omhoog kan… en er liggen nog al eens meer
dan 14 vrouwen, dus liggen er 2 patiënten in 1 bed. De afgelopen week was de arts van de
vrouwenafdeling er niet, we zouden niet weten waar hij was, maar hij was er niet. Dat
gebeurt hier wel vaker, dat een arts er niet is. Deze week waren er over het algemeen
overdag 3 van de 6 artsen. De ronde op de vrouwenafdeling werd van maandag tot
woensdag door een andere arts gedaan in minder dan 5 minuten, en op donderdag kwam er
geen arts… dat was wel vervelend, want er was een vrouw opgenomen met erge buikpijn,
die lokale kruiden had genomen (haar vader was een lokale kruidendokter) en nu geen
ontlasting meer kreeg en een enorm opgezette buik had. Wat moesten we daar nu mee?
Gelukkig kon de verpleegkundige bij een dokter afsmeken dat hij aan het eind van de middag
nog even bij deze patiënt zou komen kijken, en dit heeft hij ook gedaan. De rest van de
patiënten moesten maar een dagje wachten. Omdat er 3 patiënten wel naar huis konden,
vroeg de verpleegkundige aan mij (Jorien) of ik deze patiënten wilde ontslaan, wat natuurlijk
wel een gewetensvraag was, omdat ik dat normaal niet mag doen. Maar uiteindelijk durfde
ik 2 van de 3 patiënten wel te laten gaan, de andere moest toch nog maar wachten totdat er
een dokter zin had om eens goed naar haar medicijnen te kijken. Vrijdag kwam er weer geen
dokter, maar daar stak de verpleegkundige nu echt een stokje voor, en ze zeurde net zo lang
bij de 2 dokters die er vrijdag in het ziekenhuis waren, totdat 1 ervan toestemde de ronde te
doen. En deze dokter heeft inderdaad grondig de ronde langs de patiënten gemaakt en even
schoon schip gemaakt door de meeste patiënten naar huis te ontslaan.
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Wat ons verder nog is opgevallen in het ziekenhuis (teveel om allemaal op te noemen, maar
dit was vonden wij wel bijzonder), is dat patiënten met tuberculose in de longen, of terwijl
zeer besmettelijke tbc, gewoon op de afdeling liggen bij de andere patiënten. In Nederland
zijn er strenge afzonderingsregels bij een tbc patiënt, zoals voor zoveel infectieziekten, maar
hier dus niet. De reden die de dokter gaf, was dat er geen plaats was om deze patiënten
apart te leggen, en dat de meeste mensen hier wel een beetje immuun waren voor tbc,
omdat het zoveel voorkomt, ook op straat. Alleen wij moesten wel oppassen, omdat we in
Nederland natuurlijk niet zoveel immuniteit tegen tbc opbouwen… leuk om te horen dus.
Hopelijk gaat het goed en lopen we niets op, maar het tbc patiënten percentage is hier
behoorlijk hoog, en is de afgelopen jaren ook nog eens behoorlijk gestegen (ondanks de
goede maatregelen… maar niet heus dus)
We hebben alles bij elkaar genoeg stof en informatie om onze opdrachten te maken die we
vanuit Nederland meegekregen hebben, en genieten ondertussen nog steeds van de relaxte
Afrikaanse cultuur, de close busritten en de prachtige Kilimanjaro!

Acute blindedarmontsteking
Het was aan het eind van een chaotische dag in het ziekenhuis, waarbij we ons vertwijfeld
afvroegen hoe de dokters toch bij hun diagnoses komen, dat er een vrouw kwam
binnenlopen op de vrouwenafdeling met haar dossier in haar hand. Ze gaf het aan mij
(Jorien) omdat er op dat moment niemand anders was, en ik keek wat het probleem was.
ACUTE APPENDICITIS (blinde darmontsteking) stond er met hoofdletters! Nou, dat is me niet
zomaar wat (denk aan heftige buikpijn, misselijk, overgeven en de rest). Ik bladerde het
dossier door en zag dat ze al 4 keer eerder was opgenomen met ACUTE APPENDICITIS… ik
keek naar de patiënt, en die vroeg aan mij of ze nog even naar huis mocht om wat te eten,
van de dokter mocht het, die haar had doorgestuurd. Verbaasd keek ik haar aan: naar huis
om te eten? En… hoe was het met de buikpijn dan? Die had ze niet. Maar… bent u dan wel
de patiënt? Ja, zij was de patiënt.. Okay, het zal wel. De volgende dag komt de patiënt de
zusterpost inlopen om te betalen voor haar verblijf in het ziekenhuis en even later zie ik haar
niet meer. Nog een dag later zie ik het operatieverslag, waarin staat dat er een ontstoken
blinde darm is weggehaald… Rara, hoe kan dit??

Marloes en Jorien, 2010



264

MARY BRUSSELERS
Functie: verpleegkundige SEH
In Tanzania van: februari 2011 tot april 2011 (3 maanden)
Project: verder werken met het project van Dimphey, opvang van pasgeborenen, bekijken van

vorderingen van de verbouwing.

Voorbereiding in volle gang
Hallo allemaal, nog 29 dagen en dan gaat het grote avontuur beginnen. Dan ga ik voor 3
maanden werken in het Same District Hospital in Tanzania. Dit heb ik geregeld in
samenwerking met de stichting Maria voor anderen. Deze stichting is onderdeel is van het
Twee Steden ziekenhuis in Tilburg, waar ik werk.
Vanaf 31 Januari kun je via deze site mijn belevenissen gaan volgen.
Inmiddels heb ik alle inentingen gehad, is mijn visum binnen en ook mijn ticket is geprint.
Mocht je nog een donatie willen doen, dan kun je deze storten op rekening 113408080 tnv
MHW Brusselers. Ik ga dan zorgen dat het geld in de vorm van hulpmiddelen terecht komt
bij de mensen die het echt nodig hebben. Alvast hartelijke dank hiervoor!
Het volgende verslag zal zijn vanuit Tanzania.
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De eerste dag
Jambo! (Hallo). Zo, mijn eerste berichtje vanuit Same.
Ik heb gisteren een goede vlucht gehad. In het vliegtuig heb ik Nederlandse films en series
gezien (Baantjer, de eetclub, hello goodbye), lekker gegeten, mooie uitzichten. Om half 10
ben ik geland op Kilimanjaro airport. Daar werd ik opgehaald en naar de Diocese gebracht (2
½ uur rijden). Al meteen moest ik 10 stappen terug doen in tempo op ons dooie gemak
liepen we naar de auto. Het onthaasten is begonnen, hahaha.
Het is wel raar het is hier echt super donker, waardoor je de sterren goed kunt zien. Op
straat zie ik heel veel brommers/motors (pikipiki) en van die oude stinkende vrachtauto’s.
Verder zie ik allemaal kleine huisjes langs de weg en een soort van cafétjes. Norbert legt me
wat dingen uit over de weg naar Moshi, Arusha het Kilimanjaro Medical Centre (het KMC
Hospital).
En dan kom je aan in het donker in je kamertje, dat is toch wel wat raar. Ik ben maar meteen
begonnen met het uitpakken en instaleren van mijn klamboe. Dan nog even naar het toilet
en dan blijkt er geen water te zijn om door te spoelen. Dit is even wennen. En dan is het tijd
om te gaan slapen. De hanen kraaien hier al heel vroeg in de ochtend, volgens mij begon er
al een rond 2 uur.
Vanmorgen ben ik gaan ontbijten bij de paters. Ze waren allemaal erg aardig en het ontbijt
viel me reuze mee; gewone boterhammen met jam maar goed dat zal vast niet iedere dag
zijn. Net heb ik mijn koffers uitgepakt en de muur versierd met alle leuke kaartjes die ik

ontvangen heb. Ik moet er toch een beetje
mijn eigen kamer van maken.
Vanavond krijg ik een introductie op de
diocese. Vanmiddag na de lunch ga ik het
dorpje eens in op zoek naar toiletpapier en
water. En natuurlijk op zoek naar een
internetcafé om dit verhaal te kunnen
plaatsen . Morgen ga ik naar het ziekenhuis.
Ik ben erg benieuwd hoe dat zal zijn. De
temperatuur is hier zo rond de 32 graden en
in de schaduw is het prima uit te houden.
Tot de volgende keer!

O,ja het bereik met mijn eigen mobiel is beperkt dus het kan zijn dat het langer duurt voor ik
reageer. Ook het internet is heeeeeel traag dus ook via mail kan het allemaal wat langer
duren.

Het ziekenhuis
Bedankt voor alle lieve berichtjes! Ik heb mijn eerste 2 dagen in het ziekenhuis gewerkt. Om
eerlijk te zijn viel het een beetje tegen. Ik had niet het gevoel daar welkom te zijn en een
rondleiding vonden ze ook niet nodig. De verpleegkundigen praten eigenlijk alleen Swahili en
heel af en toe komt er een woordje Engels tussendoor. Ik krijg een beetje het gevoel alsof ze
vinden dat wij hen op de vingers komen tikken, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is.
Maar ik ben niet zomaar uit het veld te slaan, ik ga volgende week op een andere afdeling
werken om te kijken of ik daar een betere start kan maken.
Gelukkig is het bij de paters nog erg gezellig en ik heb zelfs al een keer friet gegeten al was
die koud, slap en vet het was heerlijk (thuis zou ik het niet gehoeven hebben hahahaha).
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Komend weekend ga ik naar Moshi, dan komen er ook wat foto's op de site! Tot de volgende
keer, dikke kus Mary.

“Alle verpleegkundigen die in Same zijn geweest hebben te maken gehad met ongeloof en
frustraties met betrekking tot medische en verpleegkundige kwesties zoals die hier in het
ziekenhuis worden aangepakt. De één denkt: ‘zo gaat het nu eenmaal hier, ik ga me er niet
overdreven druk om maken’. De ander is het zijn of haar beroepseer te na en is
verontwaardigd, zegt er wat van en wil verbetertrajecten in gang zetten. Een voorbeeld.”

Aan: Sjef de Laat
Van: Mary Brusselers
Betreft: mijn ervaringen in Same

Beste Sjef,
Vanmorgen belde je en vroeg je hoe het ging. Ik heb aangegeven dat het goed gaat maar eigenlijk zijn er heel
veel dingen waar ik tegenaan loop.
Ik heb een beetje het gevoel alsof men hier niet wil verbeteren. Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt
voor de patiënten. Vandaag was er geen nurse in charge alleen één medical attendant en ik op de hele female
ward, en dat terwijl we maandag en dinsdag ik denk wel met 10 verpleegkundigen en leerlingen waren. De
medical attendant spreekt zeer beperkt Engels en mijn Swahili is niet zo goed dat we gesprekken kunnen
voeren. Ik loop met haar mee en kijk wat ze allemaal doet. Ze kijkt in de dossiers bij wie er bloed geprikt moet
worden, schreeuwt vervolgens een naam over de afdeling, en bij degene die ja knikt wordt bloed afgenomen.
De verpleegkundige heeft naar mijn idee geen flauw idee welke patiënt in welk bed ligt en waar ze voor zijn
opgenomen.
Dan komt de arts om visite te lopen, de medical attendant wil de arts met mij visite laten lopen. Ik geef aan dat
ik niets weet van de patiënten. Ik sta hier nu enkele dagen en de verpleegkundige zijn niet bereid om met mij de
patiënten te bespreken dus ik weet zelf ook niet wie welke patiënt is en wat deze heeft. Ik probeer wel wat in
dossiers te lezen maar weet vervolgens niet welk gezicht erbij hoort. Ik geef aan deze arts aan dat ik echt
verbijsterd ben over de zorg die hier gegeven wordt en dat niemand zich verantwoordelijk voelt. Hij geeft aan
het met mij eens te zijn vervolgens geeft hij aan dat als de verpleegkundige geen visite kan lopen hij niets kan
doen op de afdeling, dus maandag is er weer een nieuwe dag. Iedereen trekt zijn handen er een beetje vanaf.
Echt ongelofelijk.
En qua materialen verbaas ik me ook iedere keer weer. Hier heb je een verrijdbaar bedgordijn, maar 1 gordijn
ontbreekt eruit dus je hebt 2 gordijntjes dan een gat en dan weer een gordijntje. Ik dacht nou dat is misschien
mooi voor mij om op te lossen. Ik had al bedacht laat ik nieuwe stoffen stroken maken in het dorpje en dan kan
ik ze daarmee helpen. Nou ga ik een beetje op zoek in het magazijntje blijkt het ontbrekende gordijntje daar
gewoon te liggen maar niemand voelt zich verantwoordelijk om het te repareren. Maar het verhaal wordt nog
erger. De dag erna ben ik aan het vegen en ligt daar een hartstikke mooi verrijdbaar bedscherm echt ziet eruit
als nieuw. Het scherm ligt op zijn kant in een hoekje en wordt dus gewoon niet gebruikt. Ik heb een beetje het
idee van dweilen met de kraan open, wij willen ze heel graag helpen en juist met de kleine dingen is er al heel
veel te halen.

Daarna wordt er bij een patiënt een infuus geprikt, er wordt 2 keer mis geprikt en met de zelfde naald opnieuw
geprikt. Dit kan ik me nog enigszins voorstellen omdat een nieuwe venflon natuurlijk erg duur is voor hier. Maar
als je dan ziet dat de huid wordt schoongemaakt met het NaCl uit het infuus dan vraag ik me echt af: waar zijn
we mee bezig. Ik geef aan dat het belangrijk is de huid goed te desinfecteren om infecties te voorkomen en
ineens begrijpen ze weer geen Engels. Dat is het frustrerende zodra je verpleegkundige ergens op wil wijzen dan
kunnen ze ineens geen Engels meer en doen ze alsof ze je niet begrijpen. Ten minste dat is het gevoel wat ik
erbij krijg.

Maar om mij aan het vegen te krijgen, dan weten ze maar al te goed hoe ze dat duidelijk moeten maken. Niet
dat ik iets tegen vegen heb want ik weet dat dat er allemaal bij hoort hier.
Ik heb inmiddels ook in schriften gekeken van de leerlingen daar staat precies beschreven hoe je aseptisch moet
werken en zo dus ze leren het hier echt op school. Het is alleen net als ze dan een diploma halen dat het dan niet
meer belangrijk is.
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Er zijn inmiddels 2 co assistenten in het ziekenhuis en zij kwamen gewoon even bij mij op de afdeling kijken. Ik
heb ze uitgelegd wat er hier allemaal gebeurt. Er is 1 patiënt die ligt al een langere tijd (1 uur) te huilen in bed
van de pijn, de verpleegkundige die kijkt er nog niet naar. Ik ga samen met de co assistenten samen op
onderzoek uit. We vragen de patiënt naar haar naam en zoeken het dossier erbij. Met ons boekje Swahili vragen
we een anamnese uit, ze heeft 2 dagen buikpijn, ligt nu ook 2 dagen opgenomen, krijgt antibiotica, krijgt als
pijnstilling buscopan, heeft een katheter, uit een zwangerschaptest bleek mw. zwanger te zijn, maar mw is hier
niet van op de hoogte. Het zou kunnen dat mw blaaskrampen heeft door de katheter, maar ze zou ook een EUG
kunnen hebben of misschien zijn het wel nierstenen. De co assistenten voeren lichamelijk onderzoek uit. Daarna
vragen we aan de verpleegkundige in ons beste Swahili wat de reden van de katheter is en het antwoord wat
we krijgen is treatment?!? Niet meer en niet minder. We besluiten op zoek te gaan naar een arts om naar deze
vrouw te komen kijken. Van het kastje naar de muur worden we gestuurd uiteindelijk vinden we een arts die
bereid is langs te komen, hij moest eerst 2 patiënten op de poli zien en zou daarna komen. Wij wachten en
wachten maar hij is niet meer gekomen. Uiteindelijk zijn de klachten wel spontaan iets minder geworden, maar
dit kan gewoon niet. Wij zijn hier 3 uur mee bezig geweest en eigenlijk zonder enig resultaat.

Aan het einde van de dag kwam de avond dienst, nu was er wel een nurse in charge, ze praten even in het
Swahili met de medical attendant en vertelden mij daarna dat het beter was dat ik volgende week naar een
andere afdeling zou gaan. Ik vind het echt een hele bijzondere wijze van omgaan met elkaar. Ik ben echt niet
onaardig geweest ik heb gewoon op een heel nette manier geprobeerd om de zorg voor de patiënten te
verbeteren. Misschien is het voor de mensen van hier te confronterend als een Nederlander tips probeert te
geven, ik weet het niet.

Dit is gewoon een beschrijving van één dag, en iedere dag maak ik zo tal van voorbeelden mee waardoor ik me
afvraag wat de meerwaarde is om ons als verpleegkundige hierheen te laten gaan. Tuurlijk voor mijzelf is het
een hele bijzondere ervaring om een andere cultuur van heel dichtbij mee te kunnen maken. Maar ik ben hier
uiteindelijk namens het Twee steden ziekenhuis en ben hier om een steentje bij te dragen aan de kwaliteit en
verbetering van de zorg. Maar als je tegen zoveel dingen aanloopt en als mensen zelf niet willen of niet zien dat
er dingen anders kunnen is denk ik ieder doel wat je hier maakt onhaalbaar.
Verder met de glucose meter zijn ze erg blij, maar ook daarvan waren ze na 1 dag al de gebruiksaanwijzing
kwijt. Uiteindelijk is die toch weer terug gevonden maar zoals ik al eerder schreef voelt het hier een beetje als
dweilen met de kraan open.
Maak je om mij persoonlijk geen zorgen want met mij gaat het goed. Zeker bij de paters word ik perfect
opgevangen. En ik maak heel veel bijzondere dingen mee die ik anders nooit zou ervaren.

Ik heb vorige week ook een gesprek gehad met Dr. Norbert Mchomvu omdat hij via de paters gehoord had dat
het mij allemaal wat tegen viel in het ziekenhuis. Ik heb hem ook veel voorbeelden gegeven als:
- Op dag 1 wilden ze me leren een keizersnee te doen
- Op dag 2 wilden ze me een bevalling laten leidden
- Op dag 3 wilden ze me laten hechten
- Als ik kleine dingen aangeef als bijvoorbeeld werken met steriele handschoenen dan spreken ze ineens

geen Engels meer.
- Het taalprobleem is trouwens wel erg groot. En ik begrijp dat zij vinden dat ik Swahili moet spreken maar

het is onhaalbaar om in een half jaartje goed Swahili te leren spreken. Mijn Swahili is te beperkt en hun
Engels is ook behoorlijk beperkt waardoor communiceren erg moeizaam gaat. Ook vinden ze het erg
moeilijk om langzaam in het Swahili tegen mij te spreken.

- Verder krijg je in het ziekenhuis van de verpleegkundige niet het idee erg welkom te zijn.
- Verder heb ik aangegeven dat het project van Dimphey van de baby reanimatie totaal niet wordt

voortgezet, er wordt weer gewoon uitgezogen en ook een kap voor de beademing ligt niet meer bij de
hand. Als ik erna vraag doen ze alsof hun neus bloed.

Hij zou het met dr. Moshi bespreken, maar ik zie nog geen veranderingen.

Je vroeg me ook nog te kijken naar dingen die ze hier nog kunnen gebruiken. Ze zijn bezig met de bouw van de
nieuwe female ward en de nieuwe chirurgie afdeling. En ik vroeg me af of er voor de afdeling chirurgie wel
bedden zijn? Ik heb ook geen idee of wij die in Tilburg of Waalwijk nog over hebben maar die zouden ze wel
kunnen gebruiken denk ik. Verder is een medicijnkar voor de chirurgie afdeling misschien handig zodat ze die
kunnen gebruiken bij de visite. En misschien kunnen we klamboes regelen voor de nieuwe afdeling. Heb jij enig
idee wanneer deze nieuwe afdelingen worden opgeleverd?
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Ik vind het belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van hoe hier gewerkt wordt omdat de stichting Maria voor
andere veel geld en energie steekt om het Same district hospital te verbeteren zowel qua faciliteiten als vanuit
verpleegkundige en artsen.

Ik ben benieuwd naar je reactie.
Groetjes Mary

Hallo Mary,
Ik ben blij dat je alsnog op deze manier naar mij reageert! Ik had nl. tijdens ons telefoongesprek al een, laat ik

zeggen, vaag onbestemd gevoel dat er iets was wat je niet zo lekker zat. Goed dat je me alsnog hierover bericht.
Ik kan me volledig inbeelden hoe je je voelt in deze situatie. Zonder echter meteen te bagatelliseren kan ik je wel
zeggen dat je natuurlijk in een compleet andere wereld met andere denkbeelden, andere ideeën, andere
gewoontes, andere gevoelens etc. staat. Wij als westers georiënteerde mensen met onze denkbeelden en
inzichten kunnen vaak de belevingswereld van de leefgemeenschap waar jij nu bent niet begrijpen. Ook de
verpleegkundigen die daar nu werken zijn, ook al hebben ze een geschoolde opleiding achter de rug, zeer snel
geneigd om weer te vervallen in hun eigen manier van omgaan met de naasten.

Ik stuur jouw mail door naar Jan, en we zullen e.e.a. doorspreken.
Kun je evt. alvast je verhaal kwijt bij Norbert of/en dr. Moshi? Het is maar dat je er met iemand over kunt
praten die weet wat je bedoelt.
Ik laat het even bezinken en neem weer contact met je op. Blijf alsjeblieft wel alles doormailen waar je
tegenaan loopt. Het moet voor jou wel een leuke tijd worden.
Veel groeten en hou je taai, Sjef.

Het gaat beter :)
Bedankt voor alle lieve reacties!!! Zo
vandaag een wat positiever verhaal :).
Mijn start in het ziekenhuis was niet zo
best, maar mijn instelling is nu wat
anders en dat scheelt al een hele boel. Ik
ging al wel met lage verwachtingen
daarheen maar werd meteen de eerste
dag geconfronteerd met de hiërarchie in
de zorg. Ik liep mee met een
hoofdverpleegkundige en eigenlijk was
ze voornamelijk in de dossiers aan het
bladeren.
Bij ons staat de patiënt centraal dat is hier totaal anders, dat is echt even omschakelen.

Vandaag vrijdag ben ik meegelopen met de
verpleegkundige (groene pakken) die doen
het meeste werk, van vloer schrobben tot
gazen vouwen tot het leiden van een
bevalling.
Ik zal even vertellen hoe mijn dag eruit ziet.
Na mijn boterhammetje met jam ben ik vol
frisse moed naar het ziekenhuis gegaan. Om
kwart voor 8 is het ochtend rapport, hier
komen de hoofden van de afdelingen bij
elkaar en wordt er per afdeling de
bijzonderheden verteld, ook van
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ondersteunende afdeling als laboratorium,
röntgen en dergelijke. Het begon in het Engels
maar al snel werd er geswitcht naar Swahili, heel
af en toe pik ik woordjes op waarvan ik de
betekenis ken, maar het gaat vooral heel snel.
Daarna ben ik naar de afdeling gegaan. Ik heb
daar geholpen met het schrobben van de vloer.
Daarna heb ik meegekeken bij een bevalling.
Toen was het tijd voor het vouwen van de gazen.
Gazen worden hier op rol aangeleverd en worden
dan geknipt en er moeten dan mooie gaasjes van
gevouwen worden. Ik ben al 10 stappen terug gegaan in tempo maar nog ben ik 2 keer zo
snel als de andere hahaha. Pole pole (langzaam langzaam).
In de couveuse ligt op dit moment een baby’tje, de oma verzorgd het kind omdat de moeder
direct na de bevalling terug naar school moest om tentamens te maken. De verpleegkundige
bemoeien zich ook totaal niet met de zorg voor het kind in de couveuse maar gelukkig doet
de oma het erg goed. Ze geeft zelfs cupfeeding. Toen ben ik maar een wandelingetje gaan
maken over het ziekenhuis terrein, zelf een beetje de weg uitzoeken. Toen ik terug kwam op
de afdeling was er een bevalling bezig .

bbbbbbb

Nou echt, Jezus, wat ik toen weer zag, die vrouw werd gewoon geslagen omdat ze pijn had.
Ze werd ingeknipt en niet eens in een wee, nee, gewoon hoppa en ze mocht haar mond niet
open doen. De manier van omgaan met elkaar is echt totaal anders dan wij in Nederland
gewend zijn. Maar nu mijn instelling anders is voelt het iets minder vervelend. Het is gewoon
een hele andere cultuur. Hier is het ook dood normaal dat je boeren laat tijdens het eten, uit
je neus peutert terwijl je met iemand praat en dat je elkaar gebiedend aanspreekt.
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Als ik terug kom van het werk neem ik een heerlijke koude douche, warm water hebben ze
niet. En weet je koud douchen valt nog best mee. Daarna ga ik met mijn kopje cup-a-soup
achter de laptop zitten om mailtjes te typen of een film te kijken. Dan nog even naar het
dorpje om mailtjes te sturen, boodschappen te doen en gewoon wat rond te kijken. Het is
een beetje de vraag wie bekijkt wie. Ik ben hier namelijk ook echt een attractie voor de
plaatselijke bevolking ‘mzungu, mzungu’ (betekend blanke) en dan zwaaien ze nog even.
Om half 8 ga ik naar de eetzaal waar ik eet met de paters. Na het eten lees ik nog in mijn
boek en dan is het alweer bed tijd. De stroom valt trouwens ook iedere avond uit. Van 16.00
uur tot 21.30 ongeveer, father Samuel vertelde me dat dat is omdat dan teveel mensen in
het dorp stroom gebruiken en dan kan niet worden voldaan aan de energie behoefte. Het is
trouwens ook apart om te zien dat mensen hier bijna allemaal met een mobieltje lopen maar
in het dorp hebben ze geen kraan met stromend water, alleen een gezamenlijke waterput.
Echt heel bijzonder om een cultuur van zo dicht mee te maken.
Maandag ga ik eens kijken op de vrouwen afdeling, op zoek naar zuster Edith Mosha
(bedankt voor de tip Dimphey!). Morgen ga ik een dag naar Moshi, dan kan ik de Kilimanjaro
zien, hopelijk is het niet bewolkt! En ik hoop dat ik wat foto’s kan plaatsen op de site zodat
jullie een beter beeld hebben van hoe het er hier uitziet.
Dikke kus!
PS1: Het tv-programma Peking expres van België was in Same! Jaja misschien zien jullie me
nog op tv, hahaha.
PS2: voor de geïnteresseerden hier een filmpje van Dimphey in Same (mijn voorgangster).
http://www.youtube.com/user/TweeStedenZiekenhuis#p/a/f/0/R2qicoDEucM

Begin van een nieuwe week
Hallo allemaal, waaw wat een reacties allemaal, met een grote glimlach lees ik alle berichtjes
en mailtjes!!
Hier weer een verhaal over de afgelopen dagen. Afgelopen weekend was ik dus in Moshi,
zoals me verteld was ga op tijd terug want je moet voor het donker weer in Same zijn. Nou
ging ik heel braaf om 2 uur al terug, ik dacht tijd genoeg. Maar ja als de bus dan kapot gaat
kan het zomaar een paar uur langer duren. Ik heb over de heenreis 2 uurtjes gedaan en over
de terug reis 4 uur, net voor het donker was ik thuis. Op zondag ben ik naar de kerk geweest
achter de Diocese. Het is niet een kerk zoals wij die kennen maar gewoon een hutje gemaakt
van hout. Iedereen loopt in en uit, er wordt gedanst en gezongen en zelfs gelachen. Father
Deo leidt de mis. Na de mis ben ik naar de weekmarkt gegaan, jeetje wat een chaos, erg leuk
om te zien. Allemaal kraampjes met kleding, schoenen, radio’s, zonnebrillen, groente en
fruit. Je ziet mensen met grote karren over de markt rijden om genoeg mee te kunnen
nemen. In de middag ga ik naar het
Elephant Motel waar ik een heerlijke lunch
eet en gewoon ga zitten genieten in de tuin.
Ideaal ik had mijn laptop bij me, zo kon ik
alle verhalen opschrijven zodat ik jullie weer
op de hoogte kan brengen.
Ik heb de afgelopen dagen meegelopen op
de polikliniek van moeder kind zorg. Waar
de baby’s hun vaccinaties krijgen en waar
onderzoek tijdens de zwangerschap plaats
vind. De verpleegkundige doen hier het
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werk en ze vinden het erg raar dat wij een dokter of verloskundige hebben die het
lichamelijk onderzoek doet. Het is echt niet te vergelijken met de gezondheidszorg in
Nederland.
Gister was ik op tijd terug van het werk en op dit moment logeren er nog 2 gasten op de
Diocese; Father Owen uit Ierland en Stefano uit Italie. Zij zijn hier in verband met een water-
en HIV/aids project. In de middag zouden zij een Masai stam gaan bezoeken ik werd
uitgenodigd om mee te gaan, nou dit was een hele bijzondere ervaring, ik ben echt bij de
Masai thuis geweest. Onder een boom hebben we gepraat over het waterprobleem.
Kindermishandeling is hier echt aan de orde van de dag, Father Owen probeerde de Masai
hierin te corrigeren. Toen ze hoorden dat ik verpleegkundige was moest ik meteen mee
komen en in een huisje gaan kijken, daar lag een vrouw die net bevallen was van een
jongetje. Op het eerste oog leek het kind er gezond uit te zien. Ook werd een ander kind aan
me laten zien met een zwelling in de lies, ik dacht eerst een liesbreuk maar dat leek het toch
niet te zijn, ik kon niet echt zeggen wat het nou was. Het gekke is deze mensen zijn vandaag
naar het Same District Hospital gegaan en zijn daar gewoon weggestuurd, ze moesten
morgen maar terug komen. (Dit kan gewoon echt niet. Toen ik er naar vroeg in het
ziekenhuis, zeiden ze van niets te weten. Dus vanmorgen zouden ze terug komen, ik heb ze
niet gezien.) Daarna zijn we de watertanks gaan vullen met de auto, zodat ze dat deze keer
niet lopend hoeven doen. Ze moeten normaal gesproken 2 uur heen en 2 uur terug lopen
met water. De ezels dragen het water op de rug. Pas tegen 8 uur waren we terug, dit was
echt een hele bijzondere
indrukwekkende dag.
Vanmorgen ben ik
wederom naar de
polikliniek moeder kind
zorg gegaan, ik probeer ze
tips te geven over hygiëne,
het gebruik van
handschoenen
bijvoorbeeld. Maar ik heb
niet echt het idee alsof ze
het aan willen nemen. Ze
behandelen me een beetje
als een leerling
verpleegkundige. Het is
heel bijzonder om hier te
zijn maar wel erg moeilijk om veranderingen aan te brengen in de zorg. Ze willen mij heel
graag dingen leren die voor mij totaal onbelangrijk zijn als verpleegkundige. Zoals het doen
van een keizersnee, het begeleiden van een bevalling, hechten etc. Ik heb inmiddels wel mijn
weg gevonden, heb stukje bij beetje een rondleiding gehad en weet nu dus alle afdelingen te
vinden. Je ziet op de afdelingen wel heel goed dat er gerenoveerd wordt. En de bouwvakkers
zijn dagelijks druk bezig met het vernieuwen van gebouwen.
Komend weekend ben ik weer in Moshi en zal ik nieuwe foto’s op de site zetten!
Doeg en een dikke kus Mary
O ja, even voor de duidelijkheid, ik heb de Kilimanjaro niet beklommen dat duurt een week
hahaha. Maar het zien van deze gigantische berg is echt super cool!
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Ik blijf me verbazen
Woensdag heb ik meegelopen met de family planning. Hier wordt uitleg gegeven over
anticonceptie en de preventie van SOA’s. En ook implanonstaafjes worden hier verwisseld, ja
het zijn echt de staafjes van Organon uit Oss, hahaha. Op de wand hangen volgens mij
allemaal verbeterprojecten van voorgangers van mij. Ik zie hier een beschrijving van de
SOAP, een uitleg over hoe je patiënten moet ontvangen, een dag indeling en  een poster met
voorbehoedsmiddelen. Op het bureau staat iets met een groen lapje eroverheen. Ik ben erg
nieuwsgierig en moet natuurlijk even onder het doekje kijken. Is het echt een mega penis die
gebruikt wordt om voorlichting te geven over condoomgebruik? Echt geweldig dat die dan
gewoon verstopt wordt onder een lakentje. Later in de ochtend is het erg rustig, we zitten
maar liefst 3 uur op een houten stoeltje te wachten op de volgende patiënt. Ondertussen

vertellen de leerlingen over hun leven en
stellen ze mij ook veel vragen. Ze zijn erg
benieuwd naar welke anticonceptie ik
gebruik en waarom en wanneer ik kinderen
wil en wanneer ik ga trouwen, erg grappig.
Zij vertellen ook heel open over hun
vriendjes, dit had ik echt niet verwacht. Een
verpleegkundige en een leerling liggen
gewoon te slapen, ja dat is echt waar! Je
maakt hier echt hele aparte dingen mee.
Iedere ochtend verbaas ik me trouwens
weer bij de ochtendrapport. Iedereen praat
er zacht, ondertussen loopt iedereen in en

uit, mobieltjes rinkelen om de beurt en worden ook gewoon beantwoord. Buiten zijn ze
bezig met de verbouwing en vanmorgen was er zelfs iemand op het dak van de fysioruimte
bezig (daar wordt de bespreking gehouden).

Vanuit het KCMC (ziekenhuis in Moshi) is een onderzoek bezig over de zorg voor neonaten.
Er zijn op dit moment enkele mensen hier in Same om verpleegkundigen te interviewen.
Inmiddels ben ik ook druk bezig met het uitdelen van alle foto’s en DVD’s die ik had
meegekregen voor de verpleegkundigen en inwoners van Same. De mensen zijn er heel erg
blij mee!
Inmiddels sta ik op Female ward, het is erg rustig. Female ward heeft 14 bedden maar op dit
moment zijn er maar 5 patiënten. Dat was op de Maternety wel anders vorige week daar
lagen gewoon 2 patiënten in 1 bed. Misschien zouden we dat in Tilburg ook eens moeten
proberen haha daar is de eerste oplossing voor het bedden probleem ;). Verder wordt de
familie uitgebreid ingezet voor de zorg voor de patiënt. Het wassen, aankleden en
verschonen bijvoorbeeld daar komt geen verpleegkundige aan te pas. Donderdag was er een
patiënt met een CVA, heel apart hoe daarmee omgegaan wordt echt dat kunnen wij ons niet
voorstellen. De patiënt werd overgeplaatst naar het ziekenhuis in Moshi omdat er
gespecialiseerde zorg nodig was. Ik mocht mee, althans dat zei de dokter, stond ik daar klaar
met mijn tas. Maar uiteindelijk was de verpleegkundige die mee op transport ging het er niet
mee eens en liet me zo buiten staan met mijn rugzakje en weg waren ze. Ja echt hier maak je
van alles mee, echt niet te vergelijken hoe wij werken en met elkaar omgaan. En het vervoer
van een patiënt dan denken wij aan zo'n mooi geel busje met zwaailichten, nou hier is dat
gewoon een witte jeep waar de patiënt met matras en al achter in de laadklep wordt
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geschoven. En een andere patiënt kan op een zitje er naast plaats nemen. De
verpleegkundige zit gewoon voorin en heeft totaal geen zicht op de patiënt, gewoon bizar.
Donderdagavond heeft Dr. Norbert Mchomvu me meegenomen om het dorp Same te laten
zien, daarna heeft hij me meegenomen voor een diner in het Elephant motel. Via father Deo
had hij gehoord dat mijn eerste indruk over het ziekenhuis niet zo positief was, daar wilde hij
meer van weten. Ik heb hem verschillende voorbeelden gegeven en hij vond het inderdaad
ook raar. Morgen gaat hij in gesprek met dr. Moshi (de medical officer).
Ik ben vrijdag middag nog naar een Masai markt geweest. Hier verkoopt de Masai zijn vee.
Father Deo had me naar de markt gebracht. Het was een redelijk grote markt en in een dik
half uur had ik alles gezien, echt heel veel vee koeien, geiten, kippen en ze hadden ook
andere dingen die ze op bijna alle markten verkopen zoals kleding, sieraden, groente. Wel
apart om te zien hoe ze hier met dieren omgaan, had ik het vorige week over
kindermishandeling, nou dierenmishandeling kennen ze hier ook. Zo’n schattig geitje wordt
door 2 mensen aan de achterpoten getrokken, och wat zielig. Ik ben gewoon niks gewend
wat dat betreft, iedere keer valt mijn mond weer open van verbazing. Ik ben met de
dalladalla teruggegaan en dat is ook een hele ervaring. Een dalladalla is een minibusje met
12 zitplaatsen, maar met gemak stapten er 24 mensen in dat busje en dan boven op de bus
en achterin zaten alle zakken met boodschappen van de mensen wat ze hadden gekocht op
de markt. En het busje viel nog net niet van ellende uit elkaar, maar tijdens een stop viel de
deur er ineens af, hup hup hup en de deur zat er weer aan, heel apart.
Een vraag was ook of de paters heel ouderwets zijn. Nee hoor, hieronder zie je op een foto
father deo en father Bruno een potje basketbal spelen. Het zijn hele verhalen die ik zo typ,
maar het is ook echt zo bijzonder wat ik hier allemaal mee maak. Iedere dag valt mijn mond
weer open van verbazing. Gelukkig heb ik mijn draai wel gevonden en kan ik ook lachen om
dingen die ze hier op een hele andere manier aanpakken dan ik gewend ben.

Derde week
Dit is alweer de derde week hier in Same. Ik maak echt zoveel dingen mee op een dag dat ik
soms aan het einde van een dag denk was dat nou vanmorgen of was dat gister. Ik doe nog
steeds iedere dag heel veel indrukken op en blijf me verbazen. Wij mogen heel erg dankbaar
zijn voor de gezondheidszorg in Nederland.
Ik heb de afgelopen week op female
ward gestaan. Hier heb ik weer vele
bijzondere verhalen gezien. Wat
misschien nog wel het meest apart
was dat er op maandag ik denk wel
10 verpleegkundigen en leerlingen
rond liepen en op vrijdag moest 1
iemand al het werk doen. Omdat er
vandaag dus geen nurse-in-charge
was op female ward werd er geen
visite gelopen, wat betekent dat de
patiënten vanaf donderdag tot
maandag geen dokter zien, en ook
de behandeling wordt niet
aangepast. Ze zouden hier nog zoveel kunnen leren. Het geven van tips aan
verpleegkundigen gaat nog steeds erg moeizaam maar ik doe mijn best om hier een steentje
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aan bij te dragen. Met hele kleine dingen zou je hier al zoveel verbetering kunnen krijgen,
maar de mensen zijn nog steeds wat stug.
Inmiddels zijn er ook 2 co-assistenten gearriveerd in het ziekenhuis, dit is erg gezellig. Toen
ze maandag aankwamen werden ze meteen bij mij gedropt. Ik heb ze de een rondleiding
gegeven door het ziekenhuis. En een beetje uitgelegd wat er hier zoal gebeurt op een dag.
Het zijn 2 super aardige meiden.
Voor het ziekenhuis had ik twee glucosemeters meegenomen, daar zijn ze erg blij mee en
deze werden direct in gebruik genomen. Er zitten 300 stripjes bij, dus daar kunnen ze
voorlopig mee vooruit.
Afgelopen maandag was er trouwens een klinische les vanuit het ziekenhuis in Moshi. Dat
ging over HIV, het was erg interessant, dr Matt een arts uit Amerika gaf heel duidelijke en
praktische informatie voor de verpleegkundigen en vooral ook voor de leerlingen. Goed om
te zien dat ze vanuit Tanzania zelf ook bezig zijn met het verbeteren van de
districtziekenhuizen!
Komende week ga ik trouwens een dag mee met de outrange clinic. Dit is zeg maar een
polikliniek op locatie. Dan gaan we met een jeep naar de kleine dorpjes in de bergen, om
daar onder andere de kinderen te vaccineren. Ik ben erg benieuwd wat ik komende week
allemaal te zien krijg.
Het leven buiten het ziekenhuis is erg anders. Daar ben ik
zeker welkom, in het dorp word je uitgenodigd om wat
te komen drinken. Afgelopen weekend is de Bisschop
terug gekomen, hij was voor een bezoek in Europa. Het is
een hele aardige man. Bij de paters heb ik een
uitnodiging gehad om mee te gaan naar de viering van 3
mannen die nu de titel deken hebben gekregen. Het was
een mis in een kerk ongeveer anderhalf uur rijden van de
diocese, we reden langs het National Park Mkomazi en ik
heb apen gezien. Het is echt een mooi park, zeer
uitgestrekt en heel afwisselend. Ik heb rijst velden gezien
een stukje meer tropisch bos veel verschillende bomen
en heel veel vogels. Dit was een bijzondere dag iedereen
was in zijn officiële kleding aanwezig, de bisschop had

zelfs een mijter op en een staf bij zich.
Zuster Margret van de Diocese heeft
me de hele dag op sleeptouw
genomen. Ze was erg aardig en
vertelde me precies wat er allemaal
gebeurde. *De mis duurde wel erg
lang, na 4 uur had ik pijnlijke billen en
blauwe knieën maar het was het
zeker waard dit was een hele
bijzondere ervaring. Na de mis werd
er gegeten en gedronken in de kerk.
Inmiddels is het regenseizoen
begonnen ik heb al een paar flinke
buien meegemaakt. En dat is echt wel

iets harder dan wij gewend zijn in Nederland. Het voordeel is dat de temperatuur goed blijft.
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Op dit moment ben ik in Arusha, hier blijf ik vannacht ook slapen.
Ik heb deze week ook 2 kaartjes ontvangen, echt super leuk, ze hebben er bijna 3 weken
over gedaan, alles pole pole (rustig aan).
Groetjes vanuit een zonnig maar druk Arusha

Wachten wachten wachten :)
Deze week viel mijn mond open van positieve verbazing. Ik loop nu mee op de polikliniek en
daar wordt goed gewerkt. Ik loop mee met Zr Edith Mosha en zij behandelt patiënten meer

zoals wij gewend zijn. Ze stelt zich voor aan de mensen,
ze zorgt voor privacy door het bedgordijn te gebruiken.
Ze corrigeert leerlingen als ze dingen op een verkeerde
manier doen (waarschijnlijk hebben die leerlingen dat
van andere verpleegkundige overgenomen). Ze gaat
zelfs even de wachtkamer in om de patiënten te
vertellen dat het erg druk is en dat het allemaal langer
gaat duren. Iedereen wacht hier trouwens geduldig af,
geen claimende of boze mensen zoals wij dat kennen
omdat ze moeten wachten. Hier zijn de mensen echt

blij dat ze geholpen worden.
Vorige week is er in het ziekenhuis nog een klinische les gegeven over HIV en Aids, deze les
werd gegeven door dr Matt uit Amerika, hij werkt in het KCMC
(Moshi). Ook voor mij was dit interessant omdat wij op de SEH
niet zoveel te maken hebben met deze patiëntencategorie en dit
ziektebeeld hier in Tanzania wel heel veel voorkomt.
Afgelopen dinsdag zou ik mee gaan met de outrange clinic. We
zouden met een jeep naar de kleine dorpjes gaan om daar onder
andere de kinderen te vaccineren. De vrouw die dat regelt
spreekt alleen Swahili dus dat maakt het allemaal wat lastig. Ze
zegt alleen tegen mij suberi! Dit betekend wachten. Ik zit
vervolgens 4 uur te wachten en dan komt ze vertellen dat het
niet door gaat vandaag,  er is geen benzine. Morgen gaat het wel
door. Dus ik woensdag vol goede moed, mocht ik weer op
hetzelfde bankje plaats nemen, ik heb nog wel even gevraagd: is er wel benzine vandaag? Ja
er was benzine, maar er was een probleempje met de motor. Na 3 uur ben ik maar gaan
lunchen met Sabine en Eline (de co-assistenten) en toen ik terug kwam vertelde ze me weer:
vandaag is er toch geen benzine. Morgen zou het zeker goed komen……. Is 3 keer
scheepsrecht?
Verder verbaas ik me nog steeds hoe de mensen hier leven. Ik herken het alleen uit de
geschiedenisboeken van school. Kinderen spelen hier met een wiel en een stok (denk aan
het boek van Ot en Sien) het land wordt bewerkt met de hand met …, tja ik weet niet eens
hoe zo’n werktuig heet.. En sommige huisjes die ik hier zie ken ik alleen uit het préhistorisch
dorp in Eindhoven, echt onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen leven onder deze
omstandigheden.
Ik heb het erg luxe bij de paters. Ik heb bijna altijd stromend water, en ik heb altijd een
voorraad water van een liter of 20. Verder werkt de stroom ook bijna de hele dag. Ik krijg
heerlijk te eten. En drinkwater kan ik gewoon kopen in de shop hier vlakbij. Ik vind het
verschil tussen arm en rijk hier dan ook erg groot, al is rijk echt niet zo rijk als wij het thuis
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allemaal hebben. Als ik op de markt ben en fruit koop hoor je af te dingen, maar als ik voor
een meloen slechts 15 eurocent hoef te betalen en voor 3 bananen nog geen 10 eurocent
dan haal ik het nog niet in mijn hoofd om af te dingen. Ik vind het dan wel prima laat ze maar
lekker genieten van dat beetje extra geld, ik zou er bij de Albert Hein ook zo 3 euro voor
betalen en dan ga ik ook niet naar de kassa en zeg doe maar voor 2 euro. Als ik iets wil kopen
op de markt dan bedenk ik eerst wat wil ik ervoor betalen en dan denk ik niet aan onze
Nederlandse prijzen hoor. Daarna vraag ik de prijs als die onder mijn idee zit en dan koop ik
het gewoon en ga ik echt niet afdingen. Toen ik op de Masaimarkt was vroegen mensen ook
hoeveel koeien ik thuis had, ze konden echt niet begrijpen dat ik het vlees koop in de winkel.
Is wel grappig om te zien dat zij zich dan ook weer verbazen over hoe wij leven, al denk ik
dat ze geen flauw idee hebben van alle luxe die wij hebben.
Hebben jullie je carnavalskostuum allemaal al gereed? Helaas dat mis ik dit jaar, maar
volgens jaar doen we het gewoon voor twee :).
Het blijft echt een hele bijzondere ervaring die ik hier opdoe. Ik maak echt dingen mee die ik,
als ik gewoon zou rondreizen, niet zou meemaken.Drie maal is scheepsrecht!
En ja hoor 3 keer is scheeprecht!!!! Vandaag was dan de grote dag van outrange clinic. Om 9
uur zat ik weer braaf op het bankje te wachten. Mijn boek was om kwart voor 11 uit. Om 11
uur zeiden ze nog een half uurtje dan gaan we. Ik nog snel even wat eten gehaald. Om 12
uur kwam Sabine langs om te gaan lunchen, ik zei dat we nu echt zouden gaan, misschien
kon ze ook wel mee. Dat was geen probleem. Ik ben snel een lunch gaan halen voor haar en
Sabine ging tegen Eline zeggen dat ze mee mocht. Eline wilde ook wel mee en ook dat was
geen probleem. Ik vond het ook wel gezellig want de verpleegkundige spreekt bijna geen
Engels. Ook Eline haalde nog snel een lunch inmiddels is het half 1, zouden we het nog halen
snel even naar toilet te gaan? Nou vlug maar even. Vervolgens komen we terug en is er nog
steeds geen auto. En we wachten…… en wachten……. En wachten…….. Om 2 uur vraag ik of
het echt wel door gaat. Ja over een half uur gaan we. Er wordt nu benzine gehaald volgens
de verpleegkundige. Ik loop nog snel even
langs mijn kamer om daar mijn tas neer te
zetten en een liga op te halen. Op de
diocese kom ik één van de paters tegen en
ik moet echt even lunchen. Ojee en ik heb
maar weinig tijd. Maar goed, snel een
bord rijst en wat fruit naar binnen gewerkt
en terug naar het ziekenhuis. Als ik maar
niet te laat ben want dan is 3 dagen
wachten voor niets geweest. Maar nee
hoor, er lijkt nog geen beweging in te
zitten. Sabine en Eline zitten nog rustig te
wachten. We vragen ons echt af of we
überhaupt nog wel gaan, want daar
twijfelen we aan. Maar om 3 uur staat er
ineens een jeep, de spullen worden
ingeladen en we gaan op pad. Het gaat
dus echt door vandaag. Het is 10 mile
volgens de verpleegkundige maar we
rijden denk ik wel een uur dus het is zeker
wel wat verder. Maar we genieten van de
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uitgestrekte masaivlaktes en de heuvels in de verte. Onderweg zien we nog wat dieren: een
soort eekhoorn, ezels, geiten, vogels en een hertje.
We stoppen bij een heel klein ziekenhuisje we denken dat we er zijn, maar nee, hier halen
we alleen nog 2 verpleegkundigen op. Dit is trouwens echt een heel klein ziekenhuisje er is
een poli en 1 afdeling, ik geloof niet dat ze hier röntgenfoto;s kunnen maken.
We gaan weer op pad en rijden weer een half uur daar worden 2 verpleegkundige met wat
koffertjes afgezet. Daarna moeten we terug in de auto om nog verder te gaan. Na weer een
kwartier zijn we er. Een hele masaistam staat ons op te wachten. Allemaal moeders met
kleine kinderen. Er staat een tafel en een bankje klaar voor de verpleegkundige onder een
boom in de schaduw. Maar al snel wordt iedereen een beetje panisch wat is er aan de
hand??? Er blijkt een slang in de boom te zitten, een hele gevaarlijke. Alle spullen worden
opgepakt en we gaan onder een andere boom zitten. De moeders geven hun mapjes af aan
de verpleegkundige, vervolgens worden de kinderen één voor één gewogen in een
weegschaal die in de boom is gehangen. De kinderen die de afgelopen maand zijn geboren
worden meteen ingeschreven. Daarna begint het inenten. We mogen/kunnen niks doen,
maar het is al interessant genoeg om een masaistam te observeren. Ze leven echt nog zo
primitief. Wij zijn voor hen ook wel een attractie ze lachen om ons en sommigen durven het
aan ons aan te raken. Hoe kinderen met elkaar spelen is ook echt bijzonder ze bekogelen
elkaar met stenen en dat gaat er behoorlijk hard aan toe verder stoeien ze erg veel en willen
hiermee onze aandacht trekken. Als je die gezichtjes ziet als ze ravotten is het net of ze in
het wild op iets aan het jagen zijn, een bijna woeste blik in de ogen. En dan vervolgens
lachen ze weer heel apart.
Het begint al donker te worden en we zitten echt in the middle of nowhere. Uiteindelijk gaan
we om kwart over 7 terug. Maar de weg terug gaat via allerlei omwegen, dan moeten we
hier nog iemand afzetten, dan daar nog wat spullen brengen. Sabine heeft inmiddels op de
benzinemeter gekeken en die staat bijna bij de e van empty. En we rijden maar verder en
verder. We maken ons zorgen en hopen dat we de nacht niet door hoeven te brengen in de
pikdonkere masaisteppe. Want hier is het echt heel donker de sterren zijn overigens
geweldig! Uiteindelijk komen we terug bij het kleine ziekenhuisje. De verpleegkundigen gaan
eruit en een masaigezin stapt in. Zij moeten naar het Same Hospital omdat mw. bevallen is
van een tweeling en die zijn erg klein. Uiteindelijk wordt ik om kwart over 10 afgezet bij de
diocese. Zie je, pole pole, en het komt allemaal goed :). Het was weer een indrukwekkende
dag en een hele belevenis. Het was het wachten waard!
Nu ben ik in Moshi waar morgen de Kilimanjaro
marathon is, dus weer een mooi evenement wat ik
meepik. Ik logeer in het YMCA hostel met zwembad, oh
dat is echt heerlijk!!!!

Een nieuw avontuur
Vorig weekend ben ik in Moshi geweest, alweer, ja
alweer, hahaha. Er moesten patiënten naar Moshi dus
ik mocht met hen mee rijden.* Eén moeder met haar te
vroeg geboren tweeling. Haar ouders waren er ook bij
om de baby’s vast te houden. Eén zwangere vrouw met
haar man en één man met een oogverwonding. En dat
past makkelijk in 1 jeep. De twee vrouwen liggen
lepeltje lepeltje naast elkaar op een matrasje. De man
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met de oogverwonding zit voorin met de verpleegkundige en ik zit achterin met de familie
op een bankje.
Ik heb heerlijk gezwommen en lekker gegeten, echt een beetje vakantie. Sabine en Eline zijn
ook in Moshi, dus dat is erg gezellig. In Moshi heb ik een kanga laten maken van een stuk
stof en daarna nog een tas. Een kanga is een omslagdoek die de mensen hier echt overal
voor gebruiken. Ik gebruik hem vooral als omslagdoek voor over mijn bikini zodat ik niet te
bloot aan het water zit want dat is echt not done hier. Het kost echt niks hier, de stof was 6
euro en dat was een van de duurste die erbij hing. De kanga werd er gratis van gemaakt en
de tas heb ik laten maken voor 1,50 en daar heb ik dan ook nog eens een uur vermaak aan
gehad, want ze maakte de tas waar ik bij zat. Dat was erg leuk om te zien. Ten minste geen
made in China souvenir, haha. Ik heb zelfs nog genoeg stof over om een jurkje van te laten
maken, dat ga ik volgende keer laten doen!

Op zondag was de marathon van Kilimanjaro
en daar ben ik gaan kijken. Ik zag ineens heel
toevallig Stefano over de finish komen (die
was op de diocese met father Owen waar ik
mee naar de Masai stam ben geweest). In de
middag zijn we nog wat gaan drinken.
Vorige week heb ik gewerkt op de poli. Op de
poli hebben ze een kraan die niet goed sluit.
Echt zo zonde al het water wat hier zomaar
weg stroomt en wetende dat er genoeg
mensen in het dorp zijn die helemaal geen
water hebben, is dat echt stom om te zien. Ik

heb gevraagd of we niet iemand konden bellen om hem te maken. Het enige antwoord dat
je dan krijgt is yesyes, maar actie, ho maar. Ik heb zelf een emmer onder de kraan gezet om
het water op te vangen voor eventueel schoonmaakwerk ofzo. Dat vonden ze toch wel heel
erg handig.
Op woensdag was er diabetes en hypertensie poli. Ik mocht helpen met de controles en heb
een leerling zelfs iets kunnen leren. Als mensen hier de bloeddruk opmeten dan doen ze
eerst de band om de arm, die pompen ze op tot 240 mmHg en dan gaan ze op het dooie
gemak de stethoscoop in doen. Het duurt hier echt een paar minuten om één bloeddruk
meten. En dat is toch best pijnlijk voor de patiënt. Ik had hem uitgelegd dat het sneller en
vooral patiëntvriendelijker was om eerst alles klaar te maken en pas dan de band op te
pompen. Hopelijk blijft hij het volhouden ook als ik er niet bij ben. Verder mocht ik alles
opschrijven in het boek. Want opschrijven, daar zijn ze hier dol op. Eén boek voor de
hypertensie patiënten en één boek voor de diabetespatiënten. Het is fijn om bezig te zijn.
Op donderdag heb ik de overstap naar de ok gemaakt en daar heb ik weer een keizersnee
gezien. Deze ging echt veel beter dan die ik de vorige keer gezien heb. Misschien ligt het er
ook aan dat ik nu een beetje gewend ben aan de andere werkwijze hier. Ik was vooral onder
de indruk van de verpleegkundige die de baby opving. Ze vertelde dat het haar eerste dag op
de kraamafdeling was en eigenlijk net van school kwam. Ik vroeg nog moet er dan niemand
bij zijn als je die baby op vangt? Nee, dat hoeft hier niet. Maar ik heb met haar mee gekeken
en ze deed het echt goed! De arts haalde de baby eruit en hield hem goed op zijn kop maar
gelukkig pakte ze de baby over en hield hem gewoon recht zoals het hoort. De baby werd
goed droog gewreven en warm gehouden en alleen het mondje werd uitgezogen, en daarna
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werd de navel afgeklemd.

Afgelopen weekend ben ik met Sabine en Eline naar Pangani geweest; het strand en de zee!
De busreis was lang maar eenmaal aangekomen waan je je echt in een paradijs. Heerlijk, hier
heb je echte bountystranden. Super helder, warm water. Ik ben ook nog met Sabine gaan
snorkelen, echt super mooi wat we hier allemaal gezien hebben. We voeren eerst naar een
eiland dat alleen bestaat bij eb, echt super mooi wit zand en een hele heldere lichtblauwe
zee. De vissen en het koraal zijn echt geweldig hier. Ik heb me dit jaar trouwens ook verkleed
voor carnaval, namelijk als kreeft. De zon is hier zo fel dat ik helemaal rood zie en dat terwijl
ik alleen maar in de schaduw heb gezeten, er waait ook een behoorlijke wind dus je hebt het
in eerste instantie niet door, maar ‘s avonds na het douchen, tja, dan ben je ineens
vuurrood. Hopelijk wordt het een beetje bruin, dan heb ik er nog iets aan. We zitten in een
Duits hotel (Beach Crab Resort) en het dorpje is 16 km verderop dus we eten ook in het
hotel. Nou echt super de luxe 3 gangen diner, een voorbeeld van ons menu: voorgerecht
inktvis, hoofdgerecht vis met aardappelpuree en groente in currysaus en als toetje
pannenkoek met vers fruit. En dat
allemaal voor maar 7 euro 50, daar heb
je in Nederland nog geen voorgerecht
voor. Hier komt het echte vakantie
gevoel naar boven. Ook het ontbijt is
super: lekker brood, pannenkoeken,
pindakaas, jam, kaas, suiker,
vruchtensap, thee, vers fruit. Oh, we
lijken wel een stel uitgehongerde
Afrikaantjes, echt, we eten zoveel en
het is allemaal zo lekker. Dit was echt
een super weekend, heerlijk relaxed en
vakantie!
Foto’s komen komend weekend weer
online!

Week 6 alweer
De afgelopen week heb ik op de
operatiekamer gewerkt. Ze
hebben aan de ene kant één
operatiekamer en aan de andere
kant van het gebouw een kamer
dat een beetje lijkt op de eerste
hulp. Tussenin zit de sterilisatie.
Patiënten worden eerst op de poli
gezien en als er dan iets moet
gebeuren (hechten, gips,
curettage, repositie), dan gebeurt
dat op de kleine operatiekamer.
Ik blijf me nog steeds verbazen, er
zijn veel mensen die gezegd
hebben dat ik alleen in het begin
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versteld zou staan, maar nee, dat is echt niet zo.
Een kind met een repositie van de tibia (onderbeen), de arts wil het eerst zonder verdoving,
narcose of iets doen, uiteindelijk krijgt hij toch ketanest. Het reponeren gebeurt door de
anesthesist en een dokter die net klaar is met zijn basisopleiding. Dan wordt er een laag wc-
papier aangelegd en daaroverheen gaat het gips. Van een gipsrol is een spalk gemaakt en
deze wordt vastgezet met een zwachtel. Na de repositie vraag ik of er een controlefoto
gemaakt moet worden, maar nee, dat is niet nodig, dat doen we over 1 maand! En gipsregels
die hebben ze hier niet.
Een andere dag kwam er iemand met een onderarm fractuur, ook die moest gezet worden.
Naar mijn idee gebeurde er niet zoveel dus ik vroeg wordt er een controle foto gemaakt? Ja
dit keer deden ze dat wel. Nou de foto bleek niets veranderd, maar de dokter was inmiddels
naar huis (en dat terwijl het pas 1 uur ’s middags is!) dus de patiënt moest worden
opgenomen en we kijken de volgende dag wel verder. Uiteindelijk is hij naar Moshi gegaan
voor een operatie.
Op een dag waren er 2 geplande keizersnede de behandelend arts vond het wel een goed
idee als ik ging opereren en dan kon Eline de co-assistent mij assisteren. Ik was namelijk al
een paar dagen op de operatiekamers en dat moest makkelijk kunnen! Ik denk er nog niet
aan om dat mes in mijn handen te nemen.
Ik heb deze week ook een blinde darm operatie gezien en toen de operatie klaar was heb ik
met open mond staan kijken naar hoe die man hechte. Echt super mooi, de arts zei toen hij
klaar was helemaal trots kijk cosmetisch, net als in Nederland. Mijn vraag was natuurlijk
waarom ze dat niet bij iedere operatie doen. Als antwoord kreeg ik dat kost teveel tijd, en
dat terwijl ze hier 5 uur de tijd nemen voor 1 keizersnee en 1 blinde darm operatie.
3 keer in de week vouwen we gazen, een verpleegkundige vroeg me: “Jullie hebben in
Nederland zeker leerlingen om de gazen
te vouwen”, toen ik hem uitlegde dat
dat in de fabriek gebeurt kon hij het
bijna niet geloven.
Ik blijf me verbazen en verbazen iedere
dag weer. Het is echt een hele ervaring
om hier te zijn, om een andere cultuur
te bekijken, probeer te begrijpen en te
beleven. Ik had wel verwacht dat het
hier primitief was maar sommige dingen
zijn echt onbegrijpelijk. Ik probeer
dingen met artsen bespreekbaar te
maken dat wij in Nederland dingen op
een andere manier doen maar dan zeggen ze gewoon je bent nu hier en wij doen het zo.
Oh wat mogen wij gelukkig zijn met de gezondheidzorg in Nederland, ik verlang soms naar
de drukte op de eerste hulp, maar aan de andere kant geniet ik dan maar van het luxe leven
dat ik nu heb :). Soms dat zit ik hier te wachten op de volgende taak en voel ik me bijna
schuldig omdat ik weet dat mijn collega’s in Nederland waarschijnlijk de benen onder hun
kont vandaan lopen. Over 2 maanden kom ik jullie weer helpen, nu ben ik aan het genieten
van alle mooie en bijzondere ervaringen die ik hier opdoe.
Volgende week komen mijn ouders en dan gaan we op Safari, even echt vakantie vieren!
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Vakantie!
Hier weer een verhaal vanuit Tanzania! Afgelopen week zijn ons pap en mam in Tanzania
geweest, en we hebben echt een geweldige vakantie gehad. Ik heb ze met de taxi opgehaald
van het vliegveld. Oh het was echt super leuk om ze weer te zien. Ze hadden allemaal lekkers
meegenomen, paaseitjes, dropjes, lakrisal, salmiak ballen, een kaart van Marjo, en een
geweldige dvd. Hier stonden allemaal lieve berichtjes op van vrienden en familie oh echt zo
geweldig om te zien!! Iedereen super bedankt voor de lieve woordjes!
De volgende dag zijn we naar mkomazi national park gegaan, dit is een klein national park
dat naast Same ligt. Ook Sabine en Eline zijn meegegaan. We hebben hier zebra’s, giraffes en

heel veel verschillende vogels gezien.
De dag daarna zijn we naar Arusha
gegaan om te starten met de safari.
We zijn bij lake Manyara, de
serengeti en bij de Ngorongoro
krater. Die natuur is echt
onbeschrijfelijk zo mooi! En de
dieren helemaal geweldig. We
hebben een leeuw op 1 meter
afstand gezien, we hebben cheeta’s
een impala op zien eten op 2 meter
afstand, een giraffe kwam bijna in de
auto via het open dak. Apen
klommen op de auto, we hebben
verder zebra’s, impala’s, giraffes,

olifanten, vogels, neushoorns, nijlpaarden, wilde honden, hyena’s, eland, flamingo’s. Toen
mama de ooievaars zag draaide ze het raampje open en heeft ze mijn adres geroepen, ze
vind het wel tijd voor een kleine Mary of Jowen hahaha.
We hebben ook nog de migratie gezien, de dieren in deze national parken trekken rond,
achter de regen aan maar omdat het regen seizoen iets eerder begonnen was keerde ze juist
weer terug. We hebben zoveel gnoe’s, zebra’s en buffels gezien. En in 1 lange rij volgde ze
elkaar. De auto is nog kapot gegaan omdat er water in de motor was gelopen tja daar sta je
dan in the middle of nowhere, gelukkig heeft papa wel een beetje verstand van auto’s en
kon hij de chauffeur tips geven om de motor weer aan de praat te krijgen. En er waren 4
cheeta’s die gingen jagen op een jonge buffel maar de oudere buffels hadden ze in de gaten
en joegen ze weg. Maar verder in het veld waren ook nog 2 wrattenzwijnen met 4 jonge. Het
is echt super mooi om te zien hoe de beesten jagen, ze werken echt samen. Ze probeerde de
wrattenzwijnen in te sluiten, langzaam slopen ze er van verschillende kanten op af. Maar
toen de wrattenzwijntjes het door hadden draaide ze de rollen om ze gingen achter de
cheeta’s aan, echt ongelofelijk en ook de kleine wrattenzwijntjes gingen er vrolijk achteraan.
We hebben ook nog vechtende giraffes gezien, dit is echt mooi om te zien in slow motion
slaan ze elkaar met de nekken en je hoort gewoon echt harde klappen. We zijn ook nog bij
een Masai stam geweest en ze hebben voor ons de traditionele dans gedaan, ik heb zelfs
even meegedaan. Komend weekend komen er weer foto’s op de site, dan kunnen jullie een
klein beetje meegenieten van wat ik hier allemaal gezien heb. Al zijn foto’s natuurlijk lang
niet zo mooi als dat het echt was.
Na de safari zijn we naar Zanzibar gevlogen, volgens de boekjes zou het 25 graden zijn, maar
helaas het was 40 graden. We hebben niets van het eiland gezien alleen de zee en het hotel.
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In de schaduw op het strandbedje was het net uit te houden. En we hebben heerlijk gegeten
op Zanzibar.
Op zondag zijn mijn ouders weer terug naar Nederland gegaan en ik ben maandag met de
bus terug naar Same gegaan. We hebben echt een super mooie vakantie gehad.
Ik kwam terug bij de paters en ze waren blij me te zien en 1 pater zei meteen: Hey Mary…..
you became fat! Zo en bedankt hahaha, tja op vakantie eet ik wel iets meer maar of ik nu
echt zoveel dikker ben geworden?!?! Hahaha.
Deze week in het ziekenhuis ben ik weer mee geweest
met de outrange clinic. Weer kindjes wegen en
inenten in een klein dorpje, dit was erg leuk.
Ik heb ook nog op de kraamafdeling gewerkt maar dit
was geen goede ervaring. Ik heb twee dode baby’s
gezien en eentje overleed bijna. De tips die ik geef
komen totaal niet aan. Het is zo ontzettend jammer de
zorg zou zoveel beter kunnen.
Komend weekend ga ik met Sabine en Eline
bergwandeling in Lushoto voor hen zit de werktijd er
al weer op in het ziekenhuis volgende week
vertrekken ze voor vakantie naar Kenia. Nou nog 3
weken werken en dan is het alweer tijd voor de
volgende vakantie, dan komt Jowen en gaan we
rondreizen door Kenia en Tanzania.

verbouwing

Als het goed is, worden de nieuwe chirurgieafdeling en de vrouwenafdeling deze week
opgeleverd.

Lushoto
Jambo! Hier gaat het allemaal goed. In het ziekenhuis blijft het allemaal wat moeizaam en
maak ik dingen mee die echt ongelofelijk en vooral onbegrijpelijk zijn.
Bij de paters is afgelopen week een ongelukje gebeurt met een vrachtauto. Deze kwam
water brengen voor de school bij de diocese, maar de remmen braken en hij reed zo van de
helling, door de poort van de school, tegen een elektriciteitsmast. Gelukkig was niemand
gewond maar de stroom deed het niet meer. Helaas is mijn batterijlader hierdoor kapot
gegaan dus voor de komende 3 weken nog maar 2 batterijtjes. Oh oh, als dat maar genoeg is
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:). Verder heb ik deze week afgesproken met Mgimba, ze is deze 2 weken vrij van school het
was echt super gezellig. Helaas was ze niet iedere dag in het ziekenhuis omdat ze ook haar
familie moest bezoeken. Inmiddels is ze weer terug naar school voor een paar maanden. Ze
heeft het er erg naar haar zin.
In het weekend ben ik met Sabine en Eline naar Lushoto geweest. Kazoka, een man uit Same,
is ook mee geweest omdat hij nu een soort van verkering heeft met Eline.
Als we aankomen beginnen we met wandelen maar na een kwartier begint het zo hard te
regenen dat de weg onbegaanbaar is geworden. We besluiten maar terug te gaan en een
boekje te lezen in het hostel.
De volgende dag een nieuwe poging en dit keer gaat het goed. We maken de wandeling naar
het Irente view point, wel met een hele omweg omdat we een afslag gemist hebben.
Uiteindelijk zijn we blij met deze vergissing omdat we er nu een dagtocht van konden maken
en niet na 3 uur alweer terug waren. Onderweg komen we nog een kameleon tegen, echt
grappig want hij loopt over een tak en je ziet de kleur gewoon veranderen.
We lunchen bij de Irente farm, heerlijk bruin brood, kaas, roomkaas, salade, eigen gemaakte
jam, verse sap en banaantjes.
Dit is echt het goedkoopste weekend tot nu toe, ik heb in totaal nog geen 30 euro
uitgegeven inclusief eten, drinken, 2 hotel overnachtingen, 2 keer een busreis van 3 uur echt
ongelofelijk, daar kun je in Nederland net van uit eten.
Ook de volgende ochtend maken we nog een wandeling en daarna gaan we weer terug naar
Same. Voor Sabine en Eline zit het avontuur in het ziekenhuis er alweer op, zij zijn woensdag
vertrokken.
Ik heb deze week een dagje meegekeken met de tandarts, en deze ruimte zag er netjes uit.
Ze hadden beschikking over goed materiaal, gebruikte bij alle behandelingen handschoenen
en de patiënten kregen uitleg over wat er ging gebeuren en kinderen werden gerust gesteld.
Helaas zijn ze hier niet zover dat ze gaatjes kunnen vullen, dus worden er heel wat tanden
getrokken vandaag.
Verder heb ik een dag meegelopen op de oogpoli, dit was wel interessant. Gelukkig zijn er
strikte richtlijnen wanneer mensen moeten worden doorverwezen naar het KCMC en hier
houden ze zich ook aan.
Vanmorgen was ik weer op het werk bleek het een nationale feestdag te zijn dus kon ik weer
rechtsomkeert naar huis en nu ben ik dus in Moshi :)

Kilimanjaro
Nou vorige week had ik dus plots 2 dagen
extra vrij vanwege feestdagen. Nou
hebben ze hier echt de gekste feestdagen.
Je kunt maar iets bedenken om een vrije
dag te krijgen. Nu hadden we vrij omdat
het de dag was van de eerste president
van Zanzibar.
Ik ben in Moshi op zoek gegaan naar een
touroperator om Mount Meru te gaan
beklimmen. Dit werd me afgeraden ivm
het regenseizoen. Ze vertelde dat het
verstandiger was om Mount Kilimanjaro
te beklimmen. Dit kon in 5 dagen, ik heb
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hierdoor 2 werkdagen gemist. Behoorlijk impulsief heb ik besloten dit te doen, ik zou in een
groepje komen bij 2 Duitsers. Alleen bleken die niet te bestaan, na er lang omheen gedraaid
te hebben kwam ik er bij de eerste hut achter dat ze me hadden voorgelogen en dat ik dus in
mijn uppie (wel met gids) die berg ging beklimmen. Het was een hele zware beklimming, ik
ben echt heel hoogteziek geweest, maar ik heb de top gehaald! 5.895 meter.Tja daar sta je
dan op het hoogste punt van Afrika met knallende hoofdpijn, kotsend en wel, maar ik was er
wel hahaha. Ik heb ook nog een certificaat gekregen omdat ik de top gehaald heb.
En oh wat was ik blij dat ik na 5 dagen weer heerlijk onder mijn koude douche in Same kon
stappen, als ik met mijn vingers over mijn lijf streek kreeg ik gewoon zwarte handen,
getsiederie. En mijn haar was zo vet, jakkes. Maar nu ben ik weer helemaal schoon. En na
een koude douche, heb ik altijd 1 fles met warm water dat ik heb gemaakt met de
waterkoker! Je wordt wel creatief hier.
Helaas is de vrouwen afdeling en de afdeling chirurgie nog niet opgeleverd, zoals ze me
beloofd hadden. Maar ik blijf vragen tot de laatste dag dat ik hier weg ga, hopelijk maak ik de
verhuizing van de afdelingen nog mee!
Ik heb deze week weer 2 keer post gehad; een kaartje met een brief en de spullen voor een
echt paasontbijt, inclusief hagelslag, roze muisjes, chocolade eitjes, dutch tea en een echte
roos :). En een hele leuke kaart.
Gister heb ik de meiden van de keuken van de diocese geholpen met koken, het leek me wel
leuk om ook een beetje te leren hoe ze de typisch Tanzaniaanse gerechten maken als
bijvoorbeeld ndizi (gekookte banaan met een sausje). Ze vonden het geweldig dat ik het
wilde leren, en eigenlijk was het helemaal niet zo moielijk, ik ga het thuis zeker eens
proberen. Verder waren de meiden ook aan het dansen voor mij, echt geweldig hoe zij
kunnen schudden met die billen hahaha, ze moesten ook wel lachen om mijn houterige
beweging :).
Ik ben nu in Moshi omdat ik Anka mee op wilde halen, en dr. Mchomvu die de pick up regelt
moest al in de middag naar Moshi voor een afspraak.
De tijd gaat nu ineens wel snel, over 1 week zit het werken er alweer op. Baday

Het werken zit erop, tijd voor vakantie.
Zo dit is voorlopig het laatste verhaaltje op mijn site. Afgelopen vrijdag is Anka gekomen, ik
heb haar wegwijs kunnen maken in het ziekenhuis, op de diocese en in Same en Moshi. Ik
heb het gevoel dat ze een betere start maakt dan ik, gelukkig. Ze werkt nu op de
kinderafdeling met zuster Choo een hele aardige verpleegkundige. Ik heb zelf in de
afgelopen weken regelmatig mijn pony geknipt, maar nu heeft Anka ook mijn matje aan de
achterkant verwijderd, hahaha. Ja roeien met de riemen die je hebt. Op dinsdag hadden we
een speciale paasviering met alle paters van de diocese of Same. De vrouwen afdeling is
inmiddels opgeleverd! Maar helaas ze zijn nog niet verhuisd, ze hadden beloofd dat
afgelopen dinsdag te doen maar hopelijk gebeurt het volgende week.

Ik ben in de laatste week ook nog 1 dag naar het *ziekenhuis in Bwambo geweest, een klein
ziekenhuis in de bergen, het wordt gerund vanuit de diocese. Hier heb ik hele positieve
dingen gezien, patiënten kregen uitleg en voorlichting, er werd gepraat en gelachen met
patiënten en verpleegkundigen werden door de *arts aangesproken als de zorg niet goed
verliep. Hoewel het allemaal heel primitief is (nog primitiever dan in Same) gebruiken ze de
spullen die ze hebben heel effectief. En de uitzichten in de bergen waren weer geweldig.
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Het werken hier in Tanzania zit er voor mij op, ik heb echt een hele bijzondere tijd hier
gehad. Ik heb hele leuke en minder leuke dingen gezien. Ik heb me verbaasd tot op de
laatste dag, ik heb dingen gezien die je nooit zou geloven, en ik heb veel geleerd (met name
over mezelf). Er zijn momenten geweest dat ik echt voor mezelf heb gekozen en weg ben
gegaan uit een situatie, het is hier zo anders dan je je voor kunt stellen. Ik ben weer echt blij
met kleine dingen, een koude douche is heerlijk hoor, zeker als je een paar dagen helemaal
geen douche hebt gehad. En tijd, wat is tijd? Als ik de bus pak weet ik dat ik ergens op de dag
op de bestemming aankom, maar hoe laat ja dat moet je je niet afvragen. De bus gaat als hij
vol zit, en op een twee persoonsbankje passen best 3 of meer personen. Mijn persoonlijke
ruimte is aardig verkleind, mijn
geduld regelmatig op de proef gesteld
en heb meerdere keren door de zure
appel gebeten. Ook het eten ga je
meer waarderen, als ik aardappels
eet, heb ik geen lepels Jus meer
nodig. Boterhammen die een paar
dagen oud zijn kun je nog best
opeten. En zelf chocolade kan ik wel
iets langer dan een week missen. En
oh wat zal ik weer genieten van al die
lepels groente die we thuis gewend
zijn. Ik ben heel blij dat ik de
mogelijkheid heb gekregen om dit alles mee te maken, je kijkt echt in een andere cultuur en
leert roeien met de riemen die je hebt. Maar nu is het tijd voor vakantie.
Morgen vertrek ik naar Nairobi waar ik om kwart over 8 Jowen weer zal zien :). We gaan dan

heerlijk 3 weken rondreizen door Kenia
en Tanzania. We gaan op Safari in
Tanzania naar de Serengeti,
Ngorongoro en Lake Manyara. We gaan
in Kenia naar Lake Victoria, Nakuru,
Naivasha, Baringo, Bogoria, the
Thomson Falls. En dan gaan we ook nog
Mount Kenia beklimmen en de laatste
dag gaan we nog terug naar Same zodat
ik het ziekenhuis en de diocese kan
laten zien. Na de vakantie zal ik de
laatste foto’s en nog een verhaaltje op
de site schrijven, maar tot die tijd heb ik

het te druk met andere dingen :). Iedereen alvast heel erg bedankt voor de lieve mailtjes,
berichtjes, sms-jes, telefoontjes, kaartjes, cadeautjes, chocolaatjes en filmpjes, dat was echt
heel erg leuk! Tot over 3 weken. Iedereen fijne paasdagen en veel plezier met
Koninginnedag.

Luxe, oh ik weet niet wat ik zie
Hoi, hier alles goed gister eerste safari gehad veel gezien. Impala, giraffe, hartebeest,
neushoorns, wild zwijn, krokodil, vogels. Gewoon met onze huurjeep zelf op pad.
Maar op weg naar het volgende hotel de eerste tegenslag een lekke band maar met hulp van
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locals was dat zo weer gefixt. Toen in het donker zoek naar een hotel maar helaas ivm Pasen
was alles volgeboekt. Uiteindelijk zijn we in een super de luxe spa resort terecht gekomen.
Oh dit is echt cool, we hebben maar meteen een nachtje bij geboekt. Morgen gaan we weer
back to basic, maar nu heerlijk genieten.

Weer helemaal gewend in Nederland
Inmiddels ben ik alweer een maandje thuis. Zoals beloofd zou ik nog een verhaal schrijven
van de vakantie met Jowen.
In het luxe hotel heb ik nog een berichtje geplaatst, we hebben daar echt 2 heerlijke dagen
gehad. We waren helemaal gelukkig met elkaar en Jowen heeft me in het luxe hotel onder
de sterren ten huwelijk gevraagd!!!! en
natuurlijk heb ik ja gezegd :)
In Kenia zijn we naar verschillende

parken geweest. We zijn met de
mountainbike door hell's gate NP gegaan,
echt geweldig om zo tussen de buffels en

zebra's te fietsen. De fietsen waren niet echt goed Jowen had een slappe achterband, en als
je wilde schakelen moest je zelf met de hand de ketting op het volgende tandwiel leggen.
*De dag erna zijn we naar de vulkaan Longonot gegaan. We hebben hier een wandeling naar
de top gemaakt. Daarna hebben we een wandeling over de kraterrand gedaan. Onderweg
hebben we een slang gezien, tijdens het klimmen greep Jowen er bijna in. (achteraf bleek
het een behoorlijk giftige te zijn). Maar alles liep goed af.
De volgende dag zijn we doorgereden naar de watervallen van Nyahuru (Thomason falls).
Omdat dit op hoogte lag hadden we gewoon een hotelkamer met openhaard, heel gezellig.
In het hotel hadden we op een landkaart een short cut gezien naar de volgende
bestemming. Maar helaas bleek dit niet te kloppen. Zomaar in een stad hield de autoweg
ineens op en dat terwijl deze wel op de kaart van het hotel stond. We hebben de weg
gevraagd en uiteindelijk hebben we 5 uur over een onverharde weg gereden. echt
ongelofelijk wat we gezien hebben, echte bushbush. Door grote modderplassen, over hoge
stijle bergen, langs echte Keniaanse stammen. Ik maakte me nog zorgen of het wel goed
kwam, maar Jowen had er het volste vertrouwen in. We kwamen om 18.00 uur bij het
volgende hotel aan.
De volgende ochtend stond onze auto gewassen klaar voor het volgende avontuur. Ja dat is
service in de hotels daar! Op naar Lake bogoria waar we ook wilden fietsen. maar hier
hadden ze alleen gewone stadsfietsen. Toen kwam er een man naar ons toe of we zijn motor
wilde huren voor 10 euro. Nou dat leek ons wel cool, maar helaas hebben we allebei geen
motor rijbewijs en kregen we hem niet aan de praat. Dus de eigenaar van de motor ging met
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ons mee, hij op de tank van de motor en wij samen achterop. Langs het meer hebben we
miljoenen flamingo's gezien. Uiteindelijk komen we nog aan bij verschillende geisers waar
kokend water zo uit de grond spuit.
We zijn door gereden naar Lake Victoria waar we de volgende dag met een bootje op zoek
gingen naar nijlpaarden, echt zo mooi en ongelofelijk dat je zo dichtbij kunt komen. Nog
even door naar het Kisumu museum en dan door naar het Lake Nakuru. Hier zien we heel
veel neushoorns, zowel witte als zwarte, en ze staan gewoon naast de auto!
Als we weer terug komen bij het hotel denk ik, ik maak de poort zelf wel even open, de
portier was erg traag. Maar terwijl ik met mijn hand door het hek ga om de klink te pakken
raak ik met mijn hoofd het hek en blijkt er gewoon 220 volt op te staan! nou daar was ik wel
even van onderste boven.
We sluiten onze reis door Kenia af om een extra nachtje in het luxe (huwelijksaanzoek) hotel.
Nog even van de luxe genieten!
De volgende middag zijn we nog naar een krater meer geweest, dit viel wat tegen, de
wandeling zou geweldig zijn volgens het boekje, maar op het pad lag zoveel modder en poep
dat we weinig van de omgeving zagen en bij iedere stap weer moesten zoeken waar we onze
voet neer konden zetten. Aan het einde van de middag reden we terug naar Nairobi. We
kwamen in een uren lange file terecht en wat bleek er was een groot benzine tekort in heel
Kenia, gelukkig hebben wij er verder niets van gemerkt, maar we hadden zomaar in de
problemen kunnen komen. Maar alles ging precies goed.

De volgende ochtend werden we opgehaald voor onze beklimming van Mount Kenia. Het
hotel was echt heel smerig, we konden kiezen uit 2 kamers, de ene stonk naar urine en de

ander had een grote plas water?!? in de badkamer. We hebben nog een wandeling gemaakt
naar de evenaar en daar hebben we gezien dat het water onder de evenaar echt
tegenovergesteld het putje in gaat.

De beklimming hebben we met Angie en Grant gedaan uit Zuid-Afrika. Dit was erg gezellig. In
2 dagen waren we op de top en in 1 dag waren we weer beneden. Maar ook hier gek dat je
's nachts naar de top moet lopen, daar ben ik niet voor gemaakt. Nachtzuster spelen is geen
probleem maar in het donker een berg beklimmen dat is toch wel erg vermoeiend. Het was
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ook nog best gevaarlijk want er lag sneeuw op de top en het was een behoorlijk pittige klim
en dat zonder dat je gezekerd bent door een touw. Eén keer had ik geluk dat Jowen achter
me liep (om me op te vangen)anders was ik wel wat metertjes naar beneden gedonderd.

Daarna hebben we de bus naar Arusha in Tanzania genomen. We hebben toen eerst een
rustdag genomen. De volgende dag kwamen ze ons ophalen voor de safari, die was geregeld
dus we hoeven niet overal meer aan te denken. In 4 dagen zijn we naar de Ngorongoro
krater, National Park, Serengeti en Lake Manyara gegaan. We zagen olifanten, leeuwen,
neushoorns, giraffen, zebra's, impala's, nijlpaarden, cheeta's, flamingo's, wildebeast, buffels,
apen, en nog veel meer echt ongelofelijk. We sliepen in tentjes en hadden een kok bij die
heerlijk kon koken onder primitieve omstandigheden. Dit was echt heel leuk!
De laatste dag zijn we nog terug naar Same gegaan, daar heb ik Jowen het ziekenhuis, de
diocese en het dorpje laten zien. En natuurlijk afscheid genomen van Anka.

Groetjes en bedankt voor alle lieve reacties.

Mary
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ANKA HUIJBEN

Functie: verpleegkundige GAAZ
In Tanzania van: april 2011 tot juli 2011 (3 maanden)
Project: faciliteren van basiszorg

Nog een paar dagen ...
Nog twee nachtjes werken en twee nachtjes slapen te gaan en dan is het gedaan met
aftellen; vrijdagmorgen om 10.20u vertrekt mijn vlucht naar Kilimanjaro Airport, Tanzania.
De koffers zijn grotendeels gepakt; elke dag bedenk ik nog wel iets wat ik graag mee wil
nemen of waarvan ik verwacht het niet aan te kunnen schaffen ter plaatse. Ik vind het super
spannend; werken en wonen in een dergelijke primitieve omgeving is toch net iets anders
dan daar als toerist op vakantie zijn. Maar ik heb er ook ontzettend veel zin in. Er is me op
het hart gedrukt om me vooral te laten verbazen over de manier van werken en leven, de
ogen goed de kost te geven en van alles te genieten :)
Tijdens mijn verblijf daar is dit mijn postadres:
Catholic Diocese of Same , P.O. Box 8, Same, Kilimanjaro Region, Tanzania
Mijn telefoonnummer is: +255 68611 0175
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Ben wel benieuwd hoe goed het netwerkbereik is en hoe snel de telefoonkaarten er
doorheen vliegen. Ach in Nederland ben ik ook nog gewoon gewend aan Pre-paid kaarten :D
Tot slot wil ik iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan; ik ga ervoor zorgen dat het
geld een goede bestemming krijgt. Hiervan zal ik verslag doen in mijn reisverslagen.
Het volgende verslag zal zijn vanuit Tanzania.
Voor nu: tutaonana, kwa heri.

Karibu sana! Jambo!
Het eerste bericht vanuit Tanzania, waar ik vrijdagavond aangekomen ben na een
voorspoedige vlucht. De filmfunctie en radio van mijn stoel werkten helaas niet, maar met
Sudoku en slapen ging de tijd toch snel voorbij. Op Kilimanjaro Airport geen problemen
gehad met het visum; ik was blij dat ik deze in Nederland al geregeld had, want iedereen
haastte zich vanuit het vliegtuig direct naar de visumdienst. Ik werd opgewacht door Mary
(de verpleegkundige van het TSZ die ook drie maanden in het ziekenhuis heeft gewerkt en
met wie ik een week overlap), Norbert Mchomvu en een temperatuurtje van 25 graden.
Na zo’n 2,5 uur rijden / hobbelen kwamen we aan bij het diocese. Onderweg vooral met
Mary gekletst over haar ervaringen van de afgelopen weken en me verwonderd over de vele
kleine huisjes en winkeltjes langs de kant van de weg en jeugd die in kleine groepjes bij
elkaar zit in enkel het licht van een TL-buis. Ik had verwacht een weekje in een van de

kleinere kamers in het
gastenverblijf van het diocese te
vertoeven totdat Mary vertrekt,
maar zij was zelf al verhuisd
naar een andere kamer en in
mijn kamer stonden een gedekt
bedje en een fles water voor me
klaar. Ik vond het erg fijn dat zij
er was voor de eerste opvang en
uitleg! Want ik heb de afgelopen

weken wel met mijn grote mond geroepen dat ik wel wat gewend ben ‘omdat ik bij de
scouting gezeten heb en vaak heb gekampeerd’, maar eenmaal hier is het toch wel even
slikken. Alles is oud en klein en lek. Het licht werkte gelukkig wel en de wc is meestal gewoon
door te spoelen. Ook kwam er water uit de kraan (is niet altijd), al was het een klein straaltje.
Je merkt pas hoe je gewend bent aan stromend water als het er niet is. In de badkamer huist
overigens een spin, mijn beste vriend.. Ik noem hem maar Henk, dat maakt hem minder eng.
De eerste nacht amper geslapen, deels door de spanning van het er eindelijk zijn en deels
door de warmte en de vele geluiden van buiten.
De haan hier werkt niet helemaal, want toen ik
wakker werd van zijn gekraai bleek het pas half 2
te zijn. Rond zessen maar opgestaan en mijn
koffers uitgepakt, om de kamer was huislijker te
maken. Om zeven uur met Mary gaan ontbijten;
vanaf die tijd staat de tafel gedekt klaar. De
eetzaal is schuin tegenover ons gastenverblijf.
Tijdens het ontbijt (joepie ze kennen hier ook
pindakaas) werden we vergezeld door father
Joseph, father Samuel en father Deo. Het Engels
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van father Joseph was lastig te verstaan, maar father Samuel en father Deo verstond ik een
stuk beter. In de eerste tien minuten werd ik meerdere malen welkom geheten in Same en
in Tanzania en bij het diocese, ‘karibu sana’.  Aardige heren die volgens mij wel van wat
humor houden.
Hierna heeft Mary me het terrein van het diocese laten zien, erg fijn gezien mijn
richtingsgevoel. De wasserij, de varkens en kippen, de verblijven van de paters en nonnen en
de kerk die wordt gebruikt voor missen voor de nonnen en paters. Aan de rand van het
terrein staat nog een kerkje, maar het is eerder een oude schuur; niets wijst erop dat daar
zondag altijd de mis voor de dorpsbewoners gehouden wordt. Vrijdagavond had ik aan Mary
gevraagd waar ik het afval moest laten. Ze liet me vandaag een stuk grond zien waar
iedereen zijn vuilnis op gooit en eens in de zoveel tijd wordt dit verbrand. Dus ik mag er ook
mijn vuilniszakken op slingeren. Ook zijn we bij de meisjesschool gaan kijken. Mary was hier
ook nog niet geweest. Gelijk kwam een leraar naar ons toe gelopen die ons vertelde over de
school. Ze hebben 365 leerlingen. Hij noemde het een kleine school, maar ik dacht gelijk;
zoveel mensen wonen er niet eens in Hulten!
’s Middags zijn we naar Same gelopen om eens rond te kijken. Gelijk bij de bank geweest om
geld te wisselen en bij een winkeltje om water en telefoonkaarten te halen. Iedereen zei het
van tevoren en het klopt: je bent een attractie als je blank bent en hier over straat loopt.
Veel mensen groeten je, vaak roepen ze nog een groet na als je al voorbij gelopen bent.
Kleine kinderen roepen ‘mzungu’, blanke, en zwaaien. Ik moet ook echt leren slenteren,
want dat kunnen ze hier erg goed. Hebben geluncht bij de Elephant Motel, waar buiten in de
boom een stopcontact hangt. Ideaal om daar met je laptop te gaan zitten lijkt me, beschut
onder de bomen. Na terugkomst eerst gedoucht (paar kleine straaltjes koud water, maar het
klaart de klus ook en is wel lekker met die warmte) en daarna gaan eten met de paters.
Vanaf half 8 zaten we braaf te wachten tot we aan tafel konden, dat kan pas als de bisschop
het teken geeft. Er waren echter gasten uit Zwitserland en Italië en daar werd eerst
uitgebreid mee gepraat en bier gedronken (mij werd ook aangeboden, nou zo’n koud glas
bier was wel erg lekker!) Tegen half 9 gingen de gasten weg en konden we gaan eten en dit
viel reuze mee, lekker rijst kip en groente. Volgens Mary was dit wel een van de luxere
maaltijden, waarschijnlijk omdat een van de Italiaanse gasten mee at.
Vanmorgen weer vroeg opgestaan en nu zitten Mary en ik in een internetcafé in Moshi. De
busrit hier naartoe is al een belevenis op zich. We mochten voorin zitten naast de chauffeur
(schijnbaar hoef je als blanke nooit te staan, er wordt wel ruimte voor je gemaakt) en bij elke
stop kwamen mannen drinken en snacks verkopen. Drempels zijn er wel, maar de meesten

worden genegeerd. Bussen halen
elkaar vol gas in, ook al komt er
een tegenligger. Ook verrassend
hoeveel mensen je gewoon
ongegeneerd aanstaren. We gaan
zo lunchen en de omgeving verder
bekijken en dan terug naar Same
voor het donker is. En vroeg te
bed, want morgen heb ik mijn
eerste dag in het ziekenhuis!
De komende week begint al goed
qua werken. Aankomende dinsdag
is er de hele dag een speciale
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viering bij het diocese in verband met Pasen, waarvoor Mary en ik ook uitgenodigd zijn. Door
Pasen is het ziekenhuis vrijdag en maandag gesloten. En de dinsdag die daarop volgt is het
Vakbondsdag, Sikukuu ya Muungano, een nationale feestdag. Ook dan is het ziekenhuis
dicht. Ik hoef dus maar een paar dagen te werken deze week en heb een weekend van 5
dagen. Ik ben erg benieuwd naar de eerste dagen in het ziekenhuis. Ik heb er zoveel verhalen
over gehoord dat ik het nu ook wel wil gaan zien en zelf wil ervaren.
Het is een hele lap tekst geworden, maar ja alles is nog nieuw en bijzonder. Ik heb al veel
eerste indrukken opgedaan en dan heb ik het ziekenhuis nog niet eens gezien. Het wordt
een flink aantal versnellingen terugschakelen en het horloge loslaten, want tijd is hier een
maar een relatief begrip. Aan de aandacht van iedereen moet ik wel wennen hoor; nu lach ik
er nog om en zwaai ik uiteraard telkens terug naar de kinderen, maar ik ben benieuwd of dat
zo blijft.
Iedereen bedankt voor de sms-jes en berichtjes voor mijn vertrek. Ook heb ik al succesvol
kunnen sms-en vanuit het gastenverblijf, al is het bereik niet altijd even goed. Wel een fijne
gedachte om contact te kunnen houden met het thuisfront en niet alleen van internet
afhankelijk te zijn.

Eerste indrukken
Jambo! Jambo! Habari? Nzuri, habari? Nzuri, asante sana. Dit gesprekje heb ik denk ik al wel
meer dan honderd keer gevoerd de afgelopen week. Iedereen die ik hier tegenkom, of het
nou een bekende is van het ziekenhuis of het diocese of een onbekende op straat. Zo
worden de basale Tanzaniaanse beleefdheden er wel ingestampt. Erg praktisch.
Tussen mijn bericht van zondag en nu heb ik al zoveel dingen gezien en meegemaakt, ik krijg
(met hulp van Mary) een spoedcursus ‘inburgeren in Tanzania’. Veel dingen waar zij dagen of
weken over gedaan heeft om te leren, zie ik in een paar dagen. Ik hou naast dit reisdagboek
ook een eigen dagboek bij waarin ik uitgebreid verslag doe van alle opmerkelijke dingen die
ik zie. Het verslag van mijn eerste dag in het ziekenhuis besloeg al vier kantjes … ik zal
proberen op de website wat bondiger te zijn.
Maandag was dus de eerste werkdag. Om 7.45u waren Mary en ik present voor het
ochtendrapport, dat werd geleid door dr. Moshi, de hoofdarts. De bijzonderheden van de
voorgaande avond en nacht (als er geen arts meer in het ziekenhuis is en acute opnames dus
nieuw zijn) werden besproken. Na het rapport heeft Mary me een uitgebreide rondleiding
gegeven en tegelijk aan veel mensen voorgesteld. Het ziekenhuisterrein (op een helling
gelegen, goed voor de kuitspieren) in een vogelvlucht: bij de ingang van het ziekenhuis kom
je als eerste bij de moeder-kind poli
en het kantoor van de Outreach
Clinic. De mensen van deze clinic
gaan eens in de zoveel weken naar
een plaats in the middle of nowhere
om mensen te onderzoeken. Niet
iedereen is namelijk in staat om naar
het ziekenhuis te komen. Verderop
zitten de artsenkamersen, de OPD
(de outdoor patient department).
Zeg maar een algemene poli. Zieke
mensen komen hier naartoe, eerst
worden ze gezien door een
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verpleegkundige en daarna door een arts. De diabetes- en hypertensiepoli wordt ook hier
gehouden. Aan de zijkant van de poli zit in een klein kamertje, het laboratorium. Hier
worden mensen geprikt en moeten bloed- en urinetesten naartoe worden gebracht. Naast
de poli zit de apotheek, waar (familie van) patiënten met recepten naartoe kunnen om de
benodigde medicijnen op te halen. Vanuit de poli gaat er schuin een pad omhoog dat
uitkomt bij de verloskamers, maternity. In de linker ruimte liggen vrouwen die nog moeten
bevallen, in de rechter ruimte liggen vrouwen die net bevallen zijn. In het midden zit de
verloskamer. Het pad maakt een knik en komt uit bij de operatiekamer, the Theatre
genoemd. Hier heb je een kleine
ruimte waar handelingen worden
gedaan zoals wondzorg. Tevens is
er een grote operatieruime. Her en
der staan (sterilisatie)apparaten.
Naast het Theatre is de Röntgen. Er
staat een recht-toe-recht-aan
röntgenapparaat en in de donkere
ruimte ernaast worden foto’s
ontwikkeld. Tegenover het Theatre
wordt gewerkt aan de nieuwe
Female Ward. Hiernaast staat nog
de huidige vrouwenzaal. Aan de
overkant staat de nieuwe chirurgie
afdeling. Deze is nog niet in gebruik, omdat ze nog meubels en materialen nodig hebben om
de ruimte mee in te richten en operationeel te maken. Als je het pad verder omhoog loopt,
kom je bij je de Male Ward. Sla aan het eind van het pad linksaf, dan kom je uit bij de TBC
poli en een kleine bibliotheek. De meeste boeken zijn gedateerd (ik sloeg er eentje open uit
de jaren ’70). Vanaf daar kun je de heuvel verder omhoog lopen richting een klein
gebouwtje: de tandarts. Er zijn twee kamers met in beiden een tandartsstoel en degelijk
ogende karretjes met apparatuur. Toch hoop ik dat ik hier niet naar de tandarts hoef hoor,
ze vullen zelden tanden, ze trekken ze vaak! In het grotere gebouw ernaast zit de Pediatric
Ward, de kinderafdeling, bestaande uit een aantal zaaltjes. Hier zit ook de ogenpoli. Even
verderop is de wasserij, die net opgeknapt is. Er staan mooie grote wasbakken. De meeste
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was ligt echter naast een wasmachine te wachten om gedraaid te worden. Weet niet in
hoeverre de wasbakken gebruikt worden, misschien om voor te weken? Aan de wasserij
grenst de nieuwe keuken. Ook deze wordt nog niet gebruikt, omdat er geen goede pannen
zouden zijn. Mary en ik konden echter ook geen gasaansluiting in het gebouw ontdekken. Er
wordt nu dus nog gekookt op kolen in een klein schuurtje voor de keuken. Aan de keuken
grenst weer de Store, het magazijn waar materialen kunnen worden gehaald voor alle
afdelingen. Iets lager is het mortuarium gelegen. Een mooie, nieuwe, gekoelde ruimte. Als je
nog verder afdaalt kom je uit bij het gebouwtje waar het ochtendrapport gehouden werd.
Dit blijkt de fysioruimte te zijn. Achter een gordijntje stonden rollators en looprekjes en het
bureau van dr. Moshi bleek een fysiotafel te zijn. Verder lopend kom je langs een aantal
huizen waarin ziekenhuispersoneel woont en kun je via het parkeerterreintje naar de
kantine naast de hoofdingang. Het terrein is gelukkig niet heel groot, gezien mijn
richtingsgevoel. Na de rondleiding zijn Mary en ik tot 14.00u bij zuster Shoo gebleven op de
kinderafdeling. Een aardige dame die redelijk Engels spreekt en het prima vond dat we
bleven. Ik ga op deze afdeling de komende weken meekijken, aangezien ik enige ervaring
heb op de kinderafdeling en de verpleegkundige en arts (dr. Keshi) een goede eerste indruk
gaven. Aangezien me een cultuurshock te wachten staat, vind ik dat een belangrijk punt om
mee te nemen.
In een volgend bericht zal ik uitgebreider ingaan op wat ik de eerste dagen allemaal gezien
heb, maar een voorproefje: horloges en sieraden dragen tijdens het werk, naalden op de
grond, intraveneuze en intramusculaire medicatie in weinig vloeistof oplossen zodat het erg
geconcentreerde giften zijn, een moeder en kind alleen laten terwijl het kind net onder
narcose is gebracht, zelf naar de tandarts gaan en de afdeling onbeheerd achterlaten,
steriele handschoenen aandoen en vervolgens de deurklink vastpakken. Ze lachen zich vast
kapot als ze horen over onze VIM commissie. Privacy kennen ze niet echt. Ze moeten de
naam van de patiënt vragen en daarna de gegevens erbij zoeken. Zo lief als we zijn op de
GAAZ, zo onpersoonlijk is de zorg hier. Dat is denk ik een van de dingen die ik het meest
lastig ga vinden. Maar hoe raar of onwerkelijk de dingen ook zijn die ik zie, ik moet goed in
mijn achterhoofd houden dat de cultuur hier heel anders is (thuis hebben mensen
bijvoorbeeld ook geen privacy) en dat niet alles wat in Nederland gebeurt hier haalbaar is.
Naast werken was het ook feest deze week. Ter ere van Pasen kwamen dinsdag alle paters
van parochies uit het Same District bij elkaar. ‘s-Ochtends was er een mis in de mooie kerk in
het centrum van Same. Zo’n 30 paters en de bisschop waren hierbij aanwezig. Mary en ik

leerden pater Bosman kennen, een
Nederlandse pater die al ruim 40 jaar in
Tanzania woont. Hij legde tijdens de mis
regelmatig uit wat er verteld en gedaan
werd, aangezien ons Swahili beperkt is. De
mis leek erg op een Nederlandse mis. Het
koor hier is veel swingender en de
communie is krokanter. Sommige mensen
deden een dutje tijdens de mis. Ook
moesten de paters regelmatig met zijn

allen het podium op. Er waren een aantal Italiaanse gasten, die het podium op moesten om
zich voor te stellen. De bisschop stelde ook ons voor, maar gelukkig hoefden wij alleen te
gaan staan en zwaaien. De Hollandse dames kregen een flink applaus. Na de mis werd er
geluncht op het diocese met alle paters en nonnen, de bisschop en de Italiaanse gasten.
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Wennen om de hiërarchie te zien; eerst mocht de bisschop opscheppen, daarna de paters,
daarna Mary en ik en de Italiaanse gasten en tot slot de nonnen. Er mocht vandaag alcohol
gedronken worden en de paters maakten daar dankbaar gebruik van. Ze lieten mij ook
Konyaki proeven, een soort jonge jenever. Al met al een gezellige en interessante dag. Ik had
vanuit Nederland een kastje meegenomen voor het Same District Counsil voor een betere
internetverbinding. Dit heb ik vandaag ook bij father Deo afgegeven.
En hoe gaat het verder met Anka? Ik begin al te wennen aan de regelmatige afwezigheid van
stromend water en het uitvallen van de elektriciteit ’s avonds. Ik ga erg snel door mijn
boeken heen; ‘Komt een vrouw bij de dokter’ heb ik al uit, ben bij ‘De weduwnaar’
halverwege en ik heb nog maar een paar Sudoku’s over. De muggen hebben me gevonden,
ondanks de klamboe en de DEET. Het telefoonbereik in het gastenverblijf valt toch tegen; of
mijn berichten komen in Nederland niet aan, of berichten uit Nederland komen bij mij niet
(of erg laat) aan. Ik heb broeken teveel meegenomen en rokken te weinig, die ga ik komend
weekend eentje laten maken in Moshi.
Met Henk gaat het goed, hij zit nu bovenin het hoekje van de badkamer. We hebben een
goede verstandhouding; ik laat hem met rust, hij mij.
Ik zit nu met Mary in Moshi, we verblijven in het YMCA hostel. Lekker zwemmen en
fatsoenlijk douchen! Vanaf overmorgen ben ik alleen; dan vertrekt Mary naar Nairobi. Het
was erg fijn om iemand hier te hebben voor de eerste tips en tricks! Over een week of 2
komen hier nieuwe co – assistenten, eens zien of ik hen ook een handje kan helpen.
Bedankt voor de vele berichten, erg lief! Liefs en een dikke knuffel (die mis ik wel!!)

Hospitali
Wat ik eerder zei over het terugdraaien van een aantal tandjes, nou dat zijn er ondanks de
voorbereidingen nog meer dan verwacht. En dan weten dat er op de GAAZ hard wordt
gewerkt, terwijl ik hier vaak maar zit te zitten. Over een paar maanden pak ik die
‘hardloopschoenen’ graag weer uit de kast!
De werkzaamheden van de verpleegkundigen en verpleeghulpen bestaat vooral uit het
toedienen van medicatie, de nodige (bloed)controles doen en poetsen. Dat is vooralsnog de
eerste indruk. Wassen en helpen met eten en drinken doet familie. De verpleegkundige van
de kinderafdeling stond ervan te kijken dat wij in Nederland apart mensen hebben voor het
poetswerk, zodat de verpleging voor de patiënten kan zorgen. Toen ik uitlegde wat wij op
een dag met en voor de patiënten doen, keek ze me ongelovig aan. Ze zei voor veel directe
patiëntenzorg geen tijd te hebben omdat anders het poetswerk niet af komt. Wat een
wereld van verschil.
In het vorige bericht vertelde ik het contact tussen patiënten en de verpleging te missen. De
patiënten (en hun familie) maken dit onderling goed. Als een moeder huilt, komt een andere
moeder haar troosten. Gaat een moeder even naar buiten, dan houdt een andere moeder
haar kind in de gaten. Overigens petje af voor de jonge kinderen: ze houden zichzelf goed
vast op mama’s rug, terwijl mama bijna recht overeind staat om de kanga goed te doen. Ik
denk telkens; nu gaat hij/zij vallen! Maar het gebeurt gelukkig steeds niet.
Werken / de dag doorkomen in het ziekenhuis is een hele opgave, die vanuit mij veel geduld
en flexibiliteit en tolerantie vraagt. Door het ochtendrapport weet men dat ik er ben, maar
er is verder niemand die in de gaten houdt waar ik ben of wat ik ga doen. Ik ga naar een
afdeling toe waar ik graag mee zou willen kijken en dit is ‘no problem’, maar echt begeleiden
is er niet bij. Je wilt niet de hele dag achter iemand aanlopen, want dat zou ik zelf ook
vervelend vinden. Maar als je het niet doet zit je mogelijk hele perioden alleen, terwijl de
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verpleging en verzorging ergens over het terrein slentert of soms al thee is gaan drinken
zonder je mee te vragen. Ik probeer gesprekken-in-Swahili te volgen, maar snap er nog niet
veel van. Tussen de bedrijven door probeer ik mijn Swahili te oefenen. Ik zal mijn best
moeten doen om een band met een aantal mensen op te bouwen, want pas daarna kun je
voorstellen tot (gedrags)verandering doen. De tijd zal het leren.
Een aantal verpleegkundigen die redelijk Engels spreken vragen me naar dingen van thuis en
zijn wel geïnteresseerd. De meeste verpleeghulpen spreken echter amper Engels en geven
wel kort antwoord op vragen, maar beginnen uit zichzelf geen gesprek. Er zijn nu ook nog
geen leerlingen (die hebben examens en paasvakantie) en de nieuwe Nederlandse co –
assistenten zijn nog niet gearriveerd.
Vorige week maandag zei dr. Moshi dat hij verwachtte dat de Female Ward die dag eindelijk
opgeleverd zou worden, na vaak aandringen door Mary. Later in de middag kwam hij
vertellen dat de Female Ward eindelijk opgeleverd was en dat ze de volgende dag zouden
verhuizen! Dinsdag had ik de paasviering op het diocese, dus woensdag was ik er pas weer.
Er bleek (zoals ik wel had verwacht) niets verhuisd te zijn. Ik sprak dr. Temanaku, de arts die
nu een aantal dagen op de Female Ward staat en die wist nergens vanaf. Als dr. Moshi terug
is van zijn zakenreis toch maar weer eens oppikken. Het is zo zonde dat er een ruimte klaar
staat om in gebruik genomen te worden, maar dat er niets mee gebeurt.
Vanuit Nederland had ik drie doosjes One Touch glucosestrips meegekregen. Aangezien deze

er blijkbaar snel doorheen gaan als er veel zijn, heb ik
deze week het eerste doosje (= twee potjes)
afgegeven bij het lab. Daar waren ze er erg blij mee.
Volgende maand weer een doosje, de maand erop
weer eentje. Tevens heb ik al een aantal mensen blij
kunnen maken met pennen. Ze vinden het erg
interessant wat er op de zijkant staat, wat de
herkomst is van de pen.

Maar laat ik duidelijk zijn; ook al gaat het in het ziekenhuis niet allemaal even makkelijk, het
is wel bijzonder om de werk- en levensstijl hier van zo dichtbij te zien en te ervaren. Als
toerist zie je de dingen niet die ik meemaak.
Het diocese is erg gastvrij en ik ben blij bij de paters en bisschop te mogen verblijven. De
heren zijn vriendelijk, geïnteresseerd in mijn ervaringen met het ziekenhuis en Tanzania en
kunnen een grapje wel waarderen. Het was in het begin wel even wennen aan de
omgangsregels, zoals met etenstijd. De bisschop schept altijd eerst op en hij geeft ook aan
wie moet voor- en nabidden. Van de meisjes die bij het diocese werken spreekt er eentje
redelijk Engels, Suzy, en daar kan ik ook leuk mee buurten. Sinds ik haar erop gewezen heb
dat mensen vaak ‘no worries’, ‘no problem’ of ‘oke’ tegen me zeggen, terwijl ze eigenlijk niet
precies begrijpen wat ik bedoel, betrapt ze zich erop dat ze het zelf ook doet en vindt ze het
hilarisch. Elke keer als ze het doet, ligt ze in een deuk.
Afgelopen weekend zijn Mary en ik in Moshi geweest, vanuit waar zij verder is gereisd naar
Nairobi. Nu ben ik helemaal Remy. In het gastenverblijf is het op mijn muziek na nogal stil. Ik
vlieg door de boeken heen, aangezien mijn laptop ineens geen dvd’s meer wil afspelen
(hapert continu, ook na schoonmaken en erop meppen). Zit ik hier met een hele stapel films.
Hoop dat ik dat nog gemaakt krijg. Henk is verhuisd van de badkamer naar mijn slaapkamer.
Heeft hier een maatje gevonden. Suggesties voor namen?
Dacht vandaag in Moshi mooi een rok te kunnen laten maken, maar in tegenstelling tot
gisteren (echt zondag) is vandaag bijna alles gesloten. Dus maar op internet, hapje eten en
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bus terug. Heb nu in een korte tijd wel veel op internet gekund, maarja wat wil je met een
weekend van 5 dagen ...!
Vrolijk Pasen iedereen! Hier doen ze helaas niet aan paaseieren verstoppen, maar de paters
zien er de humor wel van in.

Wachten
In Nederland houden we er niet van. In Tanzania (en vast wel in Afrika in het algemeen) is
het aan de orde van de dag en hoort het er gewoon bij. Kusubiri, waiting, oftewel wachten.
Wachten tot er een arts visite komt lopen op de afdeling. Als de verpleegkundige een aantal
vragen heeft die eigenlijk niet veel langer kunnen wachten, dan gaat ze in de loop van de
middag zelf op zoek naar een arts die kan helpen. Dat hoeft dus niet eens de eigen specialist
te zijn; elke dokter voldoet. Ik heb op de kinderafdeling vooral dr. Keshi aan het werk gezien.
Tijdens de rondes legde hij steeds uit waarom een kindje opgenomen was, welke
onderzoeken werden gedaan en hoe er behandeld werd. Hij vroeg aan mij hoe dingen in
Nederland gedaan worden, om te vergelijken met de situatie hier. Zo zijn er bijvoorbeeld
vaak kinderen met brandwonden, doordat ze in de keuken in aanraking kwamen met het
vuur, kokend water of kokende olie. Hij vroeg hoe mensen in Nederland hun kinderen
hiervoor behoeden. Ook hebben we het gehad over ondervoeding in Nederland, dat bij ons
andere oorzaken heeft dan in Tanzania, en over het effect van gezondheidseducatie aan
ouders. Dit gaf leuke, interessante discussies.
Wachten bij de Röntgen. Echt, in Nederland mogen we eigenlijk niet zo mopperen als het
eens uitloopt en je later aan de beurt bent dan gepland. Dan heb je namelijk tenminste nog
de wetenschap dat het uitloopt omdat de arts langer bezig is met een andere patiënt. Deze
week zat ik met een patiënt en nog een aantal anderen in de wachtruimte, omdat de
medewerker gewoon niet aanwezig was. Dan weet je niet waar je aan toe bent. Wel mooi
trouwens; na het maken van de röntgenfoto moesten we nog een kwartiertje wachten,
terwijl de foto buiten aan de waslijn hing te drogen in het zonnetje.
Wachten op medicatie die niet op voorraad is. Dan vragen we het de volgende dag gewoon
nog eens, en als het dan nog steeds niet op voorraad is gaan we over op een ander medicijn
(dat er hopelijk wel is). Gelukkig hebben wij als verpleegkundigen privileges wat betreft het
halen van medicatie en hoeven we niet in de rij te gaan staan met de patiënten. Want dan
doe je er helemaal lang over om te krijgen wat je nodig hebt. Zo strikt als ze bij ons in het
ziekenhuis zijn met het aanvragen van medicatie zijn ze hier niet hoor. Vergeet je eens een
patiëntenkaart dan is het ‘no problem’. Dat is om eerlijk te zijn ook weleens prettig haha, al
is het natuurlijk wel zeer foutgevoelig.
Wachten tot de kwikthermometer klaar is met het meten van de temperatuur. Toen ik bij de
vraag hoe het dan bij ons ging uitleg gaf over de oorthermometer die we op de GAAZ

hebben, keken ze alsof ze vuur zagen branden. Ik denk dat ik vanuit thuis een
aantal simpele digitale Kruidvat-thermometers mee laat nemen. Die zullen
dan uiteindelijk wel leeg raken, maar zo vaak worden de thermometers hier
nou ook weer niet gebruikt. Als bijvoorbeeld post-OK de controles elk half uur
moeten worden gedaan a 2 uur, wordt dit hoogstens een keertje gedaan.
Misschien wordt de temperatuurcontrole juist wel vaker gedaan als ze het
‘high-tech’ materiaal van de Kruidvat hebben. De BLS wordt immers ook vaker
geprikt als er meer one touch glucose strips beschikbaar zijn.
Wachten in de bus tot hij vol genoeg is om te vertrekken. Gewapend met een
boek / sudoku en een flesje water loop ik altijd richting het busstation. Dan is
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het prima: zolang je iets hebt om de tijd te verdrijven, is wachten zo erg nog niet. Een boek is
ook handig als bij de vele stops onderweg mannetjes met mandjes koopwaar op hun hoofd
bij je raampje gaan staan. Een keer ‘nee’ zeggen en met je hoofd schudden is voldoende,
waarna je zogenaamd weer volledig in je boek opgaat (terwijl dat niet gaat met zoveel
geroep om je heen). Ik heb het nog met father John gehad over die mannetjes, terwijl hij me
een lift gaf naar Moshi. Waarom kiezen ze ervoor om allemaal met precies dezelfde
handelswaar langs de raampjes te gaan? Als iemand ‘nee’ heeft gezegd tegen de eerste tien
verkopers, dan kun je er toch vanuit gaan dat de elfde verkoper hetzelfde antwoord krijgt?
Naar mijn idee verkopen die mannetjes niet veel. De mensen hier hebben volgens father
John echter niet de marketingideeën zoals wij westerlingen die hebben, dat hebben ze nooit
geleerd. Er zal er niet eentje het in zijn hoofd halen om eens iets anders te verkopen,
waarmee hij mogelijk kans maakt om meer geld te verdienen.
Wachten totdat de eerste aap in mijn huisje komt bivakkeren. Naast Henk en zijn maatje
(bedankt voor de suggesties! volgens mij is Kees het meest populair, dus bij deze zijn het
Henk en Kees) ben ik namelijk ondertussen ook vergezeld door twee salamanders, eentje bij
de voordeur en eentje in mijn slaapkamer. Father Samuel zei een paar dagen geleden voor
de grap dat hij een paar salamanders naar mijn hok zou sturen om de muggen op te eten,
die mij met hun gezoem wakker houden ’s nachts. Maar nu zitten ze er dus echt. Wat een
dolle bende.
Wachten tot het tijd is voor lunch en avondeten, want de tijden liggen hier iets verder uit
elkaar dan thuis. Ontbijt om 7uur, lunch om 2 uur, diner om half 8. Er werd nog gevraagd
naar het eten hier. Ontbijt is altijd witte boterhammen met jam, pindakaas of hagelslag (al
gaat die er wel rap doorheen) en fruit. Mis de bruine boterhammen wel. 's Middags en 's
avonds is het warm eten. Rijst, spaghetti, aardappels en groenten, meestal ook iets van kip
of vlees. Maar daar waag ik me meestal niet aan, gezien de vele spekstukjes en botjes. Heb
een keer soep gegeten die achteraf bleek gemaakt van gekookt bloed en kruiden. Jammie,
doen we dus niet meer..
Maar ik hoef niet lang meer te wachten of Sanne en Jolan zijn hier, die komen dinsdag of
woensdag aan. Donderdag gaan we richting Arusha en dan op safari!
Ben dit weekend weer in Moshi geweest. Rok
laten maken (super blij mee!!), mezelf allerlei
souvenirs aan laten smeren, valse
telefoonnummers en mailadressen gegeven,
door andere Nederlanders worden herkend
vanwege mijn EM-TE tas. Gisteravond in het
hostel met een Australische aan de praat
geraakt, paar pilsjes mee gedronken en veel
gelachen. Die zit nu ook naast me in het
internetcafé. Kan ik eens voor gids spelen :-)
De komende dagen ga ik weer naar de
kinderafdeling en daarna is het op naar de apen!

Moeders wil is wet
Hallo!! Zoals uit dit bericht af te leiden is, ben ik
veilig terug gekomen van de safari. Ik heb een
heerlijke week gehad met Sanne en Jolan, die
inmiddels weer terug zijn naar Nederland.
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Vorige week donderdag zijn we vanuit Same naar Arusha gegaan, waar we werden
opgehaald door Edward, een medewerker van Flash Safaris. Gelukkig maar, want wat een
drukte was het daar bij de bushalte! Terwijl je in de bus wacht tot je kan uitstappen,
schreeuwen mensen al door de raampjes naar je of je een taxi of slaapplaats nodig hebt. We
hebben de eerste en laatste nacht van de safari in het huis van Magda geslapen, de
Nederlandse eigenares van een klein safari-bedrijf. Mooi huis hoor, en haar kok kon een
heerlijk maaltje koken. Vrijdag werden we opgehaald door Abraham, onze chauffeur /
reisgids, een aardige man. Deed me in veel opzichten aan ons pa denken, dus dat zat wel
goed haha. We zijn achtereenvolgens in het Lake Manyara National Park, Serengeti National
Park en Ngorongoro Conservation Area geweest. De natuur in het echt zien en ervaren is
duizend maal mooier dan op foto’s valt vast te leggen en op papier valt te beschrijven. Het
rook ook overal erg lekker. Denk aan bossen waarin het net geregend heeft, aan zout water
in de meren en aan grote koffieplantages, op de weg van Arusha naar Lake Manyara.
Heerlijk! Kwa dieren zijn we niets tekort gekomen. Op een gegeven moment stopten we al
niet meer bij zebra’s, olifanten en giraffen. Tenzij ze recht voor onze neus op de weg
stonden. We hebben zelfs The Big Five gezien! De olifant, buffel, leeuw, luipaard en
neushoorn. Alleen laatstgenoemde lag helaas te ver weg om fatsoenlijk op de foto vast te
leggen. Ik ben er nog steeds niet uit welk dier nou mijn favoriet is. Regelmatig waanden we
ons in ‘De Leeuwenkoning’, een van mijn favoriete Disney films.
De accommodaties waar we hebben overnacht hadden we van tevoren nogal primitief
ingeschat en we werden verrast door de luxe. Voor ons bezoek aan Lake Manyara en
Serengeti sliepen we in tenten met goede bedden, verlichting en een badkamer met een
gewone wc en warme douche. Bij de Ngorongoro hadden we zelfs een bungalow en een
zwembad. Ondanks de klamboes wisten de muggen me echter wel te vinden; mijn benen en
armen zitten onder de krabwondjes. Het eten was super; uitgebreid ontbijt, prima
lunchpakketjes voor onderweg en viergangendiners ’s avonds. Één ochtend was er zelfs

yoghurt, iets wat ik wel
mis hier. Overal waren
we de enige gasten, het is
nu laagseizoen vanwege
het regenseizoen. Maar
dat vonden we niet erg.
Nu reden de parken
tenminste niet vol met
andere jeeps. Er vielen
regelmatig stiltes tijdens
het toeren, waarbij we
alle drie genoten van het
uitzicht en dagdroomden.
Uiteraard zijn we ook bij
een Maasai-stam gaan
kijken, wat ik net zo erg
vond als ik had verwacht.

Een heel dorp komt opdraven om voor je te zingen en dansen en in het dorp zelf staan
allemaal kraampjes met sieraden die ze willen verkopen. Het was interessant om te zien hoe
mensen daar leven en om te horen hoe ze over bepaalde zaken denken, maar dat
toeristengevoel vond ik verschrikkelijk. Het hoort allemaal bij de ultieme safari-ervaring.
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Donderdag heb ik afscheid genomen van Jolan en
Sanne. Zij hoefden pas ‘s middags de bus te nemen
naar het vliegveld van Nairobi, terwijl ik ’s ochtends
de bus al nam zodat ik voor lunchtijd weer in Same
was. Op het diocese lagen al twee kaartjes voor me
klaar, mijn eerste post vanuit Nederland! Toevallig
twee ‘vanuit Alphen (NB)’ kaarten, van oma en
Henny. Erg lief, ze hangen aan de muur in mijn
slaapkamer hoor.
En na een maand die volgens mij vol zat met
feestdagen en safari, is het nu tijd om fatsoenlijke
werkweken te gaan draaien. De afgelopen weken heb ik op de kinderafdeling meegedraaid
met zuster Shoo en zuster Elisabeth en vanaf maandag kijk ik een aantal weken mee bij OPD,
de algemene poli, met zuster Edith en zuster Anna.
Dat brengt me bij de titel van dit verslag. Vorige week dinsdag is het welbekende blik
leerlingen opengetrokken en wemelde het van de meisjes-in-roze-jurkjes op de
kinderafdeling. Er is ook één jongen, die gelukkig gewoon een wit uniform draagt. Overigens
zijn deze leerlingen erg in mij geïnteresseerd en komen ze leergierig over. Iedere leerling
krijgt een patiënt toegewezen en moet daar na de visite de zorg over dragen. Er waren niet
veel patiënten en ik was al aan het bedenken hoe ik de middag invulling kon geven. Toen
kwam ik Kitera tegen, een anesthesist van het Theatre die vorig jaar een paar weken in
Nederland is geweest. Hij was net op weg naar een keizersnede. Nou heb ik tijdens de
opleiding verpleegkunde nog nooit een bevalling gezien, laat staan een keizersnede. Dus ik

heb gevraagd of ik mee mocht
kijken, wat uiteraard ‘no
problem’ was. Ook zo’n groene
OK jurk aan gehad, inclusief
mutsje en kapje voor. Ik kan dus
geen vergelijking maken met de
Nederlandse / normale gang van
zaken bij een keizersnede, maar
jeetje, heftig om te zien hoor. Er
moeten diverse lagen worden
doorgesneden, alvorens je bij het
kindje bent. Het kindje maakte
het gelukkig goed en de artsen
hechtten naar mijn idee alle lagen

weer netjes dicht. Ik vond het erg interessant om te zien en had nergens last van. Ik vond
mezelf al hardcore en begon te denken dat ik misschien een snijdend specialisme had
moeten kiezen. Toen ze echter aan de buitenste huidlaag begonnen, begon het me een
beetje te duizelen. Ik heb iedereen ervoor bedankt dat ik mocht meekijken en ben me toen
gauw gaan omkleden en buiten een luchtje gaan scheppen. Ik blijf voorlopig nog maar
gewoon op de GAAZ. En gisteren zag ik voor het eerst natuurlijke bevallingen. Ik had iets
naar het lab gebracht en op mijn terugweg kwam ik zuster Elisabeth tegen, die bij Maternity
ging helpen bij twee bevallingen en vroeg of ik mee wilde kijken. Overigens vindt iedereen
het hier erg raar dat ik tijdens de opleiding nooit bevallingen heb gezien. Ze willen me hier
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van alles leren, maar daar stel ik wel mijn grenzen in. Bij de ene vrouw was de passage van
het kind moeizaam, waarvoor ze al vrij vroeg in het
proces met een
schaar werd
ingeknipt. Au!
Elisabeth
hechtte het
daarna wel
netjes. Bij de
andere vrouw
lag het kind in
stuit en kwam
dr. Moshi
helpen. Beide
kindjes werden
op de
babyverwarmtaf
el gelegd en
leken het goed
te maken. De
moeders
hadden wel wat gekreund, maar verder hielden ze zich kranig. Echt waar, respect voor alle
moeders op de wereld hoor!
Mama: mijn sms-je was dus blijkbaar niet aangekomen, maar bij deze nogmaals een fijne
Moederdag!!
Papa: die Abraham heeft ook zijn bloezen in zijn broek gestopt met een opvallende riem er
doorheen en een cowboyhoed (oké het is zo’n safari hoed, maar het lijkt op elkaar). Ook de
manier van lopen en een relaxte houding. Vandaar de gelijkenis :)
John: gefeliciteerd met je 23e verjaardag! Hoop dat je nog goed verwend bent. Toch geen uit
de hand gelopen jacuzzi party he.
Vandaag ben ik een paar uurtjes in Moshi, mail controleren en lekker lunchen. Veel mensen
spraken me de afgelopen weken aan over de rok die ik hier heb laten maken, over hoe mooi
ze hem vinden. Ik laat te zijner tijd nog een jurk maken denk ik. Morgen komt Mary nog een
dagje naar Same om haar vriend rond te leiden. Ik ben benieuwd wanneer de nieuwe
Nederlandse coassistenten komen. Het gaat namelijk wel goed met het Swahili, ik kan steeds
meer verstaan en dat maakt ook indruk op de mensen hier, maar lekker Nederlands
ouwehoeren was de afgelopen weken toch wel erg fijn.

Na zonneschijn komt regen?
Hallo!! Ik begrijp dat jullie een paar heerlijke weken hebben gehad in Nederland. Hier heeft
het veel geregend de afgelopen week, het is nu ook een stuk kouder ‘s nachts. Het is nu bijna
winter. Hoop toch wel nog wat bij te bruinen de komende weken hoor!
De eerste week bij OPD (de algemene poli / eerste hulp) is voorbij gevlogen. Ik heb met Edith
en Anna meegelopen, twee aardige verpleegkundigen. Net zoals op de kinderafdeling begint
de ochtend met poetsen. Hierna is het hun taak om patiëntdossiers naar de polikamers te
brengen, waar de patiënten gezien zullen worden door artsen en medical officers. Ook
brengen zij patiënten in geval van opname naar de juiste afdeling, doen ze wondzorg en
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geven ze intraveneuze en intramusculaire medicijnen. Dit klinkt als veel, maar het houdt nog
steeds in dat ze regelmatig zitten en kunnen kletsen hoor.
Maandag was er een ongeluk gebeurd in Same. Een pikipiki (motor) had een voetganger
aangereden. De twee mannen op de pikipiki kwamen er met een paar schaafwonden nog
goed vanaf, maar de man die was aangereden was er erger aan toe. Er zat een flink gat net
boven zijn rechteroog (daar zou wel een pingpongbal in passen), pijn bij ribben en benen,
vele schaafwonden, bloedde flink. Hij is die avond nog naar het KCMC in Moshi gegaan.
Dinsdag gaf dr. Kessy tijdens het ochtendrapport een les over nierfalen. Diezelfde ochtend
werd ook door een arts van het KCMC een presentatie gegeven over diabetes bij kinderen. Ik
was uiteraard te vroeg, dus ik heb van tevoren al met hem kunnen praten over de
mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. diabeteszorg in Afrika. Woensdag heb ik de
diabetespoli gevolgd. Alle patiënten worden eerst gezien door een verpleegkundige, die het
gewicht en de bloeddruk meet en lab.-aanvragen schrijft om de BLS te bepalen. Dit wordt
allemaal in een diabetesboekje genoteerd. Vervolgens worden de patiënten door de arts
gezien. Vandaag was er ook een oogarts uit het KCMC die alle patiënten zag
(diabetespatiënten hebben vaak oogproblemen). Dit schijnt echter niet vaak voor te komen.
Al met al heb ik dus een aantal leerzame en interessante dagen gehad. Het geven van
adviezen staat helaas op een laag pitje. Dat was bij de kinderafdeling ook zo. Sowieso moet
je een afdeling leren kennen, zowel de werkzaamheden als het personeel. Hiernaast krijg ik
vaak te horen “wij hebben het zo geleerd” of “zo gaat dat in Afrika”. Ze zijn wel
geïnteresseerd in de werkwijze in Nederland en vragen hoe wij dingen aanpakken, maar
meer ter vergelijking dan om er ook iets mee te doen. Elke dag verbaas ik me nog over het
goed-bedoeld-maar-eigenlijk-niet-hygiënisch werken. Het blijkt ook lastiger dan verwacht
om een goede investering voor het ingezamelde geld te vinden. De verpleegkundigen
kunnen niet goed aangeven wat ze denken dat een afdeling mist en nodig heeft, omdat ze
niet weten wat er in de wereld te halen valt. Dat is overigens iets wat ik me wel steeds meer
realiseer. Ik dacht in het begin regelmatig ‘jeetje, je zou toch maar altijd zo leven, ik mis dit
en dit en dat’. Maar mensen hier weten gewoon niet beter en voor hen is het goed zo. Er
wordt aan hele andere zaken waarde gehecht. Ook leg je je ergens snel bij neer, bijvoorbeeld
bij de afwezigheid van materialen, omdat je er druk om maken toch niets helpt. Wat een
wijze levenslessen he. Ik kom nog helemaal ‘zen’ terug.
Donderdag ben ik een dag ziek thuis gebleven. Ik was erg moe en werd woensdag steeds
misselijk na het eten. Het aantal nachten dat ik sinds mijn aankomst hier goed geslapen heb
is op één hand te tellen. Ik word vaak wakker ’s-nachts. Of het de omgeving is, de lamheid

van overdag, de lariam, geen idee.
Daarnaast heb ik hier veel minder
lichaamsbeweging (ik mis zumba!)
en eet ik hier amper vlees. Heb de
hele dag op bed gelegen, wat
gelezen, wat geslapen. Ik ben nog
steeds wel moe, maar voel me in
ieder geval wel een stuk beter. ’s
Avonds een half uur met ons
moeder aan de telefoon hangen
deed me ook wel goed :) Voor de
zekerheid heb ik mijn bloed de
volgende dag wel laten testen,
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maar het hb was in orde en de malaria-test was negatief.
Vrijdag kreeg ik bezoek van twee Nederlandse dames, Laura (dochter van een lid van de
Tanzania werkgroep, Marjorie) en Evelien. Ze hadden mijn nummer gekregen en we hadden
afgesproken dat ik ze het ziekenhuis zou laten zien. Na een uitgebreide tour heb ik ze
meegenomen naar het Elephant Motel voor een lunch. Zaterdag zouden we eigenlijk samen
naar Moshi gaan. Karani, een bewaker van het Amani Hostel in Same die Marjorie nog kent
van een paar jaar geleden, had ons echter uitgenodigd bij hem thuis in Ishinde, een plaatsje
een paar kilometer van Same vandaan. Hij heeft 8 dochters en voor Afrikaanse begrippen
een groot huis. Zijn oudste dochter gaf ons een rondleiding in en om het huis en liet de
basisschool en de maisvelden zien. Naast werken als bewaker verbouwt Karani namelijk ook
mais. Halverwege de ochtend kregen we thee en pannenkoeken, erg lekker. Voor de lunch
hadden ze ook erg veel moeite gedaan. We kregen een mengsel van aardappels, banaan, ui,
wortel, paprika, tomaat etc. en avocado, watermeloen en banaan toe. Heerlijk, hulde ook
aan deze moeder! Na het eten bleken ze ook nog cadeaus te hebben: we kregen alle drie
een mooie kanga. Laura had voor hen koekjes gekocht en ik had ballonnen blij, waar ze gelijk
volop mee gingen spelen.
Het was bijzonder om bij hen te zijn, om in hun huishouden te kijken en overal foto’s van te
nemen. Blijkbaar was het voor hen ook een hele belevenis dat ze bezoek hadden. Ze hadden
zich allemaal gewassen en droegen hun mooiste jurken. De kinderen waren eerst verlegen,
maar werden steeds losser. Ze liepen met ons mee tijdens de rondleidingen en hielden soms
je hand vast of kwamen bij je op schoot zitten. Ze wilden ook graag de foto’s zien die we
maakten. We vonden het aan de
ene kant een eer dat er zoveel
werk voor ons werd gedaan,
maar aan de andere kant
voelden we ons ook een beetje
schuldig. Wie weet wat ze
anders vandaag hadden gedaan,
misschien wel werken. En nu
moesten ze zich opdoffen en
lang koken. Onze komst was ook
pas de avond ervoor bekend
geworden. Na het bezoek nam ik
weer afscheid van Laura en
Evelien: zij gingen naar Moshi, ik
naar Same. Het was erg gezellig dat ze er waren! :)
Henk en Kees zijn verhuisd naar een andere hoek van mijn kamer. Mijn twee salamanders
zijn nu zelf op safari denk ik, want die heb ik al een paar dagen niet meer gezien. Er zit echter
eens in de zoveel dagen een kikker in de wc. Erg koppig, want ondanks doorspoelen komt
Kermit gewoon weer terug.
De hagelslag is op en ook de pindakaas die Sanne en Jolan over hadden was na een paar
dagen op. Wel opvallend dat er vorkafdrukken in de pindakaas stonden. Wie heeft ervan
gesnoept???

'Baby' steps ...
Lieve iedereen, hoe staat alles ervoor in Nederland? Ik mis hier de krant! Over bijzondere
gebeurtenissen, zoals het huwelijk van prins William en Kate Middleton en het overlijden
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van Bin Laden, wordt in het internationale nieuwsblok ’s avonds wel een minuutje verslag
gedaan, maar verder gaat het journaal alleen over nieuwtjes van Oost-Afrika. Ik denk maar
zo: geen nieuws is goed nieuws :)
Ik heb nog een week bij OPD gewerkt. Het was toen erg rustig in het ziekenhuis,
waarschijnlijk door de regen. Mensen moeten wachten met hun bezoek aan het ziekenhuis
tot het droog wordt, omdat ze geen geld hebben voor vervoer en anders erg nat en mogelijk
ziek(er) worden. Woensdag was het hypertensiepoli, wat in grote lijnen hetzelfde verloopt
als de diabetespoli. Er zijn de laatste weken veel medicijnen en materialen out of stock
geweest. Edith moest bij de apotheek na gaan vragen welke medicijnen beschikbaar waren,
zodat de dokter wist wat hij voor kon schrijven tijdens de poli. Geen continuïteit in medicatie
mogelijk, erg jammer. ’s-Middags was de opening van het CTC center, een ‘counseling
treatment care’ centrum voor HIV- en aidspatiënten. Er werd gedanst en gezongen en er was
een lopend buffet en frisdrank. Feest!

Ik heb bij Edith en Anna
aangekaart dat de
voorraadkast rommelig
was en dat ze onnodig
lang moeten zoeken van
materialen. Samen met
Edith heb ik donderdag
de voorraadkast
uitgemest en opnieuw
ingedeeld. Er lagen veel
oude en kapotte
materialen en overal
kwamen we
handschoenen tegen.
Edith vroeg me hoe ik
over bepaalde

indelingen dacht en andersom deed ik ook voorstellen. Teamwerk! Het viel me op dat ze wel
goed nadenkt over de gang van zaken in het ziekenhuis en over de materialen die wel en niet
beschikbaar zijn. Edith zag wel in dat ze kritischer moeten zijn met bestellen (en niet altijd
hetzelfde als de vorige bestel-dag).
Edith wilde een plank reserveren voor noodmedicatie. Veel
medicatie bleek bijna over datum te zijn. Ik richting de
apotheek, blijkt de hele voorraad bijna over datum. Dat is lastig:
je wilt graag zaken op orde krijgen, maar de apotheek en de
Store vormen een obstakel. Na het herindelen hebben we nog
labels gemaakt. We hebben geen losse materialen benoemd,
aangezien ik verwacht dat het over een tijdje toch weer
rommeliger gaat worden en dan ben ik allang blij dat de kast in
grote lijnen wat georganiseerd is. Vrijdag namen we het
dossierkastje onder handen. Ik kwam veel lijsten tegen die niet
(meer) worden gebruikt. Ik ben benieuwd hoelang het netjes
blijft, aangezien er eigenlijk te weinig laadjes waren. Edith was erg blij met het resultaat; de
kasten zijn dan ook een stuk leger, we hebben veel weg gedaan. Ik hoop dat ze hierdoor
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materialen beter kunnen vinden en een beter overzicht krijgen van wat ze hebben en wat ze
moeten bestellen. Een kleine stap, maar het is er één!
Na twee weken OPD was ik toe aan iets nieuws en de afgelopen week heb ik meegedraaid bij
Maternity, de kraamafdeling.

Ik heb vooral met
verpleegkundigen
Mbwambo en Mary en
zuster Agnes gewerkt.
Aardige dames die me
graag vanalles willen
leren, aangezien het
(buiten enige
theoretische kennis) een
onbekend specialisme
voor me is. Hierin moet
ik wel duidelijk mijn
grenzen aangeven hoor.
Zoals ik in een eerder
verslag schreef, zag ik
hier net voor de safari
mijn eerste real life

bevalling. De eerste dag bij Maternity, nadat ik bij één bevalling had meegekeken, vroeg
Mbwambo of ik de volgende deed. Leek me toch iets te snel … Wel heb ik bij bevallingen
geassisteerd en kan ik steeds meer dingen doen.
Dinsdag was er een interessant geval. We hadden een kindje ter wereld gebracht en zuster
Agnes wilde de placenta verwijderen. De navelstreng trok echter steeds terug. Ik vond
moeders buik er ook nog vrij dik uitzien en maakte een grapje over dat er best nog een
baby’tje in zou passen. Toen ging de vrouw persen en kwam er ineens nog een voetje in
zicht! Ze bleek zwanger te zijn van een tweeling, wat ze niet had geweten. Het kindje kwam
eerst met de voetjes, toen het kontje, toen het hoofdje en tot slot de armen eruit. Het kindje
maakte geen goeie eerste indruk, het bewoog amper en ademde niet goed door. Zuster
Agnes wreef het kindje droog en masseerde de
borst en na krap een minuut begon het een
partij te brullen. Gelukkig maar. Een paar
minuten hierna beviel een andere moeder ook
van een kindje. Het was lekker knus op de
babyverwarmtafel, zoals op de foto te zien is.
Alle drie de kindjes konden de volgende dag
naar huis. :)
Sinds het schrijven van mijn vorige verslag denk
ik steeds meer na over het doel van mijn reis,
over het willen verbeteren van de kwaliteit van zorg. De eerste weken stonden in het teken
van het leren kennen van het land, het ziekenhuis, het diocese. Nu pas ga je meer nadenken
over de (on)mogelijkheden. Met de verpleegkundigen van OPD en Maternity heb ik het over
materialen in het ziekenhuis gehad en zij hadden een aantal suggesties voor het besteden
van het gedoneerde geld. Hier heb ik het met dr. Moshi over gehad. Ik heb aangegeven dat
ik het geld aan iets wil besteden waar het ziekenhuis op langere termijn iets aan heeft. En
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dat ik het ook graag geleverd zie terwijl ik hier ben, zodat ik zie waar het geld naartoe is
gegaan. We zijn tot het volgende gekomen:
- Ik schaf onder andere een paar stretchers (brancards) aan. Er is er nu 1 voor OPD, 1 voor
Maternity, 1 voor het Theatre en 1 voor de Male en Female Ward samen. Het is echter
wenselijk dat er nog een paar komen, aangezien in noodsituaties vaak lang gezocht moet
worden naar een stretcher. Ik vind het belangrijk dat in acute situaties snel hulp geboden
kan worden.
- Ook wil ik een aantal screens (privacy-schermen) erbij hebben. Niet alle afdelingen en
artsenkamers hebben er eentje. Ramen zonder beglazing en gordijnen, deuren die open
staan en het binnenlopen van ongeduldige patiënten zonder te kloppen, wat ik denk ik het
meeste mis in het ziekenhuis is privacy voor de patiënten! Aangezien de verpleegkundigen
hier zelf over begonnen, denk ik dat ze de screens ook goed zullen gebruiken.
- Verpleegkundigen zijn dagelijks lang op zoek naar bloeddrukmeters. De meeste zijn kapot
en ze zijn al weken out of stock. Het hoort echter wel bij basisonderzoek en ze zijn niet duur,
dus ook hier schaf ik er een paar van aan.
- Tot slot is er de wens om de zuurstoftanks te vullen. Er wordt nu erg zuinig gedaan met het
gebruik van zuurstof, omdat ze te weinig geld hebben om de tanks bij te vullen. Er is altijd
wel iets anders dat de prioriteit heeft. Met één tank kunnen ze zo’n 3 maanden vooruit. Nog
dezelfde dag dat ik dit met dr. Moshi besprak, regelde hij dat twee lege tanks naar Moshi
werden gebracht om te vullen en dezelfde dag kwamen ze gevuld terug.
Met zuster Marieta, lid van de Little Sisters die op het diocese wonen, ben ik een middag
naar het Sister Kevin Center in Same geweest. In dit tehuis worden zo’n 20 kinderen
opgevangen die een lichamelijke en / of geestelijke handicap hebben.

Ze volgen
therapie, zingen,
dansen en doen
klusjes om
vaardigheden mee
te oefenen.
Overdag gaan ze
naar scholen in de
buurt. Twee
vrouwen, moeders
van een paar van
de kinderen daar,
wonen daar ook
en zorgen voor
alle kinderen. Veel

ouders verwaarlozen hun gehandicapte kind omdat het teveel geld kost of te lastig is.
Andere ouders kunnen maar weinig geld missen, wat eigenlijk nog onvoldoende is voor de
minimale zorg. Het tehuis is afhankelijk van giften. De kinderen wilden graag voor me
dansen en zingen. Jeetje, schudden met die billen dat ze kunnen! Ik heb even meegedaan en
gelukkig zit de Zumba nog aardig in mijn heupen, maar zo wild als zij kan ik het toch echt niet
hoor. Zuster Marieta en ik hebben nog gepraat over diverse vormen van therapie voor
verstandelijk gehandicapten die ik vanuit mijn werkervaring in Nederland en Canada ken. Ik
hoop dat ze er hun voordeel mee doen, al zijn mogelijkheden hier beperkt. Er is eenzelfde
centrum in Arusha, met wie ze werkuitwisselingen doen om van elkaar te leren. Dat is wel
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een goed initiatief. Ik wil ook aan dit tehuis een donatie gaan doen.
Tevens heeft zuster Beatrice, ook van de Little Sisters, me de school laten zien waar ze werkt
en een rondleiding gegeven in hun verblijf op het diocese. Blijkt dat ze een kantoortje
hebben met internet en als ik wil mag ik daar gebruik van maken. Daar zit ik nu ook om dit
verhaal te plaatsen. Aardige dames, die Little Sisters!:)
Deze hele week hebben we Italianen te gast op het diocese, Donata en Eleonora uit
Florence. Ze zijn vorig weekend getrouwd en op huwelijksreis. Father Bruno heeft uitjes voor
hen gepland en donderdag, vrijdag en zaterdag hebben ze mij meegevraagd. Zo ben ik o.a.
naar de grote markt van Mwanga, een seminar en de Maasai markt geweest.

Vandaag hebben we
Mkomazi National Park
bezocht. Erg mooie
omgeving! Wat zebra’s,
olifanten, giraffen, het
gebruikelijke haha.
Ook verblijft er deze week
een groep Amerikaanse
artsen in het Elephant
Motel. Een paar artsen liep
een dag mee in het
ziekenhuis en ze nodigden
mij uit om een keer met hen
mee te eten in het
Elephant. Een van de artsen
is een geriater, das nog

eens toeval. Morgen ga ik bij hen lunchen. Erg vriendelijke en enthousiaste mensen.
Wat een lap tekst weer. Het waren dan ook twee interessante weken en ik wil dat jullie niets
missen. Scheelt me ook vertellen als ik thuis ben haha, Afrikaanse lamheid. Ik heb bij dr.
Mchomvu navraag gedaan over de co’s, maar hij heeft niet doorgekregen dat er binnenkort
co’s zouden komen. Aangezien ik niet graag in mijn eentje plaatsen ga bezichtigen, ben ik blij
met de kansen van deze week. Heb al een hoop gezien!
Ik zit al op de helft van mijn tijd hier. Snel he! Over 2,5 week zijn ons pap en mam hier. Ik heb
niet echt last van heimwee, daarvoor zijn ze op het diocese te aardig en doe ik teveel leuke
dingen. En ik krijg genoeg post van thuis, vrijdag lagen er alweer vier enveloppen op me te
wachten :)
Henk en Kees maken het goed. De salamanders zijn ook terug van safari. Kermit heeft zich al
even niet meer laten zien, misschien was hij het doorgespoeld worden beu en heeft hij een
prettigere leefomgeving gevonden.
Ter vervanging van de pindakaas heb ik een pot Nutella uit Moshi meegenomen. Heerlijk,
iets anders dan jam. Na een week was ie al op, de meiden van de huishouding en Italianen
houden er ook van.

Time flies...
Hallo! Er zijn alweer twee maanden voorbij. Ik zei het vanmorgen tegen de bisschop en
paters en ze konden het niet geloven.
Father Joseph is de prins van de groep en ik de prinses, een grapje naar aanleiding van het
Britse kroonhuwelijk dat is blijven hangen. We ontbijten nogal eens met zijn tweeën, een
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royal breakfast dus. Vlees wordt me niet meer aangeboden omdat ik altijd weiger, maar
fruitsap wordt voor me bijgeschonken omdat ik dat zo lekker vind. Father Bruno weet allang

dat ik ’s avonds maar een ‘kidogo kidogo’ borreltje hoef (hij is de barman van de groep, al
drinkt hij zelf niet). Ik heb net zoals de anderen een vast plekje in de huiskamer. De eerste
bank rechts, zit dan links in de hoek. Suzy zorgt er voor dat er altijd nootjes of zoiets
dergelijks te pitsen valt voor het avondeten, ‘temptations’ voor mij en father Deo, omdat
Bruno haar had gezegd dat ik ze miste als ze er niet waren.
Genoeg gewoontes dus die zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben. Het leek hen
echter nog als de dag van gisteren dat Mary me meenam om aan hen voor te stellen… oké,
genoeg met het sentiment :)
Ik heb nog een week bij Maternity meegelopen. Heb interessante dagen gehad, maar ook
een paar rustige diensten zonder bevallingen. Dan kruipt de tijd voorbij. Zeker als er ook
leerlingen zijn. Waren ze bij de kinderafdeling nog erg geïnteresseerd in dingen van
Nederland, de leerlingen van deze afdeling zijn een stuk verlegener als het op Engels spreken
aankomt. Ben je met iemand alleen en stel je korte vragen, dan komt er nog wel een redelijk
Engels antwoord. Maar zijn ze met een paar bij elkaar, dan wordt er naar elkaar gekeken en
gegiecheld en blijft het stil.
Ik heb nog drie keizersneden gezien. Bij twee daarvan had ik nergens last van, bij eentje
werd ik weer wat duizelig. Die sectio was dan ook akelig om te zien, aangezien het niet goed
ging met de baby. Hij heeft het uiteindelijk wel gered en is een paar dagen later naar huis
gegaan. Ik denk dat het misschien verstandig is dat ik bij terugkomst in Nederland ook een
keer een keizersnede en een gewone bevalling zie. Ter vergelijking, zodat ik de waarde in
kan schatten van wat ik hier allemaal gezien heb. Volgens mij hoor je een kind namelijk niet
alleen aan het armpje op te tillen…
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Ik blijf me ook verbazen over de leeftijden van de moeders hier. De oudste vrouw die de
afgelopen week bevallen is, was 49 jaar. De jongste vrouw (of meisje eigenlijk) was 14 jaar.
Jeetje, ik was op die leeftijd toch echt met hele andere dingen bezig hoor. Het zag er ook
heel onnatuurlijk uit, zo’n klein verlegen meisje met een dikke buik.
Met zuster Agnes heb ik ook een nachtdienstje gedraaid. Ik was wel benieuwd hoe het ‘s
nachts hier is, of je net zoals op de GAAZ werkzaamheden hebt ter voorbereiding op de dag
van morgen. De dienst begon om 20.00u en toen ik de volgende ochtend om 7.30u naar het
diocese terug liep, moest ik gewoon lachen van meligheid. Wat een verschil met thuis!
Zuster Agnes en de verpleeghulp moesten bij een aantal vrouwen de ontsluiting controleren,
bloeddruk meten en medicatie delen. Geen administratieve dingen of opruimwerk. Rond
middernacht hadden we een bevalling, maar de rest van de dienst was erg rustig. De
verpleeghulp sliep een paar uur op de tafel in de ruimte waar altijd thee wordt gedronken en
zuster Agnes deed een dutje op het bankje in de zusterpost. Ik kan ’s nachts tijdens het werk
niet slapen, want A) stel dat zich een acute situatie voordoet? B) ik ben na een dutje alleen
maar suffer. Was blij dat ik mijn Sudoku boekje mee had genomen, had deze zo uit. Heb ook
het record Snakes op mijn telefoon verpulverd.
Deze week kijk ik mee in het Theatre. Wondzorg,
operaties. Eens zien of ik aan het eind van de week
nog steeds duizelig word. Woensdag is het weer
diabetespoli, waarbij ik weer mee wil werken. Ik heb
nog drie werkweken te gaan, aangezien ons pap en
mam volgende week dinsdag na hun safari aankomen
in Same en we een paar dagen naar Zanzibar gaan
(fatsoenlijk bij bruinen, nu is het maar een raar
bruin/wit patroon). Daarom moet ik even goed
bedenken hoe ik die weken in ga vullen. Ik wil sowieso
nog een dag of twee naar het ziekenhuis in Bwambo.
Dit ziekenhuis hoort bij het diocese en als werkgroep
hebben we hier ook contact mee. Misschien dat ik nog een dagje met de tandarts meekijk, al
ben ik daar nog niet helemaal over uit. Weet niet of het mijn weerstand ten opzichte van de
tandarts thuis gaat verminderen of verergeren. :)
Nog over de donaties: ons pap en mam nemen geld mee voor de bestelling die ik wil doen,
aangezien ik hier niet zoveel kan pinnen. Naar verwachting worden de materialen dus in de
eerste week van juli besteld en geleverd. Hiernaast heb ik vanuit thuis voetbalshirt
meegekregen, 12 gele, 12 rode, 2 blauwe. Dr. Mchomvu heeft een school in Lembeni (klein
plaatsje dichtbij Same) gevonden waar we de spullen naartoe gaan brengen.
Vorige week zondag ben ik gaan lunchen bij het Elephant Motel met de Amerikanen. Dit was
erg gezellig, wat een lieve mensen! Zij hebben ook verschillende uitstapjes gehad en het was
interessant om dingen uit Nederland, Amerika, Canada (waar ik stage heb gelopen) en
Tanzania te vergelijken. Naderhand nog de vrouwen mee het dorp in genomen om hen te
gidsen tijdens hun zoektocht naar kanga’s.
Afgelopen zondag ben ik op uitnodiging van Killisara met hem, zuster Marieta en zuster
Margareth naar de kerk geweest. Killisara moest twee diensten doen, een om 9 uur en een
om 11 uur. Het was leuk om hem een keer aan het werk te zien. De eerste kerk was een
grote schuur, waarin alleen bankopstelling deed denken aan de kerk van thuis. Er was drie
keer collecte, één keer voor het kopen van cement om de kerk verder af te bouwen. De
mannen, vrouwen en kinderen zaten van elkaar gescheiden. De mis ging in over Pinksteren,
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maar verder kon ik het niet echt volgen. Op een gegeven moment vroeg Killisara aan de
kinderen of ze weleens een mzungu (blanke) hadden gezien, nou de meesten niet en zaten
me al tijdens de mis aan te staren. Mocht ik gaan staan en me voorstellen. Ik een Engels
praatje gehouden, wat Killisara daarna vertaalde. Later zeiden de kinderen tegen zuster
Marieta dat ze volgende week zondag weer moest komen en mij mee moest nemen. De
tweede kerk was een klein gebouwtje met maar een paar banken en een tafeltje voorin. Er
hingen glimmende versieringen die wij als ‘kitsch’ zouden bestempelen, maar ja ze moeten
wat. Er was zo’n 15 man. Iedereen zat door elkaar omdat er maar één rij banken was. De mis
kwam in grote lijnen overeen met de voorgaande mis, al duurde deze een stuk korter.
Verder het dagelijkse leven hier. Ik kan het met de bisschop en paters prima vinden. Al een
poos terug hebben father Deo en ik afgesproken dat we zouden gaan basketballen. Het komt
er echter steeds niet van. Volgens mij is hij bang dat hij ingemaakt wordt.
Ik kan het ook goed vinden
met Suzy van de
huishouding, ik ga
regelmatig even met haar
kletsen of we sms-en als ik
weer eens op pad ben en ze
me die dag nog niet gezien
heeft. Ben ook met haar
naar de grote zondagse
markt geweest. Ze kan
goed koken! Schijnbaar
hebben Mary en ik het qua
maaltijden een stuk beter
dan Dimphey een paar
maanden terug. Ik had
vanuit thuis een pak
pannenkoekenmix meegenomen, maar er zijn geen co’s om ze mee te bakken. Dus heb ik
het aan Suzy gegeven.
De meeste boodschappen doe ik bij de Chikira Shop, op zo’n 10 minuten lopen van het
diocese vandaan. Soms doe ik wat boodschappen in grote winkels in Moshi. Vorige week ben
ik eens bij de Parrot geweest, een klein winkeltje in het centrum van Same. Toch fijn,
gewoon rondlopen en op het gemakje dingen kunnen uitzoeken. Dit keer maar een pot
pindakaas meegenomen. Ze hadden verder alleen maar jam als beleg.
Deze week zijn er een paar jongeren uit Dar El Salaam te gast op het diocese, die vanuit
stichting Youth for Youth activiteiten doen met jongeren uit Same. Ze ontbijten elke dag met
ons. Ook zij houden van pindakaas.
Geen kikker meer gezien. Wel een slang op het bouwterrein voor mijn huisje (ze zijn sinds
mijn aankomst al bezig met het maken van een parkeerplaats), die door de gasten vakkundig
is geveld met wat stenen en een stok. Voor het maken van de parking moesten overigens
een aantal bomen worden gevloerd. Een deel hiervan wordt gebruikt als brandhout en
samen met father Joseph heb ik dit zaterdag gesorteerd. Was heerlijk, even buiten bezig zijn!
Vandaag precies een jaar geleden is de bisschop aangesteld bij het diocese van Same
(voorheen was hij priester bij een andere parochie). Dit wordt vanavond gevierd. De zusters
en nog een paar paters eten mee en father Bruno is al de hele middag bezig met de
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voorbereidingen. Party time! :)

Hakuna noma
Lieve iedereen! Leuk dat jullie de tijd nemen om dit verslag te lezen, aangezien het heerlijk
zomers weer schijnt te zijn in Nederland. Hier is het winter, mensen lopen met truien en

jassen aan. Over een weekje of
twee komt de hitte weer en begint
het hoogseizoen.
Na Maternity heb ik een leuke week
gehad bij het Theatre. Het
personeel is aardig, al is het Engels
beperkt. Ik heb diverse operaties
gezien, zoals sectio’s,
appendectomie en hysterectomie.
De eerste twee dagen werd ik soms
nog duizelig, daarna niet meer. Ben
meer op de technische kant van de
operaties gaan letten en dat helpt
denk ik. Bij een aantal operaties

keken leerlingen mee, die vragen moesten beantwoorden van de arts. In de kleine OK heb ik
onder andere gipsen en besnijdenissen gezien. Ze gebruiken voor dit laatste verschillende
manieren van verdoven; algehele verdoving door intraveneuze toediening of locale
verdoving door een injectie in de penis. Au! Bij één kindje raakte de verdoving al uitgewerkt
terwijl ze nog bezig waren, dat zag er akelig uit. Een ander kindje kreeg
ademhalingsproblemen, waar naar mijn idee te laconiek werd omgegaan. Zo van ‘het gaat
wel over’. Een aantal medicijnen die ik tegenkwam, waaronder de verdoving, bleek 1 of
meerdere maanden over datum te zijn. Bij navraag bleken ze out of stock bij de apotheek
(klinkt bekend he), daarom gebruiken ze het nog. Heb ook een hele rustige ochtend gehad,
waarbij er drie uur lang niets te doen was in de grote en kleine operatieruimte. Heb bij
Snakes nu ook de verschillende doolhoven geprobeerd. De ‘blokkade’variant is het
lastigste
Ik heb het al vaker gezegd, maar ik blijf me verbazen over hygiëneregels en vitale functie
controle. Geen protocol over wondzorg of medicatie of postoperatieve zorg te zien. Er
hangen wel een paar protocollen aan de muur, maar die worden naar mijn idee niet echt
gevolgd. Ik heb met dr. Sango wel een paar goede gesprekken gehad. Hij heeft in Noorwegen
gestudeerd en ziet hier ook veel dingen die anders kunnen en moeten.
Dat weekend ben ik in Same gebleven. Heb mijn kot wat opgeruimd en bij de Elephant een
filmpje gekeken onder het genot van een koude Kili. Ben zondags met Suzy en Happiness
naar de grote markt geweest. Ik wilde de was doen, maar Afrika werkte niet mee. Vanaf
vrijdagavond had ik geen water. Zaterdagavond tegen zessen kwam er weer een straaltje uit
de kraan. Ik voor het douchen voor de zekerheid de zaklamp op de wc gezet. En ja hoor, sta
ik met haren en al ingesopt, schaaien water én licht ermee uit, Had gelukkig nog wat water
in een emmer staan, dus kon met het gietertje mijn haren nog uitspoelen. Maar dat was ff
behelpen. Zondagavond werkte het water pas weer. Hakuna matata , TIS, this is Africa!
Dinsdag kwamen ons pa en ma, heerlijk om ze weer ff te knuffelen! En ze kwamen met
presentjes. Kleding en praktische dingen, postkaartjes en twee dozen vol met lekkers,
boeken en speelgoed. Meiden, ik was denk ik nog het meest blij met die knakworsten, want
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had daar zaterdagmiddag ineens enorm veel zin in gehad. Bizar toch? :-D Ze verbleven in het
Elephant Motel. Heb ze het diocese, het ziekenhuis en Same laten zien. Ze hebben father
Bruno, father Deo en de bisschop ook ontmoet.
Donderdag zijn we naar Zanzibar gevlogen, waar we in het poepiesjieke Ocean Paradise
Resort verbleven. Denk bloemen en handdoek – gevouwen – in – de – vorm – van – een –
zwaan op bed, champagne bij het ontbijt zondagochtend, ’s avonds uitgebreid buffet met
steeds een ander thema, opgeluisterd door live muziek. Owja, ook een prima uitzicht op
strand, zee en palmbomen. De twee dingen waar ik misschien wel het meest van heb
genoten, zijn de yoghurt bij het ontbijt en de douche! Wisselend weer, hebben elke dag wel
een paar lichte regenbuitjes gehad. Zijn naar Stone Town geweest, the place to be voor
toeristen. Hebben ook de kruidentoer gedaan. Aan het eind zagen we eruit als een stel
malloten, met van die van bladeren gevlochten handtasjes en sieraden en kroontjes. Verder
aan het zwembad gelegen en bijna de helft van de cocktaillijst geprobeerd. Tegen het eind
van ons verblijf hoefden ze ons kamernummer niet meer te vragen haha. Langs het strand
gelopen, de beach boys (verkopers) gaven het snel op zodra ze antwoord in Kiswahili kregen.
Toch handig! Het zinnetje ‘hakuna noma’, wat hetzelfde betekent als ‘hakuna matata’ (geen
zorgen) maar wat toeristen niet kennen, zorgde voor heel wat lachende gezichten. Het
maakt snel duidelijk dat je niet zomaar toerist bent. Een paar wondjes op mijn voeten waren
na één keertje pootjebaden in de zee al ontstoken, dus hebben het maar niet gewaagd om
te gaan duiken of snorkelen. Wel in het zwembad een paar minuten met een scubadive
uitrusting gezwommen en samen met een Russische huisvrouw en een Amerikaanse mede -
wereldverbeteraarster een aquarobics les gevolgd van een blije kerel. Wie kent ‘Kiss kiss kiss’
van de Vengaboys nog en ‘I’m blue dabadee dabadaa’? Juist, dat type muziek is hier nog hip.
Dinsdagochtend nam ik afscheid van ons pa en ma. Zij zijn ’s avonds terug gevlogen naar
Nederland, terwijl ik ’s middags de vlucht moest hebben naar Dar El Salaam en vanuit daar
naar Kilimanjaro Airport. Heb een paar heerlijke dagen gehad in Zanzibar, maar nu is het
weer back to basic. Dat werd al snel duidelijk, toen bij aankomst in Same het water weer niet
bleek te werken…
Ik heb nog twee werkweken te gaan. Omdat nog niet bekend is wanneer ik precies naar de
school in Lembeni en het ziekenhuis in Bwambo ga (dr. Mchomvu is het wel aan het regelen)
en ik het niet prettig vind om voor een paar
dagen nog een hele nieuwe afdeling te leren
kennen, heb ik ervoor gekozen om terug te gaan
naar de kinderafdeling. Wie weet kan ik, omdat
ik de afdeling al aardig ken, de komende weken
nog een paar suggesties doen om de zorg te

verbeteren. Zuster
Shoo vond het in ieder
geval fijn me weer te
zien en vroeg gelijk of
ik gezellig bij haar
kwam ‘uitwerken’. De leerlingen uit het in een eerder verslag
beschreven blik vroegen ook al regelmatig wanneer ik weer terug
kwam, omdat ik maar één dag met ze heb gewerkt :-)
Gisteren zouden de bestelde materialen geleverd worden. Een deel
van de spullen moest echter uit Nairobi komen (niet alles was op
voorraad in Moshi) en ze kwamen gisteren niet verder dan Arusha.



313

Net zijn de eerste materialen gebracht met de bus en de rest komt later vanmiddag met een
auto (?!). That’s Africa doing business. Als vanavond de rest er is kan ik er met de
portemonnee en camera naartoe. Foto’s volgen dus nog.
De pannenkoekenmix is al op. Het potje pindakaas dat ik voor mijn vertrek naar Zanzibar had
aangebroken was ook leeg bij thuiskomst. Gelukkig stond er een tweede klaar. De meiden
hier vinden stroopwafels gekke, maar lekkere koekjes.
Ben eindelijk weesten basketballen met father Deo en heb hem verpletterd met mijn
sportiviteit, zoals verwacht natuurlijk. Heb de volgende dag in mijn eentje nog zo’n anderhalf
uur gespeeld, waarbij ik eerst werd vergezeld door een paar kinderen en later door twee
nonnen. Ambiance!
Iedereen bedankt voor de kaartjes, bij thuiskomst deze week lagen er weer een paar op me
te wachten van broertjelief en collega’s :-) , Rock Werchter – gangers, hoop dat jullie een
heerlijk weekend hebben. Voor het eerst in 8 jaar moet ik het festival missen. Rock on!
Het voelt nu een beetje als ‘de puntjes op de i zetten’. Enerzijds kom ik straks graag naar
huis, maar anderzijds mag mijn tijd hier nog wel even duren. Volgens de paters moet ik nog
een maandje langer blijven, want ook zij vinden dat de tijd snel is gegaan. Mijn laatste twee
weken hier wil ik optimaal benutten.
En stiekem ben ik met mijn gedachten ook al bij volgend jaar, bij een eventuele vakantie
naar Tanzania om iedereen weer te zien …

Safari njema, goede reis
Lieve iedereen, hier alweer het laatste bericht vanuit Same. De afgelopen week heb ik weer

op de kinderafdeling gestaan bij zuster Shoo.
Rustige dagen en belachelijk drukke dagen
gehad. Zo was er een tourbus gekanteld en
moesten alle verpleegkundigen naar het
Theatre om de slachtoffers op te vangen. Ook
ben ik een aantal middagen naar
bijeenkomsten op het diocese geweest,
charismatic preaching door lokale mensen en
Amerikanen. Maar de dagen stonden voor mijn
gevoel vooral in het teken van ‘Sinterklaas
spelen’ en afscheid nemen. Aan de ene kant

leuk, omdat je dan pas beseft hoeveel mensen je hebt leren kennen en wat voor band je met
hen hebt opgebouwd. Maar aan de andere kant … mag ik nog even blijven?
Vorig weekend ben ik voor het laatst in Moshi geweest. Gedag gezegd tegen de dames die
mijn rok en tas hebben gemaakt en waar ik bij elk bezoek even ging buurten. Nog één
keertje yoghurt met cruesli gegeten bij de Kilimanjaro Coffee Lounge. Souvenir shopping
gedaan, heb onder andere een paar olieschilderijen en een mooie jurk gevonden.
En, tjongejonge, wat had ik een geluk, op mijn laatste bustrip van Moshi naar Same mocht ik
op een ijzeren stang plaats nemen achter de buschauffeur. Heb daarna een paar dagen niet
fatsoenlijk kunnen zitten. Wel mooi bij die bus: kilometerteller op 0, toerenteller op 0. We
gingen voor mijn gevoel behoorlijk hard en een dag van tevoren was die tourbus dus
gekanteld … Was blij dat ik na dit ritje weer voet aan vaste grond had.
De materialen voor het ziekenhuis zijn na een hoop gedoe en gebel gearriveerd. Heb dr.
Mushi die dagen (de materialen en rekeningen kwamen op verschillende momenten) diverse
malen bij het diocese op de stoep gehad. Vorige week maandag hebben we alles in elkaar
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gezet en verdeeld over de verschillende afdelingen. Ze waren er erg blij mee. Namens alle
medewerkers: bedankt voor jullie donaties :)
Dinsdag ben ik met Norbert Mchomvu naar een secundary school in Lembeni gegaan, waar
ik de voetbalshirts heb afgegeven. Ik had rode en gele shirts bij; blijken dat toevallig ook de
shirtkleuren te zijn van de twee beste nationale Tanzaniaanse voetbalploegen! Overigens,
voordat ze deze shirts hadden deed steeds één team het schoolshirt uit. Zij voetbalden dus

in hun hemd, leuk voor de meisjes om te zien haha. Die tijd is voorbij, sorry dames.
Woensdagmiddag heeft zuster Marieta me weer meegenomen naar het Mother Kevin
Center. Ik had in een van de twee met-Hollands-glorie-beklede dozen van de meiden wat
cadeautjes gedaan. Hoe blij waren ze met de potloden, kleurboekjes, bal, frisbee en
ballonnen! Ze hebben er de hele tijd plezier mee gemaakt. Op de kinderafdeling hier spelen

de kinderen nooit en ik
verwacht dat de patiënten
dergelijke spullen mee naar huis
nemen. Daarom heb ik het aan
deze kinderen gegeven. ’s
Avonds heb ik bij de Little
Sisters gegeten, een wijntje
gedronken en een financiële
donatie gedaan voor het
Center. Ze hebben een grotere
ruimte gevonden, die ze nu aan
het verbouwen zijn om
bewoonbaar te maken. Over
een maand verwachten ze over
te gaan. Ook namens de Sisters

en de kinderen, ontzettend bedankt :D
Zaterdag ben ik een dag naar Vudee Juu geweest, de hoog in de bergen gelegen parochie
van father Valentine, een altijd opgewekte pater die van muziek en dansen houdt. Jeetje
daar is het pas back to basic. Drie stoelen met daarop een deur en matras moest een bed
voorstellen, geen stroom, safari – weg. Ik had wat muziek op zijn USB stick gezet. Denk aan
Boudewijn de Groot, Arctic Monkeys, The Partysquad, WC Experience en Kinderen voor
Kinderen. Hebben er tijdens de lunch naar geluisterd. Hem zien dansen op ‘Bakkes oep ne



315

kaai’, briljant! Al was zijn favoriete liedje toch ‘Komm hol das Lasso raus’. Veel gelachen en
heb een ontzettend gezellige dag gehad met hem en wat mensen van de parochie.
Zondag naar de mis van father Deo geweest met Bianca, een Italiaanse die drie weken te
gast is op het diocese. Heb ’s middags geluncht bij zuster Shoo thuis, van de kinderafdeling.
Morgen is mijn laatste werkdag. Na het werk ga ik bij zuster Edith van OPD thuis op de thee.
Woensdag ga ik afscheid nemen en de oude uniformen en pennen die ik nog over heb
weggeven. Toch wel bizar; zodra sommige mensen hoorden dat ik vertrek, zeiden ze eerst
“ik zal je missen” en daarna “mag ik je uniform hebben?”. Het blijft Afrika. Ook koffers
inpakken (heb al veel weggegooid of weggegeven) en kaartjes van de muur halen. Het
afscheid van mijn kameraadjes in het kot valt me zwaar, hun gezelschap is een grote steun
geweest. Henk en Kees … hoe kan ik nu nog slapen in een kamer zonder spin of hagedis? :)
Aangezien father Samuel en Killisara morgen naar Italië gaan en dit onze laatste avond
samen is, hebben we vanavond een afscheidsborrel. We hebben er vaak geintjes over
gemaakt, maar ondanks dat father Joseph (de prins) inmiddels naar een andere parochie is
gegaan, ik deze week flink verkouden ben geweest en het nogal eens tobben was met water
en stroom, heb ik me de afgelopen drie maanden echt een prinses gevoeld. Heb ook met de
meiden van de huishouding veel gelachen. Suzy, Happy, Neema en Martha. Zal ze missen.
Lief dat jullie mijn verhalen zo intensief hebben gevolgd. Ik heb hier elke dag in een dagboek
geschreven, van werkzaamheden in het ziekenhuis tot wie er bij het ontbijt zaten, zodat ik
niets van mijn avonturen zal vergeten :D Had graag foto’s bij dit verhaal en het vorige gezet,
maar internet bij de sisters heeft kuren en kan het niet aan. Doe ik als ik thuis ben!

Tot gauw! Badaaye!  Liefs en een dikke knuffel, Anka
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Werkbezoek aan het SDH (Ton van Dooremalen)

Impressie Tanzania-bezoek oktober 2011

Om me een beeld te kunnen vormen over de projecten die vanuit onze stichting TweeSteden
over de Grenzen in Same, Tanzania worden uitgevoerd en over de omstandigheden waarin
de verpleegkundigen van ons ziekenhuis hun drie maanden durende stage doorbrengen, ben
ik medio oktober 2011 een week in Tanzania geweest.

Samen met twee andere bestuursleden van de stichting, een lid van de Lionsclub Tilburg
Regte Heide (betrokken bij de financiële steun van enkele projecten) en met een delegatie
van de Tanzania-werkgroep van de gemeente Tilburg.

Niet mijn eerste bezoek aan de tropen, wel mijn eerste aan Afrika. De eerste indrukken bij
aankomst voldeden aan mijn verwachtingen: nog voordat we in de aankomsthal langs de
douane waren, was de elektriciteit al twee keer uitgevallen. Zodra we de grote weg oprijden,
worden we begroet door talloze auto’s, vrachtwagens en bussen. Het is avond, maar niet
iedereen rijdt met verlichting. In het donker zie ik de huisjes dicht langs de weg en de vele
voetgangers, al dan niet met bagage. De weg is bezaaid met hoge verkeersdrempels om de
snelheid te remmen, bamsi-bamsi zegt onze chauffeur.

We arriveren in het hotel, waar we – in oktober – buiten op de veranda kunnen uitrusten
van de lange reis. Het ontbijt biedt volgens de kaart de keuze uit op diverse wijzen bereide
eitjes. Welke variant we ook bestellen, elke ochtend arriveert een bordje met twee aan
beide zijden gebakken eitjes.
We leggen vele bezoeken af aan projecten die vanuit onze stichting of de gemeente worden
ondersteund: het ziekenhuis in Same, het ziekenhuisje in Bwambo en de ambachtsschool.
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Waar we ook komen, telkens volgt natuurlijk het ritueel van de voorstel- en uitvoerige
bedankrondjes, compleet met de zogenaamde ‘Tanzanian handshake’ en altijd met de
televisie op de achtergrond aan. Overal staat deze te pronken: tijdens de lunch bij de paters
in Bwambo, tijdens de theesessie bij de Bisschop, tijdens het diner bij de broeders in Karato,
zelfs tijdens de vergadering bij de gemeente. In de kamer van de DED zaten we met 18
personen over de voortgang van de projecten te praten, terwijl de Flintstones op de
achtergrond hun ding deden.
De bijeenkomst bij de gemeente eindigt met de overhandiging van een vlag van onze
stichting TweeSteden over de grenzen, zodat die bij het ziekenhuis gehesen kan worden. Dat
strookt echter niet met het protocol, want het hijsen van vlaggen moet langs vele schakels
aangevraagd worden. Om ons tegemoet te komen zeggen ze toe de vlag op een muur van
het ziekenhuis na te schilderen…
We rijden langs de huizen, langs de scholen met geüniformeerde kinderen, langs de fietsers,
de wandelaars, de kleurrijke vrouwen met de manden op hun hoofd. De mensen groeten,
lachen en zwaaien – vooral de kinderen; de kinderen zwaaien altijd. Er is armoede en onze
hulp is er nodig, maar de mensen ogen vrolijk. De hulp lijkt als een natuurlijk gegeven te
worden geaccepteerd, zonder dat sprake is van een afhankelijke houding. Het is zoals het is.
We vertrekken naar de Masaï, waar we ver van de gewone wereld een schooltje gaan
bezoeken.

Ik kijk naar de weg onder onze voeten: intens rode aarde. Ik zie mijn eerste Masaï; rijzige
mannen en vrouwen met hun kleurrijke kledij, glinsterend in de zon. Sandalen gemaakt van
autoband. Bij het schooltje worden we als welkome gasten ontvangen. Terwijl de kinderen
met de door ons meegebrachte schoolspullen tekeningen maken, mogen we met het hoofd
mee naar de rivier waar op dat moment de oversteek zal plaatsvinden van het vee dat naar
de wekelijkse markt wordt gebracht.
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De Masaï aan de bedding van de rivier zien ons arriveren en blijven kalm maar verholen
nieuwsgierig bij de boom staan, vanwaar ze ons bekijken. Wij kijken terug; we zijn elkaars
bezienswaardigheid geworden. Na mijn schuchtere poging met het fototoestel komt een
jonge Masaï dichterbij om naar het plaatje te kijken. Zijn verrukte lach spoort de anderen
aan om dichterbij te komen en zich ook te laten fotograferen; ik kan mijn geluk niet op.
De kinderen die we in deze week tegenkomen reageren op dezelfde wijze; schaterend van
plezier als ze zichzelf op dat apparaat terugzien en dus graag in voor nog een foto en nog een
foto. Behalve de mensen zijn natuurlijk ook de bijzondere omgeving en dieren het
vastleggen meer dan waard. Tegen een ondergaande zon tekenen zich de silhouetten af van
tientallen baobabs, we zien koffieplantages, bananenbomen, termietenheuvels.
Het laatste wat we zien op de terugweg naar het vliegveld is de imposante berg Kilimanjaro.
Aangekomen op het vliegveld Kilimanjaro drinken we nog een laatste Kilimanjaro-biertje
voor we weer naar het herfstige Nederland vertrekken.

Verslag van Ton van Dooremalen, secretaris Raad van Bestuur
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MARGOT KUIJSTERS

Functie: verpleegkundige CCU
In Tanzania van: september 2012 tot december 2012 (3 maanden)
Project: nieuwe matrassen en nog veel meer

Van de Eerste naar de Derde Wereld
De avond voor vertrek is aangebroken. Eindstand: 3 koffers, 2 grote tassen vol met
hulpgoederen, glucosemeters, lampjes, schriftjes, pennen, sportspullen enz. enz. Van
iedereen afscheid genomen of ik drie jaar weg ga. Dr. Mchomvu zal me afhalen op
Kilimanjaro Airport, met een groot bord met mijn naam zodat ik hem kan herkennen.
Ben zeer benieuwd wat het me allemaal zal gaan brengen. Een ding is zeker: ik houd jullie op
de hoogte!

Karibu to Africa,
Even een eerste reactie aan mezelf, kan niet inloggen op eigen website. Ben achterop de
brommer even bij internetcafé afgezet. Een hartverwarmend welkom in donker Afrika
gisteravond! Het was volle maan, een zwoel windje en veel vriendelijke zwarte mensen. Op
m'n visumformulier zaten al de eerste sprinkhanen ter verwelkoming. Prachtige bergachtige
omgeving. Ik verblijf in een logeerkamer op de Diocese, het fraterverblijf, omdat in het
"Holland House", momenteel warm water aangelegd wordt! Het moet niet te lux worden
hoor. Vandaag al rondleiding gehad door het ziekenhuis, later hierover meer. Al vele mensen
ontmoet en probeer maar meteen in het Swahili.  Badaaye, Margootie
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Hallo Allemaal,
Even een berichtje per gmail, het lukt niet om op mijn website een verhaaltje te schrijven, er
ontbreekt daarvoor een kabeltje wat in Moshi gehaald moet worden, 2 uur bussen
hiervandaan.
De reis is prima gegaan, over besneeuwde Alpentoppen vlogen we, je kon de ski-oorden zien
liggen, verder over de Middellandse Zee, over de woestijn, de grote zandbank, over Kenia
uiteindelijk in 9 uur naar Kilimanjaro Airport. Naast mij zat een Fransman die ging kite-surfen
aan de oostkust van Zanzibar, had vorig jaar nog de Kili beklommen. Daarnaast een
Amerikaanse uit Tampa Florida die in 5 dagen Tanzania ging doen, alle wildparken af. Zij was
al 24 uur onderweg. Dat waren al twee heel verschillende culturen en dat kwam al meteen
terug in de eetgewoontes onderweg.
Dr Mchomvu stond me inderdaad op te wachten met een groot bord met m’n naam. Hij had
een jeep met chauffeur bij zich, het was nog ruim 2 uur rijden. Men rijdt hier links, de wegen
zijn natuurlijk onverlicht, met nogal kuilen en drempels. Maar met de volle maan kon je goed
het gebergte zien, erg mooi.

Mijn verblijf is hier
erg luxueus realiseer
ik me nu, nu ik
vandaag naar het
stadje liep en
iedereen met
emmers en jerrycans
water zie halen bij de
put. Op mijn kamer
komt het gewoon uit
de kraan. Mijn

verblijf is op de heuvel, heerlijk rustig, ‘s-morgens word je wakker van de vogeltjes. 3x per
dag staat het eten opgediend, daar is de housekeeping voor. Vanmorgen gebakken eieren,
‘s-middags en ‘s-avonds warm eten. ‘S-morgens, ‘s-middags en ‘s-avonds verse ananas, het is
daarvoor de tijd van het jaar!
Gisteren heel veel gedaan. Dr Mchomvu gaf me rondleiding door het ziekenhuis. Losse
gebouwtjes, de afdelingen, met in het midden de operatiekamer op een voetstuk (het
theatre). De afdelingen zijn verbonden met abri's. De enige universitair opgeleide arts, dr.
Moshi, was aan het opereren en beklaagde zich dat hij geen goed hechtdraad had. Wel geld
om te kopen, maar het was gewoon nergens te krijgen. (Misschien kunnen Vincent en Sjef
nog wat meenemen..) Helaas heeft dr. Moshi een nieuwe functie gekregen, meer
overkoepelend voor het gehele district, waardoor er een vacature ontstaat. Er vormt zich nu
wel een probleem, er is gewoon geen opvolger. Ze hebben dr. Mchomvu nu gevraagd. Hij
twijfelt. Hij is nl. de businesswereld ingegaan om een medicijn te promoten, een
wondermiddel, dat in 5 dagen aids, kanker, en alle gruwelijke ziekten reduceert tot 58%!!
Het is in vloeibare vorm. Hij probeert nu deze twee jobs te combineren. We zullen het zien.
Het dorpje ligt dus aan de doorgaande weg van Dar Es Salaam naar Arusha. Er is een groot
busstation. Overvolle bussen rijden steeds af en aan. Dat brengt ook de nodige winkeltjes en
cafeetjes met zich mee. De mensen zijn allemaal erg relaxed. Zijn goed gekleed. De mannen
in een gestreken overhemd met terlenka broek, de dames in mantelpakje, soms zelfs met
hakken. Of kleurige kanga's. De massai hebben nog kleurigere kleding aan. Ze hebben



321

allemaal wel schoenen aan.
Heb al veel mensen leren kennen, je komt natuurlijk ook steeds dezelfde mensen tegen. Dr.
Moshi was gisteren ook gewoon in town, met een assistent waarvan de echtgenote ook
weer in NL geweest was. Iedereen kent Vincent, Sjef en Annelies, ook in de winkeltjes hier.
Jullie komst is dus al aangekondigd! Er is me al gevraagd of we met z’n allen rond 29 jan.
ergens in de bergen willen meegaan met een Amerikaanse opticien, ergens naar een dorpje.
Ook is er een project waar we aan kunnen doneren van schoolkinderen, waarvan beide
ouders aids hebben, voor schoolgeld etc.
Mark Moors ook ontmoet. Is als co-ass nu in het zh. uit Groningen. Helaas is hij nog maar 3
dagen hier Ik amuseer me prima hier. Vincent, morgen zal ik naar de kerk gaan. Allemaal
veel groeten van Father Deo, Father Samuel en alle anderen. De bisschop is momenteel tot
17 jan in Dar, zit nu op zijn plaats aan tafel! En die weesgegroetjes voor het eten zijn maar
heel kort nu.

Mzungu op de fiets
Wat ik altijd probeer te doen op mijn reizen is een fiets huren. Zo heb ik gefietst in Berlijn, in
Parijs, in Geneve, op Kos, in Paramaribo, in Los Angeles, New York, Squaw Valley, Bangkok,
Singapore, Luxor en onlangs nog in Washington. Vandaag dus in Same. Voor de prijs hoef je
het niet te laten, 2 euro per dag. De hele fiets was zo’n 20 euro waard. Ik zit graag op de fiets
in het buitenland. Je ziet wat meer dan lopend. Je wordt nauwelijks lastig gevallen, omdat je
toch een beetje als “de hunne” wordt beschouwd. Dat laatste valt hier niet mee, ik ben echt
de enige buitenlander hier, zo diep in Afrika en mijn huidskleur kan ik niet verdoezelen. De
hele dag mzungu, mzungu, mzungu, wat “blanke” betekent. Dan lachen en zwaaien ze en ik
lach en zwaai maar terug. Soms vergeet ik het weer even, het leidt zo nu en dan tot
gevaarlijke situaties: men rijdt hier links! Dateert nog uit de tijd dat ze Britse kolonie waren.
Ik heb de buitenwijken van Same verkend, ben naar het Elephant Hotel gefietst en op
terrasje gezeten. De huizen zijn van steen, enigszins gepleisterd met een soort leem en
allemaal golfplaten daken. Soms rood geschilderd tegen de roest. De hoofdweg is van asfalt,
alle zijwegen zijn zandpaden. Buiten het dorp rode aarde. Het is vrij groen, palmbomen, divi-
divi bomen, bananenplanten enz. Aan de ene kant een bergketen, aan de andere kant een
open vlakte. Overal vrolijke kindertjes aan het spelen, met gewoon de aarde, een oude
fietsband o.i.d. Ze hebben geen speelgoed, maar helemaal niet getreurd. Ze roepen dus
steeds mzungu naar me, als ik iets terugzeg lopen ze hard weg, of ik van een andere planeet
kom! Met een paar jonge kindertjes raakte ik “in gesprek’. Dacht dat ze het wel leuk zouden
vinden als ze even op m’n zadel mochten zitten en dat was ook. Dus allemaal even proberen.
Komt er een iets ouder jongetje aan, misschien 8 jr, wilde ook wel. Hij pakt m’n fiets en fietst
keihard weg! Ik erachteraan en kon hem nog net inhalen! Deze mzungu was toch sneller dan
hij dacht…

Lekker Eten!
Karibu Chakula= Smakelijk Eten.
Wat kan die housekeeping toch lekker koken! Vanmorgen gebakken ei, vanmiddag een
lekker potje van gekookte bananen, vanavond een soort nasi, ben de naam vergeten. En na
iedere maaltijd verse ananas, mango’s en watermeloen. En dan niet als bij ons, nee, heel
lekker sappig. Ook steeds verse vruchtensap te drinken. Het eten is een steeds terugkerend
ritueel. Je zou eens even een kijkje moeten nemen.
De maaltijden zijn om 7.30u, om 13.30u en om 19.30u. De housekeeping heeft de tafel ruim
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voor aanvang gedekt, inclusief de gerechten staan klaar in speciale dekschalen die het warm
houden. Zij trekken zich dan terug. We verzamelen in de bankstellen. We begroeten elkaar.
Als er een stuk of vier fathers aanwezig zijn gaan we aan tafel. Wie later is schuift gewoon
aan. Staand achter de stoel wordt er een weesgegroetje opgezegd. We gaan zitten en de
schalen worden doorgegeven. Meestal zit ik zo met een stuk of zes fathers te eten.
Sommigen hebben een bruin/zwarte huidskleur, maar de meesten zijn pikzwart, glimmend
zwart, met witte handpalmen. Ze zijn keurig gekleed als de rest van de bevolking; gestreken
overhemden en terlenka broeken met vouw tot op de grond. Er wordt volop geconverseerd
in Swahili en in het Engels. Ze hebben humor en we lachen veel. Na het eten een kruisteken
en de vuile bordjes worden weggezet. Er gaat een soort anti-vliegendoek over de tafel.
Trouwens, er staat gedurende de hele dag koffie, thee, pinda’s en popcorn voor ons klaar!
De koffie en thee komen hier uit de buurt en zijn prima. Koffieplantages in de Kilimanjaro-
regio kun je ook bezoeken. Daarmee krijgen de koffieboeren extra inkomsten.

District Hospital of Same.
Het ziekenhuis in Same vervult een regionale functie. Gezondheidszorg voor het district
Same, alsook het naburige district. Indien de zorg te gecompliceerd wordt gaan de patiënten
naar het KCMC in Moshi, zo’n uurtje rijden met de ambulance hiervandaan. Oftewel twee
uur met de bus. In de afgelegen gebieden hebben ze dispenseries, een soort EHBO-posten.
Het streven is om die binnen iedere 5 km te hebben. Echter, dat lukt bij lange na niet. De
mensen betalen 5000 shilling voor één jaar “ziektekostenverzekering”, dat is ongeveer
€2,50, echter exclusief medicijnen etc.
Hier bestaat het ziekenhuis uit een polikliniek, waar overigens een mooi plakkaat van het
“TweeStedenZiekenhuis Tilburg” hangt, en een aantal losse gebouwtjes, de afdelingen
(wards) die d.m.v. gangen, overdekt tegen zon en regen, met elkaar verbonden zijn. In het

midden de operatiekamer
(theatre) waar kleine operaties
uitgevoerd worden zoals veel
keizersnedes, blinde darmok’s,
gynaecologische etc. Er is een
kinderafdeling (pediatric ward),
een vrouwenafdeling (female
ward), een mannenafdeling
(male ward) en de verloskunde
(maternity ward). Onlangs
schonk de plaatselijke mobiele
telefoonmaatschappij 92
klamboe’s, voor ieder bed één.
Verder is er een gebouwtje voor
psychiatrie en lepra samen, een

tandartsgebouwtje (hier worden vooral tanden en kiezen getrokken) en sinds een jaar een
apart aidsgebouwtje, met een polikliniek-functie. Men vertelde dat hier veel over
gediscussieerd is, mensen krijgen een stigma als ze hier gesignaleerd worden, terwijl aids
ook een ziekte is, net als alle andere. Indien je hier aids hebt kom je buiten de maatschappij
te staan. Ook is er nog een fysiotherapie-ruimte en een washok.
Er zijn weinig dokters en momenteel niet één universitair opgeleide arts. Qua middelen ga je
30 jaar terug in de tijd. Het röntgenapparaat is lange tijd buiten werking geweest. Er is géén



323

echoapparaat. Er is wel een laboratorium(pje). De vpk hebben de beschikking over een
horloge om de pols te tellen, een kwikthermometer (alleen de ouderen onder ons kennen ze
nog) en een heuse tensiemeter met kwikkolom, gebruikten wij 30 jr geleden ook. Binnenkort
zal ik mijn infra-rode thermometer introduceren (heb extra batterijen).
Een nursing-school is verbonden aan het ziekenhuis. De meisjes zijn intern. De opleiding is
gereduceerd van 4 jaar naar 2 jaar. Ze dragen prachtige roze jurk-uniformen.
Lukt me steeds niet om foto’s te uploaden, dus heb geduld. Ze zijn erg mooi.

Lief klein Mtotootje
De eerste dag in Same District Hospital zal ik niet snel vergeten. Mijn keus was om de eerste
twee weken in de Maternity Ward mee te draaien, de verloskunde-afdeling. Die bestaat uit
een zaaltje van tien bedden met zwangere vrouwen. Kastje-bed-kastje-bed. Bij groter
aanbod kastje, bed met twee vrouwen, kastje enz. Hun mannen zijn er niet, bevallen betreft
een vrouwenaangelegenheid hier. De buitendeur staat continue open, alsook de deur van de
verloskamer, de Labour-room. Als het dan bijna zover is gaan ze daar naar binnen. Er kunnen
twee vrouwen tegelijk bevallen, geen privacy dus. Er wordt met een toeter naar de
harttonen van de baby geluisterd en de buikomvang wordt gemeten.
Was nog geen kwartier binnen en nog niet bekomen van de onhygiënische omstandigheden,
zal verder niet in detail treden, toen er ineens een hoofdje zichtbaar was. De aanwezige
verpleegkundige hielp de baby mee ter wereld en er werd een lief, schattig, meisjes-
mtotootje geboren. En haar naam is…. Een leerlingverpleegster kwam binnen, zij ging de
kraamvrouw hechten. Heb ’t mtotootje maar even onder “onze” warmtelamp gelegd, er
werd niet naar omgekeken. Het 20-jarige moedertje (tweede kindje al) kon per rolstoel de
kamer verlaten om naar het naastgelegen zaaltje te gaan, ook tien bedden, de
kraamafdeling. Hakuna matata, alles is goed gekomen met moeder en kind.
De tweede dag naar het theater, het theatre oftewel de operatiekamer. Deze vrouw had al
vier kinderen verloren. Daarom voor dit kind een keizersnede. Buitenom naar de OK
gereden. Ook hier weer een verpleegkundige die de anesthesie doet (spinaal). En weer een
lief, mooi, levend meisjesmtotootje op mogen vangen. Een peertje voldoet hier als
warmtelamp. De deuren van de OK klappen steeds open van de wind en halverwege de
operatie viel de stroom weer eens uit waardoor er niet voldoende licht was om goed te
kunnen hechten. Niemand in paniek, pole, pole.
Terug op de afdeling lagen twee dames tegelijk te bevallen en heb ik samen met ll-vpk een
prachtig gezond jongetjesmtotootje opgevangen. Navelstreng wordt gewoon afgebonden
met dat onderste stukje van je latex handschoen. Overigens werkt dat ook goed als
stuwband! Ja, ja, ze zijn hier heel inventief! Angela en Vincent, jullie zouden hier eens even
moeten komen kijken voor jullie venflon-project! Dan knipper je wel met je ogen..

Met de Fraters naar de Nonnen
De fraters van de Diocese of Same zorgen heel goed voor me. Als ik niet voor het donker
thuis ben bellen ze me. Als ik niet twee keer opschep met het eten “gaat er een mailtje naar
dr Molkenboer”. Vandaag mocht ik met ze op stap. Naar bevriende zusters, the little sisters
of Kevin, de congregatie van Franciscus van Assisie. De bisschop is speciaal teruggekomen uit
Dar (es Salaam). Hij leidt namelijk de ceremonie. Met mijn nieuwe jurk aan mocht ik in de
auto van de bisschop mee, een 4wheeldrive, met chauffeur, van binnen bekleed met rode
pluche. We gingen met twee auto’s. Eerst een schietgebedje voor behouden terugkeer. Het
was een uurtje rijden het binnenland in, over hele slechte weg, door Mkomazi National Park.
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Zeer hartelijk werden we begroet door de nonnen. Begroeten gebeurt hier ook heel
uitgebreid, terwijl als je weggaat ben je zo klaar. Van heinde en ver waren er delegaties
gekomen: veel uit Kenia, een dagreis ver en zelfs uit Oeganda, twee dagreizen ver. De fraters
gingen zich verkleden, de bisschop in vol ornaat, mét mijter. Op een akker was een podium
gemaakt, oranje en blauwe dekzeilen gespannen ter bescherming tegen de felle zon, het is
35gr en alles was mooi wit en geel versierd. We zaten op een heuvel en hadden prachtig
uitzicht over de vallei. Een groene omgeving, veel bomen en hier veel zonnebloemen. Uit de

naburige school waren
zo’n 150 stoeltjes gehaald,
er waren zo’n 300 man,
dus je gaat dan gewoon
met tweeën op één
stoeltje zitten, kan
makkelijk, het duurde
maar een paar uur. Voor
de later gekomen Massai
was geen plaats meer, zij
bleven staan in de hete
zon, met hun prachtig

gekleurde omslagdoeken en in de ene hand een stok en de andere hun mobieltje. Met veel
ceremonieel, geklap, gezang en dans beloofden de vijf novices eeuwige trouw aan god en
voor de rest van het leven lid van de congregatie te blijven. Zij hadden reeds 6 jaar
proefgedraaid en wisten het nu zeker: dit is wat ze willen worden: non. Na de ceremonie
mochten alle gasten blijven eten. Ook de dorpsbewoners waren uitgenodigd. Bestek was
voor hen niet nodig, men eet hier met de handen. En met je tanden maak je de colaflesjes
open..  En wij hadden weer een leuk en gezellig dagje gehad en onze privéchauffeur bracht
ons weer voor het donker veilig thuis. Amen.
Allemaal bedankt voor jullie hartverwarmende reacties! Ga zo door dan schrijf ik nog wat
verhaaltjes. Stroom valt paar keer per dag uit, loop maar 1 keer per dag naar het dorp. Kan
dus niet altijd internetten. Heel veel warme groeten aan iedereen vanuit een geweldig
Tanzania. Kwa-heri, Margootie en alle lieve Tanzanianen.
To be continued...

Delivery from Heaven
Tien hoge heren van Volksgezondheid visiteerden gisteren het ziekenhuis. In kostuum met
stropdas (bij 35gr) en een gewichtige map onder de armen wandelden zij over de
onverharde ziekenhuispaden, doorkruisten zij de ene ziekenzaal na de andere en hielden ze
gesprekken achter gesloten deuren.
Vandaag, uit het niets, als een Sinterklaaspresentje werd er een grote doos bij “onze” ward
afgeleverd. Bij ons, begerig als we zijn, zouden wij ons massaal op de doos storten en
openmaken. Hier alles langzaam en beheerst. Buiten uitpakken, binnen is geen plaats. De
zusters dachten dat het een geschenk van mij was. Heb ze maar uit de droom geholpen, ben
Sinterklaas niet, en vertelt dat het “from heaven” kwam. Wat zat er namelijk in: een verlos-
tafel, (bevallen is hier: to deliver a baby). En wel een hypermoderne, zo geavanceerd dat
nurse Modesta er meteen met haar vingers tussen zat! De tafel stond de hele dag buiten in
de zon te blinken, de net bevallen Masai-moedertjes drentelden eromheen, alvorens hij in
het veel te kleine verloskamertje gepropt werd.
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Ben mee geweest naar een dispensary om het oude verlosbed, waar zoveel pijn en afzien
inzit, waarop misschien wel duizenden watotootjes het levenslicht zagen, waar toch ook
vreugde inzit, een tweede leven te geven. Maar eigenlijk heeft het al vijf levens gehad. Door
gevangenen (in oranje pakken, doen hier het zware werk) werd het in de oude ambulance
gepropt. Ik zei nog: als je dat zo doet blijft er niets van over. Maar ik wil me ook niet
opdringen. Dus wij op weg naar de dispensary, 10 km landinwaarts over een zeer bumpy
road. Mijn vermoeden bleek waarheid, bij het uitladen brak het al doorgeroeste onderstel
nu helemaal af. Nou, de dispensary was erg blij met deze “gift”, kun je voorstellen? Maar ik
weet zeker dat er hierop nog tientallen vrouwen zullen bevallen/deliveren en ik wil niet
weten in wat voor posities. Misschien moet er een vangnet onder worden geplaatst anders
heeft de baby meteen al een hersenschudding, nog voordat zijn navelstreng is doorgeknipt!
Misschien is een simpele baarkruk een beter idee voor hier. In ieder geval is in bad bevallen
hier helemaal niet aan de orde. Water moet per emmertje bij de waterput gehaald worden
en met volle emmers boven op het hoofd vervoeren ze die. Realiseer je maar eens wat een
life-line het is als je de kraan gewoon kunt opendraaien en er komt water uit. En dan nog
drinkwater ook! En warm en koud! Geniet ervan!!

Voor alle lieve kijkbuiskindertjes
Dag lieve kijkbuiskindertjes. En dan nu een waar gebeurd verhaaltje van zuster Nachtegaal
voor alle kinderen die ik ken. Er was eens een land ver in Afrika. Het is er iedere dag erg
warm en er wonen heel veel zwarte kindertjes. Het land heeft een berg en veel heuvels,
begroeid met mooie bomen. Leeuwen, buffels, giraffes, olifanten leven hier in het wild. Het
verhaaltje gaat over het leven van de kindertjes in Afrika. De babytjes hier worden wit
geboren, net als jullie, maar na een dag is hun huidskleur zwart en ze hebben zwart
kroeshaar. De eerste jaren zitten ze bij de moeder achter op de rug in een doek
vastgemaakt. Vaak werkt de moeder dan ook nog eens zo op het land. Kinderwagens en
buggy’s hebben ze hier niet, dat rijdt niet over de zandpaden die ze hier hebben.
Als ze groot genoeg zijn om naar school te gaan moeten ze vaak ver lopen, soms wel een
uur, naar de school. Ze gaan dan in groepjes vanuit het dorp en de oudere kinderen letten
goed op de jongere. Er gaat geen vader of moeder mee wegbrengen. Kinderfietsen bestaan
hier niet. Ze hebben allemaal dezelfde kleren aan, een schooluniform heet dat. In dezelfde
kleuren als de vlag van het land heeft. Ook hebben ze allemaal schoenen aan. Ze zitten met
heel veel kinderen in de klas, wel 40, meestal in bankjes met lessenaars. Ze spreken Swahili
op school. Al vroeg leren ze Engels, de tweede taal van het land, omdat de Engelsen vroeger

hier de baas waren. Daarom rijden ze ook
links op de straat. Je moet hier daarom
extra goed uitkijken met oversteken en
rechts-links-rechts kijken. En ze houden van
theedrinken, ze hebben ook theeplantages
waar theeblaadjes groeien. Thee met melk,
zoals de Engelsen het drinken. Als ze dan ’s
middags weer naar huis lopen hebben ze
nog steeds geen middageten gehad. Alleen
’s morgens een beetje maïspap. Als er een
kindje jarig is wordt er niet getrakteerd. Om
een uur of twee krijgen ze dan een
kommetje rijst. Ze eten het met de handen.
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Die wassen ze wel goed voor het eten. Dan gaan ze spelen. Nu hebben ze helemaal geen
speelgoed maar dat is geen probleem. Ze verzinnen van alles. Het is hier heuvelachtig, dan
lopen ze heel hard de heuvel af met een oude fietsband die ze met een stokje draaiende
houden en doen wie er zo het eerst beneden is. Of ze laten het zand voor hun huisje, waar
ze allemaal in één kamer slapen, tussen hun vingers glijden en maken zo torentjes. Ze
hebben heel veel vriendjes en veel broertjes en zusjes ook. Ze lachen heel veel en proberen
mij, als enige blanke hier, altijd voor de gek te houden. Het is altijd heel warm hier en een
groot probleem is dat er niet genoeg drinkwater is. Ze moeten dat bij een waterput halen.
Een taak ook voor de kinderen die uit school komen. Met een speciale waterkar, wat erg
zwaar duwen is door het mulle zand. Maar ze klagen er nooit over. Ze gaan ook niet naar
zwemles, jazz-ballet of gamen. Dat is er allemaal niet. Er zijn 2 goalpalen in het dorp, maar er
staat niet één grassprietje op dat voetbalveld. Ze maken dan een prop papier als voetbal.
Snoepen doen ze nooit, dat is er niet. Ook geen koekjes. Ze zijn heel blij als ze water kunnen
drinken. ’s-Avonds krijgen ze nog wat rijst te eten met groenten. En fruit hebben ze hier wel
veel. Ananas, mango’s, watermeloenen (dat is ook drinken). Trouwens melk hebben ze in
poeder. Daar moet je water bijdoen, dan heb je melk.
Dan gaan ze vroeg naar bed, want om 7 uur is het hier héél donker. Ze hebben geen
lantaarnpalen. Dan moet je niet meer buiten komen. Je ziet wel heel veel sterren. Trouwens,
er kan niet gedoucht worden. Wassen is hier een kommetje water over je heen gooien.
Helaas moet ik vertellen dat één op de zeven kinderen geen vijf jaar wordt. Dat betekent dat
in groep 1 in jullie geval al vier kinderen dood zouden zijn. Dat komt doordat er hier veel
ziektes zijn en niet genoeg goede ziekenhuizen. Maar de kinderen hier zijn altijd vrolijk,
maken nooit ruzie en spelen heel lief samen. Dag lieve kindertjes, oogjes dicht en snaveltjes
toe, slaap lekker.   Zuster Nachtegaal.

Survival of the fittest
Ha mzungu’s, Lang geleden al vertelde mijn aardrijkskundeleraar op Mill Hill dat er twee
stellingen heel belangrijk waren:
1- Struggle for life: Vechten om te leven.
2- Survival of the fittest: Alleen de sterksten zullen overleven.
Welnu, hier in het Same-Hospital gaan deze levensmotto’s dagelijks hand in hand.
Vandaag een willekeurige dag op de Maternity Ward. Een moeder en pasgeborene waren
net overleden toen ik kwam. Er waren problemen opgetreden tijdens de bevalling en met de
eenvoudige middelen die ter beschikking waren konden ze niet gered worden. Een groot
drama, de moeder liet 7 kinderen na. Kort daarna een moeder met bloedgroep B-negatief.
Echo’s maken kunnen ze hier niet en tijdens de bevalling bleek de placenta voor te liggen.
Een pole, pole, “spoed-sectio” volgde. Gelukkig had het jongetje dezelfde bloedgroep als de
moeder. Er was namelijk helemaal geen transfusiebloed voorradig. Moeder en kind maken
het goed. Even later een losgelaten placenta. Wij zouden in NL zeggen: struggle for life voor
moeder en kind, gas erop en naar de OK. Hier moet de patiënt dus zelf vechten voor zijn
leven. Op z’n elf en dertigst verzamelde zich een OK-team van drie mensen. Een vpk die als
anaesthesist speelt, een operateur en een OK-assistente (tevens hoofd verplegingsdienst).
De patiënte was inmiddels in shock. De baby het eerste kwartier levenloos. Met CPR en een
zuurstofapparaat van ons TSZ leven ingeblazen, hortend en stotend kwam het op gang. Als
de baby sterk is zal zij overleven, survival of the fittest, zij (meisje) zal het op eigen kracht
moeten doen, geen kinderarts, geen neonatologie die haar helpt. De operatie van de
moeder verliep ook moeizaam, ze had veel bloed verloren. Er was één zakje bloed voor haar.
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Na de OK, natuurlijk geen verkoever, eerst nog een wandelingetje met de brancard
buitenom door de “tuinen van het ziekenhuis”, meteen op een 10 persoonszaal met 15
patiënten kon ze strugglen for her life. Haar dochtertje naast haar in hetzelfde bed lag ook te
survivallen. Als ze sterk is zal ze overleven. Ze zullen het op eigen kracht moeten doen.
Niemand keek er meer naar om. This is Africa.
Overigens zie je hier helemaal geen oude mensen. Noch actieve senioren op de fiets, noch
opa’s en oma’s met hun kleinkinderen in de weer en al helemaal geen overgrootouders
achter een rollator in een verzorgingstehuis. De gemiddelde leeftijd in Tanzania is maar 46
jaar momenteel. Dit is vooral te wijten aan de aidsepidemie, maar ook aan andere ziektes,
malaria en ondervoeding. Er gaan dus veel kinderen dood tot leeftijd van 5 jaar (1:7) en
boven 30 jaar. Ook this is Africa.
En dan om met iets lachwekkends af te sluiten: vandaag hadden alle baby’s met zwart
potlood opgetekende wenkbrauwen. Je weet niet wat je ziet. Ook this is Africa..

Het Holland House
Tijdens de Olympische Spelen kunnen wij altijd genieten van de beelden die zich afspelen in
het Holland House. Onze kampioenen worden er gehuldigd, er wordt gedanst, gedronken en
gefeest in een rood-wit-blauwe omlijsting met veel oranje. Welnu, ook in Same is er een
Holland House. In een groene omgeving, op een heuvel gelegen, verrijst het Holland House
al als je aan komt rijden. Onze nationale driekleur komt je al tegemoet. En met dat rood-wit-
blauw en oranje waan je je even in Nederland. Dan wel bij hoog zomer! De bewoners voelen
zich zeer vereerd om in een zo mooi,
Hollands huis te wonen en worden
gefêteerd of ze een olympische plak
hebben behaald. Sinds vorig jaar
zomer, toen mijn collega Anka
vertrokken is, heeft het leeg
gestaan. Maar nu is er weer nieuw
leven ingeblazen. Zie de foto. Het is
gerestyled in Hollandse sferen. Voor
een maximaal comfort is er nu zelfs
warm water aangelegd! Niemand
heeft dat hier in het dorp, maar die
wazungu’s mogen baden in luxe!
Het huis heeft een fijne veranda.
Een huiskamer met een zitgedeelte en een schrijfhoek waar in mijn verhaaltjes kan schrijven.
En waar ook Holland House feestjes gegeven kunnen worden. Verder zijn er vier
slaapvertrekken. Ieder vertrek heeft een eigen douche en toilet.
Achter het huis lopen kippen, en een haan, die je ’s morgens wekt. Naast het huis nog wat
kleinere onderkruipsels en in het huis het hele kleine spul. (het valt reuze mee hoor met de
beestjes). Ik slaap onder een klamboe, maar eigenlijk is het niet eens nodig. Het is een
heerlijk koel verblijf in de warme tropen. De wind waait altijd hier, een natuurlijke airco door
het huis. Je waant je net aan zee, die is echter ver weg. Het is een hele fijne plek om bij te
komen van de belevenissen in het ziekenhuis.
Dit weekend al zes Nederlanders op bezoek gehad! Tropische groeten uit het Holland House
van zeven gelukkige Nederlanders die hier mogen zijn.
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De kinderafdeling
Inmiddels ben ik verhuisd naar de kinderafdeling. Heb nu in twee weken meer kinderen
geboren zien worden dan in de laatste vijftig jaar. Een zaaltje met vijf bedden voor de
ziekere kinderen en een zaaltje met elf bedden. De moeders blijven continue bij de kinderen.
Zij doen de “catering”, geven borstvoeding totdat de kinderen een jaar of twee zijn, ze
wassen ze, ze verschonen ze, als ze braken ruimen ze het ook op, ze blijven dus ook slapen.
Wat mankeren deze kindertjes zoal? Vooral gastro-enteritis, diarree waardoor uitdroging,
longontsteking, malaria en brandwonden, dit door de open vuurtjes om te koken. Wat doet
de verpleging dan nog, zou je zeggen. Welnu, die houdt zich bezig met het verschonen van
de bedden. Hierbij moet vermeld worden dat de lakens met koud water gewassen worden
dus niet zo heel schoon zijn en dat er maar zeer beperkt “schone” lakens voorradig zijn, dus
selectie maken.
Bijna ieder patiëntje krijgt antibiotica gedurende korte tijd. Zijn ze niet zuinig mee. Veel
infusen tegen uitdroging, handmatig druppels tellen, weet je nog? Sinds gisteren kunnen we
drie patiëntjes zuurstof geven, voorheen één!! Er is maar één stopcontact op de afdeling!
Keuzes maken dus, als waterkoker aan moet om teiltje badwater te maken, dan even geen
zuurstof. Voor desinfectie gebruiken we, indien voorradig, savlon (wie kent het nog van
vroeger?) en anders spiritis. Op grote brandwonden smeren we pure bijenhoning. Werkt
prima. Maar als je dan eerst de wond nat maakt en er vervolgens droge gazen op doet, doet
dat de volgende dag wel heel erg pijn als die wond weer
open moet. Het kindje van 5 jr had geprobeerd een sigaret
van papier te maken en toen aangestoken, hij was voor
20% verbrand en zal het nooit meer doen. Pijnbestrijding
zit niet bij de behandeling inbegrepen. Er is geen aparte
verpleegkundige administratie. Alleen de intraveneuze
medicatie wordt in een schrift genoteerd. Iedere patiënt
heeft een soort polikaart, een verzameling van blaadjes
met een nietje, waarop summier wat wordt gekladderd
door de arts. Doordat de bedden niet genummerd zijn
moet men steeds de naam roepen bv bij medicatie-
toediening. De moeder moet dan met het kind naar de
verpleging toekomen i.p.v. andersom. In het hele
ziekenhuis is geen computer te vinden. Overigens hebben
deze kinderen helemaal geen speelgoed. Ook niemand heeft een knuffel, laat staan een
fopspeen (de moederborst is natuurlijk wel altijd dichtbij). Als ze hard huilen krijgen ze een
stukje plastic handschoen om op te sabbelen. Alle bijvoeding wordt met lepels gegeven,
flesjes kennen ze helemaal niet.
Ons nieuwe projectje wordt matrassen voor de kinderafdeling, met waterafstotend
materiaal eromheen. Gaan we hier in het dorp laten maken. Want je wilt niet weten hoe vies
die zijn. Ze zijn 7 jaar geleden ook door ons vervangen.
Overigens wordt het vuilnis van het ziekenhuis gewoon opgestookt op een terreintje achter
het ziekenhuis. Alles, dus ook de plastic flessen, handschoenen, plastic zakken met inhoud,
moederkoeken enz., alles gaat de schoorsteen in… Een plastic fles maakt het geluid van een
vuurpijl en die geuren van al die PCB’s die vrijkomen…
De eerste dag op de kinderafdeling werd ik door de kindertjes aangekeken of ik van Mars
kwam, hun ogen volgden me continue. Tijdje later, dan komen ze op je af, raken je met één
vinger aan en lopen dan hard weg. Weer poosje later is het ijs gebroken en komen ze naast
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je zitten om te voelen hoe zo’n blanke huid voelt. Want echt iedereen is zwart hier. Dan krijg
je een stralende glimlach van ze, ze begrijpen dat ik ook een mens ben die kan praten en
lachen. Mijn Swahili moet nog veel verbeteren maar zij helpen me daarbij.
Probeer dagelijks speelkwartier in te lassen, ze zitten maar een beetje op die bedden, samen
met hun moeders. Zo kunnen ze nu al bootjes en vliegtuigjes vouwen, knippen, bellen
blazen, luisteren naar muziek van Guus Meeuwis en Marco Borsato, met rolstoel berg op en
af (de ziekenhuisgangen),de kippen nadoen die naast de afdeling rondlopen, overigens zijn
alle dierengeluiden internationaal, iedere dag verzinnen we iets anders.
De baby’s zijn wel erg ziek, vooral van de Masaai. Als een Masaai-kind ziek is proberen ze
eerst door een lokale genezer en met sneetjes in de buik en daar kruiden doorheen wrijven
het kind beter te maken. Zo komen ze dus veel te laat in het ziekenhuis. Kind is dan al
bewusteloos. Het valt niet mee die dan weer op te knappen met beetje infuus en zuurstof,
moedermelk via de sonde. De bloedtesten die ze hier kunnen doen zijn: Hb, bloedgroep,
malaria-test. Er wordt dus veel gebeden..
NB het Holland House is nu EU-house, heb gezelschap van Sylvia uit Milaan. Is verloskundige,
wilde graag bevallingen doen, is meteen ingezet op Maternity nu. Met de fraters nog steeds
heel gezellig.

De basisschool
We hebben ondertussen ook al twee schooltjes bezocht. Samen met ons TweeSteden over

de Grenzen-team mochten we vragen komen beantwoorden op een lagere school (primairy)
en middelbare (secundairy). Wederzijds hebben wij onze kennis uit kunnen breiden.
Opvallend verschil was de klassengrootte. De kleinste klas bestond uit 39 leerlingen, de
grootste uit 70!! Er heerste orde, het gebouw zag er goed uit. De leerlingen waren zeer
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beleefd en veel respect voor de leerkracht. 7 klassen-niveaus, corresponderend met de
leeftijden. Ze hadden allemaal een schooluniform aan, vaak tot op de draad versleten. Ze
hadden allemaal één schriftje en één pen, geen boeken, alles via het schoolbord. Ze zaten in
bankjes met lessenaars. En de lessen waren van 8 tot 16 uur, ’s middags lunchen op school,
dan komen de moeders een maïspapje maken.
Alle kinderen gaan lopend naar school. Je ziet dus altijd groepjes kinderen langs de weg
lopen in uniform. De oudere letten goed op de jongeren. Het is bergopwaarts naar de school
en het afdalend verkeer rijdt vaak erg hard, dus heel gevaarlijk. De kinderen lopen vaak een
stukje met je op en maken een praatje, “goodmorning madam”, ook al is het avond, zo
begint het meestal. De lessen worden in Swahili gegeven, maar ze krijgen ook Engelse les. Ze
vroegen ons hoe onze president heette en welke valuta wij gebruiken. De zilveren strip van
een eurobiljet hebben ze allemaal aangeraakt.. Het lager onderwijs is verplicht en gratis.
Doorstroming ná de basisschool is een groot probleem. Intelligente kinderen waarvan de
ouders geen geld hebben kunnen niet verder leren. Heel jammer. Er is ook geen werk voor,
dus die hangen maar wat rond, of verkopen wat hier bij het busstation.
Begrijp dat het erg koud is in NL. Welnu, hier iedere dag 35 gr en altijd wind. Nog niet één
druppel regen gehad.

De Maasai
Zo'n 40% van de patiënten in het ziekenhuis behoren tot de Maasai, een herdersvolkje dat
alleen in Kenia en Tanzania leeft. Ze drijven kuddes vee voort, vooral koeien en geiten. Je
herkent ze direct aan hun typische klederdracht, een rode en een paarse doek. Ze dragen
sandalen gemaakt van autobanden. Maar het meest typische in hun voorkomen zijn de grote
gaten in hun oren, waardoor hele
lange, dikke kraaltjeskettingen
hangen. Verder missen ze de twee
onderste voortanden, nl is makkelijk
als er antidotum voor slangenbeten
toegediend moet worden. Verder
hebben ze altijd een stok in de ene
hand, omdat ze grote afstanden
lopen en om het vee bij elkaar te
houden. Maar die stok nemen ze
ook mee de ziekenzaal in. In de
andere hand hun trots, het
mobieltje en wat los geld. Van
heinde en ver komen ze dan hun
familielid naar het ziekenhuis
brengen. Dit pas nadat ze het eerst
zelf hebben proberen te genezen.
Dit gebeurd door de lokale genezer,
maakt veel sneetjes in de buik,
smeert er kruiden in en dan maar
bidden. Meer dood dan levend
bereiken deze patiënten dan het
ziekenhuis. Deze week al een meisje
in coma, al dagen nu, en een kind
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van 10 jr na een krokodillenbeet. Overigens kennen ze geen ondergoed, ook de baby’s geen
luiers, verder geen details. Ze spreken hun eigen taaltje, verstaan vaak geen Swahili. Zijn één
grote familie van elkaar en drinken melk recht van de koe en ook bloed. Eens per week is het
veemarkt hier in de buurt waar ze hun vee verhandelen. Daarna doen ze er 3 dagen over om
weer naar huis te wandelen, dan draaien ze weer om voor de markt. Ze hebben wel hutjes,
gebouwd door de vrouwen. De mannentaak is het vee te hoeden en veel kindertjes te
maken..

Morningreport
Iedere morgen om 7.45u is het “morningreport”. In het
fysiotherapie-zaaltje boven op de berg, onbereikbaar
voor de doelgroep. Het staat vol met nooit gebruikte
rekjes, een loopbar, en nog wat museumstukken. Achter
de “behandeltafel” nemen de Medical Officer in Charge,
zeg maar ziekenhuisdirecteur tevens hoofdarts, alsmede
de Matron, hoofd verplegings-dienst, tevens OK-
assistente, plaats. Maar eerst wachten we op het
uitvegen van het zaaltje, een dagelijks ritueel. Het ligt nl.
vol met bloesemblaadjes, er zitten geen ramen in.
Vervolgens schuiven alle medewerkers aan op de
gymzaalbanken, artsen, verpleging, laborant, apotheker,
enz. Dan komen de twee verpleegkundigen van de
nachtdienst binnen en geven overdracht. De opnames,
de overledenen enz. Doordat zij met de rug naar het
publiek toe zitten is het onverstaanbaar, al is het in zeer
gebrekkig Engels, wat verplicht is. Temeer daar er continue mobiele telefoons afgaan.
Vervolgens worden er 2 of 3 casussen uitgelicht en is de bedoeling dat er gediscussieerd
wordt over het te volgen beleid. Vanmorgen was er een patiënt, opgenomen met de
diagnose heftig braken. Er zijn hier dus nauwelijks onderzoeken mogelijk, waarop het
voorstel kwam om de patiënt maar open te snijden op de operatietafel. Kon dan evt. meteen
verholpen worden en anders gewoon weer dichtmaken. Tsja, gastroscopie is toch iets
minder belastend. Zo worden er hier ook erg veel keizersnedes gedaan, simpelweg omdat er
geen echoapparaat is.
De andere casus was een patiënt die heftig bleef bloeden uit zijn neus en heel veel
hoofdpijn. Geen trauma, plotseling ontstaan. Het was niet te stoppen. Vitamine K is out of
stock. Na discussie besloten om de patiënt over te plaatsen naar het KCMC, het
universiteitsziekenhuis 115km verderop in Moshi. Heb aangeboden om mee te gaan met
ambulance. Er was natuurlijk geen bloeddruk gemeten bij pat. enz. Ons ziekenhuis bezit
sinds kort een prachtige ambulance, een Landcruiser 4x4. Nauwelijks equipment erin. Een
losse brancard. Nog voor we de ziekenhuispoort uit waren zat er weet ik wie allemaal in de
ambulance. Allemaal om boodschappen te doen in Moshi. Er loopt hier maar één
geasfalteerde eenbaansweg, grofweg van Arusha naar Dar Es Salaam, de rest is zandpad. Dus
alle verkeer gaat over deze ene weg. Fietsers, waterkarren, de Masai met hun koeien en
geiten, de lopende schoolgaande kinderen en de overlaadde vrachtwagens en bussen. De
weg naar Moshi is prachtig. Omringt door de Pare Mountains, de bergketen op de grens van
Kenia en Tanzania, je ziet in de verte de Kilimanjaro, uitgestrekte sisalvelden, al die lopende
mensen langs de weg die op hun hoofd van alles en nog wat dragen, emmers water van 20
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ltr, takkenbossen om het vuur aan te maken, zakken rijst, enz. De schoolkinderen in uniform,
met dikke truien in de kleuren van de vlag, bij 35 gr. Iedereen is onderweg. Overigens zie je
niemand in dit land op straat eten of drinken! Ook wordt er niet gerookt. Heel veel
wegrestaurantjes met rode cocacola-tafeltjes en -stoeltjes van plastic en gezellige muziek.
De marktjes onderweg met kolenvuurtjes, de watermeloenen, de ananassen, tomaten, heel
veel mango’s en bananen, groene en gele. De mensen dragen heel kleurige kleding, zien er
allemaal netjes uit. De vrouwen hebben allemaal de haren gevlochten in hele kleine
vlechtjes. Ze willen eigenlijk stijl haar hebben, dan maken ze hele dunne vlechtjes, lijkt het
net stijl. Met kunsthaar maken ze die dan lang. Extensions dus.
Als boeren van het platteland kwamen we in Moshi aan na 1,5u. Nadat de patiënt afgeleverd
was hebben we nog drie uur besteed aan de boodschappen. O.a. een bezoek aan de
bloedbank leverde drie zakjes bloed op (weekvoorraad!) We gingen terug met een
ziekenwagen vol lifters voor de terugweg, 10 kg spinazie, 3 zakjes bloed (bij 35gr), toen
waren we natuurlijk erg hongerig en dorstig, dus uurtje bij wegrestaurantje verpoost.
Aangezien we maar één ambulance hebben was er al die tijd dus geen in de hele regio van
Same…
Nog even update over de patiëntjes van de kinderafdeling: Als een wonder is het Masai-
kindje wat 5 dagen in coma heeft gelegen ontwaakt! Zij had slechts 10% overlevingskans. Ze
trekt al weer rond, achter op de rug bij moeders. Het kind van de krokodillenbeet, was de
neus en achterhoofd, is ook al weer naar huis. Hij maakt het goed. Het brandwondenkind
van 5 jaar ligt er nog. De wonden genezen langzaam. De bijenhoning erop hebben we
gestopt, onmenselijk pijnlijk het verwijderen ervan. Heb in Moshi steriele vette gazen
gekocht, gaat veel beter nu. Echter, hij is heel erg getraumatiseerd. Regelmatig kinderen die
op weg naar school aangereden worden. Een ligt nu met kleefpleisterrekverband. Helemaal
niets aan speelgoed om de zinnen te verzetten. Ben een soort crèche begonnen nu op de
kinderafd. Ook de altijd aanwezige moeders vinden het prachtig en de leerlingen doen net zo
goed mee.
Jullie allemaal een hele gezellige carnaval, maak het niet te bont! Alaaf!!
De ijstijd is ook weer voorbij heb ik begrepen. Had wel graag een paar mooie tochten willen
schaatsen op m’n Eageltjes. Maar dit is allemaal onvergetelijk. Het is niet uit te leggen. Altijd
en overal lieve kindertjes, die heel veel hoop hebben op een mooie toekomst. To be
continued. Badaaye, Margot.
Nu ga ik een paar dagen op safari, later daarover weer een verhaaltje.
Afgelopen weekend op safari geweest in Mkomazi National Park, 8km hiervandaan. Te voet,
met ranger en groot geweer. Samen met m’n huisgenote Silvy uit Italië. Giraffen,
struisvogels, prachtig allemaal.

Sinterklaas
Ieder jaar op 5 december worden er in NL zakken vol kadootjes door de schoorsteen naar
binnen gegooid. De jeugd graait en snaait dat het een lieve lust is. Vooraf hebben zij al lange
lijsten met wensen via de schoen naar Sint doorgebriefd. Hier komt de Goedheiligman niet,
het is te ver voor hem. Welnu, met nieuwe hulpgoederen uit NL heb ik hier voor Sinterklaas
gespeeld. En het was één groot feest! Op de kinderafdeling mochten alle patiëntjes een
speeltje uitzoeken. Voor de moeders en de leerlingen waren er make-up spullen en zo. Je
moet je voorstellen dat ze helemaal niets hebben om mee te spelen of hun geest te
prikkelen. Dat maakt inactief en passief, maar ook niet innovatief.
Vervolgens naar de dorpsschool. Met veel dank aan de Bongert in Goirle hebben we daar
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700 potloden en gummen, stickers etc. gebracht. Oh, wat waren ze blij!
Ook zijn we heel veel speelgoed gaan brengen naar een weeshuis. Ook deze 16 wezen
hadden helemaal niets. Ze zijn door een welzijnswerker van de straat gehaald. Ze leefden in
de goot omdat hun beide ouders gestorven waren (vaak aan aids) en ze niet opgevangen
werden door familie. Ook een aantal van deze kinderen hadden aids en zijn genoodzaakt om
zware medicijnen in te nemen. Ze waren echt heel blij met alles! Bedankt kinderen uit Goirle
voor jullie inzameling! Ook heel veel dank aan Wilkin Sport voor alle hockeyshirts! Een
prachtig gezicht, deze donkere kinderen in die shirts.
Overal één groot feest, overal mensen blij kunnen maken. Wie vindt dat nou niet leuk?
Maar lieve kinderen in NL, vraag volgende keer gewoon één ding aan Sinterklaas en zeg dat
hij gerust iets aan het vliegtuig mee mag geven voor de Afrikaanse kinderen!

E.H.B.O.
Prachtige gebouwen in Stonetown, de hoofdstad van Zanzibar. Met bewondering keek ik
ernaar. Jammer dat ze het zo laten verloederen, dacht ik nog. En plotseling was hij daar. Op
de brede boulevard aan zee. Een smalle boom. En ik had hem niet gezien. BOEM zei mijn
hoofd. KRAK zei mijn neus. De boom bleef staan en ik viel om. Veel bloed en omstanders. In
mijn verpleegsterstempo was ik er domweg in volle vaart tegenaan gelopen! Ik werd
afgevoerd naar de vrouwendispensary. Zwart gesluierde vrouwen poetsten liefdevol de boel
schoon. Het was de wil van Allah dat ik tegen die boom was gelopen, zeiden ze. Gelukkig niet
mijn eigen stomme schuld dus. Zoektocht naar een röntgenapparaat in het labyrint van
Stonetown. Onder escortering van een jongen van 12 jaar die speciaal z'n nette kleren thuis
ging aandoen om bloedende mzungu te begeleiden en taxi’s te zoeken. Ziekenhuisje buiten
de stad leverde niets op. Mijn snel ge-google-de privékliniekje bestond ook niet meer. Dan
maar het grote stadsziekenhuis. Géén SEH, maar wel röntgen. Voor 5E stond mijn neus op de
foto. Gebroken in twee stukken. En nu, tja, geen dokters. Naar ander zh en weer terug naar t
grote in de stad. Van kastje naar de muur dus. Een gesluierde dame vertelde arts te zijn,
geen uniform of naambord. Ze wilde me opnemen en de volgende dag onder algehele
narcose mijn neus verbouwen. Dacht het niet! Zat in een muskietenkamertje met hele vieze
toestanden. Gauw wegwezen. Door de overvolle gangen, overal patiënten snel naar buiten.
Mijn Canadese buurjongetje was er ook geweest. Men wilde zijn grote teen amputeren. Zn
ouders hebben hem gelukkig meegenomen, bleek een insectenbeet te zijn.
Volgende dag met het eerste vliegtuig naar Dar Es Salaam. Een prachtige kliniek zorgde dat
alles goed kwam! Inshallah, (Mar)got had het zò gewild!

Kinderen (in NL) voor Kinderen (in Afrika)
Lieve kinderen in Nederland, beste juffen en meesters, heel hartelijk bedankt voor jullie
spulletjes en jullie reacties! Zal proberen jullie vragen te beantwoorden over het leven van
de kinderen hier in Afrika. Heb inmiddels zes scholen bezocht en ik kan jullie verzekeren:
wees blij dat je in Nederland geboren bent!
Van 7 tot 13 jaar gaan de kinderen hier naar school. Ze gaan altijd lopend naar school, soms
wel 7 km, dat is van De Bongerd tot het Centraal Station in Tilburg. Vaak moeten ze nog een
kannetje water meenemen omdat de school geen water heeft. Van 8 tot 16u hebben ze les,
tussen de middag eten ze op school, daarover straks meer. Het schooljaar loopt van januari
tot en met oktober, daarna hebben ze zomervakantie. Ze hebben zeven klassen, voor iedere
leeftijd één. De klaslokalen hebben vaak een ondergrond van rood zand. Daarop staan hele
kleine bankjes met een iets hoger bankje als lessenaartje, daar past nog geen schrift op. Met
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vier man of meer zitten ze in een bankje voor twee, totaal met zo’n 50 tot 80 kinderen in één
klas. En één leraar, meestal lerares.
Het is altijd warm hier in Tanzania, wat in Oost-Afrika ligt, onder Kenia en boven
Mozambique. Iets onder de evenaar. Het grenst aan de Indische Oceaan.

Ramen zitten meestal niet in de
klaslokalen, wel horren. De
muren zijn van steen en het dak
van golfplaat. De deur staat altijd
open voor een beetje wind. Want
geloof maar dat die kinderen het
warm hebben. Het uniform
bestaat nl. ook uit een trui, weet
niet wie dat verzonnen heeft.
Ze krijgen alleen vakken als
rekenen, taal (Swahili) en Engels,
aardrijkskunde, geschiedenis.
Maar helemaal geen gymles of
handvaardigheid. Vaak zit de
lerares in de lerarenkamer. Dan

moeten ze heel stil zijn en anders krijgen ze echt straf, soms met de stok. Ze hebben dus
allemaal hetzelfde schriftje, maar dat kaften ze met krantenpapier, liefst met voetballers
erop. Boeken hebben ze veel te weinig. Ze moeten dan met 4 kinderen met één boekje
doen. De meeste informatie krijgen ze van wat de juffrouw vertelt en ze hebben een
schoolbord waar alles opgeschreven wordt. Ze herhalen alles eindeloos wat de leerkracht
zegt. Ze werken nooit in groepjes. Computers kennen ze al helemaal niet. Laatst was ik in
een klas en blijkbaar ging de les over computers. Ze moesten een computer natekenen van
het schoolbord en zo werden de toetsen ook nagetekend. Maar de school had niet eens
stroom, dus computerles komt er voorlopig ook niet.
Tijdens mijn bezoeken aan de scholen heb ik toch wel bedroevende dingen gezien. De
klassen zijn veel te groot. De leerkracht kan onmogelijk goed les geven. Maar er is ook
bijzonder weinig eigen initiatief, de leerkracht brengt het ook niet over op de leerling. Het
kennisniveau van de hoogste groep, kinderen van 13 jaar, was bedroevend. Een eenvoudige
som lukt nog niet. En dat terwijl deze kinderen in oktober a.s. van school gaan en van hen
gaat maar 1 op de 13 nog naar de middelbare. Zij hebben dus helemaal geen toekomst.

Ook trof ik op een school tijdens een rondleiding twee kinderen bewusteloos op de grond
aan. Wat bleek, de ouders moeten zo’n 50E schoolgeld per kind betalen. Dat is voor het
uniform, schriftjes en het maïspapje tussen de middag. Ouders hebben vaak veel kinderen
en kunnen dat onmogelijk betalen. Dan betalen ze dus niet voor het maïspapje, want als ze
geen uniform aan hebben worden ze naar huis gestuurd. Die kinderen worden dan tussen de
middag overgeslagen met het eten. Dan vallen ze op een gegeven moment flauw van de
honger. Heb die kinderen naar de lerarenkamer gedragen, suikerwater gegeven, toen
kwamen ze weer bij bewustzijn. Het kwam regelmatig voor. En als je dan ook nog eens 7 km
naar huis moet lopen..
Heb alle scholen voetballen gegeven en een groot springtouw. Namelijk, in deze streek
wordt sisal gekweekt. Daar kun je prachtige touwen van vlechten. Daar kun je heel goed mee
springen. Was heel leuk om te zien hoe blij ze daarmee waren. Ze hadden helemaal niets om
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mee te spelen. Natuurlijk ook nieuwe schriftjes gekocht. Jullie spulletjes uit Nederland zijn
allemaal heel goed terechtgekomen. Geloof maar dat ze er echt heel blij mee waren!
Ben overal hartverwarmend ontvangen, je voelt je net Maxima. Vaak hebben ze nog nooit
een blanke van dichtbij gezien en willen allemaal m’n huid en haren voelen. Ze hebben
liedjes gezongen en dan al die handjes de lucht in als je weggaat en die lachende gezichtjes
met prachtig witte tanden.

Dan jullie vraag over de dieren hier in Afrika. De leeuwen zitten in de nationale parken.
Hoewel er geen hek om zit, zullen ze toch daar blijven, het is hun leefgebied daar. Wat ik wel
in het wild heb gezien zijn giraffen. In het echt zijn die heel groot. Ze zijn altijd met een
groep. Struisvogels, ook in het wild. En heel veel apen in het wild. Vooral doodshoofdaapjes
heb ik veel gezien, maar ook bavianen. Hier vlakbij leeft de zwarte neushoorn in het wild. Die
waren bijna uitgestorven. Het is dan ook verboden om erop te jagen. Ze komen niet in de
buurt van de dorpen.
Als het donker is moet je echt binnenblijven hier. Dan zijn er namelijk slangen en die kunnen
wel gevaarlijk zijn. Deze week had is ’s avonds een echte vogelspin op mijn terrasje. Verder
heb je hier veel gekko’s, een soort salamanders. Die lopen altijd tegen de muren ophoog en
doen alleen maar goed werk: zij vangen de muggen. Want van de muggen, een beet van een
vrouwtjesmug, kun je malaria krijgen. En daarvoor behandelen we ook veel kinderen in het
ziekenhuis.
Als ik weer in Nederland ben kom ik graag een keer in een les aardrijkskunde vertellen over
het leven hier. Zal dan mooie foto’s meenemen en heb een filmpje waarin de kinderen jullie
bedanken.
Veel liefs van Margot en geniet maar eens extra van alle kansen die jullie krijgen om te leren
zodat er een mooie toekomst voor jullie is weggelegd!

Van tamtam naar mobiel
Tuut, tuut, Ring, ring, bliep, bliep. Iedereen heeft er één, vaak twee, soms drie, soms één
gedeeld met familie: een mobieltje. Altijd prepaid. Het is niet meer weg te denken uit de
Afrikaanse maatschappij. Op iedere straathoek verkopen ze telefoonkaarten van 50ct. Er zijn
drie providers: Airtel, Vodafone en Tigo. En in ieder dorpje kun je je laten registeren, gratis.
De concurrentie is moordend, overal hangen grote reclameborden. Een maatschappij had
dus de klamboes in het ziekenhuis gesponsord. Men wil het liefst twee providers, dus twee
telefoons of één toestel voor twee simkaarten. Dan tel je mee. Hun mobieltje is hun alles. Ze
hebben meestal de uitschuifbare variant, vaak een oude Nokia die wij 10 jaar geleden
gebruikten. Sommigen kunnen er al een fotootje mee maken. Ze bellen altijd heel kort of
sms-en. Ze zeggen een zin en hangen dan op, ze wachten je antwoord niet af. Dan ben ik nog
in de telefoon aan het praten, hebben ze allang opgehangen. De bedoeling is waarschijnlijk
dat je ze terugbelt, kost het hun geen beltegoed. Iedere minuut van de dag kijken ze of ze
toch maar geen berichtje missen. Mobieltjes zijn zeker niet verboden in het ziekenhuis.
Overal liggen ze aan de oplader. De couveuse is hiervoor een ideale plek, stofvrij. Bij de
verpleging gaat een inkomend telefoontje voor alles. De dokter heeft er meestal drie, voor
iedere provider een ander toestel. Gewichtig wordt er tijdens een gesprek met hen toch een
aantal keren weer gecheckt of ze niet gemist worden. Ze hebben geen doktersjas aan, dus
mobieltjes in de hand. Onlangs op audiëntie bij de medical officer-in-charge
verontschuldigde deze zich, hij had geen beltegoed meer op zijn telefoons..
De Masai heeft er een. In de ene hand een stok, in de andere klemmen ze hun mobieltje en
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wat los geld. Portemonnee kennen ze niet. De fraters hebben er twee, de nonnen meestal
één. De kerk is de enige plaats waar hij uit staat. Met God communiceer je niet per mobiel.
In de lounchebanken, voor en na het eten, zitten ze met z’n tienen, stuk voor stuk met hun
zwarte madonna te spelen. Daar zit ik dan tussen met m’n smartphone, te internetten..
Onlangs werd ik gebeld, waarop de fraters zeiden: Allah voor je aan de telefoon.., na die
Zanzibar-geschiedenis.

De kraamvrouw heeft er een. Die wordt vaak meer gekoesterd dan de baby. De pikipiki-
chauffeur, de buschauffeurs, de taxichauffeurs, handsfree? Nooit van gehoord. En overal
krassen ze die kaartjes van het beltegoed open. De meest bijzondere ringtonen hoor je de
hele dag, want continue gaan die dingen af. Het is nooit dat er niemand gebeld wordt.
Doordat niemand hier een tas bij zich draagt, dus altijd in de hand. Die kanga’s die de
vrouwen dragen zitten geen zakken in. Als het licht ’s avonds weer eens is uitgevallen, geen
nood, zaklamp is niet nodig, we schijnen bij met de mobiel. En de “nieuwere” types die
muziek kunnen downloaden, vinden ze prachtig. Op de hardste stand galmt de muziek. Soms
maak ik wel eens een filmpje van hen met m’n smartphone. Of ze water zien branden, de
eerste keer in hun leven dat ze zichzelf zien en horen praten. Vooral de Masai gaan helemaal
uit hun dak. Ze krijgen er niet genoeg van.
Als hier onze oude smartphones over een paar jaar geïntroduceerd worden en ze kunnen
mobiel internetten… Dan wordt hier een heel nieuw tijdperk geboren. Dan willen ze allemaal
zo’n ding. Mobiel internet is hier vele malen goedkoper. Misschien kunnen ze vast op onze
oude typemachines met 10 vingers blind leren typen. Vooralsnog zitten ze nog allemaal hier
achter onze oma’s trapnaaimachines, Singers, de kleding te maken, op straat. Met het
mobieltje ernaast. Ze maken er wel prachtige jurken mee. M’n nieuwe is bijna klaar.
Waar zijn nu onze oude typemachines eigenlijk gebleven?

Kuku op de mannenzaal
Inmiddels werk ik op de mannenafdeling, de male ward, oftewel wardy three. Zuster Rose
zwaait er als enige nurse de scepter en krijgt assistentie van een handjevol leerlingen (in die
prachtige roze jurken). Nu is het dus ook een beetje “mijn wardy” en we gaan voor onze
patiënten door het vuur. Hoewel, als het rustig is, mag ik graag tussendoor even naar
maternity wardy om een baby’tje op te vangen. Hier liggen tenslotte mijn roots in Tanzania.
Ben er altijd van harte welkom. Vandaag werden er ineens drie tegelijk geboren en
aangezien er maar 2 tafels in het verloskamertje passen, ging er dus één op zaal bevallen. En
die had natuurlijk complicaties. Afijn, veel ellende, geluk en nieuw leven, het ligt allemaal
dicht bij elkaar hier.
Ook op de kinderafdeling ga ik regelmatig mijn rafiki’s gedag zeggen, ballonnen uitdelen, en
ze hebben weer een verzetje. Ze liggen maar de hele dag te liggen.
De patiëntenpopulatie bestaat hier uit zo’n 30 mannen. De aandoeningen zijn divers. Veel
malaria, pneumonieën, ongevallen, stroke, prostaatklachten, maagdarmklachten en
achteraan op de zaal liggen patiënten met infectieziekten, tuberculose, aids en allerlei niet
uitgezochte ziektes. (onderzoek is vaak niet mogelijk).
Na het morning report begint het proberen te vergaren van “schone’ lakens. Voor lang niet
ieder bed een ongestreken, koud gewassen, gescheurd exemplaar. Ook op de handschoenen
en chloor is altijd een run. Medicijnen zijn er meestal wel genoeg. Iedere patiënt krijgt ook
antibiotica. Vervolgens wordt de vloer van de zaal iedere dag “gemoppied”.
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Tijdens de visiteronde van dr Daktari kwam gezellig de familie Kip binnenwandelen, vader
Haan voorop. De deuren staan namelijk altijd open, de ramen ook, natuurlijke airco. Maar ja,
het was natuurlijk toch wel een herrie met de visite. Bovendien gingen ze hun behoefte
doen. We wilden ze naar buiten dirigeren, maar die beestjes wilden niet. Toen gingen ze
rondvliegen, rakelings over het hoofd van een demente man. Dit mag niet, zelfs niet in
Afrika, dus in het belang van de veiligheid van onze patiënten hebben we de Haan gevangen
en met een rolletje verband in het kantoortje van de hoofdzuster met zijn poot
vastgebonden aan een stoel. Zo, daar heeft hij de hele dag zijn straf uitgezeten…
Vandaag weer een sterk staaltje van Afrika op zijn best: vorig jaar is er een nieuwe afdeling
gebouwd. Was bedoeld voor patiënten post-operatief e.d. Omdat ze geen materialen
hadden en ook geen bedden hiervoor, bleef deze afdeling leeg staan. Plotseling zijn er
plannen om de verloskunde-afdeling te renoveren! Zonder aankondiging moesten de
aanstaande moedertjes hun bed verlaten en zouden ze tijdelijk naar die nieuwe afdeling
verhuizen. Heel goed plan! Dus de buitengang, bergopwaarts, stond vol met een rij van 15
bedden. Wat bleek: de deur van de nieuwe ward is maar 80 cm breed. Een bed is 95 cm
breed. Dat past dus niet! Denken, denken, denken, zo’n 2 uur stonden bedden en moeders
in de hete zon. Constructief kon er echt niets veranderd worden. Niet goedschiks, dan maar
kwaadschiks. De bedden werden hardhandig op de kant gegooid en door het deurtje
gepropt. Zo, een uurtje later stonden de bedden binnen.. en de moedertjes kunnen nu wel
genieten van schoon sanitair en zelfs een paar waterkranen! Op de hele afdeling ook maar
één stopcontact. Ja, this is Africa!

Het hutje
Er was eens een
hutje, heel ver
van de
bewoonde
wereld, vlakbij
de rivier. Er
leefde een
gezin met vijf
kinderen, 6
koeien, 10
geiten en 8
kippen. Ze
waren zwart
met hele witte
tanden, de
onderste twee
waren er al uit.
Het hutje was
erg klein, maar
het werd alleen

gebruikt om in te slapen. Ze sliepen op koeienvachten. Het gezin leefde buiten op het zand
voor hun hutje. Het was door de moeder gebouwd van gedroogde koeienpoep en hout en
met een dak van palmbladeren. Er zat alleen een kijkgat in, verder geen ramen. De deur
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stond altijd open, want die was er niet . Rondom hun huis hadden ze een dikke heg van
prikkende takken gemaakt om de wilde dieren op afstand te houden. Want de wilde dieren
wonen hier vlakbij. Er werd buiten gekookt op een houtvuurtje, een lekkere pan
koeienbloedsoep stond te pruttelen. Er was net een kindje geboren en dan is dit heel goed
voor de moeder. Oma, moeder en kleine kinderen zaten hele dagen voor hun hutje. Ze zaten
op een plastic emmer waar ze ook water mee gingen halen, een paar km verderop, dan op
hun hoofd terug droegen, 20 ltr per keer en dan ook nog een baby’tje op de rug droegen.
Maar omdat ze veel koeienvlees eten en melk drinken zijn ze heel sterk.
Zo zaten ze vaak hele dagen in de schaduw voor hun hutje. Ze hadden geen klok, maar aan
de zonnestand konden ze zien hoe laat het was en als het donker was gingen ze slapen. Ze
wisten ook niet meer wanneer ze geboren waren, alle dagen leken op elkaar. Ook stonden
ze niet bij een gemeente ingeschreven want als er een baby kwam werd het nergens
opgeschreven. Je kunt dan ook nooit een paspoort krijgen, dus ook nooit de grens over.
De mannen waren altijd onderweg met de koeien en de geiten. Twee dagen moesten ze
lopen naar de markt en twee dagen terug. De oudere jongens gingen mee om te helpen.
Ieder had een stok en een mes bij, ook voor als ze wilden dieren zouden tegenkomen. Hun
kleding bestond uit twee doeken die losjes vastgeknoopt zaten. Mochten ze bv aangevallen
worden door een leeuw, dan werpen ze die doeken af waar hun mensengeur in zit en de
leeuw stort zich op de doeken en niet op hen. Daarom dragen ze ook geen ondergoed.
De vrouwen houden van mooie versierselen en vooral van oorbellen. Ze doen wedstrijdje
wie het grootste gat in hun oor kan maken en doen daar dan zoveel mogelijk oorbellen door,
van heel veel kraaltjes. Ook zij hebben maar twee doeken omgeknoopt, je weet maar nooit.
Ze geven borstvoeding tot het kind ongeveer twee jaar is. De kinderen hoeven van hun
moeders niet zo vaak naar school. Vinden ze eigenlijk maar onzin, want waarom zou je gaan
leren als je later, als jongen zijnde, het vee hoedt. Dat kan ook van vader op zoon geleerd
worden. En als meisje kun je ook alles van je moeder leren, daarvoor hoef je niet naar
school. Een kleuterschool hebben ze niet, ze zijn 7 jr als ze naar school gaan, tot 13 jaar.
Ze hebben geen televisie, geen radio, geen computers, geen kranten om te zien hoe andere
mensen leven. Ze praten ook nauwelijks met andere mensen, alleen op de markt. Daardoor
hebben ze ook een eigen taaltje ontwikkeld.
Op een dag kwam er opeens een auto aangereden. Er stapte er een witte mens uit. De kleine

kinderen begonnen heel hard te huilen.
Zoiets hadden ze nog nooit gezien.
Jullie begrijpen het al, die mzungu was
ik!
En ze leefden nog lang en gelukkig Pole,
pole, en hadden geen last van stress en
welvaartsziektes. En als ze toch ziek
werden dan hadden ze een eigen
medicijnman die sneetjes in de buik
maakte en er kruiden inwreef.
Jullie begrijpen het al, we hebben het
over het Masai-volkje.

Bwambo Health Centre
Bwambo is een parel in de Pare Mountains, de bergketen op de grens met Kenia. Prachtig
groen, op zo’n 1500m gelegen in een berglandschap, prachtige vergezichten, hutjes,
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rookpluimen, inwoners met kleurige kleding die alles op hun hoofd dragen, heel veel mooie
bomen, bananenplantages, een heel fijn klimaat, niet zo warm als beneden. Veel mooie
vogels en de typische geluiden van de bushbabies.
Het is niet eenvoudig om in Bwambo te komen. Het ligt 160 km ten oosten van Moshi, dan
ga je over een heel gevaarlijke bergweg van 24 km die alleen met een landrover, en dan nog
moeizaam, te berijden is. Er komt geen public transport.
Vijftig jaar geleden was hier in Bwambo nog een echte Nederlandse missiepost. Pater
Bosman nam het initiatief om hier een dispensary te starten. Met hulp van de missionarissen
uit Same groeide het uit tot een Health Centre in 1983. Sinds 1991 worden er ook
spoedoperaties verricht, de eerste vijf jaar door een Nederlandse arts die hier als enige en
met zeer beperkte middelen het Healthcentre tot bloei bracht.
Zo’n 10.000 mensen uit de regio voorziet het nu van medische hulp. Voorheen vooral koffie
en suikerriet “boeren”, echter door de dalende marktprijzen en klimaatveranderingen
verbouwen ze nu allerlei groenten, veel bananen en houden koeien en geiten.
Drie jaar heeft het ziekenhuisje leeggestaan en sinds 1,5jr heeft een priesterdokter uit Same
het hier weer nieuw leven ingeblazen. Mede dankzij geld en middelen uit Tilburg floreert het
nu weer als ooit tevoren.
Het is een ziekenhuisje met drieëntwintig bedden. Men wil graag uitbreiden want met name
de verloskunde is vaak overvol. De patiënten komen van ver en bijna altijd lopend,
bergopwaarts, soms 24 km. Er is een operatiekamer, een verloskamer, een polikliniek en wat
kamers met bedden,, de wards. Het is primitief, maar het is wel schoon. Er is een gebouwtje
waar familieleden kunnen koken, zo’n 20 houtvuurtjes kunnen er worden aangelegd.
Buiten de 370 bevallingen per jaar die allemaal 24 u blijven zijn de top drie ziektes:
Luchtweginfecties, longontsteking en malaria (van de lager gelegen dorpen). Ook vaccinatie-
programma’s worden verzorgd en HIV spreekuur e.d. En ook gaat een mobiel team de
dorpen langs om baby’s te wegen etc.
Dr Beda is de enige arts. Hij woont naast het ziekenhuis en is altijd aanwezig. Echter, ook hij
moet ook wel eens de berg afdalen en dan mag er niets gebeuren. Maar je kunt je wel
voorstellen dat hier van alles gebeurd. De mensen maken geen afspraak hier, ze komen van
heinde en ver aanlopen. Soms wel 25km bergopwaarts. Iedere ochtend is het
inloopspreekuur. Zijn er kleine operaties nodig dan wordt dat meteen verholpen. Ook tand-
en kiesextracties zijn aan de orde van de dag, er is hier geen tandarts in de wijde omtrek.
Tussendoor de bevallingen. Er zijn twee verpleegkundigen die tevens verloskundigen zijn.
Nou ja, eigenlijk is iedereen hier wel allround en van alle specialismen thuis. Gistermorgen
kwam er een zwangere moeder aangelopen. Ze woonde 25km hiervandaan. Samen met
dochter van tien jaar en klein omaatje van 70jr. Thuis waren de vliezen gebroken en ze dacht
dan ga ik maar naar het ziekenhuis. Na uren gelopen te hebben kwam ze in het ziekenhuis
aan en bij de geboorte bleek de baby overleden te zijn, helemaal voldragen. Het zou het
zevende kindje zijn. Twee dagen later gingen deze drie generaties weer huiswaarts, 25 km te
voet. Het kind een grote wasmand op het hoofd, omaatje erachteraan strompelend, de berg
af.
Vandaag kwam er weer een moeder aangelopen, van 10 km ver. Toen ze 3 kilometer van het
ziekenhuis verwijderd was, kon ze het echt niet meer houden. De baby werd geboren langs
de kant van de weg. Afgebonden met een draadje garen uit de kleding. De placenta konden
we in het ziekenhuis verwijderen. Moeder en kind maken het prima. Bij ons zou je dan in de
krant komen. Hier is niet eens een krant, van dit nieuws kijken ze helemaal niet op, het komt
nogal eens voor.
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Binnenkort meer verhaaltjes. Je gelooft het of niet maar met een mobiel modem is hier zelfs
internet mogelijk. Natuurlijk nog geen computers in het ziekenhuis en geen internetcafé,
maar zie, dit lukt toch maar. Overigens is het leuk om weer eens ouderwets schrijfwerk te
doen in het ziekenhuis. De patiëntenadministratie zijn gewoon wat losse velletjes,
handgeschreven. Die worden op letter verzameld. Als die patiënt dan nog eens terugkomt ga
je gewoon in die berg zoeken, soms vind je het terug.

Op de koffietour
Het ruikt lekker, het drinkt lekker en het zorgt voor een rustmoment. Je kunt er espresso van
maken, cappucino, latte, machiato of filterkoffie. Gezellig met een groepje, als halfelfje, of
na het eten, of als drieuurtje. De ziekenhuistap geeft ieder moment van de dag.
Kahawa is Swahili voor
koffie. De koffieplanten
groeien hier in de bergen.
Vandaag was er tijd voor een
guided coffeetour excursion
vanuit Bwambo. Aangezien
de andere toeristen niet op
kwamen dagen (die komen
hier maar een paar keer per
jaar), werd het een privé-
excursie. Op de
berghellingen ,onder de
bananenbomen, want ze
hebben graag schaduw, daar
groeien ze dan. Vooralsnog
groene bolletjes aan
struiken. In juni/juli worden ze geoogst, dan zijn ze rood/bruin van kleur. Vervolgens worden
ze hier gedroogd en geroosterd, dan gaan ze naar de fabriek in Moshi voor verdere
verwerking.
Het verbouwen van koffieplanten begint hier weer een beetje op gang te komen, want
helaas was er de klad ingekomen, deels vanwege de dalende marktprijzen, het was
lucratiever om andere gewassen te verbouwen, deels vanwege het feit dat er een ziekte
uitgebroken was onder de koffieplanten. Maar nu staan ze er goed bij. Er worden veel
gewassen door elkaar heen verbouwd. Je ziet cassave, héél véél bananenbomen, maïs,
bonenplanten, aardappelen, erg vruchtbaar hier.
Op de berghellingen hier is deels een irrigatiesysteem aangelegd. Je kunt goed zien welk
gedeelte alleen regenwater krijgt en welk gedeelte bevloeid wordt. Op dat laatste gedeelte
is de maïs wel 2,5m hoog en prachtig groen. Alle gewassen doen het daar prima. Ook een
aantal bossen met hoge, kaarsrechte bomen, goed voor planken en bouwmateriaal.
De hellingen zijn erg steil, overal trapjes en smalle paadjes. De vrouwen bewerken het land,
vaak met een kind op de rug. Alles wordt op het hoofd naar huis gedragen, de maïs, het
brandhout, grote trossen bananen op het hoofd. De bananen groeien dus aan trossen aan de
bananenplant. Ze kunnen ook zo’n 2 tot 3 meter hoog worden. Twee maal per jaar kan er
geoogst worden. Het is een heel mooi gezicht al die bananenbomen, overigens met groene
bananen. Er zijn veel verschillende types, kleuren en smaken. Wij eten hier ’s-morgens, ’s-
middags en ’s-avonds bananen. Gebakken, gekookt, rauw, zoet, geel, groen en zelfs rood.
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Ook kun je bananenbier drinken en we eten ook bananenchips.
De meeste gewassen die geteeld worden zijn voor eigen gebruik. Als er dan over is, wordt
dat op de markt verkocht, zoals vanmorgen. Op een buckelpiste van zand hier in het dorp
zitten de vrouwen en kinderen met hun waren uitgestald. Het is een prachtig, kleurrijk
gezicht. Het is allemaal stuiver en kwartjeswerk, rijk worden ze er niet van.
Dit is het einde van de koffietoer, die natuurlijk eindigde op het dorpsplein(tje) bij ons voor
de deur, in de plaatselijke kroeg. Ik verblijf nu in de pastorie naast de kerk. De kóffieproeverij
was vooraf en het plaatselijke Kilimanjaro-bier is óók heel lekker..
Heb al ingeschreven voor de rivier-excursie, op tijd, anders zit hij misschien vol.
Zijn zondag met heel toevallig vier co-assistenten uit NL op excursie gegaan naar de
waterbron van Bwambo, hoog op de berg. Die grote zwarte steen is de bron. Daar loopt het
water over, verzamelt zich vervolgens in een klein meertje en loopt via een lang geleden al
gemetselde put zo verder naar beneden, naar het ziekenhuis. Dit waterproject behoeft wel
renovatie, maar het kan hersteld worden. Is wel erg belangrijk, het maakt ook deel uit van
het irrigatieproject. Wordt vervolgd.

Veldwerk
Een onderdeel van het regeringsprogramma is dat alle kinderen onder de vijf jaar, drie maal
per jaar gezien worden door een arts, gewogen worden en de benodigde inentingen krijgen.
De kindersterfte is hoog, 20% haalt de 5 jaar niet. Aangezien de kinderen altijd aan de
moeders gekoppeld zitten, letterlijk, ze zitten op de rug, kunnen de zwangere moeders dan
tevens gecheckt worden. Aangezien een vrouw hier gemiddeld zo’n 5 kinderen baart is dat
nogal eens het geval. Ieder dorpje wordt één maal per maand aangedaan door een mobile
team, dan hoeven de moeders niet ver te lopen.
Dus na de visite vanmorgen gingen we op pad met onze Landrover-ambulance, de dokter
achter het stuur, zusters ernaast, de weeghaak, de weegschaal, de injecties in een koelbox,
een meetlint, groeicurvekaarten, ballonnen voor de kinderen en een aantal lifters. Gelukkig
geen barende vrouwen onderweg deze keer. Geen witte jassen om de kinderen niet af te
schrikken. Nou, ze schrokken al genoeg van
mzungu. Het was weer brullen. Het is dezelfde
reactie als bij ons kinderen van zwarte piet bang
zijn. Na wat ballonnen uitgedeeld te hebben
kwam het vertrouwen en lieten zo’n 90
kinderen zich wegen. Onder een afdakje, waar
we een haak hadden opgehangen. De oudere
kinderen pakten gewoon met twee handjes die
haak vast, de jongeren werden in de kanga
opgehangen, soms in een draagzak.
De injecties deden we in een schuurtje. In een
lange rij stonden ze te wachten. Heel veel
zwangere moeders onder hen, die we ook
allemaal gecontroleerd hebben. Onder hen
twee die al uitgerekend waren. We boden hen
aan mee terug te rijden naar het ziekenhuis.
Hierop hadden ze niet gerekend en ze wilden
nog niet. Tsja, diezelfde avond zijn ze aan
komen lopen, toch 10 km, en de volgende
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ochtend waren ze al bevallen. Als dank kregen we, toen we gingen, een hele grote tros
bananen.
Allemaal heel veel groetjes uit prachtig Tanzania, asante sana voor al jullie leuke reakties!

De poli en de paaskuikens
Iedere ochtend na de visiteronde is de poli, de OPD (out patient department), geopend.
Het is hier een Health Centre, dus je moet het zien als een dokterspost. Alle specialisten zijn
vertegenwoordigd in één persoon: de dokter, de daktari. En díe willen onze “klanten” zien.
Van heinde en ver komen ze aangelopen, altijd in gezelschap van familie. Over het algemeen
willen die óók graag de dokter zien, dus ze suggereren wat vage klachten zodat ze ook even
binnen mogen komen. Een consult is gratis, voor de medicijnen een kleine vergoeding.
Mijn taak is momenteel bij de ontvangst. Ze mogen zich melden aan een loketje, dan mogen
ze binnenkomen en worden de gegevens genoteerd, de bloeddruk wordt gemeten, ze
worden gewogen en getemperatuurd, jawel met een infraroodthermometer nu. Ideaal, klaar
in één sec. Zeker de helft van de patiënten wil een “behandeling” met de “Magic Machine”.
We hebben daar een speciaal kamertje voor en de meesten zijn genezen als ze hier uit
komen. Welnu, we hebben het over de ultrasound, een heel oud echo-apparaat, maar
voldoet prima hier. Veel mensen denken dat ze behandeld zijn als er een echo is gemaakt.
Diverse keren hebben we bij de jongedames met vage buikklachten een hartje zien kloppen
in de buik… Vandaag nog een meisje van 17 jaar, vage buikklachten. O, o, al vijf maanden
zwanger.
Natuurlijk zien we ook serieus zieke patiënten. Soms al jarenlang chronisch ziek voordat ze
komen. Zo zagen we een jongetje van 6 jaar die alle verschijnselen van de Tetralogie van
Fallot had, een aangeboren hartafwijking. Onvoorstelbaar. Maar hoe gaat het dan verder?
De moeder van dit jongetje wilde niet naar de grote stad gaan met hem voor verder
onderzoek. Té ver, té onbekend, té veel kosten. Het aanbod om gratis met de ambulance
mee te rijden, die moest namelijk naar beneden voor onderhoud, werd afgeslagen.
Uiteindelijk zag opa dat het toch wel serieus was en binnenkort gaat hij in één dagje op en
neer voor onderzoek in Moshi. Voor hartoperaties gaan de patiënten hier naar India! Wordt
voor kinderen volledig vergoed. Kan wel een jaar overheen gaan.
Ook best regelmatig oudere dames met hartfalen, forse hypertensie komt ook nogal eens
voor. Er volgt geen nader onderzoek. We hebben wel een scala aan medicatie die je hier niet
zou verwachten. Voor een habbekrats. Weet niet waarom het bij ons zo duur moet zijn. Ze
nemen al wat pillen voor het loket in, droog, zonder water. Dat hebben we niet.
Veel patiënten met malaria. Op zich is hier Bwambo geen malariamuggen, het ligt op 1500m
hier. Maar wel in de lager gelegen dorpen en ook gaan de mensen wel naar beneden, waar
ze dan malaria oplopen. We kunnen hier testen, maar één druppel bloed nodig en een
kwartiertje wachten. Vervolgens krijgen ze tabletten en als het heftig is worden ze
opgenomen en krijgen iv. Veel kinderen met malaria.
Het is natuurlijk allemaal heel gemoedelijk in zo’n klein dorpje. We hebben zo’n 15
zwangeren opgenomen die komen van ver en wachten op de bevalling. Die lopen gewoon
door het dorp met van alles op hun hoofd en hebben het heel gezellig samen.
Vanmorgen kwam er weer een jonge moeder aanlopen die bevallen was langs de kant van
de weg! Ze was nog maar 500m van het ziekenhuis, kon het net niet meer halen.
En tussendoor zijn we even met de dokter de nieuwe paaskuikens voor ons kippenhok gaan
halen. Die kippen hebben een prachtig hok hier. De mensen wonen soms in een minder
mooi huisje. De haan heet Bisschop, voor de ingewijden, weten jullie hoe de kippen heten?
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Verder doen we ons tegoed aan de producten van het land, het is avocadotijd, die regenen
van de bomen, tomaten, uien, spinazie, en natuurlijk ’s-morgens, ’s-middags en ’s-avonds
bananen en regelmatig een kippetje in de pan. Melk van onze eigen koe. Meer heb je echt
niet nodig. De housekeeping zorgt ook hier goed voor ons.
Vaak laat de elektriciteit ons in de steek hier, vooral ’s avonds. Geen nood, we hebben
kaarsen en heel veel lampjes van de Action. En dan gaan we kaarten.
Hakuna Matata. Mgo.

Ons winkeltje
Hier in Bwambo logeer ik in de pastorie naast de kerk. Het is een klein dorpje, 3800 inwoners
en lang niet allemaal katholiek. De twee priesters moeten het hebben van de collectes op
zondag. Dat is hun inkomen. Ondanks een volle kerk, ze komen echt van heinde en ver,
brengt zo’n mis enkel wat muntjes op, en muntshillingen heb je van 2,5 cent,5 cent en 10
cent. En als alles dan zorgvuldig 2x geteld is kom je aan zo’n 8 euro. Hier moeten ze dan de
hele week van eten en leven. Nu is het hier goedkoop, maar dat gaat echt niet lukken.
Bovendien moet ook de kokkin hier van leven, de koeienverzorger, het winkelmeisje en de
klokkenluider. Iedere morgen luidt hij al om 6u de klokken, voor de mis die om 7u begint.
(geen collectes in de doordeweekse missen).
Welnu, een lumineus idee ontstond vorig jaar om een winkeltje te openen op het
dorpspleintje, naast het huis, tegenover de kerk. En aldus geschiedde. Inmiddels is het
winkeltje uitgegroeid tot een florerend caféetje, een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Men verkoopt er van alles: meel, mais, shampoo, koekjes, Obama-pennen (made in China,
de hele schooljeugd schrijft er mee), Obama-kauwgoms, zeep aan het stuk, wordt met mes
stukje afgesneden, soda’s = cola, fanta en lokaal brouwsel. Dan Kilimanjaro- en Safaribier en
iets sterkers in een plastic zakje. Soms komt er een slager en wordt er ook vlees verkocht,
kakelvers. Iedere dag geopend van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
De bevoorrading komt uit het dal en als de ambulance naar beneden gaat brengt hij altijd
een paar kratjes bier mee terug. We hebben gezellige muziek, een paar krukjes om op te
zitten, meestal gewoon buiten, het is altijd mooi weer en ons kent ons natuurlijk in zo’n
dorpje. Het is eigenlijk ook het dichtstbijzijnde winkeltje voor het ziekenhuis, dus de
patiënten komen er ook kopen.
Het pleintje grenst aan de “doorgaande weg”, een zandpad (nergens verharde weg hier).
Voetgangers en bromfietsers komen langs, zelden een auto, die komen dan ook even een

praatje maken en iets drinken. Dus
hoe vaker we er zitten, hoe groter
de omzet!
Als de stroom ’s avonds weer eens
is uitgevallen, en dat is nogal eens
het geval, gaan we allemaal
gezellig bij het winkeltje zitten en
verhalen vertellen. Een draagbare
radio met muziek, verlichting van
de mobieltjes en drank genoeg,
daar zorgen we wel voor.
En de schatkist loopt vanzelf vol,
daar bedanken we God dan ook
netjes iedere dag voor.
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En de Heilige Geest, Amen.

Natuurlijk wordt er ook nog gewerkt. Iedere dag de poli. Tussendoor regelmatig een
bevalling, kleine operaties, regelmatig toch ernstig zieke patiënten met veelal malaria
tropica. Ze komen echt doodziek binnen. Deze week kwamen ze van een ver gelegen dorp
een patiënt brengen met bed en al kwamen ze aangelopen, hele hoge koortspieken.
Reageerde gelukkig goed op de quinine. Een andere pat. brachten ze ’s avonds om 23u.
Buikklachten, moeilijk als je geen onderzoeksmethodes hebt, zelfs geen bloedonderzoek
kunt doen. Net op het moment dat we hem met de ambulance naar beneden wilden
brengen de volgende ochtend, stierf hij.
Een buitengewoon fijn teampje van verpleegkundigen hier. Zogezegd wonen ze allemaal
intern, een huisje van het ziekenhuis. Als de ene avonddienst heeft komt de ander vrijwillig
die vpk gezelschap houden in de avonddienst! Dat is nog eens collegialiteit, he?
Vrijdag ga ik deze fijne plek weer verlaten, na ruim twee weken, en ga ik nog zo’n tien dagen
naar Same om afscheid te nemen van alles en iedereen. O, weet nu al dat ik het heel erg zal
gaan missen, al die kinderen, altijd met zo velen, de lachende gezichtjes met die prachtige
witte tanden, mzungu, mzungu, waar je ook komt. Goodmorning Madam, of het ochtend,
middag of avond is. De hordes kinderen in het tot op de draad versleten schooltenue, met
grote gaten, altijd lopend langs de kant van de weg op hun slippertjes of veel te grote
schoenen. Het schriftje in een meelzakje en een lege jerrycan in de hand.
De kleurrijke vrouwen met de kanga’s en kitenges, een zware last op hun hoofd dragend en
dan nog een kindje op de rug. De mooie gezangen. Niet aan de dag van morgen denken, we
leven vandaag. De zon die altijd schijnt, de prachtige natuur, hier in de bergen de mooie
vergezichten, de bananenbomen. Alle fraters, de gezelligheid, het eten met tien mannen.
Vandaag kwamen de kinderen van de kleuterschool naast ons huis gedag zeggen. Ze hadden
allemaal een ei voor me meegenomen van huis.. En vanavond was er speciaal lekker
gekookt, we hadden een eigen kip geslacht, voor m’n laatste avondmaal hier. En er waren
gasten: de kokkin, de klokkenluider en het winkelmeisje.. En we hebben mijn afscheid ook
uitgebreid
gevierd in ons
winkeltje..
Morgen gaan
we naar
beneden met
de ambulance
om mij weg te
brengen.
Dokter achter
het stuur,
twee
verpleegkundi
gen gaan mee
om eens in
Same Hospital
rond te kijken
en het
winkelmeisje.
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Om natuurlijk een nieuwe voorraad te halen..
Maar zoals gezegd nu ga ik eerst nog naar Same, terug naar m’n huisje op de berg. Zondag is
het PalmPasen, dan is er een lange processie. Vast wel weer stof voor een nieuw verhaaltje.

Familyplanning
Sinds de zestiger jaren doen we in Europa, Amerika Azië deels en Australië aan
familyplanning. Je denkt na over hoeveel kinderen je wilt, je praat erover, afhankelijk van de
behuizing, de financiële positie en als God het dan óók wil, komen de nazaten.
Al vóór de geboorte wordt het wondertje al flink in de watten gelegd. Op de pret-echo
zwemt hij of zij, als je het wilt mag je het geslacht weten, al lekker rond. Het nieuwe
wezentje gaat zelfs een eigen kamertje krijgen met een wiegje, een commode en
babybehang. Met cursussen worden de aanstaande moeders voorbereid op de geboorte.
En als moeders het wil krijgt ze voor de bevalling verdoving en hoeft ze geen pijn te lijden.
Als het dan zover is, ploft hij of zij zachtjes op de wereld. In het bijzijn van de vader wordt de
kleine liefdevol opgevangen. De baby krijgt een naam. Het zal aan niets ontbreken. Het zal
lekker gebadderd worden en rondgereden in een wagentje. De eerste jaren zal het
wegwerppampertjes dragen. Er zal teveel eten worden aangeboden en de baby zal de
zorgvuldig geprakte hapjes deels laten staan.
Hier gaat dat anders. In Afrika geen familyplanning. Er wordt hier niets gepland, niet aan de
dag van morgen gedacht en al helemaal niet aan de toekomst. Het vergaren van water en
eten is het belangrijkste. Men denkt niet: als ik nog meer monden moet voeden en nog meer
water moet halen en schooluniformen kopen, zal de toekomst moeilijker voor me zijn. Dus
een gemiddeld gezin telt zo’n vijf kinderen, zes, zeven, acht of negen zijn geen uitzondering.
De zwangere moeder loopt met water te leuren, of werkt op de shamba, dan ook nog een
kind op de rug. Ze draagt altijd wel een kindje bij haar. Ze kan het niet in een wagentje
leggen of in een box, nooit een moment alleen. Dan komt het kindje ter wereld, in het bijzijn
van twee andere barende vrouwen. Geen vader in de buurt. Die vindt dat het krijgen van
kinderen een vrouwenzaak is. Zij zal afgesnauwd worden als ze au roept omdat ze zonder
verdoving gehecht wordt. De baby zal pas enkele dagen later een naam krijgen en als ze niet

in het ziekenhuis bevalt zal er geen geboortebewijs zijn en de baby eigenlijk niet eens
bestaan. Ieder uur zal het kindje aan de borst hangen, tot zo’n anderhalf jaar. Dan is er nog
een kans van 20% dat de baby de vijf jaar niet haalt, door ondervoeding, ziektes en slechte
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hygiëne. Geen wegwerpluiertjes voor deze baby’s, maar doekjes die met koud water
uitgespoeld worden.
Als de baby de zes jaar haalt mag hij dus naar school. Met tachtig man in de klas. En een
tijdelijke leerkracht als het meezit. Nauwelijks schriften en boeken. Haast onmogelijk om
hier iets op te steken voor het kind. Het zal dagelijks wel vijf kilometer lopen, ook nog eens
met vijf liter water. En dan komt het met dertien jaar van school, en dan…

Ben vandaag met de ambulance naar Moshi geweest. Drie slachtoffers tegelijk weggebracht.
Opgespaard van het weekend. Eén pikipiki ongeval. Veel ribfrakturen en beschadigingen,
één femurfraktuur na val en één met Hb van 3.6mmol, geen bloed voor hem voorradig in
Same. Een matras op de bodem van de ambulance, patiënten erop, familie erbij en gaan.
Minstens 33 drempels op de weg, één patiënt werd onwel, maar we hebben het toch
gehaald. Op de terugweg nieuwe matrassen gekocht bij de MSD, medical supply, voor de
kinderafdeling. Bedankt sponsors!! En een grote doos gratis condooms meegekregen voor
het ziekenhuis om uit te delen. Je moet toch ergens beginnen nietwaar?..

Terrasjesweer
Altijd is het hier terrasjesweer. Er zijn wel jaargetijden maar het is altijd minimaal 25 graden.
En het is altijd om 7u licht en om 19u donker. Geen zomer- en wintertijd hier, we zitten vlak
onder de evenaar. Momenteel is het regentijd, iedere dag wel een flinke plensbui. Iedereen
blij want de waterputten stromen vol, alles wordt groen en de maïs groeit goed zo. Het is
zeer aangenaam om even op zo’n coca-cola stoeltje neer te ploffen en een “sodaatje”te
drinken. En zien wat er allemaal voorbij komt: Een pickup-truck met achterop mannen in
zondagse pakken, islamieten, vrouwen in kleurige kleding, allerlei geloven vreedzaam bij
elkaar opeengepakt. Dan rent er een Masai-man met rood-paarse doeken om en zijn speer
in de hand erlangs, op zijn autobandenslippers. Ondertussen schalt uit de luidsprekers links
andere ritmische muziek als rechts. Overvolle bussen rijden af en aan. Ze worden belaagd
door verkopers met van alles en nog wat. Alles doorspekt met de geuren van de
etenstentjes. De ouderwetse fietsen. Wuivende palmbomen die met de muziek lijken mee te
deinen. De plastic coca-cola tafeltjes en stoeltjes zijn allemaal bezet en schuiven steeds op
en neer. De groene bergen als prachtig decor op de achtergrond. De strakblauwe lucht met
hier en daar een wit wolkje. Ondertussen genietend van mijn coca cola in zo’n lekker
ouderwets glazen flesje. Voor een ouderwetse prijs, een kwartje. En baridi, lekker koud. De
broden van de bakker hangen al de hele dag in de hete zon. De wateremmers worden af- en
aangedragen op het hoofd of met de kar voorgeduwd. Overal kleine shops, twee meter
breed met een toonbank en ze verkopen er van alles. Niet opdringerig als in andere landen,
maar beschaafd. Er wordt hier nooit geschreeuwd. Overigens zie je hier heel weinig oude
mensen. Die zijn er simpelweg niet veel. De gemiddelde leeftijd is maar 46 jaar momenteel,
maar dat had ik al vernoemd volgens mij. Een ander ding, je ziet ook bijna niemand met een
bril. Zouden ze allemaal zulke goede ogen hebben?
Voor de prijs van één liter benzine in Nederland kun je in Tanzania liefst zeven maal op een
terrasje iets drinken!! Of zeven verschillende terrasjes pakken!! Wat zal ik dat missen! En de
zon krijg je er dan gratis bij.. In NL krijg je voor die prijs nog niet één consumptie krijgen. De
Nederlandse prijzen zal ik wel weer heel erg aan moeten wennen. Hier is alles een kwartje,
een groen briefje. Ook een ritje op de brommertaxi, een flesje water, een half uurtje
internetten, een kopje koffie op terras, een tussendoortje in het ziekenhuiscafé. Dus voor de
prijs van één liter benzine kun je met de brommertaxi naar de stad plus op het terras iets
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drinken plus een krant kopen plus wat bananen kopen dan ook nog eens een half uurtje
internetten , nog een ander terrasje pakken en weer met de taxi naar huis..

De heilige week in de Missie.
Even een hoofdstuk over de heilige week. Ten slotte zit ik hier in de Catholic Diocese. Heb
toch veel bewondering voor de Nederlandse missionarissen die het grootste deel van hun
leven hier hebben doorgebracht. Zij werden naar de missie gestuurd, aanvankelijk om de
inboorlingen te bekeren tot het katholieke geloof, om zieltjes te winnen. Vaak Nederland
nog niet uit geweest, gingen ze met de stoomboot naar Afrika. Ieder katholiek gezin had wel
een frater in de missie. Het moederleed om zijn afwezigheid werd ruimschoots vergoed door
de nieuwe wereld waarin de familie terecht kwam: missionarissen met verlof brachten
verhalen over zoonlief in de bush en tafelden mee op zondag, zodat rode wijnvlekken
achterbleven op het damasten tafellaken en het hele huis doortrokken was van sigarenrook.
(herkenbaar voor de ouderen?) Op de eerste foto’s die hij stuurde stond de frater op een
kale vlakte, omringd door bangelijke negermeisjes met gevouwen handjes ”dien ik Heilig
Doopsel toe”, of door “personeel der missie” jongemannen in te korte broeken en te kleine
jasjes. Op latere foto’s op de achtergrond een bouwseltje dat hij in zijn brieven ”missiepost”
noemde. Daarna kwamen de cadeaus. Op de schouw van het ouderlijk huis zwarte
speermannetjes en giraffen op schriele poten.
Allereerst was er de taalbarrière. Dan het hete klimaat wat ze niet gewend waren.
Vervolgens het eten wat ze niet gewend waren, laat staan al die andere gewoontes.
Communicatiemiddelen waren er nauwelijks, alleen de tam-tam. Geen whatsappen en
internetcafés. Geen televisie, geen krant. Geen landkaart. Maar dapper gingen ze door. Te
beginnen met een pastorie, missiepost. Ze gingen kerken en scholen bouwen, er werden
ziekenposten opgericht. Ze probeerden de bevolking op een hoger niveau te brengen. En dat
zal echt niet van een leien dakje gegaan zijn. Er werd onderwijs gegeven, lager onderwijs,
maar ook vakgericht beroepsonderwijs. En ze droegen hun kennis over aan de inlanders die
inderdaad zo wat wereldwijzer werden en ook die gingen kennis overdragen.
Eens in de vijf of zes jaar mochten ze met verlof. De weken daarna was hij dan een reizende
attractie, overal “n drupke” drinkend en sigaren rokend. En als ze oud en versleten waren
kwamen ze voorgoed terug in het klooster. Wegkwijnend in een klein kamertje, met als
souvenir een olifantje of speermannetjes van ebbenhout. Weinig bezoek want hij was de
oom in de missie..en binnen handbereik een oom als alle anderen.
Eigenlijk is het hier nu niet veel anders. Dankbaar wordt er gebruik gemaakt van de
faciliteiten die destijds zijn opgebouwd. De missieposten bestaan nog steeds. Er zitten nu
zwarte fraters in. En die zijn helemaal niet oud. Het katholicisme floreert hier nog hevig. De

kerken zitten vol, er zijn zondagsscholen en de katholieke kinderen hebben inderdaad
een hoger niveau. De moeders naaien mooie pakjes voor als de kinders op mogen treden in
de kerk. Een groot koor bestaat uit zo’n 50-60 leden en iedere zondag maken ze er een hele
voorstelling van.
De fraters van onze Diocese zitten verspreid in die oude missieposten. In de kleine dorpjes in
de bergen. En ze doen erg hun best om het de bevolking zo comfortabel mogelijk te maken.
Maar dat valt niet mee. Bovendien is het geld op. En als je dan een waterput moet slaan is
het niet mogelijk. Zo sukkelt de bevolking nog steeds door. Zondag was het Palmzondag. Het
leuke van de tropen is dat hier nog eens echte palmtakken worden uitgedeeld. De
palmtakken werden gewijd en met z’n allen gingen we in processie naar de kerk, in de
zondagse jurken. De kinderen, in prachtige jurken en lakschoenen, konden er prachtig de
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palmtakken vlechten.
Vandaag gingen we alvast witte donderdag vieren omdat ze dan allemaal bezig zijn. De kerk
zat bomvol. Van heinde en ver waren ze uit hun parochies gekomen. Eerst een mis in de
Cathedral, voorgegaan door ónze bisschop, míjn tafelheer, met mijter, net een donkere
sinterklaas. Ruim twee uur lang ceremonies en een lange enerverende preek van de
bisschop. Vervolgens kwamen ze hier allemaal lunchen. Schots en scheef werden de
Landrovers en Suzuki’s geparkeerd. Verschil moet er zijn, ook hier. Ze kregen allemaal “n
drupke”, wat hier “kidogo, kidogo” heet en de housekeeping had goed uitgepakt voor dit
jaarlijks festijn. Daarna vertrokken ze weer naar alle “corners of the Diocese”. Toch wat
onwennig zo’n feestje met vijftig zwarte mannen.
Op Goede Vrijdag is er nog een echte Kruistocht. Buiten, bergopwaarts.
Heb ook een Nederlandse frater bezocht, frater Bosman. Ofschoon zijn lichaam hem in de
steek laat, was hij nog helder van geest en blij weer eens Nederlands te kunnen praten. Op
zijn zesentwintigste was hij hier gekomen, met het vliegtuig. En nu is hij hier al bijna
vijftig jaar. Hij heeft drie kerken gebouwd, als eerste dat markante kerkje in Bwambo. Hij
rijdt nog steeds rond in zijn auto naar de parochianen. Eens in de vijf/zes jaar mogen ze naar
huis. Maar sinds het ouderlijk huis in Groessen verkocht is hoeft hij niet meer zo nodig. Hij
wil niet dat de familie moeite met hem heeft, in huis moet nemen, rond moet rijden enz. Hij
wil geen reizende attractie zijn. Voor hem geen “drupkes” en ook niet terug in het klooster.
Hij is liever hier dan daar. En zijn ebbenhouten speermannetjes staan gewoon op de kast in
zijn eigen missiepost..

De Missie-zuster.
Tsja, je voelt hem al een beetje. Volgende week kom ik graag bij iedereen “n drupke”
drinken. Rijden jullie me dan ook rond? De speermannekes zijn al ingepakt.
Maar eerst wachten we nog de zegen van Paus Benedict af. Aanstaande zondag, eerste
Paasdag zal hij de zegen, Urbi et Orbi, uitspreken voor de hele wereld. Er zijn hier al veel
grapjes over gemaakt. Hij zal verschijnen met een rood petje en let vooral op zijn rode
schoenen deze keer. En hopelijk gaat hij Nederland weer bedanken voor die mooie bloemen.
Die eigenlijk uit Tanzania komen… Zalig Pasen…

Tutaonana
Het afscheid nemen is begonnen. In Bwambo is het al gedaan. De fraters zijn in het zonnetje
gezet. De kinderen zijn getrakteerd op speelgoed en bananen. De verpleging op een borrel in
ons winkelcafeetje.
Nu in Same de hele week afscheid nemen. Gisteren een afscheidsetentje bij nieuwe
kennissen hier in de buurt. Kreeg zelfs een mooie kanga. Vandaag de laatste dag in het
ziekenhuis gewerkt. Afscheid genomen van alle artsen en verpleegkundigen. Het is of je ze al
jaren kent. Veel foto’s genomen van alles en iedereen. Veel kadootjes uitgedeeld. Mijn
uniformen en alle attributen weggegeven. Alles was al van tevoren beloofd, tot m’n tas,
schoenen, enz. Ze kunnen alles gebruiken. De hoofdprijs was mijn tweede telefoon, met
internetaccess, die ging naar de housekeeping, als dank voor de geweldige cooking. Gisteren
de nieuwe matrassen geïnstalleerd op de kinderafdeling. Het is echt een geweldige
verbetering. Ze waren er heel blij mee en vpk wilde ze zelfs mee naar huis nemen.

Om de cirkel rond te maken vandaag op de Maternity ward. Zitten nu tijdelijk in andere
ward. Nog krapper en achter een gordijntje is de verlosplaats. Continue zijn de drie tafels
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bezet met barende vrouwen. En geen gordijntjes. Durf er geen foto van te maken voor jullie.
Toevallig was er net een eigen vpk van deze ward, zr Anna, bevallen van een zoontje. Lef
he?. En gisteren ook een vpk van een tweeling. Zij profiteerden van hun secundaire
arbeidsvoorwaarden en kregen een heel bed voor zichzelf, plus hun baby’s dan natuurlijk.
Hoefden niet te delen met andere kraamvrouwen. Er is altijd dynamiek. Je steekt je hoofd
door het gordijntje en kunt altijd wel een kindje vangen.
Plots werden we opgeschrikt door veel kabaal. Wat bleek, er was een explosie geweest bij
het benzinestation. Ze wilden de tank schoonmaken en gebruikten een aansteker. Een
vrouw vloog naar zeggen 5 km de lucht in en landde 15 min later weer op aarde. Dood. De
andere 5 werden naar het ziekenhuis gebracht. Het was verschrikkelijk en een grote ravage.
Ze waren er allemaal even erg aan toe. Vreselijke brandwonden. Voor slechts één patiënt
folie. Dan moet er zo’n vies laken over de wonden. Veel bloed. Getracht te stabiliseren en zo
snel mogelijk naar Moshi te vervoeren. Dat hebben ze gehaald. Hopen maar het beste.
Dan het afscheid van de schoolnurses. Daar heb ik veel mee gewerkt. Hopelijk heb ik ze iets
kunnen leren. Het kwam goed uit, zij hadden vandaag diploma-uitreiking. Kon dus mooi
meeliften met hun feestje. Het ging gepaard met veel zang en dans en ze namen mooi de
leraren op de hak. Zij vertrekken hier nu ook, naar andere ziekenhuizen, afhankelijk van de
overheid waar ze gestationeerd worden. Wie weet en ik hoop: Tutaonana, wij zien elkaar
weer!
En vanavond allemaal FC Den Bosch aanmoedigen, ze spelen tegen Eindhoven! Ik doe het op
afstand. Volgende week zit ik weer op de tribune.

Asante Sana
..en dan is het voorbij.. drie maanden in Tanzania..
Pasen nog uitgebreid gevierd. In de kerk. Een vier uur durende nachtmis met vuren,
heel veel kaarsjes en mooie woorden Swahili. Er werden zeker dertig volwassenen gedoopt,
bekeerd en wel twintig stellen getrouwd, in prachtige kleding. Door onze bisschop. Gaat
lekker in één moeite door, he? Tot 2.00u ’s nachts. En de volgende ochtend om 9.00u gingen
we weer vrolijk verder met Pasen vieren. Naar eieren hebben we niet gezocht, de chocolade-
eieren waren helemaal weggesmolten dit jaar. Het is nog steeds 40grC.
Een extra lekker laatste avondmaal. De nodige kidogootjes. Mijn Holland-Housie ontruimd.
Alles weggegeven. Een laatste kopje kahawa. Tegelijk met de bisschop naar de luchthaven,
140 km verderop. Hij gaat naar India om nieuwe zusters te werven. Iemand in Nederland
soms interesse? In deze tijden van crisis en werkeloosheid.
Mzungu, mzungu, mzungu, zwaaien, lachende gezichtjes, wat zal ik het missen..:
-De zon die altijd schijnt,
-De dappere vrouwen in de prachtige, kleurige jurken, een zware last op het hoofd dragend,
takkenbossen voor houtvuren, water, van alles en nog wat, en de kinderen op de rug.
-De kinderen altijd en overal,
-De vele, vele pikipiki-ritjes,
-Al die sodaatjes op de coca-cola stoeltjes terrasjes,
-Het lange handen schudden bij begroetingen, rustig vijf minuten,
-Het overnemen van je tas zodra je ergens komt,
-De chipsy-mee-ay,
-Het prachtige landschap, de groene bergen, de bananenbomen, de palmbomen,
-De lage prijzen, zal met moeite die dure euro’s uitgeven nu.
-De Kili’s, if you don’t klimb it just drink it,
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-De gezellige bongo muziek,
-Dat altijd gebeld worden en dan ophangen. Heb je pas na een paar minuten in de gaten.
-De geur van de open houtvuurtjes,
-Het eten met tien mannen, het steeds maar doorgeven van de schalen.
-Eindelijk gewend aan het verkeer dat links rijdt,
-Mijn Holland-housie, op de berg.
Asante Sana, veel dank, people of Tanzania for the stay in your beautifull country,
Asante Sana, to all fathers for your hospitality, the humor, the visits everywhere,
Asante Sana, the housekeeping for the nice food,
Asante Sana, the doctors and nurses in S.D.H. en B.H.C. voor alle ervaringen die ik met hen
heb mogen delen,
Asante Sana, TSZ, dat mij in staat stelde deze mooie reis te mogen maken,
Asante Sana, de Tanzania-werkgroep TweeSteden over de Grenzen voor jullie support
tijdens het verblijf. Hierbij wil ik iedereen uitnodigen op het BENEFIETCONCERT voor het
waterproject in Same op dinsdag 19 juni van 16.00u tot 19.00u in de Heuvelse kerk in
Tilburg. Komt allen!
Asante Sana, alle kinderen van groep zeven en acht van de vijf basisscholen in Tilburg die
zoveel geld opgehaald hebben voor het waterproject in Same door 6 km te lopen met 6 liter
water op de rug!!
Asante Sana, de sponsoren voor de nieuwe matrassen op de kinderafdeling,
Asante Sana, alle lezers voor jullie positieve reakties op het webblog, heeft mij gestimuleerd
om de verhaaltjes te schrijven. Viel vaak niet mee in de oververhitte internetcaféetjes, op de
zeer trage computers. Vaak stroomuitval of geen bereik. Of er schopt per ongeluk iemand
tegen de wankele tafelpoot en je kunt weer opnieuw beginnen. Thuis lijkt het allemaal zo
eenvoudig. Maar in den vreemde duurt het drie maal zo lang.
Asante Sana, alle Whatsappers voor jullie gezellige messages.
Asante Sana KLM voor de upgrading naar business-class. Een groter contrast is niet
denkbaar! En dan vliegt de blauwe vogel weg boven donker Tanzania.. Morgen staat de zon
weer te branden aan de hemel. Dan zal ik er niet meer zijn, maar ik hoop, als God en Allah
het ook willen, nog eens terug te komen!
Asante Sana, Tutaonana, Margootie.
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Maji, power en de plasticberg
Maji, het klinkt magisch en dat is het hier ook. Water, de eerste levensbehoefte. Vaak
afwezig hier of het moet van heel ver komen. In het ziekenhuis vaak 's morgens al geen

water. En je weet nooit wanneer er weer water
uit de kraan komt. Soms een uur, soms een dag,
het is een vraagteken. Meestal is er wel een
emmer water op voorraad om je handen te
wassen en altijd een plastic fles met een gaatje
in de dop met sterk verdunde zeep. Voor het eten
altijd handen wassen en in restaurants komen ze
met een ketel heet water langs. In de meeste
dorpen hier in de regio is één dorpspomp, zo'n
100m diep gegraven, waar de bevolking water

haalt. Altijd staan ze in een lange rij. Voor 0,25E kun je 20ltr thuis laten bezorgen. Vrouwen
dragen de volle emmers op hun hoofd. Kinderen duwen karren met 8x20=160ltr water voort.
Nu is de droge tijd, het heeft sinds december niet meer geregend en ook de dorpspomp valt
nu regelmatig droog. Sommigen hebben regenwateropvang, maar je begrijpt het al, ook dat
raakt op. De maisoogst is helemaal verpieterd nu, kurkdroog.
Van de verpleegkundigen heeft hier niemand thuis een waterkraan. Douchen is dus een bakje
koud water over je heen gooien. Of een plastic flesje met zeepwater, dan heb je ook een
douche. Geniet er maar extra van in Nl. Zelf heb ik het erg luxe hier. Een echte douche, met
koud én warm water! Ja, die fathers hebben het goed voor elkaar. Nu ook regelmatig zonder.
Dan de power, de elektriciteit. Wij hebben een scala van energiemaatschappijen, een grote
concurrentiestrijd. Híer valt niets te kiezen, hij doet het wel of hij doet het niet. Evenals bij het
water, je weet nooit voor hoe lang. In het ziekenhuis zouden ze een generator moeten
hebben, maar die is volgens mij ook kapot. Als tijdens een operatie de stroom weer eens
uitvalt is er gewoon geen licht meer en apparatuur werkt niet meer. Je zal maar patiënt zijn.
En na 19u is het echt pikdonker, er is geen straatverlichting. Wel heel veel sterren. Jammer
dat ze geen windmolens hebben. Er is namelijk altijd wind in deze regio, afkomstig van de
Pare Mountains.
En dan is er nog het afvalprobleem. Vooral het plastic.
Heel Afrika ligt bezaaid met stukjes plastic. Als er
markt is geweest waait de wind de plasticresten
landinwaarts. Aan struiken blijft het hangen. De
Masai koeien en geiten eten het op en gaan er kapot
aan. Kleine deeltjes komen in het grondwater en
uiteindelijk in de wereldzeëen. Momenteel drijft er een
plakaat ter grootte van Frankrijk aan plastic rond. Het
geven van plastic zakjes in winkels is verboden hier,
maar het gebeurd gewoon toch. Op mijn vraag: waar laat ik het afval werd doodleuk
geantwoord: dat gooi je de berg af, met plastic zak en al! Op het ziekenhuisterrein wordt
alles verbrand in de buitenschoorsteen, plastic handschoenen, plastic flessen enz. In principe
verzamelen ze de plastic flessen in voor recycling en krijgen daar geld voor.

Dit zijn toch wel de drie grootste problemen in deze bananenrepubliek. En op korte termijn
zijn er geen oplossingen te verwachten. De Tanzanianen maken zich er niet druk over. De dag
van morgen is wel erg ver vooruit om over na te denken. Margot
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KARLIJN HOVERS

Functie: verpleegkundige SEH
In Tanzania van: september 2012 tot december 2012
Project: nieuwe matrassen

Voorbereidingen
Nog 5½ maand totdat ik vertrek naar Same, Tanzania om daar 3 maanden in het Same
District Hospital en omgeving te gaan werken, meelopen, meehelpen (waarschijnlijk half
sept tm half december). Het is nog erg ongeloofwaardig voor me omdat ik nog weinig weet.
Ik weet dat ik mag gaan en daar houd het eigenlijk wel een beetje op. Binnenkort krijg ik een
introductiegesprek op het werk vanuit de werkgroep om meer te horen over de reis. Wat ik
zoal moet gaan doen, ticket, entingen, lessen Swahili. Wel heb ik me al opgegeven om in juli
een tropencursus te gaan volgen. Verder wil ik in Juli ook de Nijmeegse 4daagse gesponsord
gaan lopen om geld in te zamelen voor Same/Bwambo. Ik wil daar gaan kijken wat ik voor de
mensen/instellingen daar kan betekenen. En dan daar iets voor hun gaan kopen. Dus alle
(financiële) hulp tzt is welkom! Via deze site ga ik jullie op de hoogte houden over alle
vorderingen qua voorbereiding en later alle verhalen van mijn reis.

Nijmeegse 4 daagse
Hallo lieve vrienden, familie en alle andere die mij volgen via deze site
Van 17 t/m 20 juli doe ik mee aan de vierdaagse in Nijmegen. Dit is heel erg leuk om te doen
en ik verheug me er nu al heel erg op. Daarom ben ik ook al flink in training :). Maar ik loop



353

niet alleen voor mezelf. Ik loop ook om zoveel
mogelijk geld bij elkaar te verzamelen voor .... Same
District Hospital en Bwambo. Daarom doe ik mee aan
de officiële vierdaagse sponsorloop. Met alle lopers
samen willen we een recordbedrag ophalen voor
zoveel mogelijk goede doelen. En onze 100% garantie
betekent dat alle donaties en sponsoring voor 100%
naar het goede doel gaan, dus géén strijkstok! Wil je
mij helpen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
lopen voor mijn goede doel door mij te sponsoren?
Ga naar www.devierdaagsesponsorloop.nl en word
meteen mijn sponsor.

Nog 5 nachtjes slapen
Nog maar 5 nachtjes slapen tot aan de Nijmeegse 4 daagse. Ik heb er natuurlijk erg veel zin
in!! En wil ook alvast iedereen bedanken die mij heeft gesponsord! (of dit nog gaat doen)
zoals ik al eerder heb geschreven wil ik voor het bedrag wat ik ophaal nieuwe matrassen
kopen voor de ziekenhuizen in Bwambo en Same. Tot nu toe kan ik 10 matrassen kopen,
maar hopelijk gaan dit er nog meer worden!
Ondertussen is mijn vliegticket geboekt en vertrek ik op donderdag 13 september naar
Tanzania, en ben ik 10 december weer terug in Nederland. Dus nog maar 9 weken!
Ook het visum in aangevraagd, heb ik de meeste vaccinaties gehad en ben ik volop bezig met
de Swahili lessen. Morgen ga ik naar Amsterdam toe voor de tropencursus. Ik ben erg
benieuwd wat ik hier allemaal zal gaan leren!
Verder ben ik dus nog steeds op zoek naar sponsors en dat kan deze maand nog via
www.devierdaagsesponsorloop.nl en dan rechts in beeld: “ik wil doneren” en zoek mij dan
op via achternaam (Hovers) of woonplaats (Tilburg). Verder kan het ook rechtstreeks op een
aangemaakte rekening: 518222438 tnv KMG Hovers onder vermelding van Tanzania en/of
Same District Hospital. Alle (kleine) bedragen zijn welkom en zal ik daar zo goed mogelijk
besteden. Ik hoop dat ik tijdens de 4 daagse jullie ook een beetje op de hoogte kan houden,
mocht ik internet hebben en anders zal ik in het weekend na de 4daagse een korte update
toevoegen. Iedereen bedankt alvast voor jullie steun!
Je kunt mij volgens tijdens het lopen op één van de onderstaande nummers:
registratienummer: 420696 en loopnummer: 40-W-159

Vierdaagse
Afgelopen week de Nijmeegse vierdaagse wederom uitgelopen! En het was weer gezellig!
Met name samen met Marije gelopen, maar natuurlijk ook samen met John, Lies, Maaike en
Marieke. En ook dit heeft me weer sponsorgeld opgeleverd! Bij Ome Jan en Tante An bleef
een neefje van Tante Ted slapen en die hebben hun logeergeld aan mij geschonken. En op
de wedren ook nog sponsors gevonden. Van de week al het geld gaan storten en dan zal ik
een tussenstand bekend gaan maken. Ben zelf ook erg benieuwd!!
Tropencursus was ook erg leerzaam. Niet zo zeer over ziektebeelden maar wel over wat is nu
een ontwikkelingsland en wat te doen met verschil in normen en waarden. Wat kun je
verwachten in deze landen. En zijn ze gegroeid of gaan ze nog groeien de komende jaren.
Zal nog wat 4daagse foto's toevoegen en dan volgt aankomende week de tussenstand.
Vrienden, familie, collega's en 4daagse lopers/supporters BEDANKT!
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Tussenstand
Het geld van de 4daagse sponsorloop moet ik officieel nog binnenkrijgen, maar is wel
meegeteld. Het spaarpotje @ work, wat ik bij de 4daagse heb gehad en wat er rechtstreeks
is overgemaakt, is tot nu toe € 825,-! Dank jullie wel. Voordat ik ga, zal ik het eindbedrag nog
laten weten. maar ik ben hier echt al superblij mee en ik kan er de ziekenhuizen in Same en
Bwambo (en patiënten natuurlijk) vast ook erg blij mee maken!

Bijna!!
Nog 2 nachtjes slapen tot m’n reis naar Tanzania! Over 36 uurtjes ga ik vliegen. Toch wel erg
spannend! Kriebeltjes in m’n buik! maar heb er wel onwijs veel zin in! Ben erg benieuwd hoe
snel ik m’n draai daar zal vinden. Maar ik heb leuke vooruitzichten en ga nog 2½ week op
vakantie met Margo en Theo....
Mijn adres in Same: Diocese of Same, P.O. Box 8, Same, Tanzania
Zodra ik een mobiel nummer heb daar zal ik die hier op de site zetten. Verder heb ik in totaal
ruim 1000 euro opgehaald en zal er een mooie bestemming voor zoeken/vinden in
Same/Bwambo!!

Groetjes vanuit Same
Een kort verslagje vanuit Same! Gisteren om 23.00 uur aangekomen bij de diocese en na een
beetje opgeruimd te hebben lekker gaan slapen, vanmorgen wakker geworden en dan zie je
pas in wat voor mooie omgeving je verblijft! En wat een lieve mensen bij de diocese! Een erg
warm welkom! Met Norbert een rondje ziekenhuis gedaan en voorgesteld aan wat mensen.
Een simkaart gehaald in het dorp, maar het mobiele internet werkt nog niet dus daar
hebben we nog niet zoveel aan, maar mocht het gaan werken, m’n nr ook voor whatsapp is:
00255789580688. Facebook werkt ff niet vanuit hier omdat die blijkbaar blokkeert vanaf
deze locatie!? Ik hou jullie op de hoogte!

Jambo!
En dan nu een wat uitgebreider verslag. Donderdagavond rond half acht geland op
Kilimanjaro Airport. Echt grappig je mag hier gewoon over het vliegveld lopen naar binnen
toe. Nadat ik de douane heb gepasseerd 2 loopbanden met koffers, Tsja en op welke van de
twee liggen die van mij? Ook dit is goed gekomen dus 15 minuten later stond ik buiten. Waar
een welkomst comité met wel 40 Tanzanianen met bordjes staan, groepsreizen, personen,
taxi’s ….. whatever you need! Maar geen bordje “KARLIJN HOVERS” nog een stukje verder
kijken, en ondertussen door iedereen aangesproken, met welke organisatie? Wat is je
naam? Sorry, maar ik wordt opgehaald door een bekende. Dus Norbert maar even bellen,
gelukkig had ik zijn nummer gekregen, want wat anders. Norbert was onderweg! Gelukkig,

dus nog even een kwartiertje wachten en
vervolgens kon de rit naar Same beginnen!
Jammer genoeg was het donker dus kun je
niet optimaal van het uitzicht genieten. Wel
een mooie sterrenhemel en veel kleine
dorpjes en losse huisjes. De rit zelf viel wel
mee ten opzichte van wat ik allemaal had
gehoord. Iedereen had braaf (groot) licht
aan. En er werd niet zo hard gereden. Wel
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erg onhandige drempels onderweg! Die zou ik over het hoofd hebben gezien, niet verlicht,
niet geverfd, liggen gewoon, ineens op de weg! In Moshi nog even langs de bank gegaan
want op het vliegveld kon ik niet pinnen. Dan denk je zal wat extra’s pinnen, dan kan ik even
vooruit. Kan in maximaal 50 euro opnemen! Dus 2x 50 euro opgenomen en dan gaan we
volgend weekend maar terug, met de bus. Rond 23uur
aangekomen bij de diocese.
Vandaag was het feest want Bisschop Kimarilo had zijn 25-
jarig jubileum, waardoor er nog diverse gasten op de
diocese waren. Belangrijkste spulletjes een plekje gegeven
op m’n kamertje en lekker gaan slapen. (ben wel blij dat ik
oordopjes heb meegenomen!)
De volgende ochtend gaan ontbijten om vervolgens met
Norbert naar het ziekenhuis te gaan. Daar kennis gemaakt
met 2 Nederlandse co-assistenten Esther en Marieke, Dr
Keesy en sister Azania mijn “buddy” in het ziekenhuis. Een
rondje over het terrein gelopen om de diverse wards te
bekijken en maandag om 7.45uur beginnen bij het
ochtend rapport.
Daarna even naar Same gegaan. Telefoonkaartje gehaald
wat belangrijke punten doorgekregen en terug naar de diocese. Ik blij met m’n
telefoonkaartje, internet mb’s gekocht, werkt het niet…
Kamer verder ingericht, en na de lunch wilde in teruglopen naar Same, maar kreeg een lift
van een van de fathers uit de diocese. Na wat wikken en wegen zou ik een sms-je krijgen met
de instellingen voor internet, Nou dat sms-je moet nog komen, maar las in een van de
andere berichtjes dat ik zelf een sms-je moest sturen voor de instellingen dus gedaan, en
nu…..wat een luxe…… mobiel internet….. toch fijn dat je zo contact kunt houden met
Nederland! Gezellig terug gewandeld naar de diocese, en onderweg wordt je steeds
aangesproken met: mzungu!! En dan wordt er uit volle borst gezwaaid! Heerlijk toch!
Nog een drankje gedaan voor het tentje bij het ziekenhuis en terug naar het Holland house.
Boekje lezen en lekker relaxen, nu het nog kan. Zijn wel lange dagen nu ik nog niet hoef te
werken ofzo.
Rond 20uur naar de eetzaal gegaan en daar werd me gelijk een biertje aangeboden, nou doe
dan toch maar….. als welkomstdrankje in de diocese of Same! Vervolgens na het bidden
samen met de bisschop en fathers dineren. Zat zomaar bij alle 3 de maaltijden dingen die ik
lustte, en s-avonds zelfs vlees! De laatste gasten van het feest van gisteren vertrekken de
volgende ochtend dus er komen nog een paar sisters langs om afscheid te nemen. Er worden
in het Swahili allerlei bedankjes uitgesproken Asante Sana….. Nog een drankje en dan gaan
iedereen rustig aan z’n bedje opzoeken.
Zaterdag 15 september, wat gaan we vandaag doen, net ontbeten met Father Deo, en dit
verhaaltje typen om vanmiddag maar weer even naar het dorp te gaan wandelen denk ik.
Na de lunch naar het dorp gewandeld en wat gedronken. Je wordt echt overal
aangesproken, ik liep binnendoor terug naar de diocese en daar kwamen wat kinderen
achter me aan. Ze vroegen om geld maar ja dat gaat regelrecht naar de ouders, maar ik had
wel bellenblaas en ballonnen bij, dus daar kon ik de kinderen wel blij mee maken.
bergopwaarts nog even gepauzeerd en vervolgens verder gelopen, lekker een boekje
gelezen op de veranda, en toen kwam een van de sisters me wat zelfgemaakte koekjes
brengen  wat een luxe toch!? Op tijd naar de eetzaal gegaan om te kletsen met de fathers
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en vervolgens gezamenlijk met bisschop en de fathers gegeten en nog even gekletst.
Leuk om te horen dat ze steeds nog even terug kijken naar de zusters van het 2 steden
ziekenhuis die de afgelopen tijd op visite zijn geweest, iedereen uit de werkgroep krijgt de
hartelijke groetjes van de bisschop en fathers uit de diocese! Afgesproken met father
Kilasara dat ik zondag mee gaan naar een kerkdienst ivm een communie.
Dus zondag 16 september om 7uur aan het ontbijt om vervolgens rond half acht aan de
rijden, eerst gewoon weg, maar dit ging al snel over in hobbelige zandpaden. Maar rond
9uur zijn we dan aangekomen op de plaats van bestemming. Iedereen wil de bisschop een
hand geven! En na even twijfelen komen de kinderen ook mij de hand schudden en wensen
me een goede morgen toe! Ook hier mochten we weer aanschuiven aan de ontbijttafel, dus
nog een beetje gegeten, kopje thee om vervolgens naar buiten te gaan waar iedereen netjes
in een rij gaat staan om gezamenlijk zingend de kerk in te gaan! En nee het is niet een
kerkdienst zoals bij ons, veel interactie, met name met de kinderen (die hun communie
deden) en gezellige liederen waar je ritmisch op mee kunt bewegen! Na de kerkdienst ben ik

als Mzungu nog steeds erg interessant en wil de lokale bevolking graag met mij op de foto!
Natuurlijk doen we dat! Maar dan wil ik zelf ook zo’n foto hebben!
Rond half 5 terug bij de diocese zodat ik de avond rustig door kan komen om morgen m’n
eerste werkdag te hebben! Ben benieuwd hoe dat zal gaan bevallen!
Vanmorgen introductie gehad in het ziekenhuis. En vervolgens een rondleiding van zuster
Cecilia en daarna gaan werken bij de OPD nou ja werken, wachten tot er een patiënt komt
met een opdracht van de dokter en dan voeren meestal de leerling verpleegkundige deze
(poliklinische) handeling uit onder supervisie van de verpleegkundige. wondverzorging, iv
medicatie hechtingen verwijderen en dergelijke. Maar een leuke eerste werkdag. morgen
werk ik gelijk een avonddienst, zodat ik weer met dezelfde verpleegkundige mee kan lopen.
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Ze legt goed uit en is erg geïnteresseerd! Samen een drankje gedaan op het terras voor het
ziekenhuis. Toen ik later terug kwam, kwam ik ook zuster Shoo tegen. voor de leden van de
werkgroep: ze mag inderdaad starten met de opleiding dus ze kan helaas niet naar
Nederland komen. Ook Mgimba gezien! iedereen krijgt de groetjes van deze zusters :) het
gaat goed met de opleiding en heeft nu een maandje vakantie. Zo dat was het wel weer
even. Gelukkig dankzij whatsapp genoeg contact met Nederland zodat ik jullie (nog) niet
hoef te missen!!

hakuna matata
Toch wat verkeerde woordjes in m’n vorige verslag las ik, sorry daarvoor! Begin het
Nederlands al te verleren ;)
Wat heb ik geboft de eerste 2 dagen met Cecylia! Ze heeft me netjes op sleeptouw
genomen. Heb dag 2 een avonddienst met haar gewerkt. De wachtkamer bij de OPD wordt
dan wat leger dus nog minder te doen. Dus zijn we bij dokter Mmari mee gaan kijken bij het
afnemen van de anamneses. Fijn, ik kon tussendoor wat dingen vragen over de anamnese en
ze legde goed uit! Leuk om zo te zien. Soms net huisartsenwerk. Aai over de bol,
paracetamol en weer naar huis. Asante Daktari. Maar er wordt ook wel nagedacht over
diagnoses. Hiv is nog steeds een probleem in Tanzania. Maar de medicijnen hiervoor zijn wel
gratis. Malaria wordt langzaam aan minder. De overheid geeft gratis klamboes aan de
inwoners. Op de OPD kwam een patiënt met slikklachten, Lab laten prikken, geen
bijzonderheden. Toen bleek dat hij ook buikpijn had. Dus lichamelijk onderzoek; ik werd er
gelijk bijgehaald. Zwelling in de onderbuik zichtbaar. Ik vroeg waar de dokter aan dacht,
retentieblaas? Tumor? Kan allebei! Maar hoe kom je daar achter, zonder echoapparaat! Pff
wat kan zo’n ding toch handig zijn. Want blind katheteriseren en hopen dat er iets uit komt,
nope dat wordt niet gedaan. Dus met pijnstilling naar huis en verder onderzoek in een
privékliniek of in Moshi. Jammer dat je zonder een klein simpel onderzoek niet verder kunt
en naar een ander ziekenhuis moet. Ook al zitten er nog zoveel patiënten te wachten, Pole
Pole, iedereen komt aan de beurt en wordt (als 1e) gezien door de dokter. Triëren, nee dat is
hier niet nodig (wel uitgelegd) het is op spoed, of kan wachten, dus weinig spoed. Dus de
dokters doen het werk, en de zusters wachten…. Wachten…. En dat ben ik natuurlijk niet
gewend op de SEH in Nederland! Kinderen tot de 5 jaar worden gratis gezien en zo nodig
opgenomen in het ziekenhuis. Alleen de medicatie moet betaald worden. Daarna moet je
10000 shilling (5 euro) aanbetalen excl. medicatie bij
opname.
De volgende dag was er niet zoveel te doen op de OPD.
De leerling zusters hadden praktijkexamens. En willen
van alles weten maar kunnen niet allemaal even goed
Engels. Uit betrouwbare bron vernomen dat het ook
leuk was om op het laboratorium mee te kijken dus me
daar een uurtje of 3 bezig gehouden. Uitleg gekregen
over de mogelijke testen (HIV malaria, nierfuncties,
leverfuncties, HB, glucose, urine, sputum) Ze hadden
een oud bloedsuikerapparaatje uit Nederland liggen
maar dat deed het niet meer (was waarschijnlijk een
keertje nat geworden!?) Maar de laborant had een
goede bui en liet me wat microscopische ontledingen
zien. Eitjes van een of andere parasiet, die je kunt
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krijgen als je ongewassen fruit eet (gelukkig eet ik alleen fruit bij de diocese) en hoe je
malaria in bloed (en rode bloedcel) kunt herkennen. Erg leuk om eens te zien. En toch ook
wel leuk om te zien dat wat ze hier kunnen qua medisch onderzoek, heel basic, maar toch
werkt het. Een malaria sneltest, lijkt net een zwangerschapstest. Afhankelijk van waar het
streepje zich bevind, is de test positief of negatief.

Na het werken met Mgimba wat gaan drinken in
het dorp. Voor degene die haar niet kennen, 2½
jaar geleden is zij voor het exchange programma
van 2 steden over de grenzen naar Nederland
gekomen, en ze heeft nu nog 2½ week vakantie
en verblijft nu in Same, daarna moet ze terug
naar school. Gekletst over haar, over mij, over de
werkgroep. Via de pinautomaat (jaja in Same!!)
naar de kerk gelopen om wat af te geven en
binnendoor terug, goh Same is toch veel groter
dan ik in eerste instantie dacht…..
Om m’n belofte na te komen aan een tandarts

die ook vrijwilligerswerk doet in Same en op de Diocese verblijft, langs de tandarts van het
ziekenhuis gegaan, (en ook maar gelijk even meegekeken) zodat ze later deze dag kennis
konden maken met elkaar en konden zien wat ze voor elkaar konden betekenen. Hij kan
vullingen plaatsen, tanden trekken, en indien aanwezigheid van materiaal
wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Maar iedereen komt pas héél laat naar de tandarts hier,
dus te laat voor een vulling en dus wordt het vaak verdoven en trekken. Bij de eerste
patiënten viel het nog wel mee, maar bij de 3e patiënt brak de kies af en moest het andere
deel met heel wat gedoe worden verwijdert. Patiënt 4 liet 2 kiezen trekken en was nog bang
voor de tandarts ook!! Germ, net ikke… maar gelukkig was de tandarts aardig, en nam de
tijd! En nog wat extra verdoving tussen 2 kiezen door. Pfff ik ga in Nederland niet graag naar
de tandarts maar wat ben ik blij dat ik in Nederland woon! Heb al m’n kiezen nog, maar
gebeurt toch best onhandig dat trekken! Maar ja een paar minuten na inwerking verdoving
sta je weer buiten, met een recept paracetamol en antibiotica.
Vrijdagavond het weekend ingeluid in Same. Jannus, een jongen uit Duitsland heeft zn eigen
“kroegje” geopend. Hij heeft een vriendin hier in Moshi. Het is een kleine tent, en waren met
zo’n 20/25 man. 2 Duitsers, 5 Nederlanders en de rest locale bevolking. Erg gezellig! Het
duurde even voordat mn taxi er was, maar vervolgens rond 23uur terug naar de Diocese om
de volgende ochtend naar Moshi te vertrekken. Rond 11.30 uur aangekomen in Moshi.
Geweldige busreis achter de rug! keek m’n ogen uit hoeveel man er in een daladala busje
passen!! en nog wat kippen erbij. Geweldig toch! Ik was een beetje verkeerd gelopen naar
het hotel maar uiteindelijk toch aangekomen. voor 12.50 een kamer gehuurd. En daarna
even gaan relaxen aan het zwembad (de foto's volgen deze pc wil mn email niet openen en
foto's niet open, ach ja. hakuna matata, komt vd week wel.  Aan het zwembad kennis
gemaakt met een man uit Italië. We zijn samen rond gaan kijken in Moshi. Ergens op het dak
van een hotel wat gaan drinken met mooi uitzicht over de Kilimanjaro, de wolken waren
bijna helemaal weggetrokken. Geïnformeerd over de kosten voor de Safari en Kilimanjaro
beklimmen en daarna nog een hapje gaan eten, om vervolgens rond 22uur terug naar m’n
kamertje te gaan. Wilde nog kijken of in via internet kon bellen maar de elektra in het hotel
werkte niet.... dus nog niet kunnen bellen (via internet). En nu dus op pad met een lege
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telefoon. Zo maar weer de bus terug naar Same pakken.
Dank je wel voor alle lieve, leuke reacties!

Operatiekamer
Maandag begonnen op de theatre. Poets instructies! Ze doen namelijk erg hun best met
poetsen. Op de ‘minor theatre’, waar kleine ingrepen worden gedaan zoals abcessen open
maken, hechtingen verwijderen, gips aanleggen, staan gewoon de ramen open met kapotte
horren ervoor. En in verbinding met de hal richting gewone OK. ’s-Morgens kwamen er
enkele patiënten om hechtingen te verwijderen. Daarna een hele tijd niks. Pff, dat ben ik
toch niet gewend vanuit Nederland. Gelukkig kwam er daarna een arts wat ondersteunende
taken doen, waardoor we nog wat patiënten hebben kunnen zien. En heb ik me voor het
eerst ook nuttig kunnen maken: gips verwijderen. Niet met een goede gipsschaar maar een
oud klein, verbandschaartje. Valt dan niet mee hoor! En een kindje dat mogelijk een insect in
z´n oor had zitten. De verpleegkundige zag niks, en ik moest/mocht ook even kijken en toen
leek er toch iets te zitten, inderdaad! Maar de arts zag het in eerste instantie ook niet. Na
flink spoelen kwam er een motje uit! Gelukkig goed gezien!
Naar aanleiding van het ochtendrapport, en een klinische les ‘hoe zet ik alle spullen duidelijk
klaar zodat ik niet hoef te zoeken of er naast grijp’ kwam ik met het idee een systeem te
maken in het magazijn en in de medicijnruimte voor een box 1 & 2, net zoals in Nederland.
Als box 1 op is, bestel je nieuwe en gebruik je box 2, zodat als box 2 leeg is hopelijk de
nieuwe bestelling is geleverd. Ze vonden het een super idee! Dus daar kan ik tzt mee aan de
gang!
Na het avondeten werd ik uitgenodigd door een van de priesters om de volgende dag wat
projecten in de omgeving te bezichtigen omdat er een priester uit Dar es Salaam was.
Leuk! Een sms-je gestuurd aan de coassistenten en de volgende dag een basisschool
bezocht, helaas m’n spullen niet kunnen geven want er waren echt teveel kinderen! De
ouderejaars proberen wat Engels te spreken en de
kleuterklassen willen je allemaal even aanraken! En
mooi poseren voor de foto! Super schattig, zou ze zo
mee naar huis willen nemen!! ;) En de juffrouw
napraten bij een Engelstalige begroeting naar mij!
Een andere hogere school, is een van de weinige
gemengde scholen. Met alles erop en eraan! Ze zijn
momenteel aan het renoveren, dus nieuwe bedden en
tafel en stoelen, maar de school heeft ook een eigen
groentetuin & vee. En moeten voor hun eigen was
zorgen. Alles binnen handbereik en het loopt echt!
Alleen de bibliotheek is ver leeg, de leerlingen brengen
de geleende boeken niet terug. Nog een school in
aanbouw bezocht en ’s middags, pole pole, rustig aan…
1½ uur op onze lunch moeten wachten. Ach gelukkig
hebben we hier geen haast, (maar wel honger). ‘s-
Avonds multifunctioneel en -cultureel gegeten. De district leider (“burgemeester”??) was
met personeel op bezoek. En er waren 2 sisters uit India op visite, en onze tandarts uit Italië
en ikke natuurlijk!
Volgende dag weer naar de theatre, er was een arts in opleiding uit Moshi (KCMC) om mee
te opereren bij ingewikkelde OK’s maar helaas voor hem al 2 rustige dagen. Want tot 14uur
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alleen een appendix (blinde darm) verwijdert, dit
wel netjes in de bikinilijn! ‘S middags nog even bij
zuster Cecylia wat gaan drinken, want dit vraagt ze al
vanaf de eerste dag! Een schattig huisje downtown
in de buitenwijk van Same.
Donderdag mee met de “mobile clinic”, er reden
verschillende mensen mee en die werden onderweg
overal gedropt. En toen was ik nog maar alleen met
de chauffeur, haha, tsja en dan… Maar gelukkig, we
kwamen bij een suspensory waar personeel was. We
aten een soort oliebollen (gemaakt van rijst en deeg)
met een kopje thee en vervolgens de rimboe in.
Over zandpaden naar the middle of nowhere waar
de Massai vrouwen met baby’s op ons wachten. Een
traditionele stam die geen vaste woon of
verblijfsplaats hebben, maar rondreizen in een
bepaald gebied met hun vee. Ze dragen alleen wat
doeken/lakens, en spreken hun eigen taaltje. Ze

komen om zichzelf te laten controleren als ze zwanger zijn (tetanus en/of malaria profylaxe)
. Of hun kinderen te laten enten en wegen. Erg leuk om te doen! De massai moeten uren
lopen om bij deze plekken
te komen! En elke maand
komt de mobile clinic terug.
Eén  massai vrouw vond mij
als blanke toch wel erg
bijzonder. Dus ik vroeg om
een foto! En dat mocht, als
ik er ook eentje voor hun
zou brengen. Aangezien ik
volgende maand niet mee
kan (ivm vakantie), heb ik
beloofd om over 2 maanden
terug te komen. En deze
vrouw wilde voor mij een
sieraad maken dus ik ben
benieuwd, over 2 maanden
het vervolg. Ook nog wat
besjes moeten eten die volgens hun een genezende werking hebben. Tijdens de
onderzoeken kwam er ook nog even een zand-wervelwind langs gewaaid. Ach hoort erbij.
Het was een lange dag maar wel erg leuk!
De volgende ochtend met Mgimba en Esther (co-assistent) gaan wandelen naar Mother
Kevin primary school (diocese). Mgimba komt hier vaak dus we werden verwacht. Met verse
snacks en vers sap! Dat was wel lekker na een wandeling van een uur! Was warm genoeg.
Een rondleiding gehad over de diocese en de slaapvertrekken van de kinderen. Vervolgens
naar klas 1 tm 6 waar we overal in het Engels werden begroet. Deze school geeft namelijk
alle lessen in het Engels voor alle klassen! Welcome visitors! How are you? I’am fine, thank
you! En de laterejaars wilden/mochten zelfs wat dingen aan ons vragen. Een paar foto’s
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gemaakt en vervolgens naar de kleuterklassen. En zelfs hier leren ze spelenderwijs Engels te
spreken. Ze bleven maar liedjes voor ons zingen. In de klas zitten ook kinderen met een
lichamelijke beperking. Om ze in de maatschappij mee te laten draaien zoals “gewone”
leeftijdsgenootjes. En ze helpen elkaar goed! Heb hier wat kleurpotloden uitgedeeld! Na de
lunch mochten we met de schoolbus terug naar Same!
Volgende dag met father Kilasara naar een diploma-uitreiking van de middelbare school.
Eerst een kerkdienst en vervolgens véél optredens van medestudenten. En de familieleden
druppelden langzaam binnen in de tussentijd. Tot er op het eind ruim 1000 man aanwezig
waren. We waren om 9uur aanwezig en om 16.30uur was het afgelopen!! Pfff da was wel
een erg lange zit. Vooral all alone. De fathers zaten tijdens de dienst voor bij het altaar en, na
5 uur had ik zo’n dorst dat ik even wat water ben gaan zoeken. En toen bleek de auto weg te
zijn… hmmmm en nu?????? Dat is toch wel vervelend in een vreemd land, op een feest waar
je verder niemand kent. Bij de “lunch” om 16.30uur ben ik het gaan vragen aan een van de
sisters en bleek father Kilasara alweer terug te zijn. GELUKKIG!! Nog een biertje gedronken
en gekletst om rond 19uur weer terug op de diocese te zijn. Daar aangekomen was er in het
Holland House geen stroom. Maar gelukkig zaklampjes bij!! De volgende dag zijn ze er mee
bezig geweest, dus hopelijk vanavond weer stroom. Ach wat zijn we toch verwend hé, in
Nederland, dat alles gewoon werkt. En stiekem ook verwend in het Holland House op de
Diocese, want wie heeft er hier nu al 1½ week een warme douche……. en straks naar
Kilimanjaro Airport, Astrid ophalen....surprise!! Astrid is verloskundige en komt voor een
maand hier vrijwilligerswerk doen. dus de komende 2 weken ga ik met haar mee lopen,
kunnen we elkaar wat helpen.
Alweer ruim 2 weken in Same, Tanzania. De tijd gaat snel, je wordt overal voor uitgenodigd
en mag overal gaan (mee)kijken. En men is hier tevreden met wat ze hebben. Genieten van
het moment. Dat is me toch wel het meeste opgevallen ten opzichte van Nederland. Waar
het nooit genoeg is en altijd meer en/of beter moet. Altijd bezig en nooit tijd om te genieten
van elkaar en de kleine dingen in het leven…
genoeg gezwetst nu ;-) Laterz!

verloskunde
Zondagmiddag een mooie tocht naar Kilimanjaro Airport gehad. Heerlijk om te genieten van
het uitzicht! De kleine winkeltjes, lokale bevolking en de uitgestrekte vlaktes met zand en
dorre boompjes! Heerlijk! Met Norbert wat gegeten en daarna op Astrid gewacht. En het
blijft grappig, al die Tanzanianen met hun bordjes en A4tjes met namen. Was erg leuk om
Astrid te zien! Een bekend gezicht na 2 weken en even te kunnen kletsen. Maandag op de
maternity begonnen, helaas een rustige dag. Uitleg gekregen van Marieke, want de
verpleegkundigen hadden geen tijd/zin, of wat dan ook. Astrid opgehaald voor een rondje
ziekenhuis! En ’s middags wat dingetjes geregeld in Same en wat gedronken en de eerste
regendruppeltjes gevoeld!! Maar t stelde echt niks voor. En meer dan welkom voor de droge
grond hier! Dinsdag samen met Astrid gaan werken. Na ‘t ochtend rapport en gesprek met ‘t
hoofd van ’t ziekenhuis, want ze heeft grootste plannen! ’T depot systeem zal waarschijnlijk
niet werken, aangezien het in het hoofdkantoor in Moshi ook vaak op is!! Jammer….
We moesten gelijk medicatie gaan geven en opschrijven. Karo (ikke) weet t wel… nou niet
dus! Nog nooit iets met een dossier moeten doen. Maar alles komt goed ;-) En als er een
dossier niet gelijk te vinden is, niemand die zich daar druk om maakt! Bijzonder…. wat ben ik
blij met onze elektronische patiëntendossiers! Toen er een nieuwe patiënt kwam wilde ze
gelijk dat ik die ging opvangen en onderzoeken…. Nou sorry maar ik weet niet zoveel over
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zwangere vrouwen, en al helemaal niet in de praktijk! Maar Astrid gelukkig wel! De
verpleegkundige wilde weggaan, maar is toch gebleven voor de vertaling, is wel zo aardig
naar de patiënt toe! Twee vrouwen gingen voor sectio aangezien Ester graag wilde
assisteren heb ik met één sectio meegekeken. Mn eerste kindje (mtoto) óóit geboren zien
worden! Het was een jongetje. Buiten uitzuigen, afdrogen en wegen werd er niet veel met
het kindje gedaan. Hij lag onder de warmtelamp te wachten tot hij opgehaald werd naar de
afdeling, de moeder volgde pas later (familie is nergens te bekennen!), op de afdeling
gelukkig wel. Familie bedankte ons, al hebben we nauwelijks iets gedaan. Later kwam familie
om het kindje vragen, apart toch, moeder heeft ‘t op de OK misschien 10 seconden gezien en
een uur later heb ik het kindje dus pas aan familie kunnen/mogen geven!!
Dr. Temanyika zag in mijn 1e week mijn Littmann stethoscoop en wilde deze erg graag
hebben, ze zijn in Afrika net zo duur als in Nederland. Omdat ik hem erg gemotiveerd vind,
en hij na deze week weer verder moet met zijn opleiding, kon ik geen nieuwe meer kopen
dus heb hem (mede namens de sponsors) de mijne afgestaan, in ruil voor een fototje ;-)

Verder moet ik
nog even kijken
wat ik ga kopen
van het geld hier.
Ik krijg nog niet
veel hulp om
matrassen te
kopen, maar ook
(goede)
bloeddrukmeters,
zuurstofsaturatie
meters e.d zijn
hier van harte
welkom. Verder ga

ik met Astrid gordijnen halen voor op de verloskamer, hier kunnen 2 vrouwen naast elkaar
bevallen zonder enige privacy.
Modesta, vrouw van dr Temanyika, heeft ons uitgenodigd een keertje te komen eten! Zij is
ook eens in Nederland geweest voor de exchange van 2 steden over de grenzen.
De volgende dag helaas ook erg rustig op maternity. De sectio’s uitgesteld tot de volgende
dag. Dus gazen vouwen :-) eindelijk mocht ik het ook doen!!

Wel raar, ‘s-nachts was er een vrouw
bevallen van een prematuur kindje, deze lag
gewoon in de couveuse, zonder moeder in
de buurt, uren aan een stuk…
Mgimba had heerlijk gekookt als lunch voor
ons en, helaas voor ons maar goed voor
haar, begint maandag aan haar laatste jaar
van de opleiding.
Astrid en ik zijn niet bepaald helden mbt
insecten, een tor/kever van 10 cm zat ‘s-
avonds voor de deur van ’t Holland House
en we durfden er niet langs naar binnen!

Haha wel 10 min buiten gestaan en hem proberen weg te werken, maar hij bewoog niet! En
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toen kwam er ook nog een soort spin vervelen!! Pff, lachwekkend! Maar toch veilig naar
binnen gekomen hoor! En een handdoek voor de deur gelegd zodat ze er niet onderdoor
konden kruipen ;-)
De volgende dag lag er een slecht kind onder de warmtelamp, de dag ervoor na sectio
gereanimeerd en 1 ltr O2 gekregen lag hij (prematuurtje van .. weken) alleen onder de
warmte lamp, moeder lag op zaal, geprobeerd of ‘t kind bij moeder mocht, maar dat snapten
ze niet helemaal, germ… kindje maar wat gewassen, maar buiten dat hij ademde en
kreunde, deed hij weinig, was erg slap. Na een week verloskunde bijna net zoveel kindjes
geboren zien worden als zien overlijden.... Ze hebben een neonatologie afdeling in een stad
verderop, maar kindjes worden niet zomaar overgeplaatst. de verpleegkundigen weten
namelijk toch dat deze kindjes hier geen overlevingskans hebben, maar dit wordt volgens mij
niet aan de moeder/familie verteld. De vaders zijn namelijk nergens te bekennen. Bevallen is
echte een vrouwending hier!
Bij terugkomst zat onze vriend
meneer tor/kever weer op de
veranda! Stiekem erlangs
gekropen maar Astrid wilde hem
met de mop de veranda
afwerken! Komt daarna father
John kijken, lag helemaal dubbel,
had ons namelijk al even
geobserveerd, haha, maar hij
heeft meneer insect wel netjes
weggewerkt, tussen de plantjes
gezet!! Hopelijk komen we niet
teveel enge insecten tegen!
Het weekend met de Nederlanders van Same naar Moshi gegaan en dankzij een local in een
mooi hostel terecht gekomen. Heerlijk (pizza) gegeten, sandwich gegeten, milkshake
gedronken... goh wat kun je dan blij zijn met die kleine dingetjes. en voor het eerst geshopt,
wat souvenirtjes uit een winkeltje Maar zo' n grote drukke stad is dan ook wel wennen.
Same is heerlijk rustig dan! en in Moshi natuurlijk ook veel meer Europeanen, dus je wordt
overal aangesproken! Maar de Safari en Kilimanjaro zijn geboekt! volgende week maandag
komen Theo en Margo mij opzoeken :-D en meeten we in Moshi. Na een dagje rust kan de
big trip begonnen! Extra foto's volgen later. Kan m’n email weer eens niet openen voor m’n
fotootjes vanaf m’n mobiel want dat is toch wel een uitkomst om makkelijk en snel foto's te
kunnen maken!
Kwa heri! en groetjes vanuit Same. Xxx Karlijn

Time flies
M'n 4e werk week alweer. Time flies when I’m having fun! Geniet er nog steeds iedere dag
van! Wat een ervaring!
De patiënten die wachten op de bevalling beginnen je een beetje te kennen en proberen wat
te communiceren. Erg leuk! Beetje contact met de lokale bevolking. We hebben s morgens
iemand klaar gemaakt voor (alweer) een sectio en naar de operatiekamer gebracht. Daar 2
uur moeten wachten op de arts, er is een tekort aan dokters en blijkbaar is de sectio niet
acuut genoeg….. Astrid bood me aan om het kind op te vangen en aangezien ze erbij was
durfde ik dat wel aan. Wat een dreamteam! Dus steriel het kind aangenomen en het was
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een jongetje
(mvulana!!) Huilde
goed en alles
werkte naar
behoren.
Schoongemaakt,
gewogen en aan
mama laten zien.
Want dat is hier
niet het
belangrijkste…. Erg
bijzonder om eens
te doen… Ik zei al:
misschien moet ik
verloskunde erbij
gaan studeren,
maar nee hoor,
ben blij als ik
straks weer

spoedeisende zorg mag verlenen… voel me dan toch meer nuttig.
‘s-Middags werden we gevraagd om naar ’t naveltje van een baby te kijken, deze zag er niet
schoon uit, en t leek mij dat er een navelbreuk zat, maar dit bleek een en al ontsteking te
zijn. Of we het even wilde schoonmaken met spiritus. Tsja dat is de “alcohol” van hier… de
jodium was “out of stock” dus zelf maar naar een apotheek buiten het ziekenhuis gegaan om
wat flesjes te kopen. Eéntje aan moeder gegeven met steriele gaasjes en instructies in de
hoop dat het snel opknapt. Dit kind was al aan de antibiotica….
Dag twee geïnformeerd voor de mobile clinic. Ja hoor hij gaat, wacht hier maar. OK…. En
wachten, en wachten, en wachten en ja
hoor 2 uur later gaan we toch! Deze keer
niet zo ver weg, 20 minuutjes met de auto.
De verpleegkundigen die mee gingen,
vonden het wel prima en lieten Astrid en
mij het werk doen. Ach ja voor ons
natuurlijk super leuk, maar voor hen wel
erg makkelijk, ze legden maar al te graag uit
hoe ‘t werkte. Alleen qua wie welke
entingen moesten hebben wist ik ‘t niet
helemaal en als ze niet op tijd waren
geweest, werden de vitamine druppeltjes
gewoon overgeslagen.
Dus in 2 uurtjes tijd zo’n 70 kindjes gehad
aan de “weeghaak”, tussen de 4 mnd en 6
jaar ongeveer. En daarna weer terug. Na de
lunch nog net op tijd terug om een
spontane bevalling mee te kijken. Deze
verpleegkundige was wel wat harder naar
de moeder toe, niet aanstellen, niet
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schreeuwen, uitrusten of wat dan ook, stilliggen en meewerken…. Leuk hoor, een kind
baren, in Afrika ;-). Het kindje van de sectio van gisteren had koorts, 38.9 om 14uur. Netjes
doorgegeven, maar vervolgens geen actie op ondernomen. Dus om 16.00 uur zelf maar aan
de arts doorgegeven en is het kindje op malaria getest en gestart met antibiotica. Ook was
het wat uitgedroogd, hopelijk knapt ‘t ventje snel op. Woensdag eerst op de maternity gaan
kijken en was er wederom een te vroeg geboren kindje (prematuurtje) waar eigenlijk niks
mee werd gedaan, buiten een litertje zuurstof via beademingsballon… hmmm dat heeft
weinig zin, maar het neusbrilletje werkte niet (meer, wordt hergebruikt). Na even gekeken te
hebben maar wat extra zuurstof via de ballon gegeven door deze voor t kindje te leggen, en
na het ochtend rapport naar de DMO (district medisch officier) gegaan om toestemming te
vragen om spullen te kopen. Nou graag! Samen een lijstje opgesteld met benodigdheden
zoals medicatie, desinfectans, verdoving, bloeddrukmeters, stethoscoop,
bloedsuikerapparaat met strips, saturatiemeter, zuurstofbrilletjes, gordijnen voor privacy op
de verloskamer, matrassen. Leuk lijstje om te beginnen, en er werd een auto geregeld om de
volgende dag naar Moshi te gaan. Ook nog kennis gemaakt met de man die over de
renovatie gaat van het ziekenhuis voor de werkgroep, mr. Sam, en de apotheker om mee
naar Moshi te gaan. Daarna maar aan het werk op de maternity, want we moeten ook nog
een beetje werken natuurlijk! Ons zorgenkindje hebben we ondertussen in de couveuse
gelegd met een zuurstofbrilletje en wat afgekolfde borstvoeding gegeven. Ook het ontstoken
naveltje van een andere baby ziet er al een stuk beter uit! Goh wat ben je dan toch blij dat je

een flesje jodium bent gaan
kopen!!
Rond 13uur had een vrouw
volledige ontsluiting en dan
denk je dus: ze mag aan het
werk, nou hier dus niet, ze
mogen pas persen als het
hoofdje er zowat uit is, dus
ochgerm ‘t vrouwtje…. En de
weeën maar wegpuffen. En
tegen de tijd dat ze dus
mocht gaan persen was ze
uitgeput. En buiten Astrid en
ik…. Geen verpleegkundige
die zich met deze vrouw
bezig hield… en wij maar
roepen “sikuma”!! (persen)

maar geen kind… na lang wikken en wegen eindelijk een verpleegkundige erbij, en die sprak
de patiënt hard toe, en kwam ineens aan met medicatie die op zou zijn in het ziekenhuis om
de weeën te versterken “huh”???
Nou ja ach, toen was het kind er zo! Dus de dag afgesloten met de geboorte van een
mvulana (jongetje) Nog even bij het prematuurtje gaan kijken en de couveuse bleek veel te
warm te staan, dus wat verlaagd, en de verpleegkundigen hadden de zuurstof (al) gestopt…..
tsja….slik….. helaas kunnen we de wereld hier niet verbeteren, en misschien voor het kindje
ook maar beter.
Donderdag ochtend om 7.30uur afgesproken om naar Moshi te gaan om cadeautjes te halen
voor het ziekenhuis. De apotheker was zowaar op tijd!! En dan in Afrika! Maar het was
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natuurlijk te mooi om waar te zijn! We zouden benzine betalen maar dr. Mushi gaf aan al
betaald te hebben zodat we extra dingen voor het ziekenhuis konden kopen, en dan keken
ze of er nog patiënten over moesten naar het KCMC in Moshi. Dus wij maar wachten…..
wachten…..en wachten…. 2½ uur later konden we eindelijk met een volle 4x4 vertrekken!
Drie patiënten, familie, apotheker, verpleegkundige, chauffeur en wij. Tot onze verbazing
werd ook het te vroeg geboren kindje overgeplaatst! Eerst naar het KCMC om patiënten over
te plaatsten en daarna her en der in Moshi op zoek naar medicatie en spullen voor het
ziekenhuis. Maar ook in Moshi, bij de overheidsgroothandel en privé apotheken, hoor je veel
“out of stock” niet of onvoldoende voorradig, dus, naast wat acute medicatie, naar huis
gegaan met 4 bloeddrukmeters, 1 stethoscoop en 1 bloedsuikerapparaat met slechts 150
strips. Maar ja, een begin van ons doel is behaald: materiaal verzorgen voor het ziekenhuis
van ons sponsorgeld. Helaas zijn pas de prijzen bij de groothandel aangepast voor het
nieuwe jaar en zijn de matrassen (met “plastic” beschermhoes) van 37 euro p/s naar 52 euro
p/s gegaan!! Daarom dus eerst maar wat andere hoognodige spullen gekocht om volgende
maand te kijken wat ik over heb en daar eventueel nog matrassen van te kopen. Want wil
geen geld achter laten, alleen maar spulletjes, of medicatie als deze echt nodig zijn!
Met de terug weg de verpleegkundige op gaan halen bij het KCMC ziekenhuis en daar bleek
ook de moeder van de baby te zitten, want helaas was het kindje toch overleden. Slik…. Het
blijft lastig, om zoveel kindjes te zien overlijden. Maar that’s life hierzo, en misschien voor de
kindjes en de ouders hier maar beter, want de zorg voor kinderen met een handicap is niet
optimaal hier. Maar deze kindjes zouden bij ons wel een overlevingskans hebben….
Op de meisjesschool op de diocese een meisje Lily leren kennen en volgende week is haar
diploma-uitreiking, ze nodigde mij, net als 2 weken geleden Father Kilasara, hiervoor uit.
Helaas ben ik dan op vakantie, maar elke keer vraagt ze “iets” en vond m’n ketting erg mooi!
En normaal: kindjes die vragen worden overgeslagen, maar ach, dit is Afrika, en geloof is hier
erg belangrijk dus mn “hoop, geloof, en liefde” hangertje gegeven! Het is een slimme meid
en als ze (ooit) een dochtertje krijgt wil ze die naar ons vernoemen (zegt ze nu) maar wel
eerst verder studeren gaf ze aan!
Vrijdag tijdens het ochtend rapport een bedankje voor de spullen die Astrid en ik gehaald
hadden voor het ziekenhuis, en vervolgens moesten deze spullen officieel geregistreerd
worden, maar waarom, Is toch een gift? en toen moesten we ze achterlaten in het magazijn.
Mn gevoel daarover was niet fijn, ik was bang dat het daar achter zou blijven, dus
aangegeven aan het hoofd van het ziekenhuis, gelukkig kon ze me begrijpen en gelukkig was
de medewerkster van het magazijn al onderweg met de spullen. Bloedsuikerapparaat
uitgelegd op het laboratorium. En de wards hebben een nieuwe bloeddrukmeter.
Stethoscoop voor de maternity met bloeddrukmeter van Astrid. Iedereen weer blij! Fijn dat
je zo mensen blij kunt maken! Na mn vakantie ga ik met dr. Ussy waarschijnlijk naar Arusha
om spullen te halen, daar hebben ze een grote apotheek met veel op
voorraad voor normale prijzen.
Zaterdag met Kazoka, Luca, Esther, Marieke en Astrid naar Mkomazi
natuurpark gegaan. Dit is dicht bij Same maar zou niet veel
voorstellen, nou ik heb geen vergelijkingsmateriaal (volgende week
wel) maar was toch wel onder de indruk! We hebbengezien:
struisvogels, giraffen, zebra’s, klipdas, zwijnen, impala, dikdik,
antilope, koedoe, gazelle, (laatste 5 lijken erg op elkaar) oryx en héél
véél mooie vogels. Dus was een mooie leuke dag!
Zondagochtend ontbeten met een Hollandse kaas!! Heerlijk, met dank



367

aan René! Daarna naar de kerkdienst van father Deo, toch een stuk leuker hier om naar de
kerk te gaan dan in Nederland! Lekker swingen, en we werden geïntroduceerd en waren van
harte welkom!
Daarna bij Modesta geluncht. Wat had ze toch uitgebreid gekookt. Speciaal voor ons chipsy
maiai! Heerlijk! Ga ik in Nederland ook eens proberen, friet door een gebakken ei!
Geweldige middag gehad en ze had nog een kanga voor ons gekocht. Die worden hier overal
voor gebruikt! Om je kind in te dragen, als bescherming van je kleding e.d.

En daarna met z’n drieën naar de quasaquasa, zondagsmarkt. Nou ook dat is niet te
vergelijken met onze markt. Nauwelijks kraampjes. Alles ligt op de grond en geen logica in
paden. Veel groente en fruit, (suikerriet geproefd, erg sappig en zoet!) Huishoudelijke
spulletjes en kleding. Een drukte van jewelste!
Nu in Moshi, wachten op Theo en Margo, wilde ze verrassen op het vliegveld maar ze
konden hun ticket niet veranderen naar Kilimanjaro, dus moeten na een tussenlanding
doorvliegen naar Dar es Salaam, dus zie ze morgen pas... maar dan begint de vakantie echt!!

Safari Njema
Sorry dat ik jullie even heb laten wachten op een update (en hij is een beetje lang maar wil
graag alles delen!). Maar ik heb even vakantie gehouden, want als je dan naar zo’n ver land
gaat om te werken is het natuurlijk ook leuk om wat meer van het land te zien!
Een dagje later dan gepland Theo en Margo gemeet in Moshi! Ik wilde ze eigenlijk verrassen
op het vliegveld maar ik kreeg een berichtje dat ze niet mochten uitstappen in Kilimanjaro
airport en ze moesten dus doorvliegen naar Dar es Salaam (thx KLM!), van daaruit naar
Arusha gevlogen, en met de taxi naar Moshi. Maar fijn dat ze er eenmaal waren!
Was zelf maar gaan zwemmen bij YMCA maandag middag, ook lekker!! Bij m’n favo
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koffielounge aan de aardbeienmilkshake en kip special sandwich! Skype met Kelly, Franie en
Sanne en de volgende dag ook met papa. Toch fijn dat je elkaar zo af en toe kunt spreken!!
En ‘s-avonds pizza bij Leopard! Toch lekker als afwisseling als je altijd rijst eet.
Margo en Theo hadden cadeautjes meegenomen voor het ziekenhuis (gipsschaar,
neusbrilletjes en ecg plakkers) want die waren hier hard nodig! En wat cadeautjes voor mij!
Chocoladeletter en truffelpepernoten van Sanne en tijdschriften met een kaartje van Inge….
Thx hiervoor!
De safari begon in Tarangire park. Pff, ben die toeristische plekken echt niet gewend. Zoveel
blanken! ‘T leek wel of ik in Europa was!! Hier vooral veel zebra’s en olifanten en super
dichtbij!! (ook veel gazelles, zwijntjes, aapjes) Een mooie lunchplek op hoogte, uitkijkend
over het park en de dieren, geweldig! Buiten het feit dat er veel aapjes zaten en deze zo
brutaal waren dat ze gewoon je pannenkoek uit je handen stelen! Schrok me wild!! Maar
achteraf wel grappig, daarna gingen ze Margo achterna voor de koekjes! Onderweg naar de
camping moesten we nog afremmen voor overstekende olifanten, tsja, dat kan hier gewoon!
Daar onze kok ontmoet en lekker een biertje gedronken op de nr 1 van de big 5! En lekker
gegeten. We hadden een lodge om te overnachten. De volgende ochtend na ontbijt een
lange tip richting Serengeti. Onderweg gestopt voor uitzicht over de Ngorongoro krater!
Lunchpakketje leeggegeten! Want deze smaken heerlijk! Lust zo goed als alles (zelfs t vlees
want dat is hier vaak te taai!) En in de Serengeti snel beloond met leeuwinnen!! Gaaf hoor zo
dichtbij, totdat je krijgt te horen een lekke band te hebben en de leeuw onze kant op loopt….
Gelukkig had deze geen oog voor ons en kon de chauffeur veilig z’n band verwisselen. En alle
chauffeurs helpen elkaar want ze zeggen allemaal “ik kan de volgende zijn” daar kunnen wij
nog iets van leren ;) Midden in de Serengeti op een camping overnacht. Geweldig! En als
mensen klaar waren met eten kwamen de muizen op tafel kijken wat er nog te halen was!
De volgende ochtend bleek er op 40 mtr van de tent/camping een groep buffels te staan! En
daar slaap je dan gewoon…. Bijzonder…..
Op de terugweg bleek ergens een luipaard te zitten, maar die zat verstopt in het gras,
helaas…  En dan heb je ondertussen al zoveel struisvogels, zebra’s gazelle, impala, apen,
giraffen, olifanten, zwijnen gezien dat je niet overal meer voor stopt, wel voor nijlpaarden,
leeuwen en hyena’s en als de dieren heel dichtbij waren natuurlijk. Het is teveel om op te
noemen en moet je gewoon ervaren… wat anders dan een tochtje door de Beekse Bergen…..
Onderweg naar de Ngorongoro nog een massai dorp bezocht, erg toeristisch maar toch leuk
om eens te zien. Er werd gezongen, een schooltje en huisje bezocht…

Op de Simba Campsite aan de
rand van de Ngorongoro krater
een lauw biertje gedronken op
nr 2 en 3 van de big 5…. , nadat
Theo en Margo professioneel
de tent hadden opgezet.
De volgende ochtend 600 mtr
afgedaald de krater in, had er
na alle verhalen meer van
verwacht, en natuurlijk ook
verwend met alle andere

parken, weer veel dieren gezien, en zelfs een cheeta en héél ver weg, een neushoorn, na
vergroten met de camera, en via verrekijker bleek het inderdaad een neushoorn ipv steen te
zijn….
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Tot zover de safari, via Arusha en Moshi door naar Marangu. Een dorpje aan het begin van
ons Kilimanjaro avontuur. Een basic hotelletje tussen de bananenplantages! De volgende
ochtend een villagetour gemaakt! En dat op onze enige vrije dag! Langs de start van
Kilimanjaro wandeling, toen begon het zeker al te kriebelen! Een grot bezocht van de
vroegere inwoners van dit gebied… (chagga tribe) En een flinke afdaling en daarna
beklimming van de watervallen! Pfff goede training voor de Kilimanjaro zeggen ze dan! Zo
dat wordt de volgende dag starten met spierpijn! En een museum over de oorspronkelijke
bewoners van de Kilimanjaro district. ‘s-Middags nog relaxed een boekje kunnen lezen en de
Nederlandse roddelbladen kunnen doorpluizen! Daarna tassen inpakken en wachten op
stroom om alles op te laden, want dat werkte hier niet zo top! En ook het eten viel tegen,
maar ja, ze moet wel, in de middle of nowhere…..
Nou kan ons avontuur beginnen! Om 10uur startklaar voor de tocht…. Maar konden pas om
12uur vertrekken… problemen met de betalingsmachine, maar ja hakuna matata…. Geen
zorgen!
Gestart met de hoogtepilletjes en de eerste dag 3 uur lopen en 1000 mtr stijgen in 8 km.
Mooie tocht door de bossen…. Onze gids klonk de dag ervoor erg leuk aan de telefoon maar
Theo en Asman bleken niet echt best friends! Ach ja we zijn er voor onszelf en een mooie
wandeling in ‘t verschiet! Na een nachtje in de lodge op 2700 mtr de volgende dag verder
wandelen door de heide. Met uitzicht op de Kilimanjaropeak! In t zonnetje, boven de
wolken. 5 uur wandelen 1000 mtr stijgen in 12km. Hier begon het al aardig fris te worden!
We waren er al rond 15uur dus gezellig potje UNO spelen met warme chocomelk! En na het
avondeten op tijd naar bed, want de volgende dag weer vroeg starten om in 5 uur 9 km te
lopen en 1000 mtr te stijgen via een wandeling door de dessert….. na een flinke stijging ging
t mis. Ik voelde me niet lekker, misselijk, emotioneel, hoofdpijn, slap op de benen alsof ik
zou flauwvallen…. Pfff waar ben ik toch aan begonnen! Drinken, eten niks hielp! Dus MP3
speler op en doorlopen…. Tot de lunchplek en daar een potje gejankt, met dank aan Margo!
T kwam er eindelijk uit! Maar kon er gelukkig nog steeds mee lachten… en nog een uurtje
doorlopen tot KIBO op 4700 meter met uitzicht op de peak! Lekker kunnen rusten en
langzaam aan voelde ik me iets beter…. Na t eten weer terug naar bed om om 22.30uur
gewekt te worden, kopje thee en om 23.30uur starten met de wandeling naar de top maar
had al gezien dat dit een zware klus zou worden! Erg stijl en slechts honderden meters tot
een kilometer misschien? Maar wel weer 1000 mtr stijgen in 5 uur…. Al na enkele minuten
bedacht ik…. Pfff waar ben ik toch mee bezig! En ging alleen maar meer twijfelen, en het
toen toch maar uitgesproken, wat een dubbel gevoel je wilt zo graag naar de top nu die zo
dichtbij is maar ik was echt te zwak! Voelde me net een jong hertje wat niet op dr benen kon
blijven staan dus maar besloten om te stoppen, peptalk van andere lopers, maar heb braaf
naar mn lichaam geluisterd. De gids vond dat ik verstand op 0 moest zetten en moest
doorlopen, maar nee, ik kon het niet, Margo en Theo zeiden: samen uit samen thuis, dus
stopten samen met mij, Margo dr moederhart sprak en zei dat ze bij mij moest blijven want
op vakantie waren we papa, mama en dochter! (Baba, mama & mtoto) dus terug naar bed,
‘s-nachts Margo nog gestruikeld over een steen dus alles geschaafd…. Germ…. Wat een
pech… de volgende ochtend terug gelopen naar 2000 mtr lager en voelde me langzaamaan
steeds beter. Maar het was een lange tocht en waren blij dat we er eindelijk waren. De
spierpijn drong door, gelukkig de volgende ochtend nog maar 2½ uur moeten lopen om een
geweldig Kilimanjaro avontuur te kunnen afsluiten. Helaas negeerde onze gids ons al bijna 2
dagen, hij had ons de avond ervoor verteld dat het team tussen de 8 en 25 dollar per dag per
persoon x12 als fooi verwachtte, dus in totaal ruim 550 dollar…. WTF! Ben maar vrijwilligster
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in t land! En een fooi is toch niet verplicht?! Dus gegeven wat we wilden geven, alleen niet
helemaal zoals wij het wilden: wie wat meer en wie minder. Maar het was niet voldoende
voor de gids denken we…. Pfff ach dan negeer je ons toch! Wij hebben een mooie tocht
gehad…..
Door naar Moshi om eindelijk weer normaal te kunnen eten!! Sandwich! Milkshake! Pizza en
koud bier/wijn! Heerlijk! En weer een normale warme douche!! Asanta Sana. Bus
gereserveerd om de volgende ochtend naar Same te gaan…. Terug naar “huis”, ook heerlijk!
Voelt toch echt wel een beetje als thuis! Rustig aan gedaan vandaag en Margo en Theo de
diocese en omgeving laten zien. De volgende dag naar Rufu met father Samuel voor twee
kerkdiensten en een tochtje over de rivier in een boomstam! En hier komen nauwelijks
mzungu’s, dus moesten wij ineens op de foto!
Maandag met Father Pamphil de bergen
in! Uurtje rijden vanaf Same, schooltje
bezocht van de overheid maar toch een
best goede school, wel grote klassen
maar zonder steun uit Europa e.d. toch
eigen stoeltjes/tafeltjes en een mooi
gebouw! Cadeautjes zoals schriftjes,
potloden en krijtjes uitgedeeld en
adressen uitgewisseld om elkaar eens
een kaartje te sturen. Wel lijkt het ze
leuk om in contact te komen met een
basisschool in Nederland, al is het om
elkaar af en toe eens een kaartje te
sturen, dus als iemand een school
weet…. Let me know!! Het ligt zo in een
uithoek dat ze nog nooit blanke (kindjes)
hebben gezien dus leuk om foto’s uit te wisselen. Na de lunch bij een ander priesterhuis en
een biertje op bezoek bij de moeder van father Pamphil. Ze is in de zeventig maar werkt nog
hard op het land, bananenplantage en met de koeien om te melken. Geweldig! En wat een
mooi uitzicht over het district en Mkomazi National park!
Helaas voordat we doorgingen naar Pangani, geen internetcafé meer gezien! Dus dit wordt
een lang verhaal van 2½ week vakantie.
We hebben dinsdagochtend het ziekenhuis bezocht en zijn daarna doorgegaan naar Pangani.
Het was een lange busreis! Eerst al 4½ uur voordat we in Tanga waren. Aangezien we nog
wilden pinnen en ook nog vanaf de bushalte weer naar de ferry moesten lopen, Margo en
Theo hadden al hun bagage bij zich, dus had ik het idee een taxi te zoeken. Nou die was zo
gevonden! Prijs afgesproken en onderweg (dachten we) eerst naar een
pinautomaat. Toen terug want iemand anders moest rijden, die vroeg weer
of zn maat mee mocht, nou vooruit en nog op zoek naar benzine! Want
tankstations genoeg, maar zitten zeker vaak zonder benzine e.d…. De auto
had zn beste tijd gehad en bij ieder hobbeltje een hoop kabaal omdat hij door
zn vering heen zat! Maar na 2 uur en een overtocht met de ferry eindelijk in
Beach Crab! Een tent gereserveerd maar dit was een luxe tent, simpel huisje.
Prima! pal aan zee, slechts 10tallen meters! Op naar een koud biertje en het
was volle maan (opkomst) erg mooi om te zien! Zo “dichtbij” en daarna een
westers 3 gangen menu! Heerlijk! Na een borrel lekker naar bed. En de
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volgende ochtend te horen gekregen dat we konden gaan snorkelen. Er was benzine en
voldoende animo. Na 40 min varen op een klein zandeilandje uitgekomen dat boven water
uitkomt tijdens eb! En mooi helder water, en super mooi koraal en visjes. Margo en Theo
hadden nog niet eerder gesnorkeld en Margo vond het erg leuk om eens te doen maar Theo
kwam niet echt vooruit…. Dus tijdens de tweede tocht Theo mee vooruit geholpen, dus
hebben we alle drie de mooie onderwaterwereld van Tanzania gezien. De andere twee
gasten bleken ook Nederlands/Duits te zijn en we hadden zo een leuk clubke! Hun zouden
vrijdag een proefduik gaan maken en omdat ze bij Beach Crab drie personen nodig hadden
om te gaan duiken zou ik met hun mee gaan. Bij terugkomst gezellig nagekletst met een
biertje en daarna een half uurtje over het strand gewandeld om me aan te melden voor het
duiken. Deze eigenaren doen erg veel voor de natuur van Pangani en zorgen ervoor dat de
schildpadjes veilig geboren kunnen worden en ze verplaatsen de nesten, omdat de stroming
op het Maziwe eiland niet goed is. En laten er nu schildpadjes “geboren” worden om naar
zee te wandelen en daar verder te leven! WAUW! Geweldig om te zien! En wat zijn ze snel!
De volgende ochtend na het ontbijt afscheid genomen van Margo en Theo…. Hun vakantie
zit er weer op maar moeten eerst nog een lange reis naar Dar es Salaam maken! Wat hebben
we veel gedaan afgelopen twee weken en het leuk gehad met zn drieën.
Ik heb een rustig dagje aan het strand in de schaduw gehouden omdat ik de dag ervoor
verbrand was. Helaas is de zee niet schoon momenteel omdat er veel zeewier ligt. Maar de
zee is ook niet erg verkoelend, eerder heet! En de volgende ochtend na het ontbijt naar de
duikschool gewandeld. En een uurtje richting Maziwe eiland gevaren om te gaan duiken.
Eerst wat uitleg voor Piet en Rita en vervolgens met zn drieën + instructeur gaan duiken.
Ook super mooi! Dit is ook beschermd gebied, alleen de lokale mensen boeit dat niet zoveel
helaas en de eigenaren van de duikschool maken zich hard voor dit mooie stukje onderwater
natuur. Hopelijk gaat het ze lukken! Helaas wilde de Duitse snorkelgroep al vroeg terug, dus
zodra we uit het water waren gingen we al terug Ik had nog wel ff willen relaxen en
snorkelen…. Nog wel een glimp opgevangen van een groep dolfijnen! Terug ben ik nog wat
gaan drinken met Rita en Piet! Ook hun vakantie zit er na vandaag op… met de terugtocht
nog even gekeken bij een nest schildpadjes die uitkwamen, maar nu was het wel erg druk
10tallen mensen die meekeken… en voor het donken weer terug gelopen naar de “camping”
tijdens het eten nog gekletst met de eigenaren en personeel en na een biertje lekker naar
bed om goed uit te slapen voor de lange reis van de volgende dag.
Na het ontbijt eerst met de taxi….. toen 2 uur met de bus….. overstappen en weer 5 uur met
de bus… maar na 9 uur eindelijk “thuis” in Same!! Heerlijk, ff bijtanken en maandag
(morgen) weer aan het werk! Dus vanaf nu weer wat vaker een update!
Theo en Margo bedankt voor jullie bezoek! Het was een gezellige en mooie vakantie samen
met jullie!

Back to work
Na een rustdagje in Same, maandag weer begonnen in het ziekenhuis. Was toch weer even
spannend. Even weg geweest, en weer naar een nieuwe afdeling. Male ward, na de
overdracht hierheen. Maar zag alleen leerlingen en wat ondersteunende collega’s (die geen
Engels spreken) Oeps… Goede keuze geweest om hierheen te gaan? Maar gelukkig, even
later kwam zuster Anna! Het is rustig op de Male ward, negen patiënten. Samen met de
dokter, Anne en 10 leerling vpk visite gelopen. Veel buikpijntjes en TBC (tuberculose) en een
patiënt met een (open) enkel breuk. Zonder gips of operatie gehad. Wond gehecht en gips
krijgt ie pas als z’n voet wat minder dik is! Of ik even de status wilde schrijven, uhh ben
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verpleegkundige, ow nee dan hoeft t niet. Maar een gespecialiseerd (spoedeisende hulp)
verpleegkundige kennen ze hier niet. En merk dat m’n niveau hier eerder op artsen dan
verpleegkundige niveau ligt hier. Een andere patiënt overleed gewoon tussendoor op zaal,
niemand erbij…. Sneu…. Was benauwd… was Hiv besmet en mogelijk ook TBC, dus ook dit
weer , misschien voor de patiënt maar beter.
Het regenseizoen hier is begonnen, regelmatig een tropisch buitje (maar nog niks vergeleken
met Nederland, gewoon lekker warm en klaart weer op) maar de insecten houden van dit
weer, maar Karlijn niet van insecten. Held die ik ben. Bah, kikkers op de badkamer, 1000poot
achtige bijtende grote insecten, alles is hier ook 4x zo groot! Loop ik dus gewapend met een
“gif”spuitbus op insecten te jagen…. Ach ja, de priesters hebben zo ook een extra lolletje!
Dinsdag hoorde ik bij het ochtendrapport dat er weer e.e.a. “out of stock” was, en dat er
patiënten waren voor overplaatsing naar het KCMC. Er was een plaatsvervangend hoofd,
maar vroeg of ik evt meekon naar Moshi. De apotheker was al onderweg met de bus, maar ik
kon wel met de ambulance mee. Eerst nog meegelopen met de artsenronde op de mannen
afdeling en daarna kon ik met de ambulance mee. 4 patiënten + familie en 2 baby’s achterin.

(excl personeel chauffeur, verpleegkundige,
nog iemand en ikke). Eén patiënt was erg
ziek, ze was die nacht bevallen maar hij geen
oxytocine gehad, waardoor ze bleef bloeden.
En er was ook geen bloed op voorraad in het
ziekenhuis. Dus zo slap en bleek dat ze was,
werd ze overgeplaatst. Twee uur met de
ambulance! En onderweg zwaailicht, sirene
en ineens wuifden mensen dat we rustig
moesten rijden, net na de heuvel was een
jongen aangereden…. Werd slap van het
wegdek afgetrokken en ik vroeg of ik kon
helpen. Maar dat was niet nodig volgens de
chauffeur was “hij was toch al dood” hoe
weet je dat???? Niemand controleert de
patiënt. Nou daar zit je dan in de ambulance
(lees 4 wheel drive met matras achterin en
zwaailicht en sirene erop) met je kennis en
kunde… maar je kunt/mag niks…. Rijden
gewoon door! Maar ja, achteraf wat had ik
willen doen, je hebt geen spullen om acute

zorg te kunnen verlenen en ook niet de veiligheid als in Nederland qua overdraagbare
ziektes. Had geen handschoenen, pocketmask (voor beademing) bij me. Maar toch, zoiets
hakt er wel in. Beide situaties! Dus had ‘t ff zwaar onderweg. Gelukkig was er de
“groepswhatsapp” van de afdeling waar ik een klein beetje m’n ei kwijt kon, bedankt
collega’s! Patiënten overgedragen, en een kijkje genomen achter de schermen. Het lijkt bijna
een echte SEH! (spoedeisende hulp/1e hulp) aparte ruimtes met gordijntjes, brancard voor
patiënt en bureau voor de arts voor anamnese. Wat een verschil met Same. vervolgens geld
gehaald en naar de groothandel “MSD” voor matrassen. Nou de apotheker was al terug naar
Same dus ik kon geen matrassen kopen, want hij moet daar een handtekening voor zetten…
pfff wat een gedoe, kunnen ze iets verkopen, na ja in de apotheken maar op zoek naar
oxytocine. Maar aangezien daar momenteel moeilijk aan te komen is, zijn ze dubbel zo duur!
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Dus maar een klein voorraadje van 50 stuks kunnen kopen als emergency voorraad voor de
verloskamers… ben benieuwd hoe lang ze hiermee doen. Volgende dag uitgebreid bedankt
voor de oxytocine, maar of ik ook een bijdrage had voor hechtdraad, want ook dat was
volledig op, en aangezien Karlijn nog steeds niet zo goed nee kan zeggen, en ik weet dat het
maar een tijdelijke oplossing is, heb ik toch mn steentje (shillingen) bijgedragen.
Cadeautjes uit het TweeSteden ziekenhuis, die Margo en Theo mee hadden genomen, ook
uitgedeeld: gipsschaar, ecg plakkers en baby neusbrilletjes voor zuurstof… met hartelijke
dank uit Same!
Tijdens een rondje Same kwam ik nog een paar zwangere vrouwen tegen waarvan ik er nog
steeds een paar ken! Pff al een maand in het ziekenhuis aan het wachten op het moment
van bevallen! Daarna een arts tegen gekomen die vroeg of ik mee wilde om haar zus te
bezoeken, een groot huis! En ik was meer dan welkom! Wel vroeg ze waarom de arts niet
had gezegd dat ik meekwam, dus legde uit dat ze me onderweg tegen kwam. Want ze had
geen cadeautje voor me! Nou dat hoeft toch ook
helemaal niet! Maar even later kwam ze met een
levende kip terug! Oké, dank je wel…. (denk ik) wat
moet ik met een kip??? Maar ja wel super lief
natuurlijk. Dus een cadeautje voor de Diocese. Het
was een groot huis voor Tanzaniaanse begrippen,
en hadden er een hele beestenbende bij, veel meer
kippen, geiten, schapen en koeien. Haar dochter
was 2 weken geleden bevallen van een dochter dus
ook even op kraamvisite. Een ander kleinkind was
helemaal fan van me en liet m’n hand tijdens de
terugweg niet meer los! Schattig!
Vrijdag wederom rustig op de mannenafdeling, erg
vervelend, want voel me dan toch wel nutteloos!
Ook mn trip naar Moshi om matrassen te gaan
halen ging niet door, want de ambulance zat vol,
tsja graag of niet toch!?!? Maandag nieuwe poging.
Op tijd naar “huis” want de enigste verpleegkundige die een beetje Engels sprak moest ook
eerder naar huis. Ik blijf me verbazen over hoe aardig de mensen hier zijn, vrijdag wat
gedronken bij Chikira shop en mocht niet afrekenen: ‘je bent als een dochter voor me’! Was
uitgenodigd op de bruiloft van zijn dochter, 13 december, maar dan ben ik alweer in
Nederland. Maar ga wel met z’n zoon father John, van de diocese een keertje thuis op
bezoek. En wilde een cadeautje geven, maar wat John zei was, hij doet dit in naam van God
door goed te zijn voor een ander hoopt ie het ook terug te krijgen, bid maar voor hem!
Sweet! Nu in Moshi, bij Kilimanjaro coffee lounge geluncht en geskyped met mn broertje
(&nichtjes) en zusje en Necati! Zelfs ff met beeld! Doet me goed :) Zo kan ik er weer even
tegenaan! Donderdag voor 2 weken naar Bwambo, dus weet niet of ik daar updates kan
plaatsen, we zullen zien!

In voor- en tegenspoed
Zaterdagavond gezellig met Inge en Alex gegeten bij Indo-Italian. Inge heb ik leren kennen op
de tropencursus in Amsterdam en ze werkt momenteel in Moshi als tuberculose-
verpleegkundige. Ze is hier samen met haar vriend voor 3 maanden.
De volgende dag nog wat geshopt in Moshi, kanga’s laten omstikken, voetbal gekocht voor
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de priesters. Geluncht bij mn favo eettentje, Kilimanjaro coffee lounge. Heerlijke sandwich
op met m’n vertrouwde milkshake. En met de bus weer terug naar Same.

Aangezien ik
matrassen wil
bestellen voor de
mannenafdeling. En ik
het goed kan vinden
met deze groep
leerlingen bleef ik deze
week ook nog maar op
de mannenafdeling.
Visite gelopen met de
arts. En 33,3% van de
patiënten die er
momenteel liggen zijn
HIV positief. En
allemaal nog jong ook!
Eén daarvan ken ik nog
van voor het weekend.

Maar hij gaat er alleen maar op achteruit ipv vooruit! Momenteel wordt hij verdacht van een
hersenvliesontsteking. Ik heb wat navraag gedaan bij de dokter over onderzoeken en
behandeling en voor het eerst kreeg ik te horen dat hij het fijn vond om samen te werken,
omdat hij het een en ander van me kon leren, en ik natuurlijk van hem (over het algemeen
tijdens de visite), moest zelfs z’n beleid controleren. Dus eindelijk toch wel wat voldoening.

En kon wat taken afwerken, voelde me echt weer
nuttig! De district officer bleek op zoek te zijn naar
mij, omdat hij had gehoord dat ik matrassen wilde
gaan kopen. Maar het probleem was (zoals vaak de
laatste tijd) dat er geen geld was voor benzine en of ik
dat wilde betalen. Nou prima, want ik wil onderhand
weer eens wat kunnen doen met m’n sponsorgeld
want ‘t moet wel op zijn voordat ik over een paar
weken weer in Nederland ben! Rond 12 uur was er

eindelijk een auto beschikbaar en moest ik tot mijn verbazing 40 ltr tanken! Hier was ik niet
zo happy mee want dat heb je gewoon niet nodig voor een retourritje Moshi, maar ja, wat
moet je dan…. Dus 40 euro kwijt aan
benzine en 1½ u later weer in Moshi. Eerst
10 matrassen gekocht… die voor mijn idee
met het knipperen van je ogen duurder
worden. Waren ze een half jaar geleden nog
37 euro, nu al 62,50 maar ze zijn wel echt
aan vervanging toe, en aangezien de
apotheker geen medicatie mee kon nemen,
en ik geld bij had voor nog 3 matrassen ook
deze bijbesteld en een paar uur later met
een overvolle auto aan matrassen terug
naar Same… eindelijk, hier deed ik t
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allemaal voor! Eind goed al goed!!
Ben ondertussen ook wel verwend in het Holland House. Het (warm) water en de elektra
werken zo goed dat ik het toch wel mis als het er niet is. Er is een probleem met de
waterleidingen waardoor ik de afgelopen 2 weken af en toe een dagje zonder water zit,
maar nu zelfs al 2! Dus maar een emmertje water elders gaan halen voor het wassen en de
WC. Ook de elektra valt de laatste dagen uit.
De arts van de mannen afdeling is al een paar dagen dezelfde, evenals de groep leerlingen.
Deze zijn leergierig en werken hard! (zeker ten opzichte van de gediplomeerde
verpleegkundigen op de mannenafdeling) Dr Kimbi motiveert de leerlingen ook erg, en legt
ze graag, samen met mij van alles uit! Zo’n ben je dan ineens 3 uur bezig met de artsenvisite
van 10 patiënten.
Toen ik woensdag ochtend op de Ward kwam, was de jongen met HIV (en verdenking
hersenvliesontsteking) overleden, op de leeftijd van 21 jaar. Blijft heftig! Je hoort ‘t HIV/AIDS
probleem overal, van de verpleegkundigen hier en op TV in Nederland, maar om het dan
met eigen ogen te zien, toch heftig! Ook enkele leerlingen waren aangedaan, omdat de
jongen van hun leeftijd was, en hun ook weten dat HIV nog steeds een groot probleem is in
Afrika!
Kindjes blij gemaakt met fluitjes en toeters, blijft leuk! Dat ze zo dankbaar zijn met kleine
dingetjes! Ze blijven allemaal ‘mzungu’ roepen, maar als je dichterbij komt, rennen
sommigen hard weg of beginnen te huilen, dus dan de cadeautjes maar aan de mama’s
geven. Ook de foto’s van de kraamvisite afgegeven. Ze waren er zo blij mee dat ik wederom
cadeautjes meekreeg! Tikanga & papaja’s. maar dat hoeft toch niet, maar haar zus legde uit
dat ze zo dankbaar zijn met bezoek van zo ver weg! Dat ik de moeite neem om bij hun op
visite te komen! Ook het achternichtje blij gemaakt met een fluitje en toeter. Vanavond een
nachtdienstje meedraaien in het ziekenhuis, de diensten zijn niet helemaal eerlijk verdeeld,
dagdienst is van 8-14 uur (7.45 ochtendrapport voor artsen en hoofdverpleegkundige)
avonddienst van 14-20u en nachtdienst van 20-8uur!!
Eerst alle wards lang gegaan voor bijzonderheden, en als er ‘s-avonds/’s-nachts nieuwe
patiënten komen, worden deze op de ward gezien ipv op de OPD. Voor (bloed)onderzoeken
of medicatie moeten ze dan weer naar een privékliniek in het dorp. Er wordt veel (onnodig)
antibiotica voorgeschreven. Als ze hier nog niet immuun zijn, worden wij in Nederland het
zeker niet! Op de verloskamers was een baby’tje met open gehemelte geboren, een
verrassing voor iedereen, want echo’s worden nauwelijks gemaakt, en zeker niet om
aangeboren afwijkingen te vinden. Wel kunnen ze in Moshi operaties uitvoeren om dit weer
te sluiten. In totaal zijn er ’s nachts 5 baby’s geboren 2 spontaan, 3 via keizersnede. Eén baby
is overleden, omdat de baby te lang in moeders buik heeft gezeten. Ze was al 45 weken
zwanger. De bevalling wordt niet opgewekt bij de 42 weken. Twee maal een poging gedaan
om te slapen, maar max. een uurtje, omdat we werden gewekt voor zieke patiënten (met
name de zwangeren op de  verloskamers, of nieuwe patiënten). Ook Dr. Fortunata en ik, net
als de patiënten, met zn tweeën in een eenpersoons bedje. Voetjes naar elkaar toe…. Knus
hoor! Was leuk om een keertje een nachtje mee te draaien. Zeker met de dokter, omdat je
dan alle afdelingen ziet! Maar was ook blij toen ik om 9uur lekker in mn bedje lag! ’s-Avonds
met Marieke wat gaan eten en drinken in het centrum. Zondag bij een collega van maternity
geluncht. En drankje gedaan bij mn Tanzaniaanse papa bij Chikira shop! En hij is vrijdag
opnieuw opa geworden. Ik ga met father John nog een keer op kraamvisite en bij hem thuis
op visite. Maandag weer aan het werk. Geïnformeerd voor een mobile clinic maar die gaat al
een week niet, omdat er geen geld is voor benzine. Op maternity enkele vrouwen met
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wondinfectie. Vervelend, en zeker als je net een baby hebt en dure antibiotica moet kopen!
(alles moeten ze zelf betalen, alleen opname is gratis voor zwangeren). Aangezien er nog een
beetje sponsorgeld over is, deze antibiotica maar voor deze vrouw gekocht! Asante Sana
dada (dank je wel zus!). Ik/we kunnen zo t leven in Tanzania niet verbeteren, maar toch fijn
om een beetje te kunnen helpen. ‘s-Middags een rondje ziekenhuis voor de actuele stand
van zaken mbt renovatie, en het stellen van prioriteiten vinden ze toch wel lastig. Ze willen
wel erg veel! Maar pakken gelukkig kleine dingetjes ook wel zelf aan. En voor de werkgroep:
Er wordt eindelijk binnen gekookt sinds 19/11, wat was dat fijn om te zien! Na de lunch in de
buurt wat mensen blij gemaakt met mijn kleding. Met mn 3 woorden Swahili eindelijk
duidelijk kunnen maken dat het gratis is! En dan willen ze het toch wel graag hebben en ben
ik meer dan welkom voor iets te drinken! Nou misschien de volgende keer. Onderweg terug
vergezeld door een groep leerlingen. Waar ik word uitgenodigd om een keer op school te
komen kijken, ook een lerares heeft dit al eens gevraagd dus na Bwambo toch nog even
proberen!

Woensdag m’n laatste dag op maternity gewerkt. En eindelijk is de patiënt, die ik dus nog
van 6 weken geleden ken, bevallen!! Was er helaas niet bij want ze wachten erg lang af hier,
maar uiteindelijk toch een keizersnede gehad. Wilde de volgende dag op kraamvisite gaan
maar toen heb ik van 8-17uur mn haren laten vlechten. Lekker makkelijk voor m’n laatste
weekjes Tanzania! Dus morgen nog even langs voor ik naar Bwambo vertrek en om nog even
afscheid te nemen van Esther en Marieke. Hun coschappen zitten erop en gaan zaterdag nog
3 weken op vakantie met familie.

Karibu Bwambo
Donderdag dan eindelijk naar Bwambo toe! Nadat de datum 2 x is veranderd. Er was een
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meeting voor alle priesters van de regio Same en het was daarop wachten totdat ik met
father Beda naar Bwambo kon gaan. Laat in de middag was het dan zover. Onderweg nog
wat spulletjes opgehaald en dan de Para Mountains in! Het werd al donker, dus minder goed
zicht, en de weg is al zo moeilijk! Je kunt het bijna geen weg noemen! Onverhard, stijl, geen
vangrail langs het ravijn, en overal losse stenen maar uiteindelijk veilig aangekomen.
Gelukkig had ik van tevoren een reistabletje ingenomen! Een klein kamertje toegewezen
gekregen in het priesterhuis (anders moest ik helemaal alleen in een of ander zusterhuis)
Daar voorgesteld aan wat personeel, toen bleek dat er afgelopen weer ook 2 arts assistenten
zijn begonnen in Bwambo! Dat is fijn, nu hoeft dr Beda niet helemaal alleen meer het
ziekenhuis te runnen en heeft hij wat ondersteuning.
De volgende dag na de artsenvisite op mobile clinic! Drie maal per maand naar verschillende
locaties. En ik maar denken dat er niet veel mensen in de bergen wonen! Vandaag 70 kindjes
gezien! Helaas had ik niet genoeg cadeautjes bij me voor alle kindjes. Wel is het wennen. Het
is erg rustig hier. En ken (nog) niemand. Moet m’n draai even vinden, hopelijk komt dat nog!

Same is toch wel mn thuis geworden afgelopen
maanden. Genoeg vrienden gemaakt in het dorp en
het ziekenhuis en voel me helemaal thuis op de
diocese bij de priesters en de bisschop! Als Bwambo
me niet zou bevallen mocht ik altijd bellen en zouden
ze me op komen halen!
Na de ochtendvisite een klein rondje gelopen met
father Beda. Iedereen begroet je en bent weer overal
welkom, we kregen suikerriet mee en terwijl we
hierop wachtten, werd er ook nog drinken gehaald en
de mensen hebben al zo weinig! Na de lunch een
biertje gaan drinken bij het lokale winkeltje. Het is
zaterdag en dat
betekent dat er een varken wordt geslacht en de
mannen uit de omgeving het hier komen op eten en
wat drinken. Er kwam een telefoontje van een
patiënt met bijensteken. Dus gingen we even kijken,
nou dat waren 100-en steken! Germ t vrouwtje! En
ook nog een brandwonden omdat ze de bijen met
vuur hadden weggejaagd. Ik had nog wat medicatie
tegen de jeuk liggen dus dit aan de patiënt gegeven
en samen met de dokter een beleid gemaakt.
Hopelijk gaat t morgen wat beter!
Maandag meegekeken op de OPD en vervolgens naar
een patiënt met buikklachten, ze was niet eerlijk in
haar verhaal en bleek achteraf zwanger te zijn en een
miskraam te hebben bij 12 weken… maar of het
spontaan was, of bij gebruik van lokale medicatie is
de vraag, want dat wordt hier veel gebruikt, ze had
ook al 5 kinderen. Vervolgens bij een pre-terminale
patiënt met kanker op huisbezoek.
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Nou dat was nog een hele beklimming! De
Kilimanjaro was er niks bij, want dit was gewoon
doorstappen en niks rustig aan!! Twee maanden
geleden had ze buikklachten en een zwelling, in
een ander ziekenhuis was een echo gemaakt en
was inderdaad een zwelling te zien, maar ze
wisten niet wat het was en werd het dus maar
kanker genoemd. Uitgenodigd voor verder
onderzoek in Bwambo Health Centre. Tijdens dit
bezoek begon het onwijs te stortregenen ,
onweer en hagel!! Het viel me nog mee dat het
binnen droog bleef. Het was een klein huisje
zonder elektra, 2 kamers van totaal max 20
m2… stenen met wat klei ertussen,
golfplatendakje erop en klaar!! De terugweg
was lastig omdat de grond uit klei bestaat en na
de regen dus alles spiegelglad was! Maar
beneden aangekomen (1800m nog steeds)
zonder te vallen! Maar door de vele regen die was gevallen moesten we ff over t riviertje
springen van bijna 2 mtr breed…. En met de 4X4 ambulance terug naar “huis” en krijg je te
horen dat er onderweg ergens een boom over de weg ligt, nou ben benieuwd!! Af en toe
wegslippen en inderdaad er lag een flinke boom over de weg waardoor we niet verder
konden. Maar er was onderweg al iemand opgepikt met een hakbijl om de weg voor ons vrij
te maken! Een heel avontuur, maar vandaag weer veilig thuis gekomen en een fijne dag
gehad na een lastige start in Bwambo om weer te wennen op een nieuwe locatie!

De volgende ochtend was deze dame al gearriveerd in het ziekenhuis, ze bleek ook
problemen met de longen te hebben en bij echo onderzoek bleek ze vrij vocht door de hele
buik te hebben…. Zucht, oké, en nu??? Het kan tuberculose zijn of het kan nog steeds kanker
zijn… maar om dit verder te onderzoeken is er sputum of röntgenonderzoek nodig, het
eerste heeft ze niet en sluit niks uit en het tweede is in Bwambo niet mogelijk, dus
behandelen voor TB en kijken hoe ze zich gaat voelen de aankomende tijd. Ook nog
(blindelings) een punctie van het vocht afgenomen om de kleur te zien, maar verder
onderzoek is niet nodig, ‘s-middags werd ze er niet beter op en werd ze verward, ze had een
snelle pols maar verder alles goed… waar komt het vandaan??? Blijft onduidelijk. Dus maar
wat rustgevende medicatie gegeven waar niet alleen de pols langzamer van werd maar ook
de bloeddruk lager….. wordt vervolgd.
Ook nog bij de arts assistenten langs geweest. Deze meiden komen oorspronkelijk uit Kenia.
Fotootjes bekeken onder het genot van een kopje thee en een koekje! Ik mis m’n warme
douche uit Same hier wel!! Elke ochtend opstaan met een koude douche valt niet mee! Wat
ben ik toch verwend ten opzichte van mijn collega’s die al eerder naar Same zijn gekomen.
Gelukkig is het maar 2 weken koud douchen!
Verder wel echt aan het aftellen om naar huis te gaan. Mooie ervaring, maar heel blij om
straks weer terug te zijn in mn eigen huisje, bij mn eigen vrienden en familie met normaal
eten en drinken….
Onze patiënt wordt er niet beter op. Ze ligt verkrampt in bed, met een snelle hartslag en
ademhaling. Maar verder onderzoek is hier niet mogelijk, en ga je haar nog overplaatsen om
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een diagnose te stellen wat een hoop geld gaat kosten? Als ze waarschijnlijk toch snel
overlijdt, en inderdaad dezelfde dag, ‘s-avonds overleden.
Father Beda moest een dagje weg en vertelde ‘s-morgens dat er een dief in de omgeving
was. Onderweg naar het ziekenhuis kwam ik een groep mannen met messen tegen dus
vroeg me al af of zij die dieven gingen vangen, en jawel hoor! Na het ontbijt op de OPD onze
koeiendief! Onder het zand en verwondingen aan z’n hoofd. Waar moet je dan beginnen. Na
het spoelen zn hoofd kaalscheren en alle wonden hechten. Zo ben je 3 uur bezig en ligt de
rest van de afdeling stil. Maar alle patiënten wachten rustig op hun beurt! Het mooie is ook
dat de daders bij de dief blijven om ervoor te zorgen dat hij niet wegloopt! Ze spelen hier
dus inderdaad, zoals ook in m’n Swahiliboekje staat omschreven, voor eigen rechter! Zelfs
iemand met een half afgesneden oor omdat hij geld wilde stelen, zo ben je voor het leven
getekend.
Ook blijf ik me verbazen hoe laagdrempelig mensen hier antibiotica voorgeschreven krijgen.
Bij wat voor klachten dan ook krijg je zowat een kuurtje antibiotica, maar wat als je het dan
echt een keertje nodig hebt?
Zaterdag middag was er voor ontspanning. Father Michael heeft voldoende ballen maar
geen pomp (ventiel) dus werd er op allerlei creatieve manieren geprobeerd om lucht in de
ballen te krijgen. En toen het uiteindelijk was gelukt was iedereen gezellig buiten aan het
spelen, jong & oud, man & vrouw, alhoewel, de meeste mannen bij de plaatselijke shop bier

aan het drinken waren en
varkensvlees aten…. En enkele
kinderen helemaal onder de indruk
van m’n fototoestel, dus die waren al
blij dat ze foto’s mochten maken!
De assistent dokters zijn wel echt m’n
vriendinnetjes geworden in Bwambo!
Ik trek veel met ze op en zijn samen
koekjes gaan bakken. Erg primitief,
koken op de grond! Maar leuk!
Volgende dag eindelijk de omgeving
verkend! Wauw en wat een uitzicht!
Je kunt het helaas niet zo mooi
vastleggen op foto als je zelf ziet!

Heuveltjes/bergen overal waar je maar kijkt! En zo groen! Mooie natuur! En dan weer terug
naar Same.
Ik heb erg moeten wennen in Bwambo, dan merk je pas hoe gewend je bent geraakt in
Same. Maar leuk om te zien! Goed lopend ziekenhuis, waar wel alles voorradig is en het
personeel het werk dat ze doen ook echt leuk vinden! Ook hier met name meekijken (met de
dokters) het was rustig in het ziekenhuis en het werk is zo anders dan in Nederland! Je voert
de verpleegtechnische handelingen uit en de rest wordt door de familie gedaan.
Dit is mn laatste verslagje…. Bedankt voor het volgen van m’n avonturen en zondag vlieg ik
weer naar huis om weer in het hectische en drukke leventje in Nederland te stappen. Erg fijn
om iedereen weer te gaan zien! Maar ook spannend hoe ik het daar weer ga vinden. Back to
the real life! Dan is t weer gedaan met de rust en wordt de luxe van wat je hebt, eet & drink
weer snel normaal (ben ik bang)!
Nu nog even "afscheid" nemen van alle lieve mensen hier en dan hopelijk tot ziens Same,
Tanzania!! Karlijn
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Co-assistent in Same (2013)

Karibuni sana hospitalini! (Welkom in het zkh)
Na een goed ontbijt om half 7 (we vreesden dat dit Swahilitime was, gelukkig stond het
keurig klaar :)) waren we maandag helemaal klaar voor onze eerste werkdag. Het is ‘s
ochtends een aardige klim; het ziekenhuis ligt boven in het dorpje. Gelukkig is het nog lekker
koel tijdens deze wandeling. Het dorp is al volop in bedrijvigheid op dit tijdstip; we worden
ingehaald door in uniform geklede kinderen en mensen op karren vol met hout, getrokken
door ezeltjes. Iedereen groet elkaar volop, een gezellige boel dus.
Naarmate we de ziekenhuispoort naderen, komen uit alle hoeken en zandpaadjes
personeelsleden in mooie zusterjurkjes aanlopen. De dag begint met de ochtendoverdracht,
waarin bijzondere patienten/bevallingen of complicaties worden genoemd. Er wordt
gepoogd dit in het Engels te doen, helaas voor ons blijft het vaak bij ‘and then…’ ,
‘otherwise…’ waaromheen alles in Swahili wordt bediscussieerd. Gelukkig worden we er
steeds beter in :)

Maandag en dinsdag zijn we op ‘Reproductive health and child care’ geweest; met name
zwangeren controleren, anticonceptie (+
voorlichting) geven en kindjes
wegen/vaccineren. Rond 14u waren we
al klaar en konden we aan de wandeling
terug beginnen. Zo heerlijk koel als de
20gr ‘s ochtends is, zo warm voelt de 30-
35gr nu in de volle zon! Eens in de paar
dagen valt ere en (flinke) tropische
regenbui, maar deze is vaak snel
verdwenen waarna de wolken weer
plaatsmaken voor het Afrikaanse
zonnetje. Ook op de kinderafdeling
hebben we een dagje meegelopen.

‘Sukuma!!’ (‘pers’) wordt in de verloskamer veelvuldig geroepen, waarbij de zwangere
tegelijkertijd een flinke tik op haar buik krijgt. Woensdag woonden we de eerste bevalling in
Tanzania bij. Hoewel dit (denk ik ;)) nooit fijn is, is het hier al helemaal geen pretje… Op een
metalen ‘bed’, waarop het bloed van de vorige bevalling net (niet heel nauwkeurig) is
weggespoeld met chloor, neemt de vrouw plaats als ze genoeg weeen heeft. Ze perst het
kind eruit, wordt gehecht en geacht op te staan om naar de afdeling te lopen (!).
Dit alles terwijl er op deze zelfde verloskamer van 10m2, waar lichaamssappen van alle
mogelijke aard rijkelijk vloeien in de hitte, nog een hoogzwangere ligt te bevallen en gillen
van de weeen. Intussen ligt het kind in een hoekje: daar wordt total niet naar omgekeken, de
moeder krijgt het na ca. een uur bij zich. Geen felicitatie, niets… Dit tafereel konden Lisanne
en ik moeilijk begrijpen.
Eerder die dag waren we bij een keizersnede, ook erg bijzonder! Dubbele handschoenen en
3 OK-schorten over elkaar voor steriliteit, vervolgens gaan alle ramen en deuren open om
even lekker door te luchten en wordt het stof afgeklopt van het kleed dat als afdekmateriaal
dient. Ook hier werd naderhand de baby in een hoekje gelegd, zonder haar ook maar even te
onderzoeken.
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‘Today, we go to a small village in the mountains’ En dat hebben we geweten ook! Een 2,5u
durende bergrit waarin we volop hebben genoten van het prachtige steppe gebied, steeds
vanaf een hoger punt. Net als je dacht dat het niet steiler kon; jahoor! Totdat we
aankwamen in een dorpje helemaal boven op de berg, waar onze patienten al zaten te
wachten. Met behulp van de ‘mobile clinic’ vanuit het ziekenhuis, krijgen de HIV-patienten
hier hun medicijnen en een maandelijkse controle, erg mooi!
Ik was alleen gelukkig niet de enige die vond dat de arts wel heeeeel erg treuzelde met de
consulten. De nurse die de pillen uitdeelt, trok tussendoor steeds even haar omslagdoek
over het hoofd om een lekker dutje te doen.

Na zo’n weekje ziekenhuis merk ik pas echt hoe groot het verschil is met de zorg in NL en
hoe ‘pole pole’ (langzaaaam) alles en iedereen hier gaat; de komende weken zullen we daar
alleen maar meer van gaan merken.
Vanmiddag zijn we uitgenodigd bij zuster Baaio thuis, erg benieuwd of zij in hutjes of echte
huisjes wonen, en hoe het daar is. Foto's lukt hier helaas niet, maar op FB wel! :D

Marjolein
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Een verloskundige in het SDH

Dagje zwangeren - verloskamers en kraamafdeling ( en wat vaktaal..)
De afgelopen dagen ben ik (Astrid van der Velden) aan de slag geweest op mijn werkplekkie:
de (a.s.) moeders. Een bonte kleurrijke bedoeling. Alle vrouwen hier dragen kanga's en
kitangas. Prachtige doeken die in allerlei kleuren en motieven gedragen worden met heel
veel verschillende doelen. Als sjaal, rok, over een jurk, als hoofddoek, "steeklaken" in bed,
wikkeldoek voor de baby en, last but not least, als maandverband. Want zoals wij dat
kennen, bestaat hier niet. Tja, wat zou je daarmee kunnen doen.
Er zijn 2 afdelingen waar vrouwen liggen te wachten totdat de bevalling begonnen is. De
eerste is voor hen die van ver komen en er is niets bijzonders, ze zijn dan in ieder geval in de
buurt van het ziekenhuis. Ze lopen wat rond en hebben veel familie bij, allemaal vrouwen.
Zwangerschap is een groot vrouwengebeuren. Geen zwangerschapscursus, maar doorgaan
tot er een kind komt. Gisteren was er een jonge moeder van 20 jaar en uitgerekend van haar

4e kind.
De andere kraamafdeling is een afdeling
waarbij de zwangeren een complicatie
hebben, bv. hoge bloeddruk, verwacht groot
kind ?! (gaat hier met deze eigen indicatie
zonder daadwerkelijke diagnostiek naar de
OK) etc. De verpleegkundigen zeggen dat ze
controles doen. Ik heb het nog niet één keer
gezien. Bergen met medicatie worden
voorgeschreven, bijna iedereen heeft wel
pillen en antibiotica. Dat laatste is maar goed
ook, want hygiëne .... het gaat hier met een
hele grote Franse slag. Op de operatiekamer
wordt een keizersnede gedaan met ramen en
deur open, mensen die in en uit lopen. Geen
goedwerkend afzuigsysteem, saturatiemeter
die het meer niet doet dan wel, geen
werkende klok, en zo kan ik nog zoveel
dingen opnoemen. Ecg registratie absoluut

niet en luisteren naar het kind zegt men gedaan te hebben, maar 2,5 uur wachten op OK
voor keizersnede komt met regelmaat voor. Tja, dan is het geen verrassing als er een baby in
een hele slechte conditie geboren wordt.
De verloskamers is een apart gescheiden ruimte, 2 bedden zonder gordijn dus privacy ?! en
overal wat spullen. Maar het ontbreekt aan heel veel. Mijn goed gevulde koffers met heel
veel spullen zijn meer dan welkom. Karlijn (verpleegkundige van de SEH van het TweeSteden
zh) en ik hebben vandaag besloten dat we stof gaan kopen om gordijnen op de verloskamers
te laten maken, is er enigszins toch wat privacy. Je moet er niet aan denken hier een kind te
moeten baren, hier op een bed te moeten liggen, laat staan een kind in een slechte conditie
te krijgen.
Staat er in "het kantoor”/sociaal verzamelpunt/opnamekamer/voorraadkamer/
medicijnruimte/couveuseruimte ineen , een couveuse met een doodgeboren kindje van 24
weken erin. Zuurstof aangesloten geweest en bij verwijderen van de slangetjes staat de
couveuse nog op volle toeren aan, helaas voor niets. Het lijkt wel of ze het niet snappen.
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Moeder te vroeg bevallen had buikpijn wist niet dat ze zwanger was.

Vandaag baby opgevangen op OK, slechte start, beademd en uiteindelijk erdoorheen
gekomen. Geen klok voor geboortetijd (batterij op), geen goed werkende ambuballon, ze
doen maar wat. Gelukkig goed kunnen helpen en na zuurstof te geven en wat te stimuleren
uiteindelijk een kreet. Moeder hoorde het helaas niet, had na een ruggenprik waarbij ze alles
nog kon bewegen maar algehele narcose gekregen. Al zwaaiend met armen ?! ( hoe goed
zou deze narcose werken) leek ze toch enigszins versuft te zijn. Dus baby mee naar de
afdeling en dan maar even zoeken wie er familie van deze kersverse moeder is. Baby alleen
op een groot bed, rolletje in de rug en het zal allemaal wel goed komen..........hoop ik.
Vol bewondering kijkt men wat ik iedere dag meeneem. Vandaag wat uit mijn nieuw
aangekochte spullen gegeven. Mijn doptone en bloeddrukmeter zijn het paradepaardje. Ze
vinden het geweldig om de harttonen van de baby te horen. Ook handig als ze mijn
bloeddrukmeter kunnen gebruiken, er was er één die kapot is, dus als ik mijn spullen weer
netjes mee naar het "holland house" neem, pech voor hen die erna komen.
De dossiers zijn ook nog iets bijzonders, één grote stapel en niet geordend op naam oid.
Allerlei los papierwerk. Wel een partogram van de WHO dus da’s knap. Eén
kwikthermometer na lang zoeken, geen alcohol. Onvoorstelbaar collega's, hoe vol onze
verloskoffer en uitrusting in Nederland is en hoe minimaal mijn middelen hier zijn. Geen
bloeddrukmeters in het ziekenhuis, medicatie die heel hard nodig is om hier te overleven na
een bevalling of tijdens de OK niet op voorraad zijn (oxytocine, atropine), geen stethoscoop,
geen goede en/of werkende middelen om een kind te beademen, geen desinfectiemiddelen,
geen werkende saturatiemeter op de ok etc. En wij maar zeuren over protocollen/richtlijnen
en een haperend EPD!!

Geen enkele dag is saai maar zit vol met verrassende of emotionele elementen. Nu snap ík
wel dat men vroeg "ga je er maar voor 4 weken heen?". En ik maar denken dat ik dan een
aardige indruk kan krijgen. Dat is het ook wel, zeker weten, maar nu leer je de mensen
kennen en ga je wat meer de taal spreken, weet je waar je je boodschapjes moet halen etc.
Ook weet je dat het wachten er bij hoort en last but not least weten de mensen wie je bent.
Bij aankomst op de afdeling een glimlach en een goede dag van de zwangeren, pas bevallen
moeders en de verpleegkundige: Hello Anna (Astrid is vaak te moeilijk, die r uitspreken is
een struikelblok) of mama Joris (je bent hier mama vanaf de leeftijd dat je mogelijk een kind
zou kunnen krijgen en dan vaak mama met daarna de naam van de eerstgeborene). Zelfs de
arts komt nog even vragen als ik naar "Holland House" wil gaan of ik even wil meedenken en
wat controles wil doen. Heerlijk gevoel!!
Jammer genoeg zijn er nog zoveel dingen die anders zouden kunnen, echter wie ben ik om
dit hier te veranderen. De mensen hier weten niet beter en alle veranderingen kosten inzicht
en tijd. Maandag nog: lekker bezig op de verloskamers. Echt niet alleen maar de bevallingen,
maar het hele gebeuren er omheen wat ik zo gewend ben om te doen, is eigenlijk mijn
grootste prioriteit. Geen barende in nood alleen laten terwijl er bijna een kind komt. Nu
even een moeder die ineens op een "verlosbed" ligt. Geen ww dat zag ik ook wel, dus
waarschijnlijk net binnen gekomen. Even de controle checken zoals ik dat de hele ochtend
tussen de bedrijven door al deed. Ik luisteren, geen harttonen, niets te horen. Toch maar
even melden bij de verpleging, ik maakte me wel zorgen. Oh ... hoop gedoe... uiteindelijk om
een dokter te vinden... Die dan uiteindelijk komt en zegt......oh deze moeder tja kind is dood
ligt tussen de andere zwangeren te wachten tot ze weeën krijgt...........oef dat is toch wel



384

weer ff confronterend. De moeder vertoont geen krimp, wist het wel, maar niet aan haar
gezichtsmimiek af te lezen. Ze zijn zo vreselijk sterk die Afrikaanse vrouwen, ongelofelijk!  Ik
heb er heel veel respect en bewondering voor. Baren in d'r eentje, geen pijnstilling, en pas
persen als ze het echt niet meer kunnen houden. In de praktijk betekent dit haartjes zowat
zichtbaar............doe dat maar eens na meiden!
Veel groeten! Astrid van der Velden (okt.2012)
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Azania en Mbwambo in Tilburg

Dinsdag 17 september. Azania en Mbwambo, twee verpleegkundigen/midwifes uit Same
District Hospital, arriveren  op Schiphol. Ze worden opgehaald door Ton Pulles en Karlijn en
om 16:30 uur bij mij thuis afgezet. De bel gaat, ik open de deur en meteen twee lachende
gezichten… Vol verwachting op alles wat ze de komende weken gaan beleven. Natuurlijk ook
eg moe van de reis, alhoewel ze dat niet willen toegeven.
Ik heet ze welkom en we drinken samen wat terwijl we elkaar vertellen wie we zijn en hoe
onze levens eruit zien. Ik licht hen in over het programma en ze zijn erg enthousiast. Ik geef
aan dat ze nog niet aan het werk kunnen, omdat dan eerst de uitslag van de MRSA test die
die middag is afgenomen binnen moet zijn. Na 1 ½ uur uitwisselen wijs ik hen hun kamers en
laat ze de rest van mijn huis zien. Ze zijn overdonderd. Alles is veel; de ruimtes, de douche,
het toilet, de keuken met alle apparatuur en het feit dat ze ieder een eigen kamer hebben.
Uiteindelijk kiezen ze ervoor om samen op de zolderkamer te gaan slapen.

De volgende dag gaan we kennis maken in het ziekenhuis. Sjef haalt hen op en introduceert
ze bij de Stichting Twee Steden over de Grenzen. Ook krijgen ze een rondleiding door het
ziekenhuis. Donderdag is een vrije dag en ik maak van de gelegenheid gebruik om ze mee te
nemen naar de supermarkt. We moeten boodschappen doen voor het welkomstfeest bij
Wilbert. Ook alweer zo’n bijzondere ervaring….zelfscan.!!!! We koken ’s avonds samen, ze
willen perse meehelpen. ’s Avonds is de vergadering van de werkgroep Tanzania. Er wordt
veel besproken en Azania brengt verschillende agendapunten in vanuit Same om te
bespreken. Zo hebben we het over de wasmachine die ze graag zouden willen, maar we
kunnen hen uitleggen dat dit niet zo gemakkelijk gerealiseerd kan worden i.v.m. de hardheid
en druk van het water in Same. We vertellen hen over het project hygiëne wat we graag
opgestart zien in Same. De dames zijn enthousiast en beloven hiermee aan de slag te gaan.
Na de vergadering naar huis en ze gaan meteen naar bed.

Vrijdag is de MRSA test nog niet binnen, ze kunnen dus nog niet aan het werk. Het is aan hun
gezichten af te lezen dat ze staan te popelen om te beginnen.
We beginnen in de middag op tijd aan de voorbereidingen voor de hapjes voor die avond.
Als deze klus geklaard is, gaan ze naar boven en komen helemaal opgedoft in Tanzaniaanse
kledij weer naar beneden. Ze hebben duidelijk zin in het feest.
Er is een hartelijke ontvangst met de leden van de werkgroep Tanzania Tilburg en Marga
heeft een cadeau voor hen gekocht. Ze genieten van alles, maar om 22:30u willen ze graag
naar huis. Al die nieuwe indrukken en aandacht blijken toch erg vermoeiend.
In het weekend worden ze nog meegenomen op familiebezoek met Margot en op maandag
begint eindelijk hun eerste dag in het ziekenhuis.
Ze doen veel indrukken op, lopen mee op de afdeling moeder/kind en de verloskamer.
Krijgen de gelegenheid om mee te gaan naar een sectio, waar ze hun ogen uitkijken op alle
materialen waar wij over beschikken. Er wordt veel genoteerd en gevraagd. Het is duidelijk
dat ze straks in Same goed voor de dag willen komen.
Woensdagmiddag volgen ze een workshop handhygiëne, door Corine Botermans verzorgd.
Ze leren hier heel veel van  en zijn wederom heel enthousiast om dit over te dragen naar hun
collega’s in Same. Vooral de petrischaaltjes met de groei van hun gekweekte handen maakt
veel indruk. De PowerPoint presentatie wordt uitgeprint en deze verdwijnt thuis in de koffer.
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Na een week werken is het weer tijd voor ontspanning en ik neem ze een dagje mee naar de
Efteling. Ze genieten van het sprookjesbos, nadat ik hen uitgelegd heb wat dat inhoudt. In
Tanzania kennen ze nl. geen sprookjes. Ze vinden het geweldig en ik beloof hun een
sprookjesboek om voor te lezen voor hun kinderen. Gelukkig hebben ze een Engelse uitgave.
Om hen een uitgebreide blik te geven over Tilburg en omgeving gaan we in de pagode.
Wooohhh, das pas eng!!!! Hij valt toch niet om hè? Nadat de hoogtevrees is overwonnen
genieten ze van het uitzicht en bij het zien van de python worden ze helemaal lyrisch. Daar
willen we in….. Ik vraag nog: ”weten jullie dat zeker?” JAAA. Ze weten het zeker. Dus wij naar
de python. En we gaan erin, vastgeketend, het enthousiasme wordt al minder….,
omhoog….omhoog…omhoog……. en zoefffff naar beneden, Azania heeft haar ogen al dicht,
dan komt de eerste draai, de tweede, nog even de lus en…… poehhhh gelukkig, het is klaar.
Dit was eens en nooit meer, maar ze hebben wel een verhaal te vertellen in Same Hospital.
Zaterdag hebben ze een vrije dag. Uitslapen is er niet bij, om 8:30u wordt de ontbijttafel
gedekt, drinken samen een kop thee en wachten tot ik eindelijk m’n bed uit kom. In de
ochtend worden ze opgehaald door Lenie, waar ze de hele verdere dag verblijven.
Zondag halen Sjef en Annelies ze op om naar Madurodam te gaan. Hier zien ze Nederland in
de dop, alle bezienswaardigheden bij elkaar en ze genieten. Ook de wandeling over het
strand vinden ze heerlijk.

De daarop volgende dagen is het weer werken geblazen. Op de afdelingen in het ziekenhuis,
o.a. de SEH. Ze lopen ieder een dag mee met Astrid, verloskundige, op kraambezoeken thuis
en mogen ze een kijkje nemen bij het maken van de echo’s op Terra.
De laatste stagedag is een avonddienst op het moeder/kind centrum. Hier nemen we samen
nog eens door wat we deze weken gedaan en gezien hebben en ze zijn voornemens om een
plan van aanpak te maken voor wat ze in Same willen realiseren.

De zaterdagochtend besteden ze aan het inpakken van de tassen. Tja….. dat valt niet mee. Al
die gekregen kleding, speelgoed, cadeaus. Krijg dat maar eens in één tas gepropt. Gelukkig
heb ik ergens nog 2 sporttassen liggen en ze krijgen het voor elkaar om alles ingepakt te
krijgen. En ook nog binnen het toelaatbare gewicht.
’s Middags nog heerlijk even uitwaaien in de Drunense duinen en ’s avonds het
afscheidsetentje, tevens de verjaardag van Rob. Ze hebben een prachtige bos chrysanten
voor hem gekocht.
Als we de volgende ochtend, zondag 6 oktober om 5:00 uur nog even aan ’t napraten zijn is
hun dankbaarheid buitengewoon. Ze hebben een fantastische tijd gehad. De assantes zijn
niet van de lucht en vooral ook tutaonana, tutaonana Same. Om 5:15 uur staat Sjef aan de
deur en nemen we afscheid. Ik kan niet wachten totdat ik ze weer zal ontmoeten in 2015 en
zien wat ze met deze uitwisseling gedaan hebben. Ik heb er vertrouwen in dat er stap voor
stap, zoals ze zelf zeggen,  in Same District Hospital  langzaamaan verbeteringen zichtbaar
worden.

Ik kijk terug op 3 fijne weken met lieve, enthousiaste mensen. Met z’n allen; leden van de
werkgroep Tanzania Tilburg, de werkgroep van het Twee Steden ziekenhuis en onze collega’s
in Same steken wij onze schouders eronder voor een betere toekomst voor de ontwikkeling
en gezondheidszorg in het dorp Same in Tanzania Afrika.

Marjorie van Roozendaal, lid van de werkgroep Tanzania Twee Steden ziekenhuis
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ANGELA SEGEREN

Functie: verpleegkundige
In Tanzania van: november 2013 tot februari 2014 (3 maanden)
Project: inventariseren sanitair en z.n. herstellen en vervangen

De voorbereidingen
Zoals een aantal mensen ondertussen al weten, vertrek ik in november voor 3 maanden naar
Same, Tanzania om daar te werken in het Same District Hospital. Dat zal een hele ervaring
worden denk ik zo!
Ik ga daar mijn collega Ton aflossen, die een start gaat maken met een nulmeting wat betreft
hygiëne. Ik wil dit verder overnemen, goed rondkijken op de verpleegafdelingen en proberen
mijn ervaringen te delen met de verpleegkundigen daar.
Wat de voorbereidingen betreft ben ik al een goed eind op weg, mijn ticket heb ik al in the
pocket en ik heb er zin in!
Ook ben ik samen met Ton al maandenlang trouw Swahili aan het leren, hopelijk lukt het
straks een beetje :-)
Ik zal mijn best doen om regelmatig een stukje te schrijven. Maar dan moet het internet ook
wel een beetje meewerken he!
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Daar ga ik dan
Zo, en dan begint mijn reis echt. De koffers zijn ingecheckt (wonder boven wonder niet te
zwaar) en ik zit al bij de goede gate. Steeds meer mensen sluiten zich hier aan, dus wat mij
betreft kunnen we gaan!
Iedereen in Nederland: succes met het koude weer. Ik ga mijn (warme) avontuur tegemoet!!
Tutaonana!

De eerste dagen
En dan ben ik gewoon al een paar dagen in het warme Same. En met warm bedoel ik toch
echt wel warm hoor, en ik kan best wat hebben!! Haha! De eerste indrukken hier zijn goed,
iedereen is hier even vriendelijk.
Het eten... tja dat is voor mij natuurlijk wel even wennen aangezien ik geen grote liefhebber
ben van rijst en we 2 keer per dag een warme maaltijd krijgen met veelal rijst. Maar ook dat
zal wel wennen! De sausjes smaakte in ieder geval wel. En het biertje dat ons na de maaltijd
werd aangeboden ging er ook best goed in.
Ik heb al een rondleiding gehad door het ziekenhuis, dus maandag kan ik aan de slag daar.
Het terrein is groter dan ik dacht, en ik vind het er toch best netjes uit zien. Okee, het is niet
net zoals in Nederland, maar ik had het erger verwacht. Ook hier was iedereen vriendelijk en
ik ben vooral welkom! Wat voor beter begin kan een mens zich wensen?
Nu was het ontvangst natuurlijk helemaal super, Ton was nog opgebleven om mij te
verwelkomen en de dag erop zag ik Margot en Marjo ook meteen.

Dit weekend is vooral om het dorp te leren kennen, en te proberen internet op mijn
telefoon te regelen... schijnt echter toch lastig te zijn.
Waarschijnlijk kan ik maandag wel iemand vinden die het voor mij kan regelen! Tot die tijd
probeer ik maar door het leven te gaan zonder facebook etc etc.. Gewoon even aanpassen.
Gisteren zijn we met z’n allen meegevraagd door een van de paters om bij zijn moeder te
gaan lunchen. Hij zou ons wel eens eventjes een ritje door de bergen laten ervaren.. Vrij snel
viel de auto uit, het schakelen wilde niet meer lukken. Misschien toch door al die hobbels die
hij niet al te zachtjes nam? We hebben in ieder geval bijna 3 uur stil gestaan. Hulp werd
gebracht door een andere pater, en uiteindelijk heeft hij onze reis mee gevolgd. Stel dat hij
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nog eens nodig was..  De tijd werd goed besteed langs de kant van de weg, de kinderen
kwamen gezellig langs en hebben nog wat Nederlandse liedjes geleerd! Natuurlijk is hier film
materiaal van! Het was al met al wel de moeite waard, want wat woonde de moeder toch
mooi. 2000m hoog in de bergen, het geeft een prachtig uitzicht! En ook daar werden we
weer zo vriendelijk ontvangen! Ze heeft al die uren gewacht met eten op ons (lunch was dus
om 17 uur ongeveer). We konden helaas maar heel even blijven, want het is het beste om
voor het donker weer de bergen uit te zijn.
Voordat de computer in dit internet café weer bedenkt dat hij opnieuw wil opstarten, en ik
dus weer opnieuw moet zoeken, stopt mijn verhaal hier.
Wij gaan zo maar eens een koud biertje (bia baridi) drinken, we hebben het verdiend!

De week van eerste ervaringen
Ik ben ondertussen gewoon al een week in het Same
District Hospital geweest, elke ochtend trouw om
7.30 uur luisterend naar het ochtend overleg.
Het leek me wel leuk om te beginnen op de
kinderafdeling, wardi 5 --> een van die nieuwe
ervaringen. Nog nooit met kinderen gewerkt, maar
tot nu toe bevalt het prima! Buiten de schrijnende
gevallen (een kindje met ernstige brandwonden en 2
kindjes overleden) ook mooie momenten
meegemaakt. De beste eerste ervaring had ik
gisteren --> er was op de kinderafdeling niet veel te
doen dus ik ben naar de maternity ward gewandeld.

En wat een
timing, een
vrouw stond
op het punt
te bevallen!
Samen met
de co-
assistenten
uit Nederland
erbij blijven
staan, je moet het toch ooit eens meemaken he. Erg
bijzonder om te zien!! Met een beetje geluk lukt het
nog een keer om een foto van het kindje hier op de
site te plaatsen.
s-Middags er is nog voldoende tijd over om andere
leuke dingen te doen. Ik heb al verschillende
schooltjes gezien ondertussen (samen met Ton,
Margot en Marjo) en ik heb ook geleerd hoe je een
band moet wisselen. Gisteren weer een klapband
gehad, deze keer niet in de bergen maar gewoon op
de doorgaande weg. Die kleine susuki swift is niet
geschikt voor kleine weggetjes met kuilen overal.
Ook dit weekend weer volop nieuwe ervaringen:
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samen met de co-assistenten naar Moshi,
prima hotel hier! Lekker lunchen bij de
Kilimanjaro lounge. Echt lekker om een
goeie sandwich te eten en ergens te zitten
waar nog meer wazungus zitten..
En dan ga ik nu toch echt eens proberen
internet op mijn telefoon te krijgen. Zou
een uitkomst zijn als dat lukt!

Dubbele gevoelens
Afgelopen weekend had ik echt een
vakantiegevoel, samen met de Nederlandse
meiden met de bus naar Moshi gegaan.
Daar hadden we een prima hotel (met een
heerlijke douche met warm water!) en
hebben we lekker kunnen ontspannen.
Margot en Marjo waren ook nog van de
partij, en dus hebben we zaterdag een duik
genomen in het zwembad bij het YMCA
hotel. En hoe leuk kan je het hebben: op
een gegeven moment kregen de kindertjes
zwemles! Echt heel leuk om naar te kijken vanaf je ligbedje. Dat moet je natuurlijk wel even
in Afrikaanse context zetten he, het bedje was van houten plankjes waar her en der een
plankje was gebroken en van lekkere zachte kussentjes hebben ze hier nog nooit gehoord
denk ik. Maar ik durf eigenlijk niet te klagen, had niet verwacht hier een keer te zwemmen.
Beide avonden genoten van eens wat anders dan rijst met rode saus (al smaakt die me
tegenwoordig gewoon goed). Maar die pizza..... oooh heerlijk gewoon!!
En dan begint na het weekend weer het "gewone" leven. Ik blijf deze week nog op de

pediatric ward staan, wil een beetje doorhebben hoe ze werken zodat ik ook wat mee kan
doen. Maar wat was dinsdag toch een rare dag. Begin je net op de ward, staat de arts al heel
snel bij een kindje van 4.5 jr oud dat zojuist is overleden. Ze wilde haar die dag overplaatsen
naar een ander ziekenhuis, maar dit bleek dus te laat te zijn. Je zag de onmacht in de ogen
van de arts..  Hoewel de vpk heel liefdevol met het overleden kindje omging, zei ze een
uurtje later toch gewoon: it's a part of life. En dat klopt misschien ook wel, maar toch hakt
het er bij mij wel ff in. Gelukkig had de dag een veel leuker einde, ik heb meegekeken bij een
keizersnede... er werd een tweeling geboren! 's-Ochtends bij de grote visite hadden ze een
echo gemaakt (jaja, wordt naar het schijnt regelmatig gedaan bij de zwangere dames) en ze
hadden gezien dat de kindjes niet goed lagen. Prachtig om te zien hoe die 2 kleintjes werden
gehaald! De natuur laat zich weer even van zijn goede kant zien.
Vandaag begon het ochtend overleg met een klinische les over malaria en anemie. Omdat
het zowel Engels als Swahili door elkaar wordt gesproken is het her en der wat lastig te
volgen. Maar het oogt goed! Om ieders aandacht erbij te houden wordt er halverwege een
vraag gesteld, de winnaar krijgt 10000 shilling..
De afdeling vandaag blij gemaakt met een oorthermometer. Ik moest meteen met een
leerling samen alle patiëntjes gaan controleren zodat hij de thermometer kon proberen.
Hopelijk hebben ze er lang plezier van! Jammer genoeg was het vandaag vrij rustig, dus ik
ben nog maar even langs de tweeling gelopen. Ze deden het goed en mogen misschien
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vandaag al mee naar huis. Morgen nog maar een keer checken dus..
Het komend weekend wordt weer een beetje vakantie, we gaan nog maar een keer naar
Moshi. Ik geniet nog maar even van het Nederlandse gezelschap! Zal wennen zijn als ik
straks in m’n upje achter blijf....

Time flies
Wow, wat gaat de tijd hier toch snel eigenlijk. Ik mag al bijna gaan genieten van mijn safari
(volgende week dinsdag)!
Ondertussen al heel wat enerverende dagen gehad.... Afgelopen maandag was het
Onafhankelijkheidsdag, nu het 52e jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden! Dus er was
vrijwel niemand in het ziekenhuis, de meeste artsen waren vrij. Ik heb 's-ochtends wel
gewerkt maar ik ben weer op tijd terug naar de Diocese gegaan. Daar hadden we namelijk
ook een feestje. Er woont hier in Same een Nederlandse man (ondertussen 80jr) die al 50
jaar pater is. Hij was
uitgenodigd en als
verrassing waren er nog
meer fathers uit de
omgeving langs gekomen.
Stond ik daar ineens
binnen voor de lunch, de
ruimte gevuld met wel 40
mannen. En dan        valt
die ene Nederlander echt
heel goed op!
Ik moest natuurlijk meteen
naast de Nederlandse man
zitten,         Jan Bosman.  En
het kostte hem wat
moeite, maar toch konden we nog een gesprekje voeren in het Nederlands. Leuk om zo mee
te maken. En wat hadden de dames toch weer hard gewerkt, de lunch was heerlijk. Potten,
pannen, schalen met van alles en nog wat. En uiteraard: bier! Daar zijn we al voor de lunch

mee begonnen en ik ben
gestopt voor het diner..... Het
was een super dag!!
En dan ga je dus dinsdag ietsje
minder fit richting het
ziekenhuis... al viel die kater
reuze mee hoor. De dag begon
weer erg rustig tot we ineens
een melding kregen dat er een
groot busongeluk was gebeurd.
Alle leerlingen richting het
theatre en ik ben maar eens

mooi meegegaan. Kon meteen mee aan de slag, de hele ruimte en de gangen buiten stonden
vol met gewonden. Staand, liggend, in rolstoelen en op brancards.... Je zag niet anders dan
bebloede gezichten en ledematen. Ik zag heel snel een erg vriendelijke arts, dus die ben ik
gaan assisteren bij het hechten. De eerste man die ik zag had een flinke wond aan zijn oor,
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het lag er voor 2/3 af dus er moesten heel wat hechtingen in.
Maar wat werd er efficiënt en hard gewerkt daar, ik was ook echt verbaasd over hoeveel en
hoe snel de leerlingen kunnen werken. Patiënten werden af en aan gebracht en hup weer
door naar de röntgen. De artsen hadden prima assistenten! Voor ik het wist, waren we al
weer ver klaar. Helaas hoorde ik van 2 fathers van de diocese (die ik ineens bij de male ward
zag staan) dat er 3 mensen ter plekke waren overleden. De bus heeft een mankement aan
de motor gehad en is meerdere keren over de kop gevlogen. Er zijn ook wel patiënten
meteen naar het KCMC ziekenhuis gegaan.
Toen het hele theatre leeg was ben ik nog maar gaan helpen op de female ward, want die
lag ook ineens helemaal overvol met alle slachtoffers. Samen met Azania nog wat wonden
verzorgd en opnieuw geassisteerd bij het hechten. Zij kan ook echt alles he!

Ik heb een dag later
de bus gezien vanaf
de doorgaande weg,
en het is echt een
wonder dat er
zoveel mensen
waren met "kleine"
wonden. Het hele
dak was in elkaar
gedrukt en de
voorkant net als een
colablikje
ingeduwd...
Woensdag was het
de bedoeling dat we

met de mobile clinic mee zouden gaan, naar het islamitische centre iets buiten Same. Dus
hup in de auto, die maar 2 uurtjes later was dan ons verteld was. Er gingen nog 2 vpk vanuit
het ziekenhuis mee, maar of die echt Engels spreken? Geen idee, er was helaas geen
communicatie. Op het centre stapten de vpk uit en wij reden vrij snel met de chauffeur
verder. Waarheen? Naar Hedaru zo bleek, en toen we daar weer een tijdje later aankwamen
op het Health Centrex hoorden we dat we eigenlijk de bergen in moesten. Dat is dus een
hele rit (ongeveer 2-3 uur) en het
was uiteraard al wat later op de
dag. Een totale verrassing dus,
dat waren wij helemaal niet van
plan. Wij wilden ook op het
islamitische centre zijn en daar de
vpk assisteren met vaccineren
etc. Na een hoop gedoe, want
niemand spreekt fatsoenlijk
Engels, was er een arts die op het
health  centre werkt en die ons
wel terug naar Same wilde
brengen. Het kost je wel wat,
maar ja dan ben je toch weer
veilig thuis he! Wel erg jammer,
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want als we vooraf hadden geweten dat we de bergen in zouden gaan had ik het erg leuk
gevonden om mee te gaan. Maar om nu in het donker weer die smalle weggetjes af te rijden
met slecht weer op komst? Mmmmm... Volgende keer beter dus!! Ik ben voorlopig nog niet
naar huis, dus ik zal nog wel een kans krijgen. Maar eerst.... nog een paar dagen werken en
dan lekker genieten van mijn safari. Hopen op goed weer (want ik heb al best wat regen
gezien ondertussen) en hopelijk ook heel wat mooie natuur en wilde dieren om te
fotograferen. Ik ben er klaar voor en heb er zin in!!

Tutaonana nationale parken
En dan is de safari al weer voorbij..... Snik snik, wat ging die snel zeg. Maar wat was het een
prachtige ervaring. Heb nu al het idee dat ik ooit nog een keertje terug moet komen voor
andere parken. Dinsdag eind vd ochtend vertrokken met taxi Louis richting Arusha, het
laatste stuk was een weg
waarvan ik dacht: waar ben ik
godsnaam beland? Volgens mij
zitten we hier niet goed.. Maar
toen ineens, de Ilboru Safari
Lodge. Daar werd ik opgehaald
door Magda om vervolgens mee
te gaan naar haar huis voor mijn
eerste nachtje. Heerlijk ontvangst
met een wijntje en een bakkie
chips en daarna in de Lodge gaan
eten. Die keuken wordt gerund
door een Nederlander, dus ik had
echt goed gebakken frietjes en
garnalen. Een keer geen rijst met
rode saus en mchicha. Ow wat lekker zeg! En de dag erop bij het ontbijt: KAAS!!!!! Tja, ik ben
en blijf een kaaskop hoor...
Roger, mijn privé gids/chauffeur/fotograaf kwam mij al op tijd ophalen. Gezellige vent, dat
had ik zo door! Lekker een stukje gereden voor we in Manyara National Park aankwamen.
Prachtige natuur en o zo lekker rustig. Ik zit namelijk niet in het hoogseizoen nu. Viel echt
met m’n neus in de boter daar, ik heb nog nooit zoveel olifanten gezien zeg. En zo dichtbij,
ze lopen echt gezellig langs de auto. Ervoor, erachter, het maakt ze allemaal niks uit. Gaan
lekker hun gangetje en letten goed op de kleintjes. Want ook die waren er veel. Zoals Roger
bij alle dieren zei: ‘Look, all the baby's!!!’ Hij was bijna nog enthousiaster dan ik...
De hele dag genoten van echt allerlei dieren, teveel om allemaal op te noemen hier. En m’n
dagboek ligt thuis, dus kan het ook niet terug zoeken.. Oeps! Maar in ieder geval dus
olifanten, zebra's, hartebeesten, apen, nijlpaard etc etc..
Toen ik dacht dat het niet beter kon, kwamen we aan bij de Country Lodge in Karatu... En ik
dacht eerst nog wel dat ik in een tented lodge sliep.. Wow, hemel op aarde! Een prachtige
logde met een mega badkamer. Een mooie tuin met zwembad en comfortabele ligbedden.
De receptie en eetzaal prachtig! Ik denk dat ik hier blijf wonen.. Heerlijk kunnen ontspannen
daar en echt enorm genoten van de douche. Na bijna een maand hier eindelijk weer eens
comfortabel onder een echt warme douche kunnen staan. Ik wou er echt niet onderuit.
Maar dat moest toch echt, want er werd ons ook nog een 4 gangen diner geserveerd!
Jammmmmie!
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Donderdag vertrokken naar de Ngorongoro crater, wederom lekker vroeg. Het eerste stuk rij
je omhoog door de bergen, en dan sta je ineens bij het beste uitzichtpunt ooit.  De crater in
al zijn pracht! Omdat het nog zo vroeg is, hangen er nog wat kleine wolkjes over de bergen
en zit de dauw nog op het gras. Je ruikt gewoon de pure natuur. Echt een sereniteit!! En dan
ben je nog niet eens in de crater, die tocht moest nog beginnen.
En wat was die ook weer geweldig, zo ontzettend veel dieren gezien vandaag. Wederom
weer veel zebra's, antilopes, gazelles, pumba's, hartebeesten, buffels etc etc. En overal weer
kleintjes bij! De beste tijd ooit om op safari te gaan. Ik was al zeer tevreden met alles en toen
ineens... iiieeh stopt de auto, in zn achteruit... Verrekijker erbij. Ik zie echt niks, maar Roger is
zeer gericht ergens naar op zoek. En hoppa, leeuwen! 5 stuks maar liefst, liggen lekker op
het gemakje in de zon te chillen. Helemaal in mn nopjes! Om dan vervolgens weer verder te
rijden en ineens een leeuw dicht naast de auto te hebben. En daarna weer een aantal op een
rots, alsof ze weten dat dat de mooiste foto's zijn. Wow wat een dag weer!!
En toen waren we nog niet eens dicht bij het meer gekomen, dat vol zat met flamingo's en
andere vogels. Eerst nog lunchen op een heerlijk plekje. Moesten wel in de auto eten, anders
gaan de vogels aan de haal met je lunchpakketje. Je keek uit over een meertje met gezellig
wat vogels midden erop. Niet in de gaten hebbend dat die vogels op de nijlpaarden stonden,
tot er ineens wat beweging in kwam. Zo grappig om te zien! Maar hup, we gaan weer door.
Rijden weer lekker een stuk verder en wederom lijkt het alsof we de enige auto in de crater
zijn. Meerdere keren zet Roger de auto stil, motor uit en het enige wat je hoort is het water,
de wind en de vogels. Zo ontzettend mooi en rustig! Soms sta je zo dichtbij dat je de dieren
adem hoort halen. Echt bizar. Helaas staan ze soms ook te ver weg om een foto van te
maken, zoals de neushoorn, maar gelukkig is er dan een hele goede verrekijker.
Al met al weer een topdag gehad vandaag! Veel gezien en genoten in slechts een paar
uurtjes eigenlijk. Eind van de middag zit ik weer op een ligbedje aan het zwembad (stom
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stom mn bikini vergeten, maar ja) en er staat meteen iemand naast je die wel een potje thee
voor je haalt. Ik word op mn wenken bediend hier. Had zo weer heerlijk de tijd om alle foto's
te selecteren, mn dagboek te schrijven en lekker te douchen voor weer een fenomenaal 4
gangen diner.
En dan begint vrijdag al weer de laatste dag van mijn safari. Vandaag rijden we naar
Tarangire. Ik ben al enigszins voorbereid door andere mensen uit de Lodge dat er niet veel
dieren zitten daar. De meeste zitten nu in de crater. Maar hop, meteen een groep giraffes
die ook weer lekker dichtbij de auto staan en her en der oversteken. En kort daarop weer
een hele groep olifanten, en nog meer en nog meer. Het lijkt wel alsof die beesten overal
zitten! Zo leuk om te zien hoe ze de kleintjes beschermen als ze gaan lopen, en hoe ze aan
het plas water gaan staan om te drinken. Echt weer kunnen genieten! Verder was het
inderdaad wel rustiger met de dieren hier, maar toch weer het een en ander kunnen zien. En
weer kunnen genieten van de natuur, die was weer anders dan de crater. Hier stonden weer
meer bomen en rijdt je meer over stukjes berg. De crater was een uitstrekte vlakte..
Vandaag moesten we dus weer beter zoeken, en dat hebben we vol enthousiasme gedaan!
Zeer voldaan zijn we weer terug gereden naar Arusha, en dat duurt best even dus op een
gegeven moment kwam de vraag of ik een muziekje wilde horen. Tuurlijk! Hou ik van. Wat
denk je dat ie opzet... Celine Dion, is ie een enorme fan van. De hele usb stick stond vol met
liedjes van haar. Hij vond het wel even gek toen ik daar om moest lachen... Maar het was zo
wel weer een leuk ritje terug! 's Avonds weer in het huis van Magda gegeten (yes echte
goeie frietjes met mayo en ketchup) en vervolgens nog wat tv gekeken want ze heeft bvn.
Goeie afsluiter van mijn eerste reis!
Vanochtend al op tijd opgehaald door de taxi die me terug zou brengen naar Same. Wat een
mooie auto, super-de-luxe net nieuwe Toyota met airco. Oké het is prijzig, maar toch kies ik
dan voor de luxe ipv opgepropt in een grote stinkende bus zitten met 5 mensen op 3
plaatsjes. Af en toe mag je ook hier wel decadent zijn vind ik zelf!! Maandag begint de
werkweek gewoon weer, al is die meteen weer kort en bijzonder omdat het dan kerst is. Gek
hoor, heb nog steeds niet echt een kerstgevoel. Hoewel er volop kerstliedjes werden
gedraaid in de Logde lijkt het voor mij nog ver weg. Datum, tijd etc.... het is hier allemaal
minder belangrijk. Ik zit al echt in het Afrika sfeertje en hoop er nog een hele tijd in te blijven
hangen! Pole pole... het bevalt me prima!
Via deze weg alvast iedereen fijne feestdagen gewenst!
Het nieuwe verhaal zal ergens wel weer verschijnen, dan lezen jullie hoe ik mijn kerst met de
fathers heb gevierd... ik ben benieuwd!

De kerst voorbij
Ja en dan komt op maandag de kerst steeds een beetje dichterbij. Maar hup eerst weer aan
het werk! Ik ben nu begonnen op de maternity ward want ik zag Modesta daar maandag en
die is dolenthousiast om me alles te leren wat ze daar doen. Ze begon met een officiele
rondleiding over de afdeling, en ik moet zeggen die ziet er goed uit. De toiletten en douche
zien er schoon uit, de wastafels zijn intact en het water stroomt er prima. Uiteraard
beginnen we met het poetsen van de afdeling, dweilen kan ik als de beste ondertussen...
Samen hebben we de vrouwen gecontroleerd, de wonden bekeken en alles klaargezet voor
de visite. Er lagen 2 prematuurtjes op de afdeling, waarvan er 1 helaas aan het eind van de
dag is overleden. Ze wilden hem eventueel nog overdoen naar het KCMC, maar dat bleek
dus al te laat. Het andere kindje is vrij sterk, doet het tot nu toe nog goed. Dus we houden
hoop!
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Dinsdag nog maar een keer meegegaan naar de
OK ivm een keizersnede. Daar werd een
prachtig klein jongetje geboren! En ik had de
eer om me daar een beetje over te buigen. Al
vinden ze het volgens mij maar gek om te zien
hoe ik tegen zo'n prulletje klets.... Ach, dan
hebben ze ook wat te lachen he!
En na het werken is het dan toch echt tijd voor
kerst. Maandag is de kerstboom uiteindelijk
gezet, jammer genoeg is het wel echt een heel
klein ding.. Ik had echt een grote kitsch boom
verwacht.. Helaas!! Maar de sfeer is er niet
minder om hoor.
Dinsdagavond met father Adolf meegegaan
voor de avondmis in zijn buitengebied. Daar
wordt nog gebouwd aan een nieuwe kerk, dus
we zitten in het gebouw waar de leerlingen
normaal gesproken eten. Toch hebben ze
geprobeerd er wat sfeer in te krijgen, en dat is
aardig gelukt. Uiteraard versta ik weer niks van
de mis, maar toch was het leuk om te zien.
Iedereen was pas later weer terug op de
diocese en de meeste gingen al weer snel naar
bed maar ik ben nog blijven zitten met een
paar. Het is kerstavond he, dan moet je toch
echt een biertje drinken en filosoferen over het
leven... En dat kunnen ze hier!!

1e kerstdag!
Ik zorg ervoor dat ik op tijd aan het ontbijt zit in m’n speciale kerstoutfit.  Hier op tijd laten
maken zodat ik in redelijke Afrikaanse stijl naar de kathedraal kan. De fathers vinden het
geweldig, de complimentjes vliegen me om de oren! Goed voor het zelfvertrouwen om hier
te verblijven... Hihi! De ochtendmis duurt eigenlijk niet veel langer dan anders, of ik ben er
misschien echt aan gewend ondertussen. Geen idee! Ik heb in ieder geval m’n ogen
uitgekeken naar de outfits van de mensen. Iedereen was op z’n kerst best! Kleine jongetjes
in kostuum, kleine meisjes in prachtige jurkjes. Echt heel mooi om te zien. De kathedraal is
ook wat extra versierd en er staat een kerststal, uiteraard wel met glitter slingers
eromheen...
Maar wat te doen na de lunch?? Nou, gewoon met een paar fathers op pad gaan. Er wordt
me vriendelijk gevraagd of we ergens heen kunnen gaan misschien? Ja tuurlijk, ik ga mee!
Waar we heen gaan? Geen idee, daar krijg ik geen antwoord op... Maar ik zit veilig he, dus ik
vind het prima. Eerst nog even een andere father ergens ophalen en dan rijden we gezellig
een stukje in de richting van Moshi. Om uiteindelijk bij de Kindoroko Mountain Lodge te
stoppen om op het terras te gaan zitten. Kerst... en ik zit met 3 paters op een terrasje aan
het bier!!! Op deze manier wil ik hier nooit meer naar huis he! Het was kei gezellig!
Helaas eindigt de middag toch wat anders dan verwacht. Als we terug rijden naar de diocese
stoppen we net iets voor de poort. Ik heb geen idee waarom, maar er staan een paar auto's
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en het hek naar het zhk staat open. Blijkt dus dat de Nederlandse oude man die ik recent
heb ontmoet, vandaag is overleden. Hij is net in een auto door de sisters en een father naar
het zkh gereden en de fathers van de diocese staan allemaal paraat om hem op een matras
uit te auto te tillen en het mortuarium in te brengen... Ik blijf maar netjes op een afstandje
staan, ook al vinden sommige dat ik best mee naar binnen kan. Ik heb de man maar 1 keer
ontmoet, dus dat hoeft voor mij allemaal niet. Uiteraard gaat iedereen hierna mee naar
boven naar de diocese, dus het was weer en huisje vol met fathers en sisters. De sfeer was
er eigenlijk niet anders om. Er werd volop gelachen en her en der werd er een leuk verhaal
verteld over het leven van Jan Bosman (werd mij verteld althans, want wederom verstond ik
er niks van). Iedereen bleef eten, dus het was hop eten opscheppen en bord op schoot in de
bank. Met jaja je raadt het al... een biertje ernaast. Vrij snel daarna gaan de meeste weer
terug naar huis en naar bed. Ik blijf wederom nog maar even wat drinken. Moet de dag toch
goed afsluiten hè?

2e kerstdag!
Ik heb de afgelopen 4 dagen al 3 keer in een kerk gezeten, dus vandaag sla ik de mis toch
echt even over. Ik doe wat ik thuis als de beste kan.. lang in bed blijven!!! En daarna wat
rommelen in m’n huisje. Blijkbaar duurt dat toch te lang want er wordt geklopt en gecheckt
of het allemaal wel goed gaat met mij. Ze hadden me nog niet gezien vandaag?? Niks aan de
hand hoor, ik verschijn
wel bij de lunch! En
gerustgesteld wordt de
deur weer gesloten.
Het is weer een drukke
dag voor de fathers,
want ze zijn bezig met
het regelen van de
begrafenis. Het huis zit
weer vol dus we eten
weer in de bank. Ik voel
me zo echt thuis! Na
een tijdje daar te
hebben gezeten en
gekletst ga ik weer mee
het dorp in met een paar fathers. Ze moeten wat foto's regelen voor de condoleance, of ik
zin heb om mee te gaan. Yep, ik ben van de partij. En maar goed ook, want die foto's regelen
duurde maar heel even en daarna zijn we lekker naar het Nzoroko hotel gereden om op het
terras te zitten en wat te drinken. En nee, deze keer zat ik niet aan het bier. Ik was een keer
verstandig en had een heeeele grote fles water voor m’n neus staan! Als we terug zijn op de
diocese zie ik ineens een paar wazungus staan, Italianen! Die komen hier een paar weken
slapen. En hup, een paar minuten later nog eentje. Die is hier al eerder geweest en komt nu
alleen voor een paar dagen langs. Maar wat gezellig zo zeg. Ik ben even niet de enige blanke
in het huis en heb een keer andere mensen om mee te kletsen. Wederom een leuke avond
zo!!
En dan is de kerst weer voorbij.. Vrijdag weer aan het werk gaan? Nee nee, dat vonden ze
maar raar. Ik moest maar mee gaan naar een bergdorpje Kilomeni.  Daar werd een mis
gegeven i.v.m. het overlijden van een vader van een bekende. Dus ik ga maar weer mee.



398

Eerst een gezellig stukje rijden zo de bergen in, regelmatig flinke kuilen dus m’n knieën en
m’n kont zien volgens mij al wel blauw en m’n ontbijt is zeer goed door elkaar gehusseld!
Het laatste stuk is erg smal, dus de auto stopt en we mogen lopen. Wederom vol kuilen en
stenen, goed opletten dat je hier niet op je snufferd gaat. Lang leve die birckenstocks! Soms
is het pad zo smal dat je maar net met je voeten naast elkaar kunt staan. Maar dat maakt
allemaal niet uit. Ik geniet er enorm van! En wat een prachtige omgeving he! Overal waar je
kijkt is het groen, het ruikt naar puur natuur. Her en der een smal beekje water dat van
hoger uit de bergen komt. Het is helemaal niet erg dat ik hiervoor weer een mis moet
bijwonen en daarna bij het graf een gebed mee opzeg.. Zachtjes zodat niet iedereen hoort
dat ik niet alles goed uit kan spreken.
Zo zijn we een grootste gedeelte van de dag op pad geweest, maar mooi op tijd terug voor
het eten. En daarna... tja weer maar blijven zitten om gezellig te kletsen. En echt joh, dat
filosoferen kunnen ze als de beste. Je kunt merken dat ze een goede studie gehad hebben, ik
ben zo uitgeluld.. Maar ja, dat kwam misschien ook door die wijntjes die ik ondertussen
kreeg. Ben toch echt om half 3 maar richting m’n bed gegaan. Het goede voornemen voor
volgend jaar: minder drinken! Haha!! Nee het valt op zich allemaal wel mee, het was
tenslotte kerst he.
Nu geduldig wachten tot ik naar Bwambo kan. De father/dokter die daar werkt, komt
morgen deze kant op en zal ook maandag bij de begrafenis aanwezig zijn. Misschien dat ik
daarna met hem mee kan rijden? Ik ben in ieder geval wel nieuwsgierig naar het Health
Centre. En dan kan ik oud en nieuw daar vieren, ook wel een hele ervaring. Al vind ik het
misschien toch wel jammer dat ik niet op m’n vertrouwde plekje op de diocese ben dan. Ik
zal m’n maatjes daar die avond wel missen!!

Het is gewoon 2014
Heri ya mwaka mpia, happy newyear, gelukkig nieuwjaar! Het mag nu nog wel gezegd
worden toch?! En wat zijn het weer bijzondere dagen geweest zeg. De dag voor oud en
nieuw was de begrafenis van de Nederlandse pater Bosman waar ik al eerder over heb

geschreven. De versierde auto
voor de begrafenis stond al
klaar voor ons gastenverblijf.
Samen met mijn nieuwe
huisgenootje (een Canadese
lerares) moest ik natuurlijk wel
mee. Vooral omdat ik
Nederlander ben en hem toch
ook een keer heb ontmoet. En
wat een bijzondere dag was het
zeg! Ik denk dat er wel 500
mensen op de begrafenis
waren, en er was een apart
stukje waar alle fathers zaten.
Minstens 50!... Allemaal gekleed
in hetzelfde, erg

indrukwekkend. De bisschop was uiteraard ook in vol ornaat en sprak veel tijdens de dienst.
Ook al kon ik er weer niks van verstaan, toch begreep ik wel dat het leven werd gevierd. Er
werd niet gerouwd om de dood. En dan het koor.... wauw! Die waren echt op hun allerbest!
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Na de hele dienst werd de kist door een aantal fathers naar de begraafplaats getild, onder
gezang. Het koor begon en alle andere mensen begonnen mee te zingen. Kippenvel
momentje!
Tja en dan is het ineens oudjaarsdag. Wat moet je toch doen op zo'n dag he? Nou, eerst
maar eens mijn nieuwe huisgenoot rondgeleid over de diocese. Deze keer ben ik degene met
de ervaring hier... Erg grappig! Ook maar een stukje van het dorp laten zien, maar bij de
kathedraal kwamen we 2 fathers tegen, dus we moesten maar even wat blijven drinken
daar. Tuurlijk! Het is een feestdag vandaag. 's Avonds voor de avondmis met ft Adolf
meegegaan naar zijn outer station. Speciaal voor ons zaten er best wat Engelse stukjes in de
mis, konden eindelijk wat verstaan.
En na de mis... haasten!!!! Het is bijna middernacht en we moeten terug zijn op de diocese.
Want daar zit fr Peter al te wachten op ons. Snel worden de glazen gevuld (met wijn, geen
champagne..) en we kunnen aftellen en toasten! Yes, gelukt!!!! We hebben het nieuwe jaar
gehaald.. Geen vuurwerk voor ons hier, dat zie je alleen in de grotere steden. Maar ga
gewoon maar even buiten staan en geniet van de sterrenhemel, zo helder en zo veel sterren.
Dat vuurwerk mis je niet!! Het was natuurlijk niet feesten tot diep in de nacht, maar we zijn
gezellig gaan kaarten. Zo grappig dat ze hier dezelfde spelletje kennen als thuis.
Potjes pesten, en ze zijn echt zo goed hier. Spelen met een bepaalde tactiek die ik tot nu toe
nog niet onder de knie heb.
Op nieuwjaarsdag na de ochtendmis (door de bisschop) gaan eten bij de sisters op de
diocese. Er staat een huis waar momenteel 1 sister met 5 novices woont. En die hadden de
meest geweldige lunch voor ons bereid! Vlees, vis, friet, rijst, salade en... mangosap!! Alles
verser dan vers. Speciaal voor ons een paar biertjes gekocht, want zij drinken niet.. Tja, dan
voel je je toch verplicht om wat te drinken he. Geen probleem!! Hihi!
Maar ook na deze feestdagen is het weer tijd om aan het werk te gaan. Ben hier niet alleen

gekomen om te eten
en te drinken... (Al
ben ik daar wel heel
goed in!)
Ben in eerste
instantie weer op de
maternity ward
begonnen. Daar lag
een vrouw met
eclampsie die voor
een spoed
keizersnede moest.
Dus op naar het
theatre. Toen dat
alles goed was
afgelopen en ik net
was omgekleed
kwam er nog een
keizersnede.

De vpk van daar, Dennis, vroeg ik anders niet wilde blijven? Ja tuurlijk, ik vind het allemaal
wel interessant. Dus heb ondertussen al weer van alles en nog wat gezien:
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- veel keizersnedes
- suprapub catheter inbrengen
- wondjes hechten
- sterilisatie van een vrouw
- circumcisie
- gipsen
- appendectomie
Voor mij is het meeste weer nieuw natuurlijk, dus ik geniet van alles wat er hier voorbij
komt. Zelfs een paar drukkere dagen gehad, tot 4 of 5 uur gewerkt. Eenmaal helaas zonder

lunch.... Maar ja, beter dan de hele dag niksen! En je kan bijna altijd wel iets doen, al is het
gazen vouwen of doeken en kleding opvouwen en opruimen... Gewoon een beetje bezig
blijven. En natuurlijk volop kletsen en ervaringen uitwisselen!
Jammer genoeg hier ook wel weer dingen gezien die mij zeer verbazen. Een vrouw die komt
voor een sterilisatie krijgt wat lidocaïne ingespoten die halverwege volgens mij wel is
uitgewerkt. Alleen dan zijn ze pas net klaar met de eileiders eruit te peuteren en dicht te
knopen en moet er nog gehecht worden... Gelukkig krijgen ze dan soms nog wat extra
medicatie. Het allerergste voor mij was de vrouw die zwanger was van een tweeling. Ze had
thuis een van de kindjes verloren en lag op de minor theatre om het tweede kindje te halen.
Ik was die dag wat later (had een bespreking met de dmo) dus ik dacht eerst dat ze kwam
voor een inwendig onderzoek. Deur ging open en dicht, materialen werden bij elkaar
gezocht en ondertussen lag de vrouw daar al een tijdje met haar benen wijd... Uiteindelijk de
juiste materialen gevonden en het kindje werd eruit getrokken. Voor mij dus wel een schok,
want ik had nog steeds niet gevraagd waarvoor de vrouw hier lag. De vrouw lag daar maar te
liggen, er waren zoveel mensen binnen.. De artsen hadden de benen strak naar de zijkant
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getrokken, maar niet met de vriendelijkheid die ik zou gebruiken. Er werd volop gesproken
boven de vrouw, en soms zelfs wat gelachen. En al die tijd lag die vrouw daar maar..... Geen
liefdevol gebaar voor iemand die zojuist haar kindjes is verloren?! Nu kan ik natuurlijk niet
alles verstaan wat ze zeggen, maar je voelt dat het niet het juiste is. Het kleine baby’tje werd
in een handschoenverpakking gerold en bij het vuil gegooid.. Gelukkig had de vrouw op het
eind nog wat andere medicatie gekregen zodat ze in slaap viel... En ik ben voor de lunch
terug gegaan naar de diocese, was echt klaar voor deze dag...
Maar er zijn ook hier weer genoeg leuke momenten. De grapjes die soms gemaakt worden
met de patiënten terwijl ze wachten tot de verdoving begint te werken. Het geinen terwijl er
wordt gegipst. De onderlinge gezelligheid tijdens het poetsen, want ja dat gebeurd de hele
dag door! Ik laat die ene hele vervelende ervaring het niet verpesten voor mij.
Ondertussen zijn ook al de stappen gezet voor mijn projectje over hygiëne. Ik ben met de
matron alle afdelingen langs gegaan en heb foto's gemaakt van het sanitair. Dat laat her en
der te wensen over, dus ik heb een lijstje opgesteld van elke afdeling wat er mogelijk
gerepareerd kan worden. Dit doorgesproken met de DMO vanochtend en maandagochtend
moet ik terug komen. Dan is de handyman terug van vakantie en kunnen we kijken wat we
kunnen fixen. Ik hoop dat het niet al te duur is, dan kunnen we lekker veel doen. Want het is
echt nodig!
De male ward... de toiletten werken niet. De female ward.. 1 toilet heeft geen buis. De
pediatric ward... de wastafels werken niet. Ik hoop echt dat dat wat verbeterd. En dat is dan
dankzij alle lieve mensen die de armbandjes hebben gekocht en uiteraard Angela (van de
SEH) die de armbandjes heeft gemaakt! Ik hou jullie op de hoogte. En maak ondertussen
foto's van het werk.
Gisteren maar eens wat anders gedaan, ben meegegaan met de mobile clinic. Deze keer ging
die naar Mankanya. Het was spreekuur voor de patiënten met HIV. Dus ik had als taak de
patiëntenkaarten bij het juiste dossier te zoeken zodat de arts snel alle patiënten kon zien.
Iedereen werd ondervraagd, waar nodig extra gecontroleerd, soms bloed g Aangezien de
weken voorbij vliegen, wordt het toch echt tijd om wat met mijn sponsorgeld te gaan doen.
Ik weet wat ik wil, dus dat scheelt. Maar moet wel het een en ander regelen.
Dus maandag 13 jan een gesprek met de DMO, helaas zonder elektricien die kan 's middags
pas. Wat te doen in de tussentijd? Nou er was een mis voor alle schoolkinderen (weer een
nationale feestdag), dus ben daar maar gaan kijken.
eprikt en ze kregen nieuwe medicatie mee. Tot de volgende maand, dan komen ze weer
terug.
Ik had ook wel weer momenten dat ik niks kon doen, maar gelukkig was daar dat ene kleine
meisje dat zat te wachten op medicatie en ik had toevallig een zakje met ballonnen
meegenomen. Samen gezellig buiten kunnen spelen... Tja, ik blijf eeuwig jong he!
Wat zal de volgende week me gaan brengen? Ik heb geen idee.
Tot nu toe gaat het bezoek aan het andere ziekenhuis niet door, het is te druk geweest de
laatste tijd... Dus het lijkt erop dat ik gewoon in Same blijf. Ik vind het prima, maak hier
genoeg mee en wil verder met mn projectje. Dus.... tot het volgende verhaal maar weer!

Project tijd
Ik was mooi op tijd terug om mr Sam te ontmoeten. Samen zijn we de afdelingen langs
gelopen en hebben nogmaals genoteerd welke materialen we nodig hebben. De winkel werd
gebeld, ze hebben alles en we blijven binnen het budget! Woensdagmiddag gaan we
inkopen doen. Woensdag werd donderdag want helaas kwam er iets tussen.
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Maar dat geeft niet, we beginnen op tijd. En dat is maar goed ook, want we hebben heel wat
nodig:
- 8 flush systemen voor de toilet
-3 sifon sets

- 1 losse kraan
- pluggen en schroeven
- 2 meter gaas om nieuwe horren te maken
De auto zat goed vol! Samen aan de slag gegaan, ja ja ik kan vanaf nu ook toiletten

repareren hoor! Geen probleem... Verspreid over 2 dagen hebben we alles gerepareerd. En
dat viel op bij de verpleging, ze kwamen nog met kleine verzoekjes zoals een lekkende
wastafel etc. Tja, ook maar even naar kijken he. Dus het sponsorgeld is goed gebruikt, mijn
dank daarvoor!!
En niet alleen mijn dank, vandaag werd me nogmaals door de DMO verteld dat ze heel blij
zijn met alle steun die ze
van ons krijgen! Natuurlijk
was er nog genoeg tijd over
voor andere leuke dingen.
Woensdagochtend ben ik
samen met mijn
huisgenootje gaan helpen
bij sr Venita, we hadden
namelijk beloofd aan de
novices dat we kwamen
tuinieren. En beloftes moet
je nakomen! We hebben zo
gelachen met die meiden
en ook goed werk verricht.
Kom maar op met die
mchicha! Groeien zal het.
Buiten al dit werk vrijdag
nog geholpen met gaten
graven.... Er was een probleem met de waterleiding, ergens zit een blokkade. En hoe vind je
die? Nou, heel simpel eigenlijk: je graaft een gat tot je de waterleiding vind, dan sla je daar
een gat in. Spuit het water daar krachtig uit, dan weet je dat de blokkade verderop zit. Dat
kan ik ook!!! Dus hoppa graven, wel met een half kapotte schop maar toch. Jammer genoeg
konden we de blokkade niet vinden, dus werden de gaten maar weer dichtgegooid. Ach, het
houdt je bezig he zo in de middag. Ben ergens blij dat het op tijd donker wordt, anders had ik
echt vreselijke spierpijn gehad. En de father? Nee nergens problemen mee. Die is van alle
markten thuis!! Dan nog ineens een leuke verrassing, iemand rent als een malle met een
schop weg en slaat in de wilde weg... Ik snap er niks van. Maar das maar goed ook, blijkt een
giftige slang in de tuin te zitten. Die moest echt ff vermoord worden. Yep, in dit geval is het
toegestaan dat fathers moorden. Want ze vertellen daarna doodleuk dat het antigif in Moshi
is, niet in het ziekenhuis in Same..
Denk je dat je het meeste gehad hebt, staan er zondagochtend bij het ontbijt 2 grote pannen
op tafel. Ik denk nog even, mmmmm lekker een giga omelet ofzo! Maar nee, een pan met
bouillon en een pan met stukjes koeienpoot en rare vlees brokjes. Tja, dat is van die koe die
ze een paar dagen geleden naast m’n huisje aan het slachten waren. De lever stond
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vanochtend klaar in een pannetje en ik wacht geduldig af tot de bloedsoep weer verschijnt!
Maar ik klaag niet hoor, want het andere eten smaakt me nog steeds prima. Zo ook de
biertjes en het bordje friet met mayo (als snackje) op zondagmiddag!! Na al dat harde
werken, hadden we wel wat lekkers verdiend al zeg ik het zelf.

Karibu Zanzibar
Zucht, kreun en steun.... Zanzibar is al weer achter de rug.
Maar wat was het er lekker zeg!!! Even een aantal dagen niks hoeven doen en je lekker laten
verwennen in het resort. Ocean Paradise resort, het doet zijn naam eer aan.. Na een lekker
warme vlucht kom ik 's avonds aan op het vliegveld. Bam, het is hier snikheet! Maar het
busje staat al klaar met een flesje koud water en een doekie om je op te frissen. Prima
ontvangst daar door m’n zussie en een vriendin, kwamen toevallig net naar de receptie

gelopen.
Lekker weer
bijkletsen
en vooral
Nederlands
praten. Echt
genieten!
Ik ben nog
net op tijd
voor het
diner en kijk
meteen mn
ogen uit.
Een buffet
met volop
keuze uit
vlees, vis,
koolhydrate
n en

salades. En die hapjes als dessert.... ik ben in de hemel beland volgens mij!!
En wat moet je anders doen in deze hitte dan op je ligbedje aan het zwembad liggen? Nou
gewoon, in een hangmatje schommelen met je gezicht naar de zee gericht. Dit hou ik best
even vol! Al willen we ook wel wat van het eiland zien, dus we hebben toch wat uitstapjes
geregeld.
Dinsdagochtend een spicefarm gezien, rondgeleid door James (Bond zoals ie zich zelf
noemde). Snoeiheet maar gewoon in een synthetisch knalgroen overhemd.... je kunt m niet
missen hoor. Hij laat ons allerlei specerijen zien en ruiken, kijken wie er het meeste goed
heeft. Nou hij zelf gewoon natuurlijk. Al weten we er best een paar. Op het eind de grote
verrassing: een hoofdband, armband, ring, ketting en tasje van bladeren gemaakt. Ja leuk
hoor! Zie er helemaal niet uit als een gek-ske, lijkt maar zo.. Maar ja, hoort erbij hier he. Snel
afgooien dat ding als we weer in de auto zitten want we gaan door richting Stone Town.
Daar rondgelopen met een gids met de naam Moody. Was ie niet hoor gelukkig. Hij leek zelfs
wel een beetje op Eddy Murphy als ie moest lachen... op dat gapende gat in z’n mond na dan
tenminste. Lekker rondgelopen daar en als bezienswaardigheid de slavenkamers gezien. Er
zijn er nog 2 over, kleine benauwde hokjes waar de slaven verbleven voordat ze op de markt
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verkocht werden. Ja we hebben nog een klein stukje geschiedenis geleerd.
Niet te veel hoor, het is tenslotte vakantie. Dus we vermaken ons vooral met lekker eten en
drinken in de restaurantjes met de mooie uitzichten. We eindigen bij het Afrika House waar

we genieten van een zonsondergang.
Klik klik klik, foto's blijven maken om

vervolgens een klein beetje te balen omdat
we de zon NIET zien zakken in de zee....
maar achter een wolk. Ach ja, kan niet alles
hebben. Die mojito maakt veel goed!!
Tot zoverre de leerzame uitstapjes.
Woensdag gingen we voor ontspanning.
Behalve het feit dat de wekker om 5 uur
ging dan, maar het was best een stukje
rijden voordat we het bootje in konden
stappen. Iedereen klaar, flippers aan,
snorkel in de buurt want we gaan op
dolfijnen jacht. En ja hoor, daar waar de
andere bootjes ook liggen, zien we ze al!!
Plons, van die boot af en tussen de dolfijnen
zwemmen dan maar. Voor mij geen snorkel,
ik kan het niet en het ding ziet er net ff iets
te smerig uit. Maar gewoon onder water
zwemmen en wat dieper duiken. Ik kan ze
net niet aaien, ze gaan iets te diep en ik loop
paars aan van m’n adem in houden. Maar
dat geeft niet, ze zwemmen gewoon langs je
heen. Jeeetje wat gaaf zeg!!!! En niet een
keer, nee joh, steeds weer opnieuw
klimmen we het bootje in en varen we een
stukje verder zodat we er weer uit kunnen
springen. Ik denk dat we wel mazzel hebben
met al die leuke dolfijntjes hier. Helemaal

niet erg om vroeg op te staan zo. Het laatste stukje hebben we nog wat kleine visjes kunnen
kijken. Een mooi rif zoals het mannetje zei. Nou dat viel wel mee volgens mij, maar goed de
visjes waren grappig.
En dan weer terug naar het hotel, het is nog zo vroeg dat we maar voor de 2e keer ontbijten
voordat we weer aan het zwembad gaan liggen. Poe poe, echt afzien hier!!
Zo leuk om iedereen te begroeten in het hotel. Ze roepen maar de hele dag jambo, jambo.
En ik blijf lekker anders terug praten: habari za asubuhi. Ooooh you know Kiswahili? En hop
heel wat Swahili erachteraan waar ik niks van versta. Maar lol hebben ze!
Ook zijn ze fan van hakuna matata, alles kan niks moet. No worries hier!
Donderdag helaas weer terug naar Same. En ook dat was weer een ervaring. Zit pas geduldig
1.5 uur te wachten... nee we gaan nog niet inchecken mevrouw. Komt er een mannetje naar
me toe, you had the flight of 14.30?? Yeah, so that flight is not coming. You will leave at
18.00 hours.... Pardon?? Moet ik hier nog zo lang wachten in die hitte??? Hoe laat heb ik dan
mijn aansluiting? Geen idee, want dat kan ie nog niet vertellen. Okee dan, hakuna matata,
pole pole en zo nog meer.. Probeer daar maar aan te denken en ben blij met m’n boekje.
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Gelukkig is het bij de gate wat koeler en kan ik daar mooi wat samosa's kopen. Zo, dat maakt
het toch wat beter. Gewoon maar zitten en wachten en uiteindelijk kom ik op Dar aan. Daar
weer even wachten en maar wat eten naar binnen gooien en toch echt terug vliegen naar
Kilimanjaro. Gelukkig staat m’n taxi chauffeur al op me te wachten, pakt m’n koffer aan en
we kunnen rijden. Heerlijk vertrouwd, dus ik kan mooi een dutje doen terwijl hij me in 3 uur
tijd terug naar m’n huisje brengt. Middernacht is nog nooit zo leuk geweest!! Mn
huisgenootje wordt nog even wakker om me te verwelkomen en dan is het toch bedtijd.
Begint meteen mijn laatste stukje Same. Volgende week al weer de laatste week dat ik in het
ziekenhuis zal zijn. Overal nog even langs lopen, nog op een paar afdelingen werken, laatste
foto's maken en spulletjes afgeven. Het zal raar zijn hoor, maar ook wel lekker om te weten
dat ik binnenkort weer terug naar Nederland ga. Die luxe van het hotel doet je weer extra
beseffen dat het thuis allemaal zo makkelijk gaat. Maar eerst nog even genieten van Same.
En dat lukt wel hoor, net nog kunnen lunchen en Nederlands kunnen praten. Want er zijn
een paar mannen hier die toevallig in de buurt waren. Gezellig even wat gekletst en dan
gaan ze weer verder. En ik.... nou ik vermaak me nog wel even met de fathers. Hakuna
matata!!

Al die keren dat...
- ik streng werd toegesproken omdat ik meer moet eten
- er stiekem wat extra eten op m’n bord werd gelegd als ik de andere kant op keek
- ze moesten lachen als ik weer iets nieuws probeerde (zoals de bloedsoep)
- ze me de kleine hele hete pepertjes aanboden.... nee dank je
- ik 's avonds na het eten in de bank zat en iemand heel lief aan me vroeg: what can I bring
you?
- het antwoord thee niet werd geaccepteerd en er bier voor mn neus werd gezet
- we in het weekend de Swahili comedies keken die naar mijn idee toch niet echt grappig
waren, maar oké
- we met een groepje kaartspelletjes deden na het eten
- ze daar hele strategieën op los lieten.... jongens het is een kaartspel!!
- ik getest werd in mijn Kiswahili: mambo-poa, habari-nzuri, dada-kaka etc
- er een glimlach op het gezicht verscheen als ik juist antwoordde
- ze verbaasd
waren als ik in een
jurk voor het eten
verscheen, wauw...
- ik zoveel
complimentjes
kreeg dat ik er
verlegen van werd
- me werd verteld
dat ik mijn bril op
moest zetten,
omdat ik er dan
slim uit zie
- ze daarna
probeerde dat iets te verzachten.. te laat maar goed
- er discussies waren over "the truth" want wat is dat nu eigenlijk



406

- er werd gefilosofeerd over naar mijn idee simpele dingen
- er werd geprobeerd mij gelovig te krijgen, ja jongens helaas...
Zo kan ik nog best een tijdje doorgaan, maar ik denk dat het duidelijk is. Ik voelde me echt
thuis op de diocese, ondanks de verschillen qua religie. De fathers hebben er voor gezorgd
dat de diocese echt mijn thuis was, niet alleen maar mijn verblijfplaats voor 3 maanden. Wat
heb ik gelachen met die mannen, en wat zijn ze lief (met tijden!). Maar niet alleen de
mannen, ook de vrouwen die voor het eten zorgen. Imelda die altijd zo lief roept zodra ze je
ziet: Angel habari!!!! Karibu!!! De meiden die de meeste lol hadden als ik kwam helpen in de
keuken, en elke keer als ik het stukje komkommer of paprika goed sneed en er enthousiast
jeeeeh!! werd geroepen. Altijd waren ze vrolijk ondanks die lange dagen die ze maken. Elke
dag weer een andere manier van begroeten. Je kan habari namelijk hoog zeggen, zingend of
grommend zeggen... en wat een lol weer!
Uiteraard zal ik het ziekenhuis ook nooit meer vergeten, ik heb hier veel nieuwe dingen
geleerd. Ik had totaal geen ervaring met baby's en kinderen, en de laatste weken ging die
zorg me steeds beter af! Bevallingen.. makkie! Haha! Als iemand assistentie nodig heeft... je

weet me te vinden. Al die dingen
op de OK, echt ik kom zoveel
rijker naar huis! Ik hoop dat ze
van mij ook een paar dingen
hebben geleerd... Ik zal een
aantal van de verpleegkundigen
echt gaan missen als ik weer
thuis ben, en zal proberen
contact te houden. Ze waren hier
echt  m’n maatjes en ik heb
zoveel met ze kunnen lachen.
Net nog even op het ziekenhuis
geweest om goodbye te zeggen
en een paar laatste foto's te
maken. Her en der wat mensen

geknuffeld uiteraard! En nog even een praatje gemaakt met de DMO en een paar vd artsen.
Ow nee, ga je nu al weer terug naar NL? Dat kan niet hoor, je moet hier maar gewoon
blijven. Volgens mij bevalt Afrika je prima!
Jaja, ik heb het naar m’n zin gehad en wil zeker nog een keer terug komen. Maar heb wel
weer zin om naar huis te gaan.
En zo komt er een eind aan mijn laatste verhaal vanuit Afrika, geschreven op Valentijnsdag!!
Met een voorzichtig zonnetje dat door de wolken probeert te komen, komt er een eind aan
mijn verhaal. Ik ga er vandaag en morgen nog extra van genieten en zet maandagochtend
weer voet op Nederlandse bodem.
Voor nu zeg ik: tutaonana Same, Tanzania. Tot ooit!!
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Project Hygiene

Goal
My goal is to use my sponsor money to improve something that
has to do with hygiene.

Plan
 I will start working on different wards to see how

everything works.
 I will get a closer look on the wards, check if

everything works.
 I will talk with some of the nurses, they know best what

needs to be fixed.

Action Taken
 After working on the wards en talking to the nurses I

came to the conclusion that there are a lot of toilets
and sinks who don’t work. So I want fixing this as my
project.

 I talked with the DMO about this, he told me to walk down
the wards with one of the nurses or the Matron.

 The Matron checked the wards with me so I could write
down what is not working. See enclosure.

 I had another meeting with de DMO for approval and he
connected me to mr Sam, the electrician.

 Mr Sam and I walked around the wards again en he made a
list of supplies we needed.

 He called the store to ask the prices in order to stay
within the budget.

 On the 16th of January we bought the supplies and started
with fixing the toilets.

 The 17th we completed fixing the toilets, the sinks en the
mosquito window screening.

Results
We were able to fix 8 toilets, 3 sinks and 2 mosquito window
screens. There a still things left that need to be fixed, but
at this moment we fixed the most important ones.
See enclosure.

Enclosure

Checking of the wards
 Pediatric: 3x sink
 Male: 2x sink, 3x toilet, shower drain
 Female: 1x toilet, 2x sink leeks
 Maternity: 2x toilet, 3x sink, shower drain
 Ant nat: 1x toilet, shower drain
 Theatre: 4x mosquito window screens
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 RCH clinic: 2x toilet, 1x sink
 CTC: 2x toilet

Budget and total costs
My budget was 525.000 Tsh, the total costs were 519.000 Tsh.
For this amount we bought the following:
 8x flush system toilet
 3x siphon
 1x tap
 4x tube
 2 meters of gauze
 a box of screws and plugs

Things we fixed
 Pediatric: 2x sink
 Male: 3x toilet
 Female: 1x toilet, 1x sink
 Maternity: 2x toilet
 Ant nat: 1x toilet
 Theatre: 2x mosquito window screens
 RCH clinic: 1x toilet, 1x sink

Things we left unfixed
 Pediatric: 1x sink
 Male: 2x sink, shower drain
 Female: 1x sink
 Maternity: 3x sink, shower drain
 Ant nat: shower drain
 RCH clinic: 1x toilet (is used as storage)
 CTC: 2x toilet
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Busje gaat zo..
De bus is hèt vervoermiddel in Tanzania. De spoorweg is overwoekerd, jammer genoeg. De
pikipiki is voor de kleine afstanden (de brommertaxi), de daladala (minibus) voor de iets
grotere. De stadsbussen zijn echt voor de lange afstand. Zonder onderhoud rijden zij dagelijks
honderden kilometers over 's herenwegen. De prijs maakt het voor iedereen toegankelijk,
voor 1 euro mag je een uur in de bus zitten. De OV-chipkaart is hier gelukkig nog niet
uitgevonden, je koopt gewoon een kaartje. Als je bij het busstation aankomt staat er een heel
welkomstcomité speciaal op jou te wachten, alsof ze zijn ingeseind. Deze gastheren willen je
allemaal in hún bus, de mooiste en beste van het land. Ze vragen maar je bestemming,
pakken netjes je tas al aan en begeleiden je naar een bus. Het is aan jezelf om in te schatten
welke bus het eerste naar jouw bestemming zal vertrekken. Namelijk, als de bus vol zit
vertrekt hij. En vol is hier wat bij ons óvervol is. Dus op één stoel kunnen twee mensen zitten.
De mensen zijn hier kleiner en dunner dan bij ons, maar de stoeltjes ook.
Ten tweede kijk je snel welke bus jij denkt dat het veiligst is. Hiervoor heb je zo'n 5 sec.
anders is je tas weg. Je kijkt naar de grootte van de bus, de toestand van de banden, de
betrouwbaarheid van de chauffeur en of je denkt dat je er nog een zitplaats hebt dus.
Vervolgens stap je in. Dit wordt 'jòuw bus' voor de komende uren. Je kunt niet meer terug.
Voor de chauffeur van de busmaatschappij is er weer een nieuwe klant. Dan begint het lange
wachten. Want jij denkt steeds: nu is die bus écht vol, we kunnen vertrekken. Dan blijkt: er
zitten neppassagiers in, publiekstrekkers zeg maar. Het wachten wordt veraangenaamd door

de window 'shopverkopers', die
hun waren aanbieden door jouw
open raam. Dus een half uur
wachten, is een half uur winkelen
in de hete zon, het is hier altijd nog
zo'n 36 graden. Ze komen langs
met eten, drinken, kleding,
ondergoed, spiegeltjes, gekookte
eieren, fruit, pinda's enz. De
'winkel' der verkopers bestaat uit
een kartonnen doosje, waarin hun
waren keurig gerangschikt liggen

en die zij op hun schouders zetten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hangen ze bij het
busstation. Vaak jeugd die eigenlijk nog op school moet zitten.
Dan we dan eindelijk vertrekken we! De neppers springen er nog gauw uit en de lastminutes
nog erin, met open deuren rijden we aan, dan kunnen we er ook nog twee 'half' meenemen.
De airco is de wijd open ramen. Vaak staat de video aan, die is nooit te zien, er staan teveel
mensen voor. Dat komt goed uit, kun je namelijk niet vooruit kijken. Dan zou je zien hoe
gevaarlijk hard de chauffeur rijdt. Dat is beter van niet, want dan durf je niet meer verder.
Dan blijkt dat die dierengeluiden niet van de video zijn,, maar van levende kippen en ander
pluimvee onder de stoel van je buurvrouw.. Safari njema!
Margot
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TON PULLES

Functie: verpleegkundige SEH
In Tanzania van: september 2013 tot december 2013 (3 mnd)
Project:

De voorbereidingen
Net als in 2004 mag ik nu namens het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg weer gaan werken in
het Same District Hospital in Tanzania. Ik heb er heel veel zin. Ik ga me daar voornamelijk
richten op de hygiëne. Daar is naar mijn idee ook de meeste winst te behalen. Het is de
bedoeling dat ik een nulmeting ga doen over hoe het momenteel gesteld is met de hygiëne.
Ik ben te volgen via deze site en ook via facebook. Ik zal regelmatig een update doen en ook
wat foto's plaatsen.
Ook in het kader van de hygiëne ga ik materialen aanschaffen voor het ziekenhuis. Ik word al
gesponsord door de stichting Paulien. Ik ga een aantal nieuwe matrassen kopen van hun
bijdrage. Je moet je voorstellen dat de huidige matrassen gewoon van schuimrubber zijn
waaromheen een zeil genaaid is. Weinig comfortabel en moeilijk schoon te houden.
Bovendien gaan er meerdere patiënten in 1 bed als het ziekenhuis vol is. Ook mijn lieve
collega Angela heeft een leuke sponsoractie op touw gezet die een paar honderd euro heeft
opgeleverd. Helemaal top. Meer sponsorgeld is natuurlijk altijd welkom. Dus als je eens wat
wil doneren en er zeker van wilt zijn dat er niets aan de strijkstok blijft hangen dan is dit je
kans. Maak een bijdrage over op rekeningnummer 3191913 tnv APM Pulles ovv TANZANIA
Ik zal er dan persoonlijk voor zorgen dat het geld goed terecht komt.
Veel leesplezier.
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Aankomst Same
Goed aangekomen in Tanzania. Ik was nog even bezorgd of mijn koffers er wel waren, maar
gelukkig kwamen die na lang wachten op 2 verschillende banden. Niet echt handig, want je
kunt bijna niet twee banden tegelijk in de gaten houden. Eenmaal door de douane stond
Norbert Mchomvu mij al op te wachten. In het donker zijn we in bijna 3 uur naar Same
gereden. En daar kwam ik weer op mijn eigen vertrouwde kamertje, welke ondertussen wel
een beetje beter was geoutilleerd. Ik heb nu een tweepersoonsbed (ja, ja), een kast op de
kamer en het schijnt dat er warm water uit de douche komt.
De eerste die ik vanmorgen zag was father Deo, die ik al vaker gezien heb in Same en in
Nederland. Verder zat father Lowena ook aan de ontbijttafel. Hem ken ik nog van 2004. Ik
heb kennis gemaakt met de huidige bisschop Kimaryo. En twee nieuwe fathers, (Adolf en
Emanuel). Aardige mensen allemaal. Na het ontbijt heb ik mijn koffers verder uitgepakt en
na de lunch ben ik eerst naar de Chikira Shop gegaan waar de vader van Yuda aan het werk
was. Yuda even gebeld en het was erg leuk om hem weer te zien. Hij is met mij naar de
telefoonwinkel gegaan om een nieuwe Simkaart te kopen, want die van Karlijn was
inmiddels geblokkeerd. Een nieuwe kaart kost 2 kwartjes, dus dat zijn de kosten niet.
Meteen geld op de kaart gezet, want het is hier prepaid. Voor het internet moest ik me
registreren en dat is blijkbaar niet helemaal goed gegaan. Ik kan nu wel gebeld worden, maar
zelf niet bellen. SMS-en gaat wel, maar ik heb geen internet. Volgens father Adolf ben ik niet
goed geregistreerd en is dat morgen vrij makkelijk op te lossen. Dat hoop ik dan maar. Nog
een rondje door het dorp gedaan en toen weer terug naar de Diocese.
Vanavond eigenlijk best lekker geluncht. Alleen eten ze hier inmiddels ook bijna dagelijks
cassave. Daar is niet zoveel aan. Een beetje smakeloos, dus ook niet vies. Maar er was
genoeg keus in andere gerechten. Nu naar bed, want het wordt weer vroeg op morgen.
Ontbijt tussen 6:30 en 7:00 uur. Dan ga ik naar de kathedraal in Same naar de mis.
Vanmorgen naar de kerk geweest. 1½  uur. Was wel leuk, met sfeervolle liedjes. Het swingt
de pan uit.
Ik ben bezig met internet op de telefoon, maar dat werkt nog niet. Ik moet me eerst
registreren en dat kan tot 72 uur duren. Ik heb al wel een SIM kaart gekocht, want die van
Karlijn is geblokkeerd. Uiteindelijk komt het goed, maar ik moet even geduld hebben. Ik zit
nu in Same in een internetcafé, met een heel irritant toetsenbord. Morgen begin ik met
werken in het ziekenhuis. Ga er zo mee stoppen. Binnenkort volgt meer en dan probeer ik
ook wat foto's bij te voegen.

Dinsdag 2 oktober
Na de overdracht heb ik besloten om vandaag op Ward 1 te gaan werken, de
vrouwenafdeling. De verpleeghulpen die voeger oranje kleding aan hadden, zijn nu in
mintgroen. Mama Paulo verpleeghulp van Ward 1 ken ik nog van 2004. Ik heb haar zelfs toen
nog als patiënt gehad. Ik heb met zuster Bertha de bedden opgemaakt en de nachtkastjes
gesopt. Ik heb ook gelijk maar de raamkozijnen en infuuspalen meegedaan, want die zagen
er echt niet uit. Na die flinke klus welverdiend theegedronken in de Lukondo canteen, met
chapati en samosa. Toen ik net op de afdeling was kreeg ik een telefoontje, wat me
verwonderde, want bijna niemand heeft mijn nummer. Het was mijn collega Karlijn. Ze had
via via aan mijn nummer weten te komen. Ze had slecht nieuws. Mijn collega Wil heeft een
zeer ernstig motorongeluk gehad. Dat kwam wel even binnen. Het hakt er op de afdeling ook
flink in, maar als je hier alleen zit en het eigenlijk met niemand kunt delen die hem kent, is



412

dat toch wel heel vreemd. Ik had vanmiddag naar het internetcafé gewild om meer over zijn
toestand te vernemen, maar de regen valt hier nu met bakken uit de hemel, dus het is
gekkenwerk om nu naar het dorp te lopen. Ik heb ook nog steeds geen internet op mijn
telefoon en kan ook nog niet bellen. Ik kan gelukkig wel SMS-en en gebeld worden.
Mijn nummer is nu 255787781195.

Woensdag 3 oktober
Vandaag heb ik op de mannen afdeling gewerkt, Ward 3. Leuke collega's. Ik heb
voornamelijk gewerkt met Emanuel. 's Middags was er een overplaatsing naar het KCMC in
Moshi. Een man met een lelijke gecompliceerde fractuur van het onderbeen. Voor de
kenners, een midschacht tibiafractuur en een comminutieve distale fibulafractuur erbij. Daar
moet wat ijzer aan te pas komen om dat weer goed te krijgen. Daardoor was ik wel te laat
terug in Same, want ik had eigenlijk afgesproken met Mgimba, om samen met haar het
Mother Kevin Centrum te bezoeken. Dat is een primary school, met kostschool voor
kinderen van 4 tot 13. Ze hebben ook 20 meervoudig gehandicapte kinderen. Steeds als we
een klas binnen kwamen begonnen de leerlingen te zingen. Vervolgens stelde ik mezelf dat
in het Swahili voor wat soms hilarische momenten opleverde. (Ik maak wel eens een foutje).
Lekker met de nonnen gegeten en toen met taxi Louis weer terug naar de Diocese.
O ja, Fabian Bulili is sinds vandaag weer terug in het ziekenhuis na een opleiding van 3 jaar
tot registered nurse. Leuk om hem weer te zien. Verder hadden we een patiënt die bezoek
kreeg van een vrouw en ik wist zeker dat ik die kende van 2004, ik wist zelfs haar naam nog,
dus heb ik het maar gevraagd. Het bleek inderdaad Upendo te zijn die toen als medical
attendant op de OK werkte. Ze is nu gepensioneerd. Ze herkende mij ook nog. Grappig toch?

Donderdag 4 oktober (dierendag)
Vandaag zal ik maar extra lief zijn voor Japio, mijn gekko in de badkamer. Hij zit daar al sinds
ik er ben, in mijn douchebak. Als ik wil douchen schiet hij gewoon de afvoer in, maar een
tijdje later zit hij er dan weer. Safi!
Vandaag begon het al heftig in het ziekenhuis. De nieuwe District Medical Officer (Dr.
Kyungu) trok behoorlijk van leer tijdens het ochtendreport. Ik heb later nagevraagd wat er
toch aan de hand was. Nu blijkt dat het personeel moet tekenen als ze aankomen in het
ziekenhuis (een soort prikklok) en dat dus was gebleken dat er mensen voor anderen
tekenden. Dat wordt dus niet
meer getolereerd. Ik heb het idee
dat hij flink aan de slag wil om
dingen te verbeteren. Zo heeft hij
ook ingevoerd dat er wekelijks
een inspectieronde komt op alle
afdelingen door een
samengestelde
kwaliteitscommissie. Er wordt dan
gekeken naar de reinheid van de
afdeling. Die inspectie was
vandaag, dus je begrijpt dat er
flink gepoetst moest worden. De
winnende afdeling krijgt een
wisselbeker en krijgt wat geld om
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frisdrank van te kopen. Dat sluit lekker aan bij mijn hygiëne project. Gelukkig maar, want ik
begon al een beetje hopeloos te worden over het feit waar ik in godsnaam moet beginnen.
Eerder deze week kwamen ze op de vrouwenafdeling onverwacht foto's maken van de
toiletten. Ze zijn er dus duidelijk zelf ook mee aan de slag.
Vandaag heb ik met zuster Edith Mosha op de OPD (de poli) gewerkt. Na het poetsen (ze
vonden dat ik wel een erg delicate huid had omdat ik al vrij snel een kapotte blaar op mijn
pink had) ben ik poli gaan draaien met Dr. Kelvin. Was erg leuk. We kregen een ernstige
casus. Een jonge man had beide handpalmen doorgesneden aan een spiegel. Het was aan
beide kanten erg diep door, met ongetwijfeld peesletsel en het bloedde verschrikkelijk. Het
zweet drupte van hem af en we hebben hem dan ook gelijk een infuus gegeven en naar de
OK gebracht. Ik ga morgen toch eens navragen of dat nog goed gaat komen.
Voor nu is het wel weer genoeg, want het is inmiddels een erg lang verhaal geworden.
Lieve groeten allemaal en bedankt voor al jullie erg lieve reacties

Vrijdag 4 oktober
Ja, ik ben er inmiddels achter dat ik een dag vooruit loop. maar dat is toch altijd nog beter
dan achter lopen toch?
Vandaag ben ik op de OK gaan werken (Theatre). Daar heb ik het in 2004 erg naar mijn zin
gehad. Zr Zaina kende ik nog uit die tijd. We hadden geen patiënten, dus werd er besloten
om de afdeling maar eens goed op te ruimen. Vanuit de overheid worden de 5 S-en
gepromoot. Sort, Set, Standardize, Sustain en Shine. Dat hield dus in dat je een hoop ouwe
troep die je niet gebruikt, wegdoet en wat je wel nodig hebt netjes en overzichtelijk opbergt,
om een schonere en overzichtelijkere afdeling te krijgen. Dat is wel nodig want als ik zo eens
rondkeek in de toch behoorlijk nieuwe storekamer van de OK dan wil je niet weten wat voor
een bende het daar is. We hadden al 2 volle brancards met zooi weggedaan, toen we er mee
moesten stoppen, omdat er een keizersnede gedaan moest worden. Dat blijft toch altijd wel
leuk om te zien. Er werd naar mijn idee vakkundig spinaalanesthesie gedaan en het lekker
zwarte nieuwe wereldburgertje was er zo.

Zaterdag 5 oktober
Ik was van plan vandaag naar Moshi te gaan, maar toen ik wakker werd regende het
pijpenstelen. Toch maar niet gedaan. In het dorp kwam ik de delegatie Tilburgers tegen die
gisterenavond aangekomen zijn. De gemeentelijke werkgroep met mensen uit het
basisonderwijs van 3 verschillende scholen. 's Avonds waren ze bij de bisschop uitgenodigd

en ik heb daar nog nooit zo'n lekkere
maaltijd gehad dan toen. Ze waren ook
niet krenterig met de drank. Was erg
gezellig.

Zondag 6 oktober
Vanmorgen ben ik met de Tilburgse club
naar de kerk geweest. We moesten ook
allemaal naar voren komen en ons
voorstellen, maar daar was ik deze keer
op voorbereid. Ik zei gewoon vloeien:
"Mimi ni Ton, ninafanya kazi mwuguzi
hospitalini Same, Ninabaki wiki tisa.
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Asante sana, kwaheri". Daar kon de rest nog een puntje aan zuigen.
Daarna werden we uitgenodigd in de pastorie voor een kopje koffie. Vervolgens met zijn
allen naar de zondagsmarkt, waar ik nog een vegertje heb gekocht voor een duppie.
Vervolgens ben ik teruggegaan naar de Diocese, want zij hadden vanmiddag allerlei officiële
ontmoetingen op het programma staan, en daar hoor ik gewoon niet bij. Ik sluit zo nu en dan
wel bij hun aan. A.s. donderdag bijvoorbeeld ga ik met hen naar Lesirwai, een Masaidorp.
Daar heb ik erg veel zini in. Lieve mensen, dit was het weer voor nu. Ik zal nog een poging
doen om foto's te plaatsen. Ik hoop dat het lukt, want dan wordt deze site een stuk leuker
voor jullie.

Maandag 7 oktober
Vanmorgen heb ik tijdens het morningreport even de aandacht gevraagd. Ik heb verteld over
de Stichting Paulien. En natuurlijk dat die een heel aardig sponsorbedrag beschikbaar heeft
gesteld om matrassen voor aan te schaffen. Ik heb gezegd dat het aantal matrassen afhangt
van de prijs en dat ik daarom graag de catalogus van de MSD (Medical Store Department) wil
zien waarin de prijzen genoemd worden. Vanmiddag werd me verteld dat ze de catalogus
nog aan het zoeken zijn. Wordt vervolgd!
Deze week ga ik de hele week op de Theatre werken (behalve donderdag want dan heb ik
een uitje).
Vanmorgen tijdens het gazen vouwen , kwam opeens Magdalena Shoo binnen, mijn
vriendinnetje in 2004. Erg leuk, want ik had niet gedacht haar te zien omdat ze net begonnen
is aan een 3 jarige studie tot registered nurse (hoogste level) in Dodoma.
Verder kwam ook de matron Azania binnen, net terug uit Tilburg. Ze heeft het daar heel erg
leuk gehad.
Na het gazen vouwen kregen we patiënten op de minor Theatre. Dat is een soort EHBO. Ze
doen daar wondverzorging, gips aanleggen of verwijderen, kleine Chirurgische ingrepen,
zoals lipoompjes verwijderen of een abces incideren.
De man die ik donderdag op de OPD had gezien met de heel ernstige verwondingen aan
beide handen, die doorgestuurd was naar het KCMC, kwam ook voor
wondverzorging/controle. De rechter hand was keurig gehecht en zag er goed uit, maar de
linker was een ramp. Daar viel niets aan te hechten omdat er gewoon heel veel huid en
onderliggend weefsel gewoon afgesneden was. Het is wel leuk dat ik dit nu een beetje kan
volgen, want hij komt als het goed is deze week iedere dag op controle. Om half 3
vanmiddag gingen ze weer een sectio doen, maar toen ben ik toch maar gaan lunchen.

Dinsdag 8 oktober
Vandaag weer op de OK gewerkt en 's avonds moest ik naar een belangrijke vergadering met
de bobo's van de council en het ziekenhuis. Met Mr. Mkude (District Ecectutive Director), Mr
Kitusi (ingenieur), Mr Josephat (IT specialist), Norbert Mchomvu (Health secretary), Dr Ussy
(ziekenhuis directeur), Dr Kyungu (DMO) Marga en Corry van de gemeentelijke werkgroep
en ik. Was interessant. Ging over de watervoorziening in het ziekenhuis. en over internet. De
meeting was in het Elephant Motel en dat was ook wel weer leuk om daar eens te zijn.
Lekker gegeten daar ook trouwens.

Woensdag 9 oktober
Wederom op de OK. De hele dag geen operaties. Wel wat gipsen mee verwisseld en een
suprapubische katheter vervangen. De resterende tijd veel bezig geweest met ordenen van
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de afdeling. Ik moet zeggen dat Dennis, een jonge verpleegkundige best fanatiek daarin is.
Kasten inrichten en labelen waar alles moet liggen. Daar hou ik wel van.
Tussen de middag met Dennis gaan lunchen in de Lukondo Canteen. Ik kon hoog en laag
springen, maar hij wilde perse voor mij betalen. Daar voel ik me dan toch wel ongemakkelijk
bij, maar ik doe wel weer eens wat terug. Het account op mijn prepaid card is bijna op, dus ik
moet nog even een opwaardeerkaartje kopen.
O ja, in mijn huisje heb ik gezelschap gekregen van 2 Italianen. Ze zijn wel aardig, maar
praten geen woord Engels. De Bisschop praat vloeiend Italiaans, dus wij zitten met de
anderen een beetje te balen onder het eten omdat we het natuurlijk niet kunnen volgen.
Bovendien kan ik sindsdien niet meer droog op mijn kamer komen, omdat het gangetje
ernaartoe steeds helemaal blank staat van de douche van één van hen.
Ik doe nog een poging voor foto's, maar heb er niet veel vertrouwen in dat dat hier lukt.
Zaterdag wil in echt naar Moshi en dan doe ik het sowieso daar.
De catalogus van de MSD in Moshi is nog niet boven water, maar ze hebben gebeld en
weten nu dat 1 matras TSH 125.000 kost, ongeveer 62 euro. Ik heb gezegd dat ik er dan in
ieder geval 15 kan kopen van het sponsorgeld van de Stichting Paulien, maar als ze
bijvoorbeeld graag de female ward ineens willen vervangen dan wil ik de resterende 3
matrassen ook nog wel sponsoren. Daar moet ik nog iets van terughoren.
Vanmorgen waren Mbwambo en Azania voor het eerst weer op het morningreport. Ze
hadden heel enthousiaste verhalen over hun verblijf in Tilburg en hebben enorm genoten.
Speciale dank gaat uit naar Marjorie, die hen de gehele periode in huis heeft gehad.

Donderdag 10 oktober
Vandaag heb ik echt een geweldige dag gehad. Ik ben met de Tilburgse delegatie uit het
onderwijs naar het Masaidorp Lesirwai geweest. Na 10 minuten van de geasfalteerde weg af
en toen nog een uur hobbelen over droog rood zand. Toen kwamen we bij een schooltje en
daar heb ik flink ballonnen uitgedeeld, waar ze erg blij mee waren.
Ons doel was echter niet het schooltje, maar de rivier 4 kilometer op. Omdat het donderdag
is steken daar Masai's met hun kuddes over, omdat ze morgen op de veemarkt in Mgagao
moeten zijn. Het is een prachtige plek. We hebben niet heel veel kuddes over zien steken
omdat sommigen de oversteekbelasting nog niet betaald hadden. Evengoed was het erg

fantastisch. Een klein stukje verderop lag een
traditioneel Masaidorpje met rieten huisjes, waar
we ook nog even rond hebben gekeken. Op de
terugweg hebben we geluncht in Njoro. Dat viel
niet bij iedereen in goede aarde. We kregen
alleen vlees. En dan moet je je voorstellen dat er
veel bot, kraakbeen en soms ook nog huid aanzit.
We hebben de helft nog niet opgegeten denk ik,
hoewel de smaak niet slecht was.
Even langs het Elephant Motel gegaan en 10

minuten later door naar een vestiging van het Mother Kevin Centre waar de gehandicapte
kinderen verblijven. Was erg leuk. Gezellig gezongen met de kinderen, laat dat maar aan die
onderwijzers over. Ik zag opeens een meisje waarbij ik een dag eerder beide benen mee in
het gips heb gezet. Zij herkende mij ook. Dat was wel grappig.
Toen we weer naar huis wilden gaan zagen we ineens Azania en Mbwambo, de twee
Tanzaniaanse verpleegkundigen die net terug zijn uit Tilburg. Zij waren daar om schoenen,
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kleertjes en speelgoed af te geven die ze meegekregen hebben van Margot. Ze waren er erg
blij mee daar en ik weet zeker dat het goed terecht komt. Dus, Margotie bedankt.

Vrijdag 11 oktober
Vandaag een rustige dag op de Theatre.
Vanmorgen meteen al een KNO operatie door een KNO arts die zo 3 a 4 keer per jaar wat
operaties komt doen in Same. Meestal sparen ze dan wat OK s op, maar vandaag was er
maar één. Daarna nog een keizersnede. De rest van de dag gazen gevouwen en de afdeling
opgeruimd.

Zaterdag 12 oktober
Ik had me voorgenomen om vandaag naar Moshi te gaan en omdat de Tilburgse groep
vandaag tot maandag op safari gaat, kon ik tot Moshi met hen meerijden. Geweldig. Ik zit
daar nu in het internetcafé, maar mijn hotmail werkt niet meer. Ze willen mijn security code
weten en dat weet ik niet, dus dat wordt nog lastig. Zo dadelijk nog wat foto's plaatsen en
dan lunchen. Lekker

Zondag 13 oktober
Vanmorgen ben ik naar de mis geweest in een tot kerkje omgebouwd klaslokaal, vlakbij het
kantoor van de bisschop. Father Deo deed daar de mis. Was wel stemmig en intiemer dan in
de grote kerk.
Vandaag ben ik door Zr. Azania uitgenodigd om bij haar te komen lunchen. Fabian Bulili was
ook uitgenodigd en kwam me halen. Hij heeft een eigen auto. Een oude suzuki swift met
115.000 kilometer op de teller. Hij heeft de hele rit niet harder dan 30 kilometer per uur
gereden. Toen hij me ophaalde zat ook Pascal, de anesthesiemedewerker, al in de auto en
onderweg hebben we ook de andere anesthesiemedewerkster, Mary, opgehaald. Dat was op
zich wel gezellig, maar omdat ze met zijn vieren waren en natuurlijk de man van Azania,
hebben ze bijna voortdurend Swahili gepraat. Azania had lekker gekookt. Vis. Heerlijk. Ze
woont trouwens in een prachtig huis. Al met al is het een heel leuke middag geworden.

Maandag 14 oktober
Vanmorgen om half 8 naar het morning report, maar de deur was gesloten. Niemand
aanwezig. Ik ben toen maar naar een
afdeling gelopen en gevraagd waar
iedereen toch was. Nou, het blijkt een
nationale feestdag te zijn vandaag, de
sterfdag van de eerste president van
Tanzania, Nyerere. Ik werd geacht thuis
uit te gaan rusten.
De rest van de dag de was gedaan en
lekker een spannend boek gelezen.

Dinsdag 15 oktober
Vanmorgen ben in na de overdracht naar de kinderafdeling gegaan, waar ik deze week wil
verblijven. Zr. Mbwambo is daar nu het hoofd (net terug uit Nederland). Er lagen 7 kinderen
waarvan er 2 naar huis mochten. Er lagen 2 kinderen met behoorlijke grote brandwonden.
Tot mijn grote verbazing zag ik opeens dat Zr. Miriam voor die 2 patiënten een nursing care
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plan had gemaakt, die ze achter op het bed plakte. Dat zag er goed uit, compleet met
verpleegkundige diagnoses, interventies, implementatie en evaluatie. Toen ik vroeg of ze dit
wel vaker deden, vertelde ze dat ze dat bij de wat ziekere kinderen vaak deden. Ik vond er
ook nog een voor een kind met malaria. Misschien gaat onze scholing vanuit het ROC toch

nog zijn vruchten afwerpen.
Verder vond ik een boekje dat
uitgegeven is door de government
met als titel: "standard treatment
guidelines and the national medicines
list for mainland Tanzania" met prima
werkbare protocollen erin. Kijk, daar
word ik nou blij van.
Fabian Bulili, die nu weer de patron is
nu hij terug is, kwam nog even langs
om het over de matrassen te hebben.

Ze hadden het erover gehad en ze zouden heel graag nieuwe matrassen krijgen voor de
nieuwe chirurgische afdeling, die al klaar is, maar nog niet gebruikt wordt. Het zou dan om
20 matrassen gegaan. Dat is voor mij te realiseren als ik er ook de rest van het sponsorgeld
bij leg, dus ik heb dat toegezegd. Morgen langs mama Msofi om de order te plaatsen en
hopelijk kunnen we ze dan volgende week ophalen bij de MSD in Moshi. Leuk
Op het eind van de middag besloot ik om maar naar het Elephant Motel te lopen, omdat ik
anders de groep Tilburgers niet meer zie en ik wil ze toch graag nog een goede terugreis
wensen. Toen ik daar aankwam waren ze nog niet terug van hun reisje naar Bwambo.
Uiteindelijk toch met de hele groep nog een pilsje gedronken. Was gezellig.

Donderdag 16 oktober
Het is vandaag Islamitisch Ibi al Hadj (offerfeest). Dat is hier in Tanzania ook weer een
nationale feestdag, dus alweer een vrije dag voor mij. Nu komt dat goed uit, want Anton
komt vandaag aan in Same. Als het goed is zit hij al in de bus van Dar es Salaam naar Same,
zo'n 6 a 7 uur rijden. Hij zal wel gaar zijn als hij er eenmaal is.
Vanmorgen tijdens het ontbijt kwam sister Agnes van de Little Sisters langs. Zij doet nu een 3
jarige vervolgopleiding in Moshi tot registered nurse (hoogste level). Ik had de collegefee
voor haar derde en laatste jaar bij me. Het is een leuke non en ze was er heel blij mee.
Zo meteen ga ik naar het dorp om een nieuwe prepaid kaart te kopen want mijn beltegoed is
zo goed als op. Dan kan ik Anton tenminste regelmatig SMS-en tijdens de lange busrit. En
dan natuurlijk ook even langs het internetcafé..

Donderdag 17 oktober
Gisteren kreeg ik om 13:30 uur een SMS-je van Anton dat hij over 10 minuten aan zou
komen. Ik heb toen meteen mijn lunch laten schieten en ben naar het busstation gegaan.
Uiteindelijk kwam hij om 16:00 uur aan. Helemaal gaar natuurlijk, want hij was inmiddels al
27 uur onderweg. Gauw wat gegeten bij Padeco en toen met de taxi naar de Diocese. Anton
heeft toen lekker geslapen en net toen hij wilde gaan douchen stond father Deo voor onze
neus. Hij kwam ons halen, want we moesten toch echt naar het afscheid van de Tilburgse
onderwijsgroep in het Elephant Motel. We hadden 5 minuten. Ik was klaar, maar Anton
heeft zich snel even geschoren, een klets water door zijn gezicht en schone kleren
aangetrokken en toen moesten we alweer weg. Het was een erg gezellige avond.
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Ik heb vandaag weer op de kinderafdeling gewerkt. Twee kinderen die ik daar nog wel
verwacht had, waren naar huis. Een meisje met forse brandwonden en een jongetje met
verlamming aan de benen, waarvoor nog geen duidelijke oorzaak was gevonden. Het is
moeilijk te achterhalen waarom ze tegen medisch advies in naar huis gaan, maar
waarschijnlijk is geld toch echt wel een factor daarbij. Dat is natuurlijk wel erg triest.
Ik zag dat Zr. Mbwambo ook in de controlecommissie zat voor de cleaning contest, dus ik zal
haar eerdaags zeker gaan vragen wat de criteria zijn waarop ze beoordelen.
In de ochtend kwam Anton nog even naar het ziekenhuis, waar ik hem een rondleiding heb
gegeven. Na het werk heb ik met Anton een rondje dorp gedaan, zodat hij ook weer weet
waar hij alles kan vinden,

Vrijdag 18 oktober
Vandaag de laatste dag op de kinderafdeling. Er lagen 9 kinderen en we hebben nog een
opname gehad. Vandaag kwam Fabian Bulili, de patron van het ziekenhuis, me vertellen dat
ze bij de MSD in Moshi momenteel geen matrassen op voorraad hebben. Ze gaan nu
proberen of ze ze via een andere leverancier kunnen krijgen. Ik hoop wel dat het nog lukt
terwijl ik hier ben.
Vanmiddag kwam Dr Mohamed visite lopen. Dat is een prima dokter, die alles ook keurig in
het Engels voor mij vertaalde. Hij had ook een tablet bij zich met Wifi aansluiting.

Zaterdag 19 oktober
'S Morgens zijn we naar het kantoor van de bisschop gelopen om daar te internetten, want
daar is Wifi. Niet snel, maar het gaat.Op de terugweg naar mijn huisje zijn we even langs de
Mother Teresa Secondary School gegaan die ook hier op het terrein van de Diocese ligt. We
waren uitgenodigd om 's middags bij het gezin van Yuda Chikira langs te gaan. Ik ken Yuda
nog van toen ik daar in 2004 zat en in 2009 hebben we hem opgezocht aan de andere kant
van Tanzania, in Butiama, bij het Victoriameer. Hij was toen onderwijzer daar. Inmiddels is
hij overgeplaatst naar Lembeni, wat ook in het district Same ligt. Daar verblijft hij door de
week bij zijn ouders. Vrijdagmiddag komt hij dan naar Same, waar zijn vrouw Lucretia en de
kinderen Esta en Daniel wonen. Maandagochtend moet hij dan weer terug naar Lembeni.
We hadden wat cadeautjes voor de kinderen meegenomen en met name de voetbal voor
Daniel viel in erg goede aarde. Na het diner werd er Schotse whisky en Iers guinessbeer
geschonken. Lekker!

Zondag 20 oktober
Na de mis en de markt hadden we 's middags met Mama Shija afgesproken. Zij is een
verpleegkundige die inmiddels met pensioen is, maar ik ken haar nog van 2004. Toen heb ik
veel met haar opgetrokken. In 2009 heb ik haar ook bezocht. Rita is vanwege het exchange
program ook in het TweeSteden ziekenhuis geweest, als de allereerste verpleegkundige
vanuit Same, samen met Victoria. Na haar pensionering is ze een kindercrèche begonnen. Ik
denk dat het goed loopt, want ze heeft inmiddels 2 auto's voor de deur staan. Het was leuk
om haar weer te zien en voor iedereen die haar kent, jullie moeten de groeten van haar
hebben. Het was overigens bloedheet vandaag. 33 graden.

Maandag 21 oktober
Deze week heb ik me voorgenomen op Ward 1 te gaan werken, de female ward. Helaas
heeft zuster Azania deze week vakantie. Dat is erg jammer, want met haar had ik heel graag
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gewerkt. Haar Engels is goed en het is een slimme vrouw, die dingen snel oppikt. Ze was
overigens wel in het ziekenhuis, want haar zus had een appendicitis.

Dinsdag 22 oktober
Vanmorgen na de ochtendoverdracht werd er een hele goede klinische les gegeven over
brandwonden. Met behulp van een PowerPointpresentatie en volgens de regels van de ATLS
(Advanced Trauma Life Support). Het zat erg goed in elkaar. Ik moet zeggen dat er een paar
jonge erg fanatieke dokters in het ziekenhuis werken die echt goed bezig zijn.
Vandaag weer op de vrouwenvleugel gewerkt. De zus van Zr Azania werd vandaag aan haar
blinde darm geopereerd. Ik heb vandaag wat meer kunnen doen op de afdeling omdat ik
inmiddels ook weet hoe een patiënt ingeschreven moet worden en ook hoe te handelen

volgens hun methode. Ik heb een paar
infuusnaalden ingebracht, bloed
afgenomen, een maagsonde verwijderd,
een patiënt naar de O.K. gebracht,
parameters gecontroleerd en natuurlijk
ook flink gepoetst. Daarna nog gazen
geknipt van de rol, vervolgens gevouwen
en per 5 gebundeld. Ik ben vandaag iets
eerder weggegaan van de afdeling,
omdat ik om 14:00 uur opgehaald werd
door Rita Shija, om haar Kindergarten te
bezoeken. We werden opgehaald in haar
Suzuki Swift, die niet harder gereden
heeft dan 20 km per uur. Pole pole!

Het was aan de andere kant van de doorgaande weg en het is een mooi gebouw, met echte
dakpannen, er zaten vandaag 36 kinderen. Het was erg leuk en we hebben ons dan ook
prima vermaakt.

Woensdag 23 oktober
Vandaag was er erg veel personeel op de vrouwenafdeling, dus ik verveelde me een beetje.
Ik ben toen maar even naar de MCHC (Mother and Child Health Clinic) gegaan en even
navraag gedaan wanneer de mobile clinic op pad ging en of ik dan eventueel mee zou
kunnen. Ik trof het, want ze gingen toevallig vandaag op pad naar 3 Masaidorpjes in de
omgeving. Ze zouden me bellen als ze gingen vertrekken.
Dat was om 11:00 uur. Je moet je voorstellen dat je dan 10
minuten over de weg rijdt en dan met de 4wheeldrive
dwars door het landschap heen naar erg afgelegen
gebieden. We hadden eerst bij de dispensary van het dorp
Ishinde vaccins opgehaald en nog 2 personeelsleden die
mee moesten. Na een uurtje waren we bij het eerste
dorpje. Onder een erg grote baobab boom zaten 15 tot 20
jonge Masai moeders met hun kleine kindjes al op ons te
wachten. Ik kreeg keurig van alle vrouwen een hand. De
meegebrachte weegschaal werd aan een boomtak
gehangen en alle baby’tjes gingen in een tuigje en werden
er aangehangen om gewogen te worden.
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Vervolgens allemaal naar het kerkje van hout en rode klei voor het vervolg. Alle kinderen
zitten in een vaccinatieprogramma. Ze krijgen DTP, een vaccin tegen Rota virus en vaak nog
vitamine A toegediend. Er is ook een check voor zwangere vrouwen. Er wordt gekeken of de
vrouw geen bloedarmoede heeft, of er geen groeiachterstand is, of de harttonen van het
kindje goed te horen zijn en de aanstaande moeders krijgen een HIV test. Alles wordt dubbel
geadministreerd. Eerst op de persoonlijke kaart die iedereen zelf meebrengt en ook nog in
een groot boek van de overheid.
Op naar het 2e dorpje. Hetzelfde ritueel. Leuk om te zien.

Het 3e dorpje bleek Lesirwai te zijn. Daar ben ik al geweest met de onderwijsgroep uit
Tilburg. De procedure had ik inmiddels wel gezien en ik besloot me maar eens bezig te
houden met de dorpskinderen. Eerst een beetje met mijn vingers knippen, wat ze dan na
probeerden te doen en daarna wat kunstjes met mijn vingers. Ze konden er geen genoeg van
krijgen. Toen vroeg ik of ze een liedje wilden zingen, kuimba! Schoorvoetend begon er een
heel zachtjes, met een klein beetje bijval. Tot er ineens één van de kinderen choechoewa
begon te zingen. Dat is een liedje dat ze van de Nederlandse leerkrachten hebben geleerd.
Het is interactief. Een combinatie van zingen en bewegen en er komt dan steeds weer een
zin en een beweging bij. Toen begon de lol pas echt, want dat kende ik natuurlijk ook. Het
werd een heel gezellige boel daar. We gingen er zo in op dat ik helemaal niet in de gaten had
dat ze klaar waren met het programma en we weer naar huis gingen. Met dank aan de
Tilburgse leerkrachten. Ik heb veel aan jullie gedacht vandaag. Een hele leuke dag.

Donderdag 24 oktober
Na weer een dagje werken had ik afgesproken om met Anton naar de Mother Kevin School
te gaan. Taxichauffeur Louis zat in Moshi, dus die kon niet rijden, dus toen hebben we maar



421

een pikkiepik genomen. (Voor de duidelijkheid, dat is een motortaxi). Er gebeuren best veel
ongelukken met die motors, dus het is niet echt veilig, maar je kunt nu eenmaal niet altijd op
safe spelen in het leven. Het was trouwens best een leuk ritje. Omdat het nog licht was toen
we aankwamen hebben we nu een uitgebreide rondleiding gehad. Ook in de boarding
school. We hadden nog wat speelgoedjes meegenomen en ook hier begonnen ze spontaan
choechoewa te zingen, dus dat hebben we ook nog maar eens gedaan. Mgimba was toevallig
ook daar en ze vroeg of ik op haar graduation wilde komen op 23 november. Ze zou dat erg
leuk vinden, maar ik moet nog eens bekijken of het wel haalbaar is. Het is in Dodoma, 10 uur
met de bus op vrijdag heen en op zondag dan weer terug. Het lijkt me wel heel leuk, maar ik
moet er toch nog een nachtje over slapen.

Vrijdag 25 oktober
De laatste dag op de vrouwenafdeling. Het was een wat rommelige dag, met personeel dat
maar erg matig Engels sprak. Bovendien was het vrij vol op de afdeling en kregen we nog een
paar opnames. Dr. Kajiru vroeg tijdens de artsenvisite of ik niet een jaar of zo kon blijven,
want ze vond me zo snel. Nou heb ik echt niet hard gewerkt, maar zo langzaam als de rest
van het personeel hier krijg ik echt niet voor elkaar.
Toen ik vanmorgen naar het ziekenhuis liep was er een oploopje voor op de weg voor het
ziekenhuis. De mensen keken allemaal naar boven naar de bergen en zagen daar blijkbaar
iets. Iemand vertelde dat er een man weggelopen was uit het ziekenhuis en dat die vermist
was. Mensen dachten hem van de straat af te zien. Het ging blijkbaar om een psychiatrische
patiënt. Tijdens de ochtendoverdracht heb ik er niets van gehoord, maar even later zag ik
dat ze alle jongens van de secondary school gemobiliseerd hadden om een klopjacht te
houden. Hij is niet gevonden.
Ik moet mijn koffer gaan pakken, want morgen gaan we naar Mambo View Point in de
Usambara Mountains.

Zaterdag 26 oktober
De vakantie kan beginnen. Na het ontbijt zijn we met de bus naar Lushoto gegaan. Daar
zouden we opgehaald worden om verder te gaan naar Mambo. Het duurde even voordat
onze chauffeur er was. Op een gegeven moment kwam een man naar ons toe, Niek, die

vrijwilliger was op Mambo View
Point. De rit naar boven duurde 2
uur. Het is echt een prachtige plek.
Mambo ligt ongeveer 2000 meter
hoogte, op de top van de Usambara
Mountains en je hebt vanaf daar een
gigantisch uitzicht. We hebben een
prachtig huisje met eigen badkamer
met de naam ‘kameleon’. Het is van
een Nederlandse eigenaar. Herman
en Marion. Vanaf ons terras kijk je

heel ver weg. Bij helder weer kun je zelfs de Kilimanjaro zien, die toch 160 kilometer verder
ligt. De mensen zijn hier erg vriendelijk en we hebben heerlijk gegeten. Vroeg naar bed.

Zondag 27 oktober
Vandaag hebben we een halve dagtocht te voet gemaakt met onze gids Ali naar
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prehistorische voetafdrukken van 1 1/2 miljoen jaar oud van de homo sapiens. We zijn langs
prachtige kliffen gelopen en een stuk door een bos. Het laatste stuk gingen we behoorlijk
stijl naar beneden. Onderweg kwamen we op die smalle paadjes groepjes kinderen tegen
met grote zakken gras of hout op hun hoofd die ze dan naar boven moesten brengen en ook
een hele geitenkudde. De footprints waren niet spectaculair om te zien, maar natuurlijk wel
bijzonder.
Ik had het al een beetje bedacht en het klopte natuurlijk dat we op de terugweg gigantisch
moesten klimmen. Er leek geen eind aan te komen en net toen ik het bijna niet meer zag
zitten werd het beter en bleken we al veel verder te zijn dan ik gedacht had. Vermoeid en
drijfnat kwamen we weer aan bij Mambo View Point. Anton onder de douche. Ijskoud! we
bleken een huisje te hebben waar geen warm water in zat, omdat de bestelde boiler er nog
niet was. Maar even later kwam er een vrouw wel 20 liter loeiheet water op haar hoofd
brengen voor mijn wasbeurt. Dat moest ik gaan mengen met het ijskoude douchewater en
tegen de tijd dat ik klaar was stond ons hele huisje tot aan de voordeur blank. Gelukkig
kregen we meteen een ander huisje, waar wel warm water in zit (lizzard). Het is een op hout
gestookt systeem. We moeten een soort open haard aansteken en even later hebben we
dan warm water. We zullen het zien morgen.

Maandag 28 oktober
Vanmorgen bij zonsopgang keek ik naar buiten vanuit mijn bed en wat denk je, Kilimanjaro
volop in zicht. Ik heb natuurlijk meteen Anton wakker gemaakt. Het was een mooie heldere
lucht en ook al staat hij 160 kilometer verderop, we konden de sneeuw erop duidelijk zien.
De dag begon dus al vroeg. Na het ontbijt zijn we weer met Ali onze gids een excursie gaan
doen. Eerst naar de primary school in Mambo, dan naar de pottenbakkerij en als laatste naar
de weekmarkt in Sunga. Alles bij elkaar ongeveer 13 kilometer, maar natuurlijk weer bergop
en af.
Het was niet zo steil als gisteren, dus het was wel te doen. Ik had alleen op de terugweg last
van mijn li knie en Anton heeft vocht in zijn knieën. Met name de markt was erg leuk. Totaal
niet toeristisch.
Bij terugkomst vroegen ze meteen wanneer we wilden douchen en ze stuurden meteen een
jongen met hout naar ons huisje om de haard aan te steken. Een heerlijke warme douche.
Dat was voor mij al meer dan 4 weken geleden

Dinsdag 29 oktober
Vandaag weer op pad met onze gids Ali en met Sebastian, een Duitse jongen die hier ook te
gast is. We rijden eerst met de auto naar het Shagayu forrest, een natuurlijk heel mooi
oerbos, waar we een wandeling van 2 uur gemaakt hebben naar de waterval. Hij was wel
mooi, maar er liep momenteel geen water over. Toen naar het dorpje Mtae waar we hebben
geluncht. Na de lunch zijn we naar Mtii gelopen, een dorpje waar vroeger een koning
woonde die regen kon maken. Het is daar prachtig. Schitterende panorama's. Al met al een
relaxte dag als afsluiting van Mambo View Point.

Woensdag 30 oktober
Vandaag een flinke reisdag. Eerst 2 uur met een fourwheeldrive van Mambo naar Lushoto.
Daar de bus genomen naar Tanga in 4 uur.
Van Tanga de bus naar Pangani, bijna 1½  uur. We dachten dat we er toen waren, maar dat
was niet het geval. Van het busstation in Pangani moesten we met de taxi naar de ferry over
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de rivier Pangani en aan de overkant
moesten we een taxi nemen naar
onze eindbestemming, het Beach
Crab Resort. Er waren echter geen
taxi's, dus moesten we met de
pikkiepik, de motortaxi, met al onze
bagage. Het was toch nog een ½  uur
rijden met de motor. We waren
helemaal gaar toen we aankwamen.

Donderdag 31 oktober
Vandaag hebben we het lekker rustig
aan gedaan. Het is hier erg rustig momenteel. We hebben de omgeving verkend, lekker in
een luie stoel liggen lezen, een strandwandeling gemaakt en gezwommen in water met een
temperatuur van 28 graden. Het eten is hier trouwens heerlijk. Lekkere kaas en pindakaas.
Prima brood en er is een erg goede kok.

Vrijdag 1 november
Met een gids, die wederom Ali heet, hebben we een wandeling van 3 uur gemaakt door de
omgeving. Aparte bomen en mooie vogels gezien. We zijn nog naar een
zoutwinningsbedrijfje geweest. Dan heb je echt een heel zwaar leven als je daar moet
werken. Ze doen zeewater in een bak, stoken er een vuurtje onder en wachten tot het water
verdampt is. Wat er dan overblijft is zout. Het is er bloedheet. 1 kilo zout levert dan
ongeveer een dubbeltje op.
We kwamen ook langs een gebied waar ze de gevangen visjes van die dag aan het drogen
waren. 's Morgens spreiden ze de visjes dan uit over het zand en op het eind van de dag zijn
ze gedroogd en natuurlijk veel langer houdbaar. Dan worden ze bij elkaar geveegd en in
zakken gestopt. Klaar voor de verkoop.
Als laatste naar een Masaidorpje. Die heb ik natuurlijk al meerdere gezien, maar Anton niet,
dus het was wel leuk. Het was totaal niet toeristisch. Van één Masaiman heb ik inmiddels het
emailadres en zijn Facebooknaam. Spannend!
Toen ze hoorden dat ik niet getrouwd was, stelde één van de Masaivrouwen voor om mee
naar Nederland te gaan om een goede vrouw voor mij uit te zoeken. Dat aardige aanbod heb
ik toch maar afgeslagen.

Zaterdag 2 november
We hebben vandaag echt een rustdag gehouden, omdat we morgen weer een reisdag naar
Dar es Salaam hebben. Na het ontbijt een strandwandeling. We zagen veel vissers die met
netten het water in gingen en een man die als een aap de palmbomen in klom om
kokosnoten te oogsten. Verder veel gelezen en gezwommen.

Zondag 3 november
We hebben de reis maar een beetje luxe gemaakt. Eerst met de taxi naar Tanga, (i.p.v. taxi
naar de ferry, de rivier over, naar het station van Pangani lopen en daar de bus naar Tanga
nemen). Vanuit Tanga een VIP plek in een luxe bus genomen. We waren om 08:00 uur al
vertrokken en kwamen pas om 18:30 uur aan.
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Maandag 4 november
Vanmorgen afscheid genomen van Anton, want die vliegt komende nacht weer naar
Nederland. Ik reis vandaag terug naar Same.
Was toch weer 8½  uur bussen. Een half boek uitgelezen. Het was leuk om de priesters op de
diocese weer te zien. De bisschop is er niet momenteel.
In mijn badkamer heb ik een lekkage van de spoelbak van het toilet. Ik zag dat het lekte en
wilde het wat vaster draaien en toen spoot ineens het water eruit. Alles stond blank en ook
ikzelf was drijfnat. Ik heb de aansluiting er wel weer zodanig op gekregen dat het nu alleen
maar drupt. Morgen wordt het gerepareerd.

Dinsdag 5 november
Een goede ochtendoverdracht, waarin verschillende casussen besproken werden. Ik besloot
mezelf vandaag niet vast te zetten op 1 afdeling, maar me bezig te houden met het
actualiseren van het wie is wie fotoboek. Het huidige exemplaar was verouderd.
Verschillende mensen zijn met pensioen, andere werken elders en één is overleden. Veel
nieuwe foto's gemaakt en namen en functies opgeschreven. Alleen de kopstukken, Dr Ussy
en Dr. Kyungu moet ik nog hebben.
Ik ben nog even gaan kijken naar de nieuwe chirurgische afdeling.. Ze zijn daar echt druk
bezig om het gemeubileerd te krijgen. Er wordt ook flink schoongemaakt. Wat me wel opvalt
is dat je op deze splinternieuwe afdeling al scheuren in de muren ziet en ook een kapotte
tegel in de toiletruimte. Ik heb bij Fabian Bulili nog eens geïnformeerd hoe het met de
matrassen staat. Hij gaat nog eens informeren.

Woensdag 6 november
Het is gisteren gaan regenen toen ik net de was buiten had gehangen om te drogen en het is
nog steeds niet opgehouden. Op mijn kamer kwam daarna ook nog het hele houten skelet
van mijn klamboe naar beneden en ik zit natuurlijk ook nog met die lekkage in de badkamer,
want er is natuurlijk nog niemand geweest om die te repareren. Als troost heb ik maar een
fles whisky gekocht en een flinke scheut in mijn koffie gedaan. Lekker!
Vanmorgen was een presentatie door de patron van de TFNA (Tanzanian Food and Narcotics
Authorization). Er zijn landelijk richtlijnen opgesteld over de distributie en levering van
narcotica en een aantal psychofarmaca. Alles is alleen nog maar op recept te verkrijgen en
ieder kwartaal moet het ziekenhuis exact doorgeven wat er geleverd is, wat daarvan
gebruikt is en wat er nog op voorraad is. Bovendien moeten deze middelen in een goed
afgesloten kast liggen. Er zullen in alle ziekenhuizen regelmatig steekproefsgewijs controles
worden gedaan of men zich aan de regels houdt. Wel goed denk ik, maar ik vraag me wel af

of er dan ook voorzien gaat worden in goede
sloten en dergelijke.
Tot mijn grote verbazing werd het oude
mortuarium vandaag helemaal leeggehaald.
Het is nu een opslagplaats van allerlei zooi. Op
mijn vraag wat daarmee ging gebeuren werd
me verteld dat het gesorteerd wordt op
bruikbaar of niet en dan eventueel weggegooid
wordt. Dat heeft ook met de 5 S-en te maken.
Naar mijn idee kon alles weg, maar daar zullen
ze het wel niet helemaal mee eens zijn.
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Vandaag viel me ineens iets op, wat ik in 2004 ook al wel gezien had, maar eigenlijk weer
vergeten was. Vrouwen met baardgroei. Dat heb je in Nederland natuurlijk ook, maar bij ons
wordt dat meestal verwijderd. Nou, hier niet. Er lopen vrouwen rond met hele bossen haar
op hun kin, ook artsen. Een vreemd gezicht blijf ik dat vinden.
Deze week werk ik op de mannenafdeling. Verkeerde bedbezetting komt hier ook voor. Er
ligt daar een man al sinds februari opgenomen. Hij was binnen 4 dagen weer opgeknapt,
maar had geen huis, geen familie en kon dus nergens naar toe. Uiteindelijk kreeg hij ook nog
TBC en urinewegproblemen, maar eigenlijk ligt hij er nu alleen nog maar omdat hij nergens
naartoe kan. Het is een ontwikkelde man, die goed Engels praat. Omdat hij denkt dat ik
dokter ben, vraagt hij voortdurend of ik iets voor hem kan doen, maar ik heb hem duidelijk
gemaakt dat hij daarvoor toch echt bij zijn behandelend arts
moet zijn.
Vanmiddag eigenhandig de klamboe-constructie
gerepareerd en weer opgehangen, want als ik op die
techneut moet wachten, duurt dat nog wel even. Ik was wel
trots op mezelf, want ik ben niet zo'n klusser.
Ik krijg net een SMS-je van father Beda. Dat is de dokter van
het ziekenhuisje in Bwambo waar ik zaterdag heen zou
gaan. Hij komt me morgenmiddag al halen. Leuk. Daar heb
ik veel zin in.
O ja, ik heb inmiddels al wat post ontvangen uit Nederland. Hardstikke leuk!

Donderdag 7 november
Ik ben vandaag toch nog maar even naar het ziekenhuis gegaan. Ik word vanmiddag pas
opgehaald om naar Bwambo te gaan, dus dat kon nog wel, hoewel ik nog wel even naar de
bank moet en nog een berichtje op internet wil zetten. Ik weet namelijk niet of dat in
Bwambo ook allemaal gaat lukken en ik blijf daar toch zeker 10 dagen. Dus ook als jullie even
niets van mij horen, ik denk wel aan jullie.
Bwambo is zowat het hoogste punt in de Pare Mountains. Er is daar een klein ziekenhuisje,
een health centre van het bisdom, welke nog opgezet is door een Nederlandse arts. Een
aantal jaren geleden zag het ernaar uit dat het moest gaan sluiten, omdat er geen arts te
vinden was die zich daar wilde vestigen. Het is namelijk een afgelegen en soms moeilijk te
bereiken gebied. Gelukkig heeft father Beda, een priester die ook arts is, zich daar toen
gevestigd. Het zou namelijk erg jammer zijn als dit hier ging verdwijnen, want het heeft een
grote regiofunctie en het ziekenhuisje ziet er goed uit.
Ik ga nu gauw mijn koffer pakken. Omdat het zo hoog ligt kan het daar nog wel eens
behoorlijk koud zijn, dus de truien moeten mee.

Vrijdag 8 november
Het was al donker toen ik gisteren aankwam in Bwambo. Ik heb een prima kamer in de
pastorie en een prima badkamer met Europees toilet en koude douche.
Na een kopje koffie eerst visite lopen in het ziekenhuisje. Het is echt maar klein. Eén dokter,
vier verpleegkundigen, een laborant die echt alles kan, tot tanden trekken aan toe en een
aantal medical attendants. Na de artsenvisite ontbijten en toen door naar de OPD
(polikliniek). Daar zaten maar 3 patiënten, dus dat was ook zo gebeurd. Eén patiënt moest
trouwens een echo krijgen, maar de stroom was uitgevallen (heeft de hele dag geduurd), dus
daar moet ze dan een andere keer voor terugkomen. Ik zag trouwens nog een bekende.
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Peter de laborant, heeft ons in 2009 samen met de pastoor een rondleiding gegeven door
het ziekenhuis.

Ik moet zeggen dat het er allemaal prima uitziet in het ziekenhuis. Het is schoon, goed
georganiseerd en ik heb al gezien dat het personeel erg van opruimen houdt. Ook de
administratie wordt prima bijgehouden. Als een patiënt zich aanmeld voor de poli, wordt die
door de verpleegkundige ingeschreven. Die doet dan ook een soort intake en op basis
daarvan worden er al controles en eventueel lab onderzoek ingezet. Tegen de tijd dat de ze
bij de dokter komen, zijn de uitslagen bekend. De dokter krijgt dan alle gegevens keurig op
een A4-tje aangeleverd. Efficiënt.
We waren vroeg klaar vandaag en ik ben het dorpje maar gaan verkennen. Daar ben je zo
mee klaar, want het is maar klein. Het is hier wel ontzettend mooi. Het ligt op 1600 meter
hoogte, dus je hebt mooie uitzichten.

Zaterdag 9 en zondag 10 november
In het weekend is er natuurlijk geen polikliniek open in het ziekenhuis, maar ik heb beide
dagen wel visite meegelopen bij de opgenomen patiënten.
En zondag natuurlijk naar de kerk. De mis duurde 1 uur en 1 kwartier, maar voordat ik buiten
stond waren we alweer 1 uur verder. Volgens mij had de parochie geld nodig en dat moest
even flink ingepeperd worden bij de parochianen.

Maandag 11 november
Op maandag zijn er altijd veel patiënten op de poli, net als in Nederland. Alle mensen die het
weekend afgewacht hebben komen dan. Het is erg leuk om poli mee te draaien.
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Dinsdag 12 november
Iedere dinsdag is het markt in Bwambo. Ook mensen uit de omliggende dorpen komen daar
naartoe en als ze dan toch in Bwambo zijn, kun je net zo goed even langs het ziekenhuis gaan
met je hoofdpijn of een andere vage klacht. Kortom, veel patiënten op de OPD (Out Patient
Department).
Uiteindelijk hoefde er maar één patiënt opgenomen te worden. Een vrouw die 30 weken
zwanger was van een tweeling die een bloeddruk had van 170/120. We hebben nog een
echo gemaakt. Leuk hoor, 2 hoofdjes, 2 hartjes. Met de baby’tjes was alles goed gelukkig.
Vanmiddag heb ik met father Beda de catalogus van de MSD bekeken. Dat was interessant,
want de matrassen blijken een heel stuk goedkoper te zijn.
Fabian Bulili, de patron, belde vanmorgen met goed nieuws. De matrassen waren
beschikbaar. Daar ben ik erg blij mee, want dan kan ik ze zelf nog op gaan halen voordat ik
naar huis ga. Leuk!
Ik ben nog even rondgeleid op de OK, want die had ik nog niet gezien. De operatietafel is in
een zeer slechte staat en zou eigenlijk vervangen moeten worden. Nog wat foto's gemaakt
van de zuurstofcilinders, want die zijn nodig voor het anesthesieapparaat wat we
waarschijnlijk in het voorjaar van 2014 daar gaan installeren.

Woensdag 13 november
Ik zag vanmorgen de bisschop van Same op de t.v. Hij was op het verjaardagsfeestje van de
voormalige president Mkapa.

Donderdag 14 november
Na de artsenvisite en het ontbijt werd er een keizersnede gedaan, bij een van de opgenomen
patiënten. Ik kwam er pas achter toen de baby er al was. Tot mijn verbazing stond Peter de
laborant, de baarmoeder te hechten en daarna de fascie en de huid. Die jongen is echt goud
voor dit ziekenhuis. Hij kan echt alles. Gisteren heeft hij nog een kies getrokken, hij doet
natuurlijk laboratorium onderzoeken, hij opereert, draait wel eens poli en is laatst ook nog 3
maanden op training geweest om Röntgenfoto's te leren maken. Helaas hebben ze hier
momenteel geen röntgenapparaat.

Er kwam vanmorgen een man
voor medicijnen voor zijn
vrouw. Ze konden daar
echter niet meer voor
betalen dan 3000 shilling (1½
euro), anders konden ze geen
eten meer kopen. Het
ziekenhuis geeft de
medicijnen dan toch mee,
ook al hebben ze er zelf veel
meer voor moeten betalen. Ik

heb daarom besloten om van het
restant sponsorgeld medicijnen
voor Bwambo te kopen. Ik vind dat
het daar erg goed besteed is.
Vanmiddag ben ik met Peter de
seminarist op huisbezoek geweest.
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Samen bidden, lezen in de bijbel, catechismus en gesprekken. Ik heb mezelf in het Swahili
voorgesteld.

Vrijdag 15 november
Vandaag was het mobile clinic. Met de ambulance naar Vugwama, met 2 verpleegkundigen
en 2 medical attendants. Het dorp ligt 10 kilometer verder, maar daar hebben we toch 40
minuten op gereden, want de weg leek soms onbegaanbaar. Het programma was hetzelfde
als ik in de Masaidorpen had gezien. Wegen, vaccineren en de zwangeren controleren.
Er werd pilau voor ons gekookt, dus we hebben daar ook geluncht. De omgeving is er
prachtig.

Zaterdag 16 en zondag 17 november
Een heerlijk relaxed weekend gehad. Gewandeld, gelezen en mezelf dus prima vermaakt.

Maandag 18 november
Vroeg op (6 uur), want we gaan naar Moshi om Margot en Marjo van de CCU op te halen.
Toen we hier vertrokken zaten we met 13 mensen in de ambulance, en nog wat bagage.
Father Beda en Peter moesten naar een begrafenis. Mvungi, een strijder voor
mensenrechten is gruwelijk vermoord en komt uit de regio Same. We hebben ze daarom
daar afgezet. Om 10:00 uur waren we in Moshi. Heel leuk om elkaar daar te ontmoeten. Het
was meteen gezellig. Bij de apotheek hebben we vervolgens voor 350 euro medicijnen
opgehaald. Geloof me, het is goed besteed en er blijft niets aan de strijkstok hangen.
Sponsors bedankt.
In Same alvast een aantal koffers gedropt van de dames en chipsie mayay gegeten bij de
Parrot. Father Beda en Peter kwamen pas om 17:30 uur aan in Same, dus het was alweer
flink donker toen we weer aankwamen in Bwambo.

Dinsdag 19 november
's-Morgens lekker gewerkt in het ziekenhuis en foto's gemaakt voor het wie-is-wie album.
's-Middags een mooie wandeling gemaakt door de omgeving en daarna met bier en chips op
de veranda van de pastorie gezeten.

Woensdag 20 november
Eerst met zijn 3-en naar de kerk om 07:00 uur. Daarna hebben we gezamenlijk artsenvisite
gelopen en na het ontbijt hebben we de crèche bezocht. Margot en Marjo hadden heel veel
kinderschoentjes, T-shirts en bloesjes bij zich. Alle kindertjes gingen met nieuwe schoenen,
een kledingstuk, een snoepje en een speeltje weer weg. Was erg leuk.
Na de lunch zijn we met een gids, Ino, een wandeling gaan maken naar een waterval in de
buurt. Dat in de buurt bleek betrekkelijk. Op de heenweg zijn we in een dorpje gedropt door
Father Beda met de ambulance en dat was toch wel een half uur rijden.
Onderweg natuurlijk weer flink kleertjes, snoepjes en speeltjes uitgedeeld aan de kindertjes
die we tegenkwamen. De waterval was mooi, maar niet helemaal goed te zien, omdat het
bruggetje eroverheen helemaal rot was. Een stuk verder hebben we de rivier overgestoken
en toen we op het verste punt waren begon een tropische regenbui, die wel een half uur
geduurd heeft. Gelukkig konden we schuilen. Daarna was het lastig lopen omdat het
spiegelglad was en het ook snel donker werd. Ik was erg blij met de zaklamp-app op mijn
telefoon. Terug op de pastorie zaten de verpleegkundigen Raymond en Selemani al te
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wachten op ons, want father Beda had een afscheidsfeestje voor ons georganiseerd. Risp
had heerlijk gekookt en het was erg gezellig.

Donderdag 21 november
Weer vroeg op vandaag. We vertrekken om 07:00 uur al naar Same. De ambulance zat
wederom afgeladen vol. Ik had de slechtste plek, met iedere bil op een andere bank en een
hard raamkozijn in mijn rug. Tot overmaat van ramp werd mijn buurvrouw wagenziek en zat
zo nu en dan in een zakje te braken. Niet fijn, die zure lucht. De dames uit Nederland zaten
als prinsessen voorin.
Nu eindelijk weer eens naar het internetcafé om deze site bij te werken en foto's te
plaatsen. Vanavond komt mijn opvolgster, Angela, aan op het vliegveld van Arusha.

Vrijdag 22 november
Gisterenavond is Angela gearriveerd. Zij is mijn opvolgster en blijft hier 3 maanden. Ze kwam
rond middernacht aan hier op de diocese. Ik ben toch maar even opgebleven, dat is wel zo
gezellig.
Father Adolf had aangeboden om ons vandaag mee te nemen naar zijn ouders om daar te
gaan lunchen. Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Om 11:30 uur zijn we vertrokken.
Ze wonen in de South Pare Mountains, in het dorpje Manolo, op ongeveer 1 uur rijden van
Same. Na een half uur begaf de auto het echter en hebben we 3½  uur oponthoud gehad.
Daardoor kwamen we pas om 17:30 uur aan in Manola. Het is daar erg mooi en zijn moeder
Jacintha is een heel vriendelijke vrouw. Ze had wali met kuku voor ons gekookt (rijst met
kip). Het werd helaas maar een kort bezoek, omdat we toch graag voor het donker het
steilste stuk gehad wilden hebben. Vanwege de erg late lunch, heb ik bij het diner nog maar
weinig gegeten.

Zaterdag 23 november
Het is vandaag graduation-day bij de Mother Teresa Secondary School op de compound hier.
Het is er hartstikke druk met auto's van familieleden die natuurlijk komen kijken naar deze
belangrijke gebeurtenis voor hun dochter. Er zijn grote tenten neergezet en we hebben daar
even rondgekeken natuurlijk. Ik heb nog een mooie foto van de bisschop gemaakt, die
natuurlijk ook aanwezig was.
Angela het een en ander laten zien in de stad (ik mag geen dorp meer zeggen). We zijn nog
even gaan kijken naar de Nafue lodge, waar Margot en Marjo verblijven. Dat ziet er echt heel
goed uit. Heel netjes en gezellig.
Ik heb vanmiddag afgesproken met Yuda Chikira. Ik heb hem al een aantal weken niet
gezien, dus dat is wel weer leuk. Bovendien is dit het laatste weekend hier, want door de
week zit hij in Lembeni, waar hij onderwijzer is.
's Avonds zijn we lekker naar een terrasje geweest voor een biertje en daarna hebben we
heerlijk gegeten in een nieuw hotel hier in Same, het Nzoroko hotel. Was heel gezellig.

Zondag 24 november
Vanmorgen zijn we met de TweeStedenclub gezamenlijk naar de kerk gegaan. Het was weer
een lange zit, ruim 1½  uur. Margot en Marjo hadden zich in Afrikaanse kledij uitgedost, wat
weer een mooi plaatje opleverde.
Na de koffie zijn we naar de kwasakwasa (de weekmarkt) gegaan, waar we Azania
tegenkwamen. Heel gezellig, wat is dat toch een leuk mens. Haar vakantie is inmiddels
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afgelopen, maar nu gaat ze morgen weer in
de nachtdienst. Het heeft helaas niet zo
mogen zijn dat ik met haar mocht werken.
Dat is echt heel jammer, want zij is nou net
iemand die je nodig hebt om veranderingen in
gang te kunnen zetten. Haar Engels is erg
goed, ze is slim, heeft aanzien bij andere
collega's en heeft echt een stralende
persoonlijkheid.
Ze kwam wel zelf met het voorstel om
morgen dan toch naar het ziekenhuis te
komen om even met Angela en mij om de
tafel te gaan zitten om wat dingen door te
spreken. Top!
Op de markt begon het ineens flink te
regenen en toen het een beetje minder werd
zijn we naar het Elephant Motel gegaan om te
lunchen. Lekker, pizza.
Daarna nog wat inkopen op de markt gedaan

en toen naar de Chikira Shop, omdat ik vandaag afscheid ga nemen van mijn vriend Yuda. we
houden natuurlijk contact, maar het zal wel weer een aantal jaren duren voordat we elkaar
weer gaan zien. Gek hoor om nu alweer met afscheid bezig te zijn. Voor mijn gevoel is het
allemaal erg snel gegaan. Maar gelukkig heb ik nog 4 dagen voordat ik weer naar huis ga.

Maandag 25 november
Wat schetst mijn verbazing toen ik vanmorgen bij de ochtendoverdracht 2 Nederlandse co-
assistenten uit Groningen tegenkwam. Lisanne en Marjolein
Ze blijken hier al 2 weken in Same te werken. Daar heeft niemand met een woord over
gerept. Leuke meiden, die helaas aan hun lot overgelaten worden. Het was blijkbaar in het
ziekenhuis intern niet goed gecommuniceerd dat ze zouden komen. Gelukkig heeft Dr.
Mohamed zich over hun ontfermd.
Bulili heeft nog contact opgenomen met de medewerkster van de apotheek over de bestelde
matrassen. Hij had goed nieuws, want we konden ze vandaag al op gaan halen in Moshi. Het
was te mooi om waar te zijn en het ging dan ook niet door, omdat er opeens een belangrijke
meeting was waar zij niet gemist kon worden. Het plan is nu om morgen te gaan. We hebben
om 09:00 uur afgesproken.
Margot, Marjo, Angela en ik hebben een goed gesprek gehad met Azania en Mbwambo. Ik
heb al mijn bevindingen van mijn periode kunnen ventileren en het werd echt goed
opgepikt. Nou was er natuurlijk niet zoveel negatieve kritiek, maar toch. Azania gaat ook als
aanspreekpunt voor Angela fungeren en dat is wel prettig.
Na deze meeting met zijn allen bij de Lukondo Canteen wat gedronken en toen hielden we
het werk voor vandaag maar weer voor gezien. Margot had namelijk vanmiddag een
afspraak om met Godfrey Urassa een primary school te bezoeken waar leerlingen zitten die
gesponsord worden door zijn stichting: the Lost en Found Foudation. Veel weeskinderen of
kinderen uit erg arme gezinnen worden door deze stichting gesteund. Hij is zelf een
weeskind geweest en vindt dat hij veel geluk heeft gehad en heeft besloten om zelf daarom
ook iets voor die kinderen te gaan betekenen. We hebben een heel leuke middag gehad.
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Eerst zijn kantoor bezocht, toen naar de school en daarna nog op huisbezoek bij een
extreem arm gezin, waarvan de moeder is weggelopen. Vader woont nu alleen met 8
kindertjes in een krotje. Schrijnend. Gelukkig hadden Margot en Marjo heel veel
kinderkleertjes en rugzakken bij zich en ook schoolmaterialen en speelgoed. Dat alles was bij
elkaar verzameld door Nederlandse schoolkinderen. Dat is toch fantastisch. Op school veel
uitgedeeld, maar ook bij dat gezin. De kinderen hebben voor ons gezongen en wij hebben
met groot succes chouchouwah gedaan. Safi!
Toen we naar huis gingen besloten we te voet te gaan en we werden geëscorteerd door
misschien wel 100 kindertjes, die allemaal aan onze hand wilden lopen. Heel aandoenlijk.

Dinsdag 26 november
Vanmorgen is er een Siamese tweeling in het ziekenhuis geboren en na 1 uur overleden. Het
hoofd en het bovenlijf waren helemaal met elkaar vergroeid. Vier armen en benen. Heel
triest, maar eigenlijk maar goed dat ze niet levensvatbaar zijn.
Om 09:00 uur zouden we naar Moshi gaan om de matrassen op te halen. Er bleek echter nog
geen auto beschikbaar te zijn. Om 10:00 uur kwam de patron vertellen dat de matrassen
ondanks onze bestelling toch aan een ander waren verkocht. Ze zijn nu dus weer niet
voorradig. Nu willen ze toch naar Moshi om alvast te gaan betalen en de matrassen worden
dan nageleverd. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor de sponsor en voor mij. Wat is
wijsheid. Van de ene kant betaal ik niet graag voor levering, maar aan de andere kant heb ik
dan wel een rekening en de garantie dat ze geleverd gaan worden. Bovendien kan Angela
mijn opvolgster ze dan ter zijner tijd ophalen en zorgen voor leuke foto's die ik dan weer
door kan sturen. Al met al is het allemaal wel weer knullig geregeld. Ik heb bij mijn aankomst
hier al gezegd dat ik geld had voor nieuwe matrassen en nu 2 maanden later hebben we ze
nog niet.
Het is nu inmiddels al 11:00 uur en ik zit nog steeds op een auto te wachten. Ik heb al wel
aangegeven dat we in Moshi moeten zijn voordat de banken sluiten, want ik moet eerst geld
wisselen. Nou, om kwart over 11 vertrekken we dan toch naar Moshi. Eerst naar de Barclay
bank om geld te wisselen. Toen naar een ziekenhuis voor morfine, maar de persoon die daar
de verantwoordelijkheid voor had konden we niet vinden, ondanks dat we 1 uur lang van het
kastje naar de muur gestuurd werden. Zonder morfine uiteindelijk naar de MSD voor

matrassen. Ze
waren erg
vriendelijk. Ik zei
dat ik in ieder
geval een
matras wilde
zien voordat ik

2½  miljoen uit ging geven. Dat was geen probleem. Ze bleken
er 12 te hebben. Die mochten we meenomen en de andere 8 worden dan nageleverd. Daar
ben ik blij mee. Ik kan dan in ieder geval iets laten zien aan de sponsors. We kregen er ook
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nog gratis, ik denk een doos van een kubieke meter inhoud vol met condooms bij. Die heb je
naar mijn idee op ziekenhuismatrassen doorgaans niet zoveel nodig, maar misschien weet ik
er helemaal niets vanaf.
Vanavond zijn Angela en ik gaan eten bij zuster Mbwambo. Friet met mayonaise, pilau en
kip. Lekker. Azania was er ook en ik kreeg van hen mijn eerste afscheidscadeau. Een Afrika
blouse, met zebra's en goudstiksel. Mooi!
Vroeg naar bed, want morgen is alweer mijn laatste werkdag.

Woensdag 27 november
Een relaxte dag vandaag. Niet veel
meer gewerkt vandaag. Wat afspraken
gemaakt met Bulili met betrekking tot
mijn afscheid.
's-Middags naar het internetcafé, maar
er was iets mis met de site van
waarbenjij.nu. Niemand kreeg er
nieuwe berichten op geplaatst.
Morgen een nieuwe poging.
Toen ben ik nog even langs het huis
van Rita gelopen om afscheid van haar

te nemen, want ik kan toch niet vertrekken zonder dat gedaan te hebben. Gelukkig was ze
net thuis. Gezellig samen thee gedronken. Angela en ik hebben 's avonds bij Mgimba
gegeten. Erg lekker.

Donderdag 28 november
Vanmiddag hebben we met Father Matthew Chikira de primary schools van Ishinde en Njoro
bezocht. Dat kon nog net, want het is de allerlaatste schooldag van het jaar. Voor hen begint
nu de grote vakantie, om na nieuwjaar weer te beginnen. Deze scholen hebben ook een
vriendschapsband met Tilburgse basisscholen. We hadden schriften en pennen gekocht voor
de leerlingen en Margot had voor beide scholen nog een voetbal bij zich. We werden heel
hartelijk ontvangen en in Njoro kregen we zelfs nog een kanga cadeau.
Op de terugweg kregen we een lekke band met de auto en father Matthew zag het even niet
meer zitten. Maar met vereende krachten hadden wij de klus snel geklaard. We zagen toen
wel hoe slecht de banden eigenlijk waren. Er zat echt helemaal geen profiel meer op. Father
Marrhew wist wel dat er nieuwe banden op moesten, maar kan dat echt niet betalen. We
waren blij toen we weer veilig in Same waren
De bisschop had voor 's avonds een afscheidsfeestje georganiseerd, waarop Margot en
Marjo ook uitgenodigd waren. De meeste priesters waren daar niet bij, omdat father Bruno
en father Samuel in Dar es Salaam zaten en father Deo in Tilburg. Father Adolf en father
Emanuel waren er wel en natuurlijk ook de bisschop zelf. Er was extra lekker gekookt en we
kregen zelfs nog een afscheidscadeau. Voor mij was dat een erg mooie Afrikaanse blouse.
Daar was ik blij mee. Zelf had ik een paar flessen whisky en gin cadeau gedaan en natuurlijk
mijn verblijf gedurende de afgelopen 9 weken betaald. Het is een fijne veilige plek om te
verblijven. Naast het ziekenhuis, dus strategisch ook niet verkeerd. Ook de meisjes van de
housekeeping, Neema en Leonia hadden ze erbij betrokken, dus dat was leuk. Gezellig een
biertje gedronken en gekeuveld. Na afloop bracht Father Adolf Marjo en Margot weer naar
hun gastenverblijf in het centrum.
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Vrijdag 29 november
Dit is dan toch echt de dag van vertrek. Ik word om 15:00 uur opgehaald door taxichauffeur
Louis.
's-Morgens ban ik nog even naar het ziekenhuis gegaan om afscheid te nemen van Azania en
Mbwambo en het personeel van de OK. Ik had ook nog langs Dr Ussy, Dr Kyungu en Fabian
Bulili gewild, maar die waren allemaal in geen velden of wegen te bekennen. Jammer! Ook
nog even naar de Chikira Shop gelopen om afscheid te nemen van Samuel en zijn vader.
Louis was prima op tijd en Margot en Marjo zaten al in de taxi, want die rijden met ons mee
tot Moshi. Met enigszins gemengde gevoelens stap ik de taxi in. Maar ook weer fijn om naar
huis te gaan.

Dinsdag 10 december
Inmiddels ben ik alweer 1½  week thuis en ben al lang weer aan het werk hier in het
ziekenhuis.
Ook deze tweede werkstage is mij uitstekend bevallen. Ik zie duidelijk verbeteringen in Same
in het algemeen en ook in het ziekenhuis. De gebouwen zien er beter uit, maar ook de
huizen waarin de mensen wonen. Er zijn meer verharde wegen. Er zijn nu verpleegkundigen
in het ziekenhuis die een auto hebben bijvoorbeeld. Maar er is natuurlijk ook nog veel
armoede waardoor chronische zieken hun medicijnen niet kunnen betalen, waardoor ze
therapie ontrouw zijn. Of het ziekenhuis kan helemaal niet aan bepaalde medicijnen komen.
Zo is er vorige week nog een vrouw overleden aan een longembolie, omdat ze niet aan
heparine konden komen. Daar zou in Nederland Kamervragen over gesteld worden, maar
hier weten ze niet beter en dat maakt je soms toch wel machteloos.
Ik ga nu uitleggen waar ik mijn sponsorgeld
voor gebruikt heb:
- 20 nieuwe matrassen voor de nieuwe
Chirurgische afdeling, geschonken door de
Stichting Paulien
- medicijnen voor het Health Centre in
Bwambo
- een voetbalpompje voor de kinderen in
Bwambo. Ik wist van Karlijn, mijn
voorgangster dat ze wel ballen hadden,
maar die niet op konden pompen.
- veel speelgoedjes voor de zieke en arme
kinderen. Dit heb ik gekocht van de opbrengst van de cupcake actie van Puck, Sofie, Kiki en
Tim.
- schriften en pennen voor enkele basisscholen
ALLE SPONSORS HEEL ERG BEDANKT.
Er is geen cent aan de strijkstok blijven hangen, sterker nog er moest nog een beetje geld
van mezelf bij, maar dat geeft helemaal niets. Het is echt allemaal goed besteed.
Iedereen die mij gevolgd heeft tijdens deze reis wil ik ook bedanken. Het is heel fijn als je
daar zit en je kunt dan de reacties op mijn verhalen lezen, zowel op deze site als op
Facebook.
Geweldig! Groeten, Ton
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FRANS VAN BOMMEL
Functie: anesthesie-medewerker
In Tanzania van: september 2014 tot oktober 2014 (1 maand)
Project: verzorgen transport en installeren anesthesie-apparatuur in Bwambo

Luchtvracht
Als er een verpleegkundige van de Tanzania werkgroep van het TweeSteden ziekenhuis naar
Tanzania gaat, worden de tickets meestal besteld via de stichting Stedenband Tilburg Same
Tanzania. Zij bestellen de tickets bij KLM. Dit is misschien iets duurder dan bij een andere
maatschappij, maar het voordeel is dat je rechtstreeks op Kilimanjaro International Airport
(KIA) vlakbij Arusha kunt vliegen én je mag dan twee keer 23 kg aan ruimbagage meenemen.
Vaak gaan er namelijk nog wat medische hulpmiddelen mee en dan is die extra koffer wel
handig. Als er meer bagage of zware goederen mee moeten, maken we eigenlijk altijd
gebruik van Piloten zonder Grenzen. Later heette die stichting Luchtvaart zonder Grenzen

(LzG), een stichting die onder
andere bemiddelt bij vrachtvervoer
van humanitaire projecten naar
ontwikkelingslanden. We hebben in
het  verleden al een aantal keer van

de diensten van LzG gebruik gemaakt. De aangeboden goederen werden altijd gratis
vervoerd naar KIA met een KLM-vlucht waarvan het vrachtruim niet vol is. Dit scheelt ons
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natuurlijk enorm in de kosten. Zo is er al eens ooit een enorm zware tandartsstoel met alle
toebehoren, een operatielamp, anesthesieapparatuur, medicijnkastjes, een couveuse, dozen
met allerlei ziekenhuismaterialen en nog veel meer naar Tanzania vervoerd.
Ook dit jaar benaderde ik LzG weer om spullen naar KIA te transporteren. Al in maart had ik
hen een mail gestuurd om aan te geven dat we in september graag weer gebruik zouden
willen maken van hun diensten. Geen probleem, was het antwoord, als de vracht maar aan
bepaalde voorwaarden zou voldoen. En laat maar weten als je een zogenaamde proforma
invoice, een lijst met de goederen incl. afmetingen, gewicht en waarde, hebt opgesteld.
Begin september was duidelijk wat er allemaal mee zou gaan naar Tanzania, dus ik stuurde
de lijst naar LzG. Ik kreeg echter al snel een mail terug dat KLM kort daarvoor vrij plotseling
was gestopt met het gratis vervoeren van humanitaire hulpmiddelen. Een reden werd niet
gegeven.
Ja, wat nu? Want de ziekenhuizen in Same en Bwambo waren al op de hoogte gesteld van de
goederen die zouden komen, dus die rekenden daar ook op. LzG vond het heel vervelend,
maar zij zijn geheel afhankelijk van de service van KLM. Ze hadden ook een alternatief
geopperd, maar dat was wel een commerciële vervoerder. Na overleg met de financieel
verantwoordelijken van stichting TweeSteden over de Grenzen moest het zo dan maar
gebeuren. We hadden tegen de 300 kg vracht en dat zou neerkomen op ruim €1500,=. Ik
ben toch maar flink gaan snijden in het gewicht en na weglaten van onder andere een zware
trolley voor het anesthesietoestel en -monitor en een heleboel ziekenhuisuniformen, bleef
er aan gewicht minder dan de helft over. Op maandag 8 september heb ik de dozen vanuit
thuis naar Schiphol gebracht, vanwaar ze met Worldwide Package Services vervoerd zouden
gaan worden naar KIA. In eerste instantie zou de 128 kg zware vracht ruim €700,=  gaan
kosten, maar ze berekenden niet de kg-prijs, maar de volumeprijs (na het aanhoren van mijn
humanitaire-hulpverlening-verhaal) en dat scheelde toch zo’n €250,=.  Volgens de
‘airwaybill’ zou de vracht met Ethiopian Airways via Addis Abeba op maandag 15 september
aankomen op KIA. Daar zouden ze dus een week de tijd hebben om alle documenten in orde
te maken, moet lukken toch?
Een paar dagen voordat ik naar Tanzania vertrok, kreeg ik bericht dat ze waren gearriveerd
op KIA en daar, na betaling van kosten van onder andere inklaring, opgehaald zouden
kunnen worden.

Hakuna matata.
Ik, of eigenlijk wij, zijn in Tanzania! Ik heb
gereisd met Marga Genemans en Corry
Rath die voor de Stedenband Tilburg
Same Tanzania een aantal projecten af te
handelen hadden, o.a.  op het gebied van
onderwijs en water. We logeerden in het
Elephant Motel aan de rand van Same.
Heerlijk om ‘s-morgens wakker te
worden met de Afrikaanse geluiden die je
meteen weer herkent: het gekraai van
hanen, het gekrijs van de apen en het
typische geluid van de lachduiven. Bijna
iedere dag na het gezamenlijke ontbijt ging ik naar het ziekenhuis en hadden Marga en Corry
hun eigen dingen te doen.  ‘s-Middags of ‘s-avonds zagen we elkaar dan weer. Soms ging ik
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met hen mee naar een school of een ander gebeuren en ook in het ziekenhuis zijn we een
paar keer voor een vergadering  gezamenlijk geweest.
De spullen, 5 dozen met medische hulpmiddelen, kunnen opgehaald worden vanaf
Kilimanjaro International Airport (KIA) in Arusha. Norbert Mchomvu pikte mij met zijn
Toyota-busje om 9.00 uur op bij het Elephant Motel en we begonnen aan de trip van 180 km
waar we ongeveer 3 uur over zouden doen. Eerst de tank volgooien bij het nieuwe
tankstation in Same (2300 Tsh = omgerekend ongeveer €1 per liter). We waren al bijna 80
km gevorderd over de asfaltweg door het droge Noord-Tanzaniaanse landschap toen
Norbert een telefoontje kreeg van de douane-ambtenaar of we niet een dag later konden
komen, want nog niet alle papieren waren in orde. Niks ervan, zei Norbert, we zijn nu
onderweg en je zorgt maar dat het in orde is straks.

Via Moshi (de Kilimanjaro was niet te zien
door de bewolking) en door nog vele kleine
dorpjes met Tanzaniaanse bedrijvigheid,
kwamen we om 12.00 uur aan bij het kleine
vliegveld waar we naar het vrachtdepot
verwezen werden. Eerst door de beveiliging:
begroetingen over en weer, namen invullen,
ID controleren en bezoekerspas opspelden.
De douanebeambte deed nog even
interessant door onze bagageruimte te
inspecteren en met een spiegel onder de
auto te kijken! Dat heb ik voor het laatst in

1988 meegemaakt toen ik op vakantie ging naar Hongarije.
Bij het depot zaten een hoop beambten op een bankje met elkaar te kletsen en na een
kwartiertje hadden we  de juiste persoon gevonden die helaas net aan zijn vast-wel-heel-erg
welverdiende pauze ging beginnen. Of we over anderhalf uur terug konden komen. De
beambte en Norbert redetwisten wat in het Swahili waarna Norbert zei dat de beambte toch
echt eerst wilde pauzeren. Het is niet anders, we zijn maar iets gaan drinken bij een tentje bij
het vliegveld.
Om 14.00 uur reden we weer terug naar het vrachtdepot. Eerst nog even dezelfde
formaliteiten bij de beveiliging en toen we in het kantoortje van de douanebeambte
aankwamen, begon hij net aan zijn bord rijst met ‘supu’, wéér wachten dus. Waar zou hij
zich in zijn pauze dan mee bezig gehouden hebben? Van de papieren was nog maar de helft
in orde wegens ‘problemen met het netwerk’, wat natuurlijk heel goed mogelijk is in
Tanzania. Want voor een definitieve stempel moest er contact gelegd worden met het
hoofdbureau in Dar es Salaam en dat lukte dus nog niet. Ondertussen zouden we geld
kunnen gaan pinnen, want, zo vertelde de beambte ons, volgens de reglementen moest er
cash worden betaald in Tanzaniaanse shillingen. Hij schatte het op ongeveer 700.000 Tsh,
dat is omgerekend ongeveer €300. En omdat ik alleen voldoende dollars en euro’s bij me
had, moesten we weer terug om geld te gaan pinnen bij een bank in een dorp verderop. De
pinautomaat bij het vliegveld was namelijk kapot. Dat had hij wel eens eerder mogen
vertellen, dan hadden we dat mooi in de lunchpauze kunnen gaan doen.
Wéér een uur verder en na wéér het beveiligingscircus te hebben doorstaan, bleek dat ze
nog niets verder waren gekomen met de documentenafhandeling. Na wat over en weer
gekissebis in het Swahili was uiteindelijk afgesproken dat ik een klein gedeelte wat wél klaar
was kon betalen en van de rest zou Norbert een rekening krijgen. Dat kleine gedeelte had ik
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wel bij me in Tanzaniaanse shillingen, dus die rit om geld te halen was achteraf helemaal niet
nodig geweest.

We moesten nog zeker
drie kwartier wachten op
who-knows-what
voordat we de dozen in
mochten laden. De
kartonnen dozen zagen
er trouwens uit alsof ze
nat waren geweest en
het was te zien dat ze
waren
opengemaa

kt en weer opnieuw dicht getaped. Hopelijk is alles er nog en is de apparatuur
niet beschadigd. Na het inladen konden we eindelijk aan de terugreis beginnen.
Norbert moest nog een boodschap doen in Moshi en daar aten en dronken we
nog snel iets, want sinds het ontbijt had ik niets meer gegeten dan een paar
biskwietjes. Het begon ondertussen al donker te worden en uiteindelijk waren
we tegen 21.00 uur weer terug in het Elephant Motel. Afya (proost)!

Bwambo Health Center
De weg is steil en hobbelig. Hopelijk kan de anesthesie-apparatuur er tegen die in drie dozen
achter in de jeep staat. Samen met Marga, Corry , Norbert Mchomvu en zijn assistent Youze
zit ik in een jeep op weg naar Bwambo, waar ik 5 dagen zal blijven. De anderen bekijken een
waterproject, gesponsord door de Stedenband Tilburg-Same Tanzania en Aqua for All, en
gaan dan weer terug naar Same. Aangekomen in Bwambo is er bij het ziekenhuisje een hoop
commotie. Er blijkt net een vrouw aangekomen te zijn die op de achterbank van een auto is

bevallen. De in een kanga gewikkelde baby wordt snel
naar binnen gedragen en ook dr. Beda Kiure snelt er
naar toe. De moeder wordt op een gammele brancard
de helling
opgeduwd en ook
naar binnen
gereden.  Na een
paar minuten
horen we
gelukkig een iel
huiltje uit het
gebouw komen.
Dr. Beda komt
weer naar buiten
en zegt dat het
een meisje is en
dat moeder en

dochter het nu goed maken.
We bekijken het nieuw gebouwde waterreservoir dat
het water uit de bergen opvangt en via leidingen verder
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vervoert naar de huizen en watertappunten in Bwambo.
Ik neem afscheid van de anderen en ga met dr. Beda mee die me rondleidt in het
ziekenhuisje en de rest van het dorp. Het ziekenhuis bestaat uit drie gebouwen, gelegen
tegen een berghelling en met elkaar verbonden door schuine looppaden, voor onder andere
de brancard, en trappen. In het eerste gebouw is  een verloskamer, een zaaltje waar de
vrouwen liggen die nog moeten bevallen en een waar de al bevallen vrouwen liggen met hun
baby. In het andere gebouw is nog een ziekenzaaltje voor vrouwen, een nog kleiner voor
mannen en wat andere ruimten. De operatiekamer is in een apart staand gebouwtje. Het
geheel ziet er redelijk goed verzorgd uit, geverfd en in de tuintjes tussen de gebouwen staan
bloeiende en groene planten. De zaaltjes ogen rommelig, er staan veel bedden in en behalve
de patiënten verblijven daar ook familieleden die, zoals ik later hoorde, voor hun zieke
verwant moeten koken. Mijn logeeradres is een stukje lager in het dorp, voorbij het
poligebouw en het kerkje. Eten doe ik met dr. Beda en een paar huisgenoten. Dr. Beda is
behalve dokter ook nog priester en hij is de enige met een auto, dus ook nog
ambulancechauffeur en onderweg pikt hij de grote boodschappen op, zoals grote zakken
mais en kratten drank. Regelmatig bezoekt hij met verpleegkundigen de kleine kliniekjes
verder weg in de heuvels waar baby’s worden nagekeken, gewogen en ingeënt.
Iedere morgen staat er in het priesterhuis, na de vroege mis die ik consequent oversla, het
ontbijt klaar. Na het ontbijt is er grote visite. De dokter gaat bed voor bed af met een groot
gevolg aan assistenten, verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen.

De volle zaaltjes worden dan even nog voller. Hij praat wat met de pas bevallen moeders, de
baby die gisteren in de auto is geboren ligt aan de borst van haar moeder. Een vrouw heeft
astma en krijgt medicijnen voorgeschreven waarna ze naar huis kan. Een jongetje van 4 is
gisteren bewusteloos binnen gebracht omdat iemand hem zelfgestookte alcohol had laten
drinken, blijkbaar iets te veel dus. Het gaat nu weer goed en dr. Beda schrijft een medicijn
voor wat hij me laat lezen: fanta orange. Een oudere vrouw die malaria heeft en er erg ziek
uit ziet krijgt kininetabletten. In het mannenzaaltje ligt één oude man die een retentieblaas
had. Een vergrote prostaat zegt dr. Beda en vertelt tegen de zoon van de man dat opereren
niet kan en dat zijn vader een blaascatheter zal moeten houden. Deze visite gaat in het
Kiswahili natuurlijk, met af en toe Engels zodat ik het ook begrijp, en voortdurend legt hij uit
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en bevraagd hij de leerling-verpleegkundigen. Na de visite is er in een klein kantoortje nog
een soort evaluatie, waarbij alle patiënten en gemaakte afspraken nog eens de revue
passeren.

Later op de ochtend pak ik de meegebrachte
dozen uit en installeer de monitor en het
eenvoudige anesthesie-apparaat op de
operatiekamer onder het toeziend oog van
enkele geïnteresseerde verpleegkundigen. Ik
sluit de bloeddruk- en saturatiemeter aan bij
één van hen en leg de werking uit, ze hebben
het vrij snel onder de knie.
Het anesthesie-apparaat is een ander
verhaal. Er blijkt geen halothaan, het
narcosegas, aanwezig te zijn hoewel ik daar
van te voren uitdrukkelijk om gevraagd had.

Dr. Beda zegt dat er voor alle medicatie, dus ook halothaan, door de regering een andere
bestelprocedure is opgesteld en in deze overgangsfase is er door bureaucratie bijna niet aan
te komen. Tenminste via de normale kanalen niet, maar hij heeft contact gehad met iemand
in Dar es Salaam en die persoon kan er misschien viavia wel aan komen. Zonder gas kan ik
niks, maar ook het meegebrachte drukventiel voor lucht past niet op de Tanzaniaanse
‘compressed air’-cilinder. Het drukventiel voor zuurstof past wel op de zuurstofcilinder, maar
de speciale sleutel die nodig is om de zuurstof- en luchtcilinder open te draaien is niet
meegeleverd. Met veel moeite kan ik met een combinatietang één zuurstofcilinder
opendraaien, dus 100% zuurstof
kunnen ze nu in ieder geval wel
geven.
De dag erop is er een operatie van
een kind met een grote
navelbreuk, de enige operatie die
ik er zou zien. Het kind krijgt via
een infuus een kleine dosis
ketamine toegediend, waarna het
in slaap valt. Als het tijdens de
operatie begint te bewegen en
zwaarder te ademen wordt nog
een paar keer zo’n dosis ketamine
en een beetje valium toegediend.
De monitor heb ik aangesloten, ze
zijn er erg enthousiast over. Met een beetje zuurstof uit het anesthesie-apparaat blijft de
zuurstofsaturatie van het spontaan ademende kereltje 100% of net daaronder, prima dus.
De flesjes halothaan komen pas de dag vóór mijn vertrek in Bwambo aan en ik kan dus niet
meer in de praktijk oefenen en uitleggen. Het is niet veilig om deze ongeoefende
verpleegkundigen met dit toestel te laten werken. Uiteindelijk raad ik dr. Beda aan om
voorlopig op de ‘oude’ manier narcose te geven, maar wel met gebruik van de monitor. Pas
als hij eerst samen met een verpleegkundige op cursus is geweest in het Same District
Hospital, waar ik 6 jaar geleden hetzelfde apparaat heb geïnstalleerd, kan er met het
anesthesietoestel in Bwambo anesthesie worden gegeven. De patron van het SDH, Fabian
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Bulili, die ik later sprak, vond dit een goed idee en zal dr. Beda binnenkort uitnodigen voor
een training.

Theatre
Aangekomen op het ziekenhuisterrein is de eerste bekende die ik zie Fabian Bulili. In 2005
heb ik hem leren kennen op de operatiekamer van het SDH. Ik heb toen veel met hem
opgetrokken en ook bij hem thuis geweest en kennis gemaakt met zijn vrouw en kinderen. In
2006 is hij in het kader van het uitwisselingsprogramma 3 weken in Nederland geweest en
heeft hij bij mij thuis gelogeerd. Tijdens mijn vorige Tanzania-reis in 2008 zat hij op een
opleiding Bachelor of Science in Nursing in Mbeya en heb ik hem maar heel even gezien.
Daarna is hij ‘patron’, een soort hoofd verplegingsdienst,  van het ziekenhuis geworden. Al
die tijd heb ik regelmatig emailcontact met hem gehad.
Ik vond dat hij er niet goed uitzag en vond hem niet erg enthousiast. Pas later, nadat ik
hoorde dat hij op een huisje op het ziekenhuisterrein woonde en na veel vragen van mijn

kant, bleek waarom: zijn vrouw
was bij hem weg gegaan en hij
maakte zich zorgen om zijn
kinderen. Zijn huis en veel
spullen heeft hij moeten
verkopen en hij woont nu
inderdaad in een klein, donker
huisje op het ziekenhuisterrein.
Tja…
Maar goed, Fabian liet mij de
nieuwe overdekte gangen naar
de kinderafdeling en verder door
naar de nieuwe keuken, nieuw
washuis, een toiletgebouwtje en
het mortuarium zien. Het viel mij

op dat langs de gangen borders waren aangelegd met bloeiende planten. In de wasserij werd
wel gewassen, maar er zijn geen wasmachines en warm water,
dus de lakens zijn na het wassen net zo grauw (en vies?) als
daarvoor en hingen te drogen over het prikkeldraad van de
omheining. Ook de keuken werd maar weinig gebruikt, volgens
Fabian omdat er te weinig patiënten zijn (?). Het toiletgebouw
was nog niet aangesloten en bij het mortuarium hadden de apen
uit de heuvels vrij spel. Het ziet er in ieder geval allemaal netjes
uit, ook de ziekenzalen, hoewel er wel achterstallig onderhoud
is, bijvoorbeeld van de vloeren. Na een kop thee en wat
samosa’s in de kantine (het is daar altijd leuk om vanaf het terras
naar de komende en gaande ziekenhuisbezoekers te kijken)
sloten Marga en Corry zich bij ons aan en liepen we nog een keer
over het ziekenhuisterrein. Ook Norbert, Sam, de technische
man, en de directeur dr. Kyungu liepen mee. De gerenoveerde
en gedeeltelijk  vernieuwde riool- en hemelwaterafvoer werd
bekeken. Daarna was er een vergadering in het kleine kantoortje
van dr. Kyungu Het zat helemaal vol met artsen en hoofden van
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verpleegafdelingen. Iedereen wordt aan
elkaar voorgesteld en dr. Kyungu legde nog
eens uit wat de steden- en ziekenhuisband
inhoudt. Er worden een aantal bouwzaken
besproken, zoals de chirurgische afdeling
en de neonatologie. Later zijn we nog naar
de council gereden om het internetproject
te inspecteren en voor een vergadering
(onder andere daar over) met de DED
(district executive director) en enkele
andere mensen van de council. Er was
begonnen met het graven van een geul

voor de kabel vanaf de council richting het ziekenhuis. Maar van de kabel zelf geen  spoor….
Gestolen volgens de verantwoordelijke, Josephat. Jaja, wat moet je geloven? Hij belooft in
ieder geval weer dat het binnenkort(?) in orde komt.
Een andere dag heeft Norbert voor mij nog een aantal dozen met meegebrachte spullen bij
het ziekenhuis afgeleverd. Denis Edward, een jonge operatieassistent, hielp me met het
uitpakken. Basisinstrumentarium, operatiekleding en –klompen, anesthesiematerialen, ECG-
en saturatiekabels voor de monitoren, het kwam allemaal goed van pas. Maar echt blij
waren ze met het diathermie-apparaat. Zo blij dat chirurg dr. Mlay en dr. Kyungu erbij
werden geroepen om mee op te foto te gaan.

Het anesthesieapparaat dat ik samen met Vincent in 2008 geïnstalleerd had, werkt nog
prima, maar de slangen zijn wel aan vervanging toe. Eén van de anesthesiemonitoren werkt
niet meer, dus dat is iets om voor een volgende keer aan te denken. Dat is ook een beetje
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het probleem: je kunt wel apparatuur naar Tanzania brengen, ze zijn er echt mee geholpen,
maar als het defect raakt, kan het dikwijls niet gerepareerd worden.

Massai schooltje
Met een grote jeep van het Diocese rijden we over de asfaltweg Same uit. ‘We’, dat zijn
Father Deo, hij is vandaag onze gastheer en gaat mee om te vertalen,  Corry  is vrijwilligster
bij de Tilburg-Tanzania Stedenband met aandachtsgebied onderwijs, de chauffeur en ik. Ik ga
mee omdat het natuurlijk hartstikke leuk is om een massaischooltje te bezoeken en om
foto’s te maken.

Chauffeur Daniel draait de jeep de weg af en we rijden zuidwaarts over een zandweg met de
voor deze streek zo typische oranje-rode kleur. De langzaam oplopende weg is in het
verleden flink uitgesleten door zware regenval en zit dan ook vol diepe goten, kuilen en
bulten en dat merk je dan ook wel in zo’n jeep. Doorrijden is er niet bij, de snelheidsmeter
schommelt zo’n beetje tussen de 15 en 30 km/u. Het heeft al enige maanden niet meer

geregend en het resultaat is een grote rode stofwolk achter de
auto. Onderweg zien we in de verte soms een paar armetierige
huisjes en hutjes en af en toe een kleine kudde koeien en
geiten, in de gaten gehouden door een Massai-jongen leunend
op zijn stok. Wel om de 100 meter staan termietenheuvels
tussen de dorre begroeiing en de kleine kale bomen. Alleen de
baobabs zijn soms reusachtig met een stamdiameter van soms
wel 3 of 4 meter. Fr. Deo zegt dat na een flinke regenbui alles
binnen een paar dagen uitschiet en de hele omgeving dan
groen ziet en in bloei staat. Op dit moment is dat moeilijk voor
te stellen. Ik zie veel bontgekleurde vogels en een paar keer een
dikdik, een kleine antilopensoort.
Na ruim 20 km en een uur verder staat midden in deze droogte

plots een bord met het
opschrift “shule ya msingi
Lesirwai”, dat is het
Massaischooltje waarnaar
we op weg zijn. We slaan
linksaf en rijden tussen de
voor een school
kenmerkende witgekalkte
stenen door die de weg naar
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twee gebouwtjes aangeven. Als we uitstappen stapt een man op ons af die de
hoofdonderwijzer blijkt te zijn. Hij heet ons welkom en even later verdringen zich tientallen
kinderen om ons heen die ons allemaal een hand willen geven. De kinderen zijn smoezelig
van het stof, sommigen zijn gekleed in een blauw schooluniform, maar de meesten hebben
andere kleren aan. Na aan de andere leraren te zijn voorgesteld gaan we in de ruimte die als
lerarenkamer dienst doet op houten bankjes zitten en bespreekt Corry met de leraren de
stand van zaken van de school. Een lagere school in Tilburg steunt deze school en er zijn wat
projectjes van de grond gekomen, zoals een extra lokaal en een onderkomen voor de
leraren. Dat is echter nog niet helemaal af, dus het zou fijn zijn als daar nog wat geld voor
beschikbaar zou komen. Het blijkt dat er in totaal 128 Massaikinderen op deze school zitten.

Er zijn er vandaag zo’n 40 of 50 aanwezig. De kinderen
moeten soms wel 12 km lopen, want ze wonen erg
verspreid over deze immense Massaivlakte. Voedsel
en water is er zelden op de school, dus moeten de
kinderen dat zelf mee brengen. De meesten hebben
niets bij, dus ze nemen de pakjes met biskwietjes die
we mee hebben gebracht dan ook graag aan. De drie
lokalen zijn groot, er zitten twee leerjaren in één
lokaal. De wanden zijn kaal en zijn ooit blauw
geweest, maar zijn nu rood van het stof. Er staan een

aantal schoolbankjes in de lokalen, maar nooit genoeg om iedereen een plaats te bieden. Op
de bankjes liggen schoolboeken en op het schoolbord zijn in het Swahili woorden
geschreven. Later worden de meegenomen tekeningen van Tilburgse schoolkinderen
overhandigd, bedoelt om op te hangen in de lokalen. Ook de kinderen van Lesirwai hebben
tekeningen gemaakt en die worden verzameld om aan de Nederlandse kinderen te laten
zien. Na nog een aantal andere presentjes aan de leraren en de kinderen gegeven te hebben
stappen we weer in de auto en hotsen we weer dezelfde weg  terug naar Same.
Groeten, Frans

Frans van Bommel, anesthesie-medewerker TweeSteden ziekenhuis Tilburg
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De ‘highway’ door Same
Dwars door het noorden van Tanzania loopt een brede asfaltweg die ook Same doorsnijdt.
Vertrekkend in Dar es Salaam aan de Indische Oceaan rijd je niet richting Morogoro en de
hoofdstad Dodoma, maar houd je een meer noordelijke richting aan naar Korogwe. De weg
loopt vervolgens langs de voet van de Usambara en Pare Mountains naar Same. Dan verder
via Moshi (met bij helder weer uitzicht op de Kilimanjaro) naar Arusha en vervolgens dwars
door de Serengeti naar Mwanza aan het Victoriameer. Deze route is zo’n 1250 km lang.
Same ligt ongeveer halverwege deze route en is een pleisterplaats met een busstation waar
inkopen kunnen worden gedaan in één van de vele winkeltjes er om heen.

In Same is ook een afslag naar het nog niet zo
bekende, kleine wildpark Mkomazi. Het wegtraject
door Same is in 1965 geasfalteerd en is ondertussen
wel aan een nieuwe toplaag toe. Aan de randen is
de weg flink aan het afbrokkelen en hier en daar
zijn de ontstane gaten opgevuld. Er zijn stukken
waar de belijning nog te zien is, maar op de meeste
plekken is die verdwenen. Op zo’n 25 meter van de
wegrand heeft de wegbeheerder om de 200 meter
betonnen paaltjes geplaatst die de begrenzing van
de weg aangeven. Binnen deze zone mag niet
gebouwd worden. Op de huizen die al binnen deze
zone stonden voordat deze maatregel van kracht
werd, staat steevast een groot rood kruis op de
gevel geschilderd om aan te geven dat ze
afgebroken moeten worden als het nodig mocht zijn
voor weguitbreiding. Regelmatig kom je voorbij
nieuw gebouwde tankstations waar de benzine

omgerekend ongeveer één euro per liter kost, best veel dus voor de dunne beurs van de
gemiddelde Tanzaniaan.
Tot ver voorbij Same is het landschap droog en warm, met tussen het dorre gras wat
doornstruiken en verschillende soorten vetplanten en -bomen en hier en daar onderbroken
door grote sisalplantages.  De aarde is meestal oranjerood gekleurd en de huizen zijn van
dezelfde kleur bakstenen gebouwd. Hier en daar staan de opzienbarend grote en vreemd
gevormde apenbroodbomen of baobabs als
bewakers van de weg. Als je Moshi begint te
naderen wordt het landschap steeds
groener, het is hier hoger en het is daarom
wat koeler en vochtiger. Het water uit de
heuvels zorgt er voor dat er meer (soms
mooi rood of paars bloeiende) bomen en
struiken zijn en dat er groenten en
bananenbomen verbouwd kunnen worden
op de shamba’s. Parallel aan de asfaltweg
ligt op een enige afstand een spoorlijn,
maar een trein is er nog nooit op
gesignaleerd.
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Over de weg jagen de bussen voort
van onder andere Dar Express, die een
min of meer regelmatige busdienst
onderhouden tussen Dar es Salaam en
Mwanza. Ook de lokale bussen rijden
van stad naar stad, maar zij kennen
geen dienstregeling en vertrekken pas
als de bus afgeladen vol zit. Deze
kleurige bussen zijn veelal wat ouder
en zijn duidelijk minder goed
onderhouden. Op de achter- en
zijkanten staan uiteenlopende teksten, zoals ‘In God we trust’, ’nitakukumbuka ninyi’  en
‘whatsapp’. Wat het ook allemaal betekent of wat er mee bedoeld wordt, ik weet het niet. De
soms erg hard rijdende bussen halen te pas en te onpas het andere verkeer in. Met
gevaarlijke situaties tot gevolg, ongelukken zijn daarom ook aan de orde van de dag. Veel
langzamer dan de bussen zijn bijvoorbeeld de zwaar beladen vrachtwagens die zwarte
dieseldampen uitbraken als ze weer eens moeten optrekken na een verkeersdrempel of
politiecontrole. Dala-dala’s zijn personenbusjes die het vervoer over korte afstand verzorgen
en om de honderd meter stoppen om mensen in of uit te laten stappen. Veel Tanzaniaanse
overheids- en kerkelijke organisaties en ook touroperators hebben grote fourwheel drives die
bedoeld zijn voor het zware terrein als je van de asfaltweg afgaat. Taxi’s en andere
personenwagens zijn bijna allemaal wit en Toyota heeft in deze categorie een heel dikke
vinger in de pap. De vele pikipiki’s zijn iets van de laatste jaren.  Deze bont gekleurde en met
veel blingbling getooide lichte motorfietsen van veelal Chinese makelij rijden kriskras tussen
het overige verkeer door.

Voetgangers en fietsers verplaatsen zich meestal over de platgetreden strook rode aarde
direct naast de asfaltweg. Dat is het meest veilig, want op de weg lijkt de wet van de sterkste
doorgaans de enige verkeersregel. Buiten de dorpen zie je jongens die met kleine kuddes
koeien, geiten en schapen de wegbermen afstruinen op zoek naar wat sprietjes gras. Dat dat
ook niet altijd goed gaat is te zien aan de dode dieren die je regelmatig langs de weg ziet
liggen.
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Er wordt door al deze voertuigen van alles
vervoerd, en van dat alles vooral ook nog
eens heel veel. Grote vrachtwagens beladen
met ijzer voor de bouw, kleinere
vrachtwagens vol met kratten frisdrank en
bier, pick-ups met grote trossen groene
bananen, overvolle bussen met op het dak
koffers en dozen,  daladala’s met ook aan de
buitenkant mensen hangend die niet meer
konden zitten en dan nog twee grote zakken
houtskool boven op het dak, pikipiki’s met
twee volwassenen en een kind tussen zich in

en een tas met groenten en lange stengels suikerriet achterop, fietsers met grote balen hooi,
ezeltjes behangen met jerrycans water en vrouwen met op hun hoofd alles wat ze maar
kunnen dragen.
Zie en ruik en hoor daarbij de bonte kleuren van deze ratjetoe aan weggebruikers, de stank
van uitlaatgassen, de geuren van de markt en het kabaal van de knetterende brommers,
claxonerende bussen en roepende mensen en je hebt een goed beeld van de ‘highway’ door
Same.
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SJEF EN ANNELIES DE LAAT

Functie: verpleegkundige CCU en verpleegkundige ……
In Tanzania van: oktober 2014 t/m november 2014
Project:

Het is bijna zo ver
Na onze eerste reis 7 jaar geleden, zijn wij al verschillende keren terug geweest in Tanzania,
als vakantie. Iedere keer bezoeken we ook Same en het District Hospital. Bij elk bezoek is het
alsof je niet bent weggeweest. Het begon daarom weer te kriebelen om voor langere tijd te
gaan, en in oktober reizen we weer naar Tanzania om te werken in het Same District
Hospital . Sjef vertrekt 8 oktober en Annelies volgt een paar weken later. Eind november
komen we dan samen weer terug naar Nederland. We verblijven weer op de diocese
Voorbereidingen zijn weer in volle gang. Er moet toch altijd meer geregeld worden dan je
denkt. Malariatabletten, deet en onze uniformen liggen al klaar.. Gelukkig gelden al onze
inentingen nog, dus daar komen we goed vanaf.
Vluchtgegevens Sjef
KL0569 Amsterdam-Kilimanjaro 8 oktober 10.10u., Tanzaniaans telefoonnummer:
00255786345894 of 00255685651753 (als het simkaartje nog geldig is)
Ondertussen hebben we ook al heel wat sponsorgeld bij elkaar. Waar we dit aan uitgeven,
dat beslissen we in Same. Het kan ook zijn dat we een donatie doen aan het weeshuis met
gehandicapte kinderen (Mother Kevin Hope Centre). We laten dit in ieder geval weten op



449

onze site, zodat jullie weten waar jullie geld naar toe gaat. Behalve geld, hebben we veel
leuke kinderkleding gekregen voor het weeshuis. Met dank aan de 'vrienden van het Hoefke'
in Bergen op Zoom. Veel ballonnen komen nog van collega Helma, Hollandse cadeaublikken
van lieve buren en vrienden om uit te delen. Ook een beetje dankzij de Postcodeloterij. Al
met al wordt het weer een spannende tijd, maar we hebben er erg veel zin in. We zullen
proberen om weer het e.e.a. op de site te schrijven of we laten wat weten via Facebook.
Hakuna matata, tot snel

Eerste dagen
Na een voorspoedige autorit ben ik al snel op Schiphol. Ik loop door de pascontrole naar de
andere zijde en wandel daar wat rond. Veel is er niet te zien maar zo kom ik nog wat tijd
door. Als ik tegen half tien langzaam naar de gate loop waar ik moet zijn zie ik dat er al een
lange rij staat. Er is echter nog niet begonnen met doorlaten, dus sluit ik rustig aan en wacht
maar af. Uiteindelijk kom ik ook vlot door de straling heen en wacht in de ruimte ernaast
rustig tot we in het vliegtuig kunnen. Ik heb een stoel aan het gangpad en naast mij aan het
raam zit een jongeman. hij blijkt later een Amerikaan te zijn (fysician) en op weg naar Arusha
om de Kili te gaan beklimmen. Gedurende 8 dagen en dan vliegt hij weer terug. De vlucht is
voortvarend (wind in de rug?) en met wat lezen, slapen en kastje kijken komen we onze tijd
wel door. Om 19.45 uur landen we op airport Kilimanjaro. Het hebben van een visum heeft
nu wel zijn voordelen en zo komt het dat we voor Afrikaanse maatstaven redelijk snel buiten
staan. Het wachten op de koffers heeft meer tijd nodig! Uiteindelijk komen die van mij ook
op de band te liggen. Gauw op de kar en dan naar buiten. Norbert staat me al op te wachten
en het weerzien is prettig. De koffers in de auto en dan op weg.... Het blijkt onderweg niet zo
druk te zijn maar het is toch constant opletten: auto's zonder licht, met één licht of twee
lichten recht vooruit in je gezicht. Grote vrachtwagens die hard scheuren of op een
slakkengangetje onze vooruitgang belemmeren. Na ruim anderhalf uur komen we dan toch
aan op de diocese. Dit voelt weer erg vertrouwd aan. Onze oude kamer is ook nu weer voor
ons geselecteerd en dat vinden wij allebei wel fijn. Het ziet er allemaal netjes en goed
verzorgd uit, het bed keurig opgedekt. Ik neem afscheid van Norbert en dan overvalt de
weemoed toch een beetje. Ik begin wat tassen uit te pakken, maar algauw wordt het een
rommeltje en ik stop er maar mee, morgen opnieuw beginnen. Ondanks de vermoeidheid
duurt het toch nog wel even voor ik in slaap val, vreemd allemaal.....

Donderdag 9 oktober
Ik ben al vroeg wakker, maar voor ik opsta dommel ik toch een paar keer weg. Na het
ochtendritueel begin ik wat op te ruimen en in korte tijd heeft alles een plaatsje gekregen.
Uiteindelijk is het al bijna half negen als ik me naar buiten begeef voor het ontbijt. Daar kom
ik de bisschop tegen in gesprek met een "collega". Hij weet nog wie ik ben en we schudden
elkaar de hand. In de eetzaal is iedereen al weg. Rustig eet ik nog
wat en daarna help ik het meisje met afruimen. Ik had een stuk
kaas bij me en ook een pak hagelslag. Zij beloofden om dit de
volgende ochtend ook op de tafel te zetten. Na het ontbijt ga ik
op stap. Ik wil graag zo snel mogelijk de koppeling van telefoon
en laptop in orde hebben om op deze manier deze berichten
sneller door te sturen. Dat blijkt vlugger gezegd dan gedaan. Ik
loop ook even door de ruimtes van het ziekenhuis. Hier kom ik
alweer enkele bekenden tegen, waaronder Mgimba. Met haar
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maak ik de afspraak dat ik later terugkom met mijn telefoon om die koppeling te maken. Ik
wil ook nog even geld pinnen maar de beide automaten die het dorp rijk is weigeren mij geld
te geven. Gelukkig heb ik nog wel wat voorraad. Terug op de diocese bel ik even snel met
Annelies. We zijn blij elkaar weer even te horen! Er blijken gasten te zijn van de bisschop die
voor vergadering aanwezig zijn. Zij zijn juist klaar met het eten. Snel schuif ik aan naast
father Deo. We babbelen nog wat maar dan moet ook hij alweer weg voor het vervolg van
de vergadering. Ik pak mijn spullen en loop terug naar het ziekenhuis. Mgimba is juist klaar
met haar shift, maar ze moet toch blijven omdat ze nog een vergadering heeft. Ze helpt mij
met het opnieuw verwerken van mijn simkaartje zodat we ook daarmee kunnen internetten.
Op deze manier kunnen we sneller en comfortabeler onze gegevens doorsturen. Ik ben
benieuwd of het gaat lukken straks......  Foto's doorsturen, dat laat nog even op zich
wachten. En........dan heb ik nog een nieuw telefoonnummer: 00255788625009

Nationale feestdag
Vandaag, 14 oktober, is het in Tanzania een nationale feestdag: Nyerere-day. Een speciale
dag om de grote man van Tanzania te eren. Alle openbare gebouwen zijn gesloten, dus ook
het ziekenhuis. Na het ontbijt eerst even een wasje gedaan
en wat geruimd op mijn kamer en dan loop ik naar het
centrum van het dorp. Ben benieuwd wat er aan festiviteiten
zijn georganiseerd, maar daar aangekomen merk ik helemaal
niets van deze verering van een groot man. Ik loop wat rond,
doe nog maar eens een poging om geld te pinnen (wat nog
steeds niet lukt hier) en drink op een terrasje een cola. Het
leven lijkt hier gewoon door te gaan zoals elke dag. Rustig
drinkend uit mijn flesje is het goed toeven hier in de
schaduw. Het is dan wel half bewolkt maar toch broeierig warm. Naar wat ik gehoord heb zal
het korte regenseizoen zo gaan beginnen. Het heeft al wel enkele keren kort wat geregend
maar dat was te verwaarlozen. Ben benieuwd wat de komende periode ons dan zal brengen.
Als ik mijn drankje op heb en inmiddels genoeg van het dorpsleven heb gezien wandel ik
weer rustig terug. Dat moet wel want het is inmiddels zo benauwd dat je niet in staat bent
tot grotere inspanningen. Bij het ziekenhuis wandel ik nog even naar binnen. Het is er stiller
dan normaal hoewel er toch een soort poli schijnt te draaien. Ik loop langs verscheidene
afdelingen maar zie enkel ll-verpleegkundigen of verpleegkundigen die ik niet ken. Als ik
boven aankom zie ik de verschillende nieuwbouwprojecten staan, o.a. een nieuwe

verbrandingsoven. Ik maak een paar
foto's en loop langzaam terug naar
beneden. Ik kom langs de
mannenafdeling en herinner me dat deze
afdeling net gerenoveerd was toen ik hier
de eerste keer kwam. Het verschil met nu
is weer duidelijk zichtbaar: de verf is op
veel plaatsen al afgebladderd en de deur
hangt licht scheef in het kozijn. Jammer
dat ze hier het woord onderhoud nog niet
hebben uitgevonden. Terug op de diocese
haal ik de was van de lijn (natuurlijk goed
droog en wat hard geworden), opruimen
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en dan naar de lunchtafel. We zijn maar met z'n tweeën en gaan aan tafel want we hebben
alle twee trek. Na de lunch is het goed om even te rusten, dus pak ik mijn pc-tje en ga op
mijn gemak dit verhaaltje schrijven. Heb dit even buiten geprobeerd maar het was zo warm
dat ik nu maar even in onze ontvangstruimte van ons huisje ben gaan zitten. Zo dadelijk ga ik
nog even wat voorbereidingen verrichten voor mijn gesprek met Dr. Mlay morgen.

Doordeweekse dagen
Vandaag ben ik begonnen op de male ward. Kibunga zwaait hier nu de scepter en vindt het
erg leuk dat ik bij haar kom. Natuurlijk wordt er ook nog uitgebreid geïnformeerd naar
Annelies. Zij heeft de eerste keer bij haar op de afdeling gestaan en dat heeft wel een
speciale band met elkaar geschept. Het is in het begin altijd weer even wennen maar al snel
voel ik me thuis. Op de afdeling lopen nog twee jong gediplomeerden rond en daarnaast nog
vier leerlingen. Het maakt het er allemaal we levendiger op. Daarna komt er een vrouwelijke
arts de visiteronde maken. Ze vraagt of ik meeloop en ik zeg geen nee! Bij elke patiënt wordt
uitgebreid stilgestaan en ook tegen mij vertelt ze duidelijk wat elke patiënt mankeert. Mijn
eventuele behandelingen en medicatie neemt ze zeker iedere keer in overweging. Ze lijkt me
zeer vriendelijk en staat open voor elk idee. Helaas moet ik al snel afhaken want om 11:00
uur heb ik een afspraak met Dr. Mlay. Als ik al enige tijd bij hem voor de
deur zit krijg ik van een voorbijlopende collega te horen dat hij is
weggeroepen naar de DMO. OK, we weten het: This is Africa! Ik ga maar
even naar de canteen om wat te drinken. Het is weer lekker zitten daar!
Na enige tijd ga ik weer terug naar de afdeling. Twee verpleegkundigen
zijn bezig een jongen met wonden te behandelen ten gevolge van
krokodillenbeten. Het zijn "slechts" vier wonden, maar aardig diep! Ze
worden per wond gebruist en goed uitgespoeld en met natte gazen
gevuld. Het is soms een pijnlijke aangelegenheid, maar als alles weer
verbonden is staat hij op en loop langzaam op en neer. Gelukkig geen ernstige vitale delen
geraakt. Ook Kibunga komt weer terug van haar lunch. We kletsen nog wat na en daarna ga
ik weer naar "huis". Op de diocese kan ik zo aanschuiven aan tafel. Enkele mensen hebben al
gegeten. Even later komt ook father Deo nog binnen. Gezellig. Na de lunch komt father.........
nog even kijken of alles goed is. Hij vraagt of ik even de douche wil aanzetten, want ze
hebben vanmorgen de afvoer gemaakt. We kijken alles even na en het water loopt goed
weg. Ook weer geregeld. Ook wil ik nog wat vensters verduisteren ivm inkijk en ook hier zal
hij wel voor zorgen. Na wat opruimwerkzaamheden en nieuwe batterijen voor het zaklampje
begin ik aan dit verhaaltje. Daarom stop ik hier nu omdat de rest nog moet komen!
Helaas, mijn zaklampje is vannacht gesneuveld. Ik heb nog wel een reserve, maar die moet je
vast blijven houden. Een beetje onhandig maar kan me er goed mee redden. Het is vandaag
alweer donderdag. Ondanks alles gaat de tijd toch vlug. Vandaag begon de dat op het
ziekenhuis ook alweer enerverend. Na het ochtendrapport werd er door Dr. Mlay een uitleg
gegeven naar aanleiding van een recent gehouden onderzoek. Hieruit bleek dat alle
afdelingen in vergelijking met de vorige test (mrt. 2014) geen vooruitgang hadden geboekt
en enkele zelfs een neerwaartse spiraal lieten zien. Dit onderzoek, wat halfjaarlijks verricht
wordt, was aanleiding tot een stevige discussie. Iedereen is ervan doordrongen dat er op zijn
minst een licht stijgende lijn in moet zitten. Heb daarna met hem een afspraak gemaakt voor
morgenochtend na het morning report. Het was al bijna half negen eer we naar de
afdelingen gingen. Zijn we daar amper aan de gang, komt er ineens een hele delegatie van
de Same Youth Social Development Organisation het terrein op. Zij kwamen een donatie
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overhandigen aan het ziekenhuis in de vorm van harken en vegers om het terrein schoon te
houden. Een leuk initiatief, waarbij ook Hr. Kateri! aanwezig was. Nog even kort met hem
gesproken, want daar kom je dan toch niet onderuit! Terug op de afdeling kunnen we
eindelijk de visite afmaken. Gelukkig was het niet zo druk, dus dit was zo klaar. Komt goed
uit, want men komt ons waarschuwen voor een voordracht in de overdrachtruimte. Nu zijn

het mensen van de KCMC over de behandeling van
tuberculose bij kinderen. Dit blijkt nog steeds veel aan de
orde te komen. De diavoorstelling oogt niet spectaculair,
maar is wel duidelijk. Al met al een afwisselende dag geweest.
Terug op de diocese wordt er al gegeten. Ik groet iedereen en
schuif aan. Bij het gezelschap zijn ook twee gasten. Aangezien
zij al gegeten hadden namen we kort na mijn binnenkomst
afscheid. Als ik net wil gaan komt father Deo nog aanlopen.
Hij had gehoord van mijn idee om de ramen te "blinderen".
Of ik niet liever gordijntjes wilde. Toen ik hem uitlegde dat
het ook was om de wind tegen te houden begreep hij het wel.
Daarna nam ik een oude doos mee en een rol tape. Ben
meteen aan de gang gegaan en de badkamer is nu redelijk
goed winddicht en "gluurdicht" .Dit zal misschien ook wel het
binnenwaaien van al dat zand verminderen, hoop ik. Al met al
tot nu toe weer een vruchtbare dag geweest. Ga dadelijk dit
bericht weer doorsturen.
Groeten vanuit een zonnig en soms winderig Same, Sjef

Alweer een week voorbij
Een rustdag vandaag. En zo beschouw ik het ook. Hoewel..... wel op tijd opstaan anders ben
ik te laat voor het ontbijt en om 9.00 uur begint de mis in de kathedraal. Fr. Bernard had mij
al gevraagd of ik mee wilde rijden, want hij doet nu daar de mis. Zelf vind ik het eigenlijk
heerlijk om te lopen, maar voor deze keer heb ik ingestemd. Na de mis ben ik toch maar te
voet gegaan. Ik vind het altijd leuk om even over de markt te lopen. Het rommelige
georganiseerd gedoe staat me wel aan. Het is er behoorlijk druk en de temperatuur begint al
aardig te stijgen. Na toch redelijk veel gezien te hebben besluit ik toch maar terug naar huis
te gaan. Aldaar nestel ik me lekker op een schaduwrijke plek met een goed boek! Na de
lunch wil ik nogmaals naar beneden lopen voor een poging om te pinnen. Wederom lukt het
niet. Terwijl ik naar mijn pasje staar zie ik ineens de aanmaakdatum van begin dit jaar.
Meteen gaat me een lichtje op: de pas is niet overgezet van Europa naar Wereld!!! Nadat ik
dit later aan Annelies vertel gaat ook bij haar een zucht van verlichting. Ze zal het meteen
regelen. Vanuit het centrum loop ik rustig (kan niet anders met forse wind tegen) naar The
Elephant. Daar aangekomen blijk ik de eerste gast te zijn op het terras. Ik bestel een lekkere
Kili baridi (koud biertje). Langzaam aan begint het echter steeds drukker te worden. , en ik
slenter weer terug naar huis, ditmaal binnendoor achterlangs de markt. Het is een stuk
korter en zo kom je nog eens ergens. Na het diner op tijd naar bed want morgen is het weer
vroeg op.

Dinsdag 21 oktober 2014
Vandaag heb ik eindelijk de mogelijkheid gehad een gesprek te hebben met Dr. Kyungu. Het
heeft wat voeten in de aarde gehad om hem te kunnen spreken, hij is altijd druk bezig met
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gesprekken voeren of hij is onderweg van of
naar een vergadering elders in Same of
Moshi. Ik was ook nu al drie keer zijn kamer
binnengelopen, maar kwam niet verder dan
de drempel vanwege het grote aantal
mensen dat hem ook nodig had. Uiteindelijk
kon ik hem strikken toen hij in de kantine
iets wilde drinken en eten. Tijdens deze
lunch, waarbij ook Azania aanwezig was,
kwamen de onderwerpen op tafel. Mijn
eerste vraag ging over het openen van de
"nieuwe" afdeling chirurgie. Dit was al

meteen raak want hij wond zich hierbij flink op en gaf de schuld aan de constructor, die had
nagelaten nog de nodige aanpassingen te verrichten. Hij verklaarde dat voor de verdere
invulling van deze afdeling, te weten bedden, benodigde verpleegkundige materialen en
personeel, alles al was geregeld. Wat hem betrof kon de afdeling zo opgestart worden. Ik
sprak met hem de hoop uit dat dit dan alsnog snel geregeld kon worden. Als tweede punt
vroeg ik hem naar de ontwikkeling van de nieuw op te zetten afdeling neonatologie. Ook
hierbij gaf hij aan dat de constructor voor de verbouwing hiervan nog steeds niet was
begonnen. Ook hiervoor was materieel en personeel al voorhanden, maar vooralsnog kon de
opzet hiervan nog niet vervolgd worden. Ik kan me voorstellen dat het soms erg
teleurstellend kan zijn wanneer je een aantal afspraken hebt lopen, waarbij de vooruitgang
van het ziekenhuis zeker gestimuleerd wordt, je steeds weer "ïn de wacht" wordt gezet en je
daardoor de ontwikkeling van het ziekenhuis afremt. Toen ik daarna nog het onderwerp
aansneed met betrekking tot de internetverbinding werd hij helemaal furieus. Zoals ik al
verwachtte kreeg ik hetzelfde verhaal te horen hetgeen ik al eerder vernomen had, maar ik
had inmiddels al wel enige tekenen van beginnen willen waarnemen. Volgens hem was er
nog steeds niets gestart en zal het nog wel even duren vooraleer dit gebeurt. Ook de council
werd als grote zondebok in dit hele gebeuren aangewezen en volgens hem zou het
ziekenhuis zelfs beter af zijn geweest met een eigen netwerk van Vodacome of Airtel. Toen
ik hem aangaf dat ik eventueel wel op de council wil gaan informeren naar de stand van
zaken gaf hij me meteen de naam door van de nieuwe DED, mw. Monica P. Kwiluhya. Ik heb
hem beloofd om eventueel met haar in contact te treden om wat meer informatie
hieromtrent te vergaren. Hij wenste mij hierbij heel veel geluk en in verband met zijn drukke
agenda nam hij hierna afscheid.
Gezien het feit dat het op de afdeling toch rustig was en er al enkele (ll) verpleegkundigen
rondliepen, besloot ik maar meteen richting council te lopen in de hoop om de DED nog
vandaag te spreken. Helaas bleek ze in een vergadering te zitten en met achterlating van
mijn telefoonnummer ben ik weer vertrokken. Hopelijk maakt ze een dezer dagen zelf
contact!

22 oktober 2014
Woensdag vandaag, de week is al weer halverwege. Toen ik vanmorgen bij het ziekenhuis
aankwam was het al redelijk druk. Vandaag zijn er een paar artsen van KCMC die in een
razend tempo een groot aantal kinderen zullen gaan behandelen voor hun amandelen. Dat
wordt echt lopende bandwerk! Wat mij verder opvalt: het is er verder op het gehele terrein
erg rustig. Dit ben ik wel eens anders gewend geweest. Tijdens de overdracht blijkt hoe dit
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komt: het bedbezettingspercentage van vandaag is uitermate laag: zoals op de
mannenafdeling: 8 patiënten, vrouwenafdeling: 9 patiënten, moeder en kind 13 patiënten.
Wat ik tijdens de overdracht wel bemerk is dat dit een situatie is die niet vaak voorkomt!
Laten we hopen dat het tij snel keert. Ik ga even kijken op de OK-afdeling, maar daar is het
ook rustig, de stroom met kinderen moet nog beginnen! Als ik wat later op de
mannenafdeling zit hoor ik met grote regelmaat het gegil en gehuil van kinderen. Dat voelt
niet zo prettig aan! Wat ook niet prettig voelt is het feit dat ik nu op de afdeling zit met 8
patiënten, 4 verpleegkundigen en 5 ll-verpleegkundigen. We zitten elkaar regelmatig in de
weg. Uiteindelijk besluit om tegen 11.00 uur maar naar huis te gaan. Ik loop meteen door
naar het kantoorgebouw boven. Ik weet er nu wel de weg en loop meteen door naar het
kantoor van Norbert. Hij zit aan zijn bureau te werken, tenminste, dat wil hij. Zijn computer
heeft echter een ander idee en is bezig met een update van enkele programma's. De
snelheid van het internet kennende hier neemt dat meer tijd in beslag dan je vooraf denkt te
kunnen inschatten. Heb met hem meteen nog wat zaken doorgenomen, ook voor 3
december, onze jubileumavond. Met hem ook even de situatie m.b.t. het internet
doorgesproken. Vertelt welke gesprekken ik inmiddels gehad heb en nog graag wil
verrichten met de DED. Ik had haar vandaag al willen bellen, maar Norbert adviseerde om
één à twee dagen hiervoor te wachten. Hij weet natuurlijk ook de situatie omtrent het
internetgebeuren. Tevens vertelde hij me dat Jan van der Meulen (stichting Sintan,
Groningen) ook in Tanzania is en met Norbert wil afspreken. Jan wil graag 29 okt. naar Same
komen en 30 okt. naar het vliegveld worden gebracht om terug te gaan naar Nederland.
Komt dat even goed uit! Ik vertel Norbert dat in het toestel op die datum Annelies zit, dus zo
slaan we 2 vliegen in een klap. Een mooie gelegenheid om eens hernieuwd kennis te maken
hier in Tanzania. Thuisgekomen ga ik eerst lekker eten, we zijn maar drieën en het smaakt
ons goed. Daarna maak ik een wandelingetje over het terrein. Vervolgens heb ik mijn was
even gesorteerd en enkele zaken toch maar even beneden afgegeven om te wassen. Andere
kleine zaken doe ik later in het weekend zelf weer. Zo is de dag hier toch wel weer aardig
snel voorbijgegaan en begint het buiten toch langzaam maar zeker donker te worden.
Benieuwd wat de komende dagen weer in petto hebben.
Bijgaande foto's:
- kinderpleisters, meegenomen van sponsorgeld voor de kinderafdeling. Da's beter dan die
bruine , stevig plakkende, leukoplast op die kleine ledematen
- Ook lekker!!!..2 dagen achter elkaar hangt er een geslachte geit achter mijn
slaapkamerraam. Raden wat we de komende week eten.

OK project (Frans) en internetproject (Ton)
Zoals gewoonlijk begon de dag weer op tijd. De wekker liet zich horen en na het nodige
opfrisgebeuren zat ik om 6.45 uur aan de ontbijttafel. Om 7.00 uur komen de anderen
binnen, die hebben al een ochtendritueel achter de rug. Na het ontbijt op weg naar het
ziekenhuis en de ochtendbespreking. die duurt deze keer extra lang omdat er toch e.e.a.
besproken moet worden. Waar het precies allemaal over gaat is me nog niet geheel
duidelijk, maar tegen 8:30 uur loopt dan toch het zaaltje leeg. Dan kom ik net een van de
jongens van de OK tegen. Ik vertel hem nogmaals dat ik geïnteresseerd ben in een OK waar
de diathermie-apparatuur van Frans bij gebruikt gaat worden. Er staat echter niets op het
programma, enkel wat tonsillectomieën. Maar hij zou het toch in de gaten houden de
komende dagen.
Op de afdeling is het nog steeds erg rustig en volop (ll) personeel. Ik laat me deze keer van
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mijn goede kant zien en ga met een leerling de
boel soppen. Wij doen de ramen en
nachtkastjes. Als je hieraan begint wordt pas
echt duidelijk hoe vervallen de gebouwen er
inmiddels aan toe zijn. Van verschillende ramen
zijn zelfs complete onderdorpels verdwenen
door houtrot. Maar voor het idee gaat overal
een sopdoek overheen, dus is dit ook weer
gebeurd. Daarna zit iedereen weer op een rijtje
bij de tafel of loopt te slenteren over het
terrein. Ik ga maar even wat drinken.
Als ik later terugkom wordt vermeld dat iemand van de OK is geweest voor mij. Leuk, ik ga
meteen die kant op. Daar komt ik de anesthesieassistent tegen die me vertelt dat ze vandaag
enkel een tonsillectomieprogramma hebben, maar waarbij ze ook gebruik maken van het
diathermie-apparaat. Het lijkt me toch leuk om dit ook eens mee te maken, dus ik kleed me
om en ga de OK binnen. Hier is net een kind binnengebracht dat zich redelijk rustig houdt,
maar toch angstig om zich heen kijkt. Op de afdeling (ze liggen op een helft van de "nieuwe"
chirurgische afdeling) hebben ze al een venflon gekregen. Helaas zit deze bij dit kind niet
goed, dus moet er een nieuwe in. Dat is vlotter gezegd dan gedaan. Bij de eerste poging gaat
het nog, maar bij poging nummero 3 is het krijsen en nog eens krijsen. Tot uiteindelijk nr. 5
er goed inzat! Snel krijgt hij wat sedatie toegediend waardoor het eindelijk wat rustiger
wordt. Na het toedienen van de narcose en intubatie kan de OK beginnen. Dit verloopt
voorspoedig en al snel kan ze rustig uit haar slaap ontwaken. Met wat hoesten en proesten
wordt ze wakker en begint weer angstig uit haar ogen te kijken. We proberen haar snel
gerust te stellen, alle materialen te verwijderen en dan wordt ze opgepakt een bij haar
moeder in de armen gelegd. Deze neemt haar vlug mee naar de afdeling.
Hierna volgt de tweede persoon. Dit keer een jongen. Bij hem willen ze het diathermie
apparaat gaan gebruiken. Het al ingebrachte naaldje zit bij hem goed en al snel is hij onder
zeil. De procedure verloopt verder bij hem ook zeer voorspoedig. Het diathermie apparaat
functioneert naar mijn beoordeling goed, de mensen zijn er ook positief over. De materialen
zien er goed verpakt uit, ruim opgerold, en ook het apparaat zelf is netjes. Ook deze
procedure verloopt voorspoedig en hierna besluit ik afscheid te nemen. Ik heb voldoende
gezien en ben tevreden met wat ik gezien heb.
Terug op ward 3 is het ook stil en rustig. Enkele verpleegkundigen staan buiten. Ik neem mijn
spullen verder mee en neem afscheid. Ik ga naar huis voordat de middagmaaltijd is
opgeruimd. Al doende heb ik de dag toch goed doorgebracht.

Maandag 27 oktober
Lekker geslapen en gezond weer op, zo gaat dat hier! Als ik later naar buiten loop is het nog
grauw en mistig, laaghangende grijze wolken. Na het ontbijt op weg naar het ziekenhuis. Ik
heb vandaag dan wel een afspraak om 9.00 uur met de DED, ik wil ook graag even de
overdracht bijwonen en kijken hoe het op male ward is. Ook Dr. Kyungu is bij de overdracht
aanwezig en laat ook duidelijk van zich horen. Hij mengt zich regelmatig met druk gedrag in
het gesprek. Waar het allemaal precies over ging kon ik niet echt volgen, maar iedereen keek
vrolijk en tevreden. Ik ga er maar van uit dat de laatste cijfers een beter beeld lieten zien.
Daarna ga ik in de richting van de council.
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Na even gewacht te hebben word ik bij haar
binnengelaten. Als we in gesprek gaan na wederzijds
voorgesteld en ze hoort waar het over gaat laat ze
meteen mr. Josephat komen. Ondertussen vertelt ze
dat we wel met tegenslag te maken hebben gehad.
Tot twee maal toe zijn de kabels gestolen!! Als
Josephat binnenkomt heeft hij al materialen bij: van
het telecombedrijf heeft hij een sterke router
gekregen. Hierop kunnen 10 PC's worden
aangesloten. Momenteel beschikt het ziekenhuis over
7 PC's. Hij wil de boel vandaag nog installeren!! Ik
maak met hem de afspraak dat ik om 14:00 uur
terugkom om e.e.a. te beoordelen.
Dan maar even naar huis, wat zaakjes afwerken hier
en straks weer terug. Als ik in de badkamer kom is de
vloer rondom het toilet nat. Hier kan ik niet direct een
oorzaak voor vinden, maar bij nader onderzoek blijkt de stortbak water te lekken. Om te
kijken wat de oorzaak hiervan is besluit ik de boel maar eens open te gooien. Je staat dan
wel eventjes raar te kijken als je ineens vier kleine kikkertjes (of padden, het verschil weet ik
niet precies) te zien die vrolijk rondzwemmen en klauteren in de stortbak! Ze zien er
levendig uit en zo te zien vermaken ze zich best, maar ik besluit om ze toch maar uit de bak
te halen en buiten weg te zetten. De meisjes in de keuken waren er minder blij mee toen ik
ze liet zien. Op mijn voorstel om ze in de keuken vrij te laten werd niet echt enthousiast
gereageerd. Dan maar in de vrije natuur. Terug naar het toilet om de stortbak weer te
sluiten en het euvel is weer verholpen. Omdat ik om ong. 14.00 uur had afgesproken met
Josephat ga ik maar op tijd eten. Ik ben de enige en het smaakt me best!
Daarna loop ik op mijn gemak (snel gaat niet want het is broeierig warm) weer naar de
council. Daar kom ik Josephat weer tegen die me vertelt dat alles is geïnstalleerd en goed
werkt. Het enige probleem nu is de elektriciteitsvoorziening die het vandaag regelmatig laat
afweten maar volgens Josephat was Mr. Kyungu zeer tevreden! Ik bedank hem en beloof
nog even beneden te gaan kijken. Als ik bij Kyungu naar binnen loop staat er een aardige
grijns op zijn gezicht! Zijn PC is aangesloten en werkt prima. Ik heb met hem afgesproken dat
ik morgen een paar foto's zal maken om het bewijs voor thuis en stichting Paulien ook
definitief af te werken (hij had al haast en moest weg en alles al afgesloten). Dan nog maar
even bij afdeling gaan kijken, daar is net de afwisseling van de wacht begonnen. Het oogt erg
rustig. Rustig loop ik terug naar huis, het is nog steeds benauwd buiten.

Al weer drie weken voorbij
De tijd gaat snel hier, alweer drie weken zijn er voorbij. Toch voor mijn gevoel al wat zaken
afgewerkt. Er blijven echter altijd onderwerpen die nog bespreekbaar zijn, bestaande of
nieuw ontstaan! Zo vroeg Kibunga vorige week aan mij of ik iets aan de waskar kon doen. Dit
zijn ook hopeloze gevallen geworden, hoewel ze nog niet zo oud zijn. Volgens mij nog laten
maken in 2005 door Chantal. Er zit wel verschil in de verschillende afdelingen die ze
gebruiken, sommigen zien er beter uit dan anderen. De waskar van ward 3 (mannenafdeling)
is naar mijn mening degene die de kroon spant: de zak zelf is aan verschillende kanten
ingescheurd en lijkt het niet lang meer vol te houden. Ook het frame is aan onderhoud toe:
de buizen zien er nog stevig uit, maar een likje verf kan geen kwaad. Het grootste euvel zijn
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echter de wielen, hoewel...... het
waren vroeger wielen! Bij drie van de
vier "ronde vormen" is het rubber
volledig verdwenen. Rijden is
onmogelijk geworden dus wordt er,
soms met een volle zak, getrokken en
getild om de kar daar te krijgen waar
je hem wil hebben. Volgens Kibunga
waren er wel wielen ooit besteld
maar zijn ze nog steeds niet
gemonteerd. Dus ik op weg naar
Fabian om navraag te doen. Hij weet
van niets en ik sleep hem mee naar
de afdeling. Daar schrikt hij toch wel
even van de aanblik van de kar. De
zak ziet er inderdaad niet uit en als hij
dan ziet dat het gevaarte bijna
gedragen moet worden i.p.v. rijden
begrijpt hij wel dat hier iets aan
gedaan moet worden. Ik vertel hem
dat ik desnoods zelf die wielen
eronder zet als hij mij het
gereedschap geeft. Later komt hij
terug met de boodschap dat die
wielen helemaal niet besteld zijn! Dus
nu kunnen we eerst nog uit gaan

zoeken waar we die kunnen halen! Wordt vervolgd.
Gisteravond kwam Norbert mij ophalen voor een gezellig avondje: Jan van der Meulen, de
oprichter van de stichting Sintan, was naar Same gekomen voor een dag en hij nodigde ons
uit voor een etentje. Altijd prima, nietwaar? Dus samen met Norbert op weg naar het
Lutheran Centre in de "hoofdstraat" van Same, want daar zat hij in vergadering. Even snel
een hernieuwde kennismaking en rustig afgewacht tot de vergadering voorbij was. Hij wordt
vergezeld door zijn schoonzoon, die tegenwoordig de administratieve zaken van Sintan op
zich heeft genomen. Jan zag er goed uit, maar vertelde dat hij de komende tijd nog twee
keer " onder het mes" moet: een keer voor een maligne gezwel bij zijn neus en een tweede
operatie voor vervanging van zijn kunstheup. Als zijn vergadering is afgelopen, rijden we met
Norbert naar het Nzoroko-hotel, waar ze de nacht zullen doorbrengen. Daar gaan we lekker
dineren terwijl we ondertussen weer veel ervaringen uitwisselen en leuke anekdotes
vertellen. Voor Patrick, de schoonzoon, is het zijn eerste kennismaking met Afrika en hij
vindt het heel "bijzonder". Na de maaltijd nemen we buiten op het terras nog een
afzakkertje. Het is een aangename temperatuur en zo tikt de klok toch stiekem verder door.
Uiteindelijk wordt het toch de hoogste tijd om te gaan en nemen we afscheid van elkaar.
Norbert brengt mij terug naar de diocese.
Vanmorgen was het nog steeds erg rustig op de mannenafdeling. Heb her en der nog wat
rondgekeken en daarna naar de council gelopen. Wilde aan Josephat gaan vragen wanneer
hij van plan was om de overige PC's van het ziekenhuis aan te sluiten op het internet.
Toevallig was hij dat vandaag of morgen van plan. Toen ik hem vroeg om eventueel ook twee
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PC's van de school hierop aan te sluiten vertelde hij me dat dit niet in het budget zat. Ik zal
hierover verder navraag doen. Terwijl ik dit zit te beschrijven gaat mijn telefoon: Het is
Margot! Zij is gisteravond samen met Albert aangekomen en zit nu in Moshi! Zo te horen
voelt ze zich opperbest. Morgen vertrekken ze voor twee dagen op safari en daarna komen
ze naar Same. Gezellig! Maandag gaan we met zijn vieren, want dan is Annelies ook
gearriveerd, naar Ruvu Lesirwai Marwa (Maasai dorp) Margot heeft ook heel veel materiaal
bij voor het schooltje dus dat wordt een gezellig uitje.

Drukke dagen
Er is de laatste dagen veel gebeurd. Sjef heeft een hele dag doorgebracht met Norbert in
Moshi. Cadeautjes aanschaffen voor het jubileum van TSodG, lekker uit eten, en tijd voor
een goed gesprek. Annelies is donderdagavond aangekomen en we waren pas na twaalven
op de diocese. Dat betekende een kort nachtje, want om 7.00u was het al tijd voor ontbijt,
maar vanwege het tijdsverschil was dit nog voor Annelies 5.00u in de ochtend. Gaap! Dat
houdt in dat we het vandaag rustig aan gaan doen, even acclimatiseren.
Bezoek aan het ziekenhuis is wel gewenst en meteen succesvol. Dr. Mlay, dr. Kyungu,
Mgimba en Kibunga zijn aanwezig en de hernieuwde kennismaking is top. We spreken af dat
Annelies dinsdag gaat beginnen op maternity dan kan Sjef op male ward blijven. Annelies
wilde graag de verbouwing van de kinderafdeling zien.
Intussen was er veel gehakt en
gemetseld, maar de hele
inventaris stond nog op de
afdeling, dus dat wordt nadien:
VEEL poetswerk. Nog even een
rondje dorp, we lopen steeds
langzamer, want het is alweer
bijna 30 graden. Een terrasje bij
Chikirashop is een dankbare
tussenstop.
Dit weekend komen Margot en Albert naar Same en het weerzien is superleuk. Voor Albert is
het de eerste keer in Tanzania, dus hij kijkt zijn ogen uit. We besluiten luxe te gaan eten en
met de taxi (Louis) naar Nzoroko te gaan. Voor de niet-ingewijden, dit is een nieuw motel
aan de 'grote' weg. Albert is meteen ingewijd in Tanzaniaanse taxiritten. Er blijken nl. nog 2
dames mee te gaan naar het dorp. Nou, TIA, 7 personen kunnen makkelijk in een taxi. Albert
krijgt de bijrijdersstoel, jeuh.... met daarbij een Tanzaniaanse schone op zijn schoot. Hij bood
dit spontaan aan !! Sjef kruipt in de kofferbak.
De zondag wordt gevuld met kerkbezoek, kwasakwasa (weekmarkt), koffie bij de Parrot

en 's-avonds eten bij 'the Elephant'. Het weekend heeft nog een cadeau als toegift. Margot
heeft voor de maandag afgesproken met Urassa. Hij leidt een stichting voor weeskinderen
en kinderen die nog niet naar school kunnen. Of we mee willen naar een Maasaidorp, waar
nog helemaal niks aanwezig is. Kinderen krijgen les 'onder de boom', kennen geen schriften,
potloden o.i.d. Nou, daar willen wij wel mee naar toe. Kunnen we meteen van ons
donatiegeld, spullen aanschaffen. De rit alleen al, daar naar toe, is geweldig. Een uur lang
hobbelen over zandwegen, door prachtige natuur, en alleen maar dieren, hutjes,
termietenheuvels en sporadisch maasai-jongeren met hun kudde.
Wanneer wij bij het dorp aankomen, zien we een grote groep kinderen 'klassikaal' les
krijgen, onder een boom. Het is een indrukwekkend gezicht. Wij genieten van hun gezang,
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maar ook schoolspullen
afgeven is superleuk om te
doen. Met een schrift,
potlood en liniaal zijn ze
heel erg blij. Wanneer
Margot begint met
bellenblaas, Sjef met een
vlieger, en als klap op de
vuurpijl er ook nog een
echte leren bal (PSV) te
voorschijn komt, kan hun
dag niet meer stuk. We
worden uitbundig bedankt,
krijgen lekkere soda en
Margot en Annelies
prachtige maasai-sierraden.

Een bezoek aan de rivier levert
de volgende mooie ervaring op.
Jonge maasai bezig met de was,
baby’s erbij en een grote groep
ezels. Het heeft zo'n indruk
gemaakt, dat het niet te
beschrijven is. Daarbij, krijgen we
ook nog een vette haan mee.
Tja... wat gaan we daar nu mee
doen? Morgen weer aan de slag
in het ziekenhuis.
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We besluiten de haan deze vanavond aan de bisschop te
geven, omdat we daar met zijn vieren gaan eten. Een
mooie gift.

Ziekenhuisperikelen
En weer een hernieuwde kennismaking voor Annelies:
morning report. Dat begint om 7.30u. Dr. Mlay en
Fabian Bulili zitten achter de grote tafel en wij nemen
plaats op de banken. Er zijn al aardig wat
verpleegkundigen, artsen, laboranten, maar gedurende
de patiëntenbespreking, blijven mensen binnenkomen,
20 min. te laat, er kijkt niemand van op. Het
aanwezigheidsboek wordt door iedereen getekend,
maar ook al komt iemand om 8.00u binnen, ze schrijven

toch 7.30u! handig. Elke patiënt wordt besproken, nadat de nachtdienst zijn of haar rapport
heeft voorgelezen. Dr. Mlay bevraagt de verpleegkundigen grondig en vaak volgt er discussie
over behandelingen e.d., een goed leermoment. Plots word ik (Annelies) aangesproken, en is
het de bedoeling dat ik mezelf voorstel. Ik ben het wel gewend, dus het is geen verrassing,
maar ben blij wanneer dit achter de rug is. Alle ogen gericht op ....

Sjef vertrekt hierna naar de male
ward, en Annelies naar
maternity. Annelies wordt
gekoppeld aan zr. Felicia, een
lieve verpleegkundige, en is één
van de Little Sisters. Er komt een
vrouw de verloskamer binnen en
wordt op bed gelegd. Het blijkt
een patiënt met een pre-
eclampsie, 28 wk zwanger en
helaas, het kindje blijkt al te zijn
overleden. Please, laat dit niet
mijn eerste bevalling zijn, die ik

hier ga meemaken. De weeën moeten worden opgewekt, maar de bevalling zet nog niet
door. Tegelijkertijd komt er nog een jonge vrouw, zwanger van haar eerste kindje, en bevalt
binnen een half uur. Zo, meteen 'met 2 benen op de grond'. Ik kan het amper bevatten.
De ochtend vliegt voorbij. Want nu begint het grote poetswerk. Vloeren, kasten, ramen, alles
wordt uitgebreid gepoetst (met een vies, vuil doekske), en aangezien het verder rustig is,
gaat het snel, want iedereen helpt mee. Dan word ik uitgenodigd voor de theepauze, helaas
heb ik geen beker meegebracht, dus.........geen thee! Geeft niets, water is ook goed. Een
flesje heb ik altijd bij me.
Dan volgt weer een minder leuke ervaring Er komt een jonge vrouw (20) binnen die moet
gaan bevallen (denken we). Even later ga ik de verloskamer in, en schrik enorm. De jonge
vrouw blijkt thuis te zijn bevallen, maar heeft een totaalruptuur omdat ze vroeger is
besneden. Kippenvel!!! Het is een onnodige 'ravage'. Zr. Feliciana is erg lang aan het
hechten. De jonge vrouw laat het gelaten over zich heen komen.
Een mooie ervaring hierna is, een prachtige tweeling, gezond en wel geboren. 2 en 3 kilo,
maar liefst. Opvallend is wel dat, sinds onze ervaringen van jaren geleden, de attitude t.o.v.
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de patiënt erg is verbeterd. Dat doet ons goed. Maar privacy is nog steeds ver te zoeken.
Telefoons rinkelen onophoudelijk en persoonlijke gesprekken worden gevoerd bij de patiënt.
Tijdens bevallingen loopt iedereen de verloskamer in en uit. Daarbij zijn de bedgordijnen niet
meer aanwezig. Een volgend project is gevonden!
Er volgen wisselende dagen. Of we hebben niets te doen, of in 'no time' zijn er weer enkele
baby’s geboren.
De waskar op maternity heeft ondertussen ook bruikbare wielen.
Op de kinderafdeling zijn ze druk bezig geweest met het plafond. Het begon er al netjes uit
te zien. Het was dan ook bijna af, en toen werd helaas een lek ontdekt. Nu zal er eerst naar
het dak moet worden gekeken en gerepareerd, voordat men weer verder kan met de
verbouwing. Jammer.
Het internetprobleem is helaas niet opgelost. Alleen op de kamer van dr. Kyungu is
momenteel internet. Er wordt een vergadering belegd waarbij ook Josephat aanwezig moet
zijn. Misschien wordt het dan eindelijk duidelijk wanneer de andere PC's worden
aangesloten. Daarbij de vraag of ook de school hiervan zou kunnen profiteren.
Op de male ward is het deze week erg rustig gebleven. Dat gaf Sjef de gelegenheid, om zich
zoveel mogelijk op andere afdelingen te laten zien. Ook nog extra rondgelopen met dr.
Kyungu, die ondertussen ook baalt, dat alles niet volgens planning verloopt.
Op verzoek van Frans moeten er nog een paar onderdelen worden aangeschaft voor
Bwambo. Fabian Bulili gaat voor ons naar MSD, of de gevraagde spullen daar te koop zijn.
Waarschijnlijk zit het er voor ons niet meer in om naar Bwambo te gaan. De korte tijd is een
grote factor, maar ook de tropische regenbuien van sommige dagen, maken de weg naar
Bwambo er niet beter op.

Bijzondere ontmoetingen
We hebben het geluk dat we hier heel veel bijzondere dingen mee kunnen maken. Onze
ontmoeting met de maasai hebben we vorige keer al beschreven. Vanwege het feit dat
Margot een speciale band heeft met de stichting van Godfrey Urassa en daardoor met de
Sabasabaschool, konden
we daar ook naar toe.
Margot ging al eerder weg
uit Same, met als gevolg
dat wij namens haar de
school konden bezoeken.
Om 14.30u, na onze
werkdag, hebben we
afgesproken met Godfrey
Urassa om naar het
schooltje te gaan,
waarvoor Margot nog
extra spullen heeft
meegegeven. We kopen onderweg nog een grote doos krijtjes voor de leraar (hij kan wel een
jaar vooruit), en gaan dan op weg naar de Sabasaba primary school. Uit verschillende klassen
worden de kinderen gehaald, die worden gesponsord door de stichting. Het is duidelijk
merkbaar dat dit kinderen zijn uit een heel arm milieu. Hun schooluniformen zitten vol
gaten, van de truien ontbreken soms mouwen, om over hun schoenen helemaal maar niet te
spreken. Het is erg leuk om schriftjes, pennen, linealen en rugzakjes uit te delen. De kinderen
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zijn enorm dankbaar. Sommigen krijgen nog een nieuw schooluniform, die Margot, Sjef en ik
zondag op de kwasakwasa hebben gekocht. Wat een blije snoetjes. Nadien nog naar buiten
om de leren ballen, vlieger en knikkers 'uit te proberen'. Een onverwachte topmiddag.

De volgende dag, hebben we na onze werkdag op het ziekenhuis weer een andere speciale
afspraak. Om 15.45 uur rijden we richting Mother Kevin Hope Centre. Ook sister Felicia,
collega van Annelies, rijdt mee. Als we aankomen worden we al opgewacht door de zusters
en enkele kinderen. Er zijn een paar nieuwe kinderen bij, maar het merendeel is nog bekend
van de vorige keren dat we hier waren. Allemaal zijn ze dolenthousiast. Na de gebruikelijke
manieren van voorstellen en liedjes zingen is het tijd om de koffer te openen. We hebben
leuke kinderkleding in alle soorten en maten verzameld met behulp van Linda en haar
vrienden van 'het Hoefke'. Veel kleren vinden daarna een nieuw persoon en alle kinderen
zijn dolgeklukkig met hun nieuwe outfit. Er wordt druk geshowd, en ook de jongens zijn
gelukkig met hun sportkleding. Een doos met koekjes en een zak ballonnen, maakt het feest
compleet. Daarna lopen we nog een rondje over het terrein, bekijken de verschillende
ruimtes nog eens. Het ziet er allemaal nog steeds picobello uit. Buiten wordt nog volop
gewerkt: een kleine speeltuin wordt er nog bijgelegd, met een bijbehorende oprit voor de
rolstoelen. Dan wordt het weer tijd om afscheid te nemen. Louis (onze vertrouwde
taxichauffeur) komt ons weer ophalen en zo zijn we weer snel terug op de plaats waar we
vertrokken waren. Tijd voor: 'de beentjes omhoog'. Het zijn lange dagen.

De zondag heeft een andere verrassing in petto. We gaan mee met father Bruno naar
Masandare. We kunnen 'uitslapen' tot 7.00u, want father Bruno wil om 8.00u vertrekken.
Masandare is een klein dorp in de buurt van Same. Het is een kleine gemeente, die graag
een eigen kerk wil bouwen, omdat het voor hen erg ver lopen is om in Same naar de kerk te
gaan. De weg ernaar toe is, zoals vaker hier, spectaculair. Zanderig, rood, vol keien en brede
geulen. Wanneer het veel regent, is de weg dan ook onbegaanbaar. Het is echter alweer een
paar dagen droog, dus kunnen we ernaar toe. De omgeving is weer prachtig, en wanneer we
op de vlakte zijn, zien we in de verte de groep mensen al zitten onder een boom. Met een
zeil en zelfgebouwde bankjes hebben ze een eigen 'kerk'. Ernaast ligt een zelf gegraven
fundering, waar in de toekomst een nieuw kerkgebouw moet komen. Wanneer we net zijn
gearriveerd, rennen alle kinderen naar father Bruno. Vette lach op zijn gezicht. Hij is dol op
de kinderen en zij zijn dol op hem. Dat is wel duidelijk.
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De mis bestaat voor het grootste gedeelte uit zingen. Iedereen, van jong tot oud, zingt uit
volle borst mee. Het is weer een geweldige cadeau om dit mee te mogen maken.
Op de terugweg wordt onze auto volgeladen. En met volladen bedoelen we ook volladen.
Bij ons op de achterbank kan nog net een vrouw bij met een constant luid kakelende kip.
En de laadbak vult zich met zeker 20 personen, die allemaal naar de kwasakwasa gaan.
TIA, alles kan hier. We hobbelen rustig terug naar Same. We zijn voor de lunch weer terug,
en omdat we zo'n vol weekprogramma achter de rug hebben, doen we het 's middags rustig
aan. Pole pole....................zzzzzzzzzzzzzzz
Het plafond van de kinderafdeling is plotseling af. Nu maar hopen dat het lek in het dak,
goed is gerepareerd. Op male ward blijft het rustig. We kunnen af en toe een collega/patiënt
blij maken met een infuuspleister (da's altijd beter dan bruine leukoplast). Dan zijn er ook
nog wat leerlingen en verpleeghulpen, zodat er veel op de bank wordt gezeten. Op
maternity, wisselt het enorm. Rustige uren wisselen steeds af met bevallingen 'aan de
lopende band'. De gekregen pennen van 'de Wever' worden gretig aangenomen. De 4 dozen
zijn bijna op!

Mobile clinic en Moshi
Op donderdag kan Annelies mee met de mobile clinic naar Ruvu Muungano. Omdat de
laborant deze keer niet meegaat, kan Sjef ook mee. Top. Het blijkt een maandelijks ritueel,
deze clinic naar Ruvu Muungano. Het is bijna 9.00u en we vertrekken misschien om 9.00u,
maar het kan ook 10.00u zijn. Nou.......het werd 11.15u. We raken maar niet gewend aan dit
lange wachten. Uiteindelijk vertrekken we. Mama Msoffie, een arts, chauffeur, Sjef en ik.
Het is een erg oude bestelauto, die nog net niet rijp is voor de sloop. Het eerste deel van de
weg, is ons bekend en we verwachten een lange autorit. Maar......deze chauffeur zet er de
vaart in. Af en toe met ons hoofd tegen de bovenkant van de auto, maar........het schiet
lekker op. We genieten echter weer volop van de omgeving. We zijn er binnen het uur, en
we zien een dispensary met wachtende maasai. We worden uitgebreid bekeken, maar ook
zeer vriendelijk begroet. We kijken wat rond, zoeken mappen uit die bij de patiënten horen
en leggen dit bij de arts neer. Sjef gaat met de arts mee naar zijn 'spreekkamer' en ik blijf bij
mama Msoffie. Alles wordt besproken met de deuren open. Privacy...........daar heeft hier
nog niemand van gehoord. Buiten op de gang wordt iedereen gewogen. Een geweldig leuk
gezicht, al die maasaimensen op een rij voor de weegschaal. Nogal wat mensen hebben hier
HIV. TBC of komen voor preventie. Sommigen gaan weg met een volle doos condooms (en
het is geen tienstuksverpakking!). Dat is toch wel een grote vooruitgang.
De meeste mensen die hier nu zijn, zijn erg ziek, dat zie je zo. Iedereen krijgt, nadat deze bij
de arts is geweest, een goede uitleg van mama Msoffie. Uitleg over de voorgeschreven
medicijnen, maar b.v. ook over goede voeding bij een jonge vrouw die een laag Hb heeft.
Ik ben blij dat ik nog wat speelgoed en kleurpotloden in mijn tas heb. Daar maak ik nu
marafiki (vrienden) mee. Een klein meisje van zo'n jaar of 5, dat eerst niet in mijn buurt
durfde te komen, wijkt nu niet meer van mijn zijde. Als we dan ook nog samen selfie's
maken, vindt ze het helemaal prachtig. De rest van de tijd voel ik me apothekersassistente.
Ik tel tabletten, verwerk de recepten, en deel daarna alles uit aan de patiënt. Het is even
zoeken, hoe alles werkt, maar handigheid komt hier snel.
Zo tegen drieën hebben we alle patiënten gezien, en wordt het stil op de eerst zo rumoerige
gang. Na alles te hebben opgeruimd, veel handen te hebben geschud, rijden we weer terug.
Tegen 16.00u zijn we er weer en halen snel wat thee en bananen, want de lunch is er bij
ingeschoten. We hadden dit echter niet willen missen.
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De volgende dag nemen we een vrije dag en gaan naar Moshi. We willen wat inkopen doen,
en in Moshi zijn meer mogelijkheden. Na ons ontbijt, gaan we naar het busstation. Al snel
vinden we een Coaster, die we het liefste hebben. Half 9 zitten we in de bus, en om 9 uur
vertrekken we al. Dat is voor Tanzaniaanse begrippen heel erg snel, maar de bus zit dan ook
overvol. Er worden voor ons 2 plaatsen vrijgemaakt. Daar hebben we altijd moeite mee,
omdat andere mensen dan voor ons moeten opstaan, maar zo gaat dat nu eenmaal hier.
Op de bank voor ons zit een man, met op zijn schoot een kind van een jaar of 9. Ze huilt
verschrikkelijk, ze heeft een heel dik been wat wordt vastgehouden door haar opa. Het
schijnt dat zij in Same naar het ziekenhuis zijn geweest en dat de dokters daar geen
oplossing kunnen vinden. Ze hebben nu een verwijsbrief voor het KCMC in Moshi gekregen.
Onvoorstelbaar dat men dan hier in zo'n overvolle bus moet! Het meisje heeft echt
ontzettend veel pijn. Onze aangeboden paracetamol wordt echter door opa afgeslagen. Een
paar minuten later wringt zich een man naar voren die over ons heen komt hangen om naar
dit meisje te kijken. Hij blijft staan/hangen en op een gegeven moment lijkt hij in trance en
geeft zowaar een soort 'healing'. En dat allemaal vlak voor onze neus. Nu zijn wij ook bijna in
trance, want deze man heeft een ontzettend nare lucht bij zich, en wij zitten bijna met onze
neus in zijn oksel. Je kunt hier verder geen kant op, dus proberen we maar onze neus af te
sluiten.
De reis verloopt verder voorspoedig, en na 2 uur rijden zijn we al Moshi in. Onderweg ook
nog een stukje Kilimanjaro kunnen zien. We besluiten toch maar weer naar het Kindoroko te
gaan, en daar hebben we goed aan gedaan, want we krijgen een prima kamer, schoon,
double bed, en eigen douche en toilet. Na een heerlijke tijd in Moshi is de weg terug wat
minder succesvol. We denken een prettige bus te hebben, maar bij elke hobbel schiet onze
stoel naar voren en achteren. Daarbij stopt de bus, voordat we Moshi helemaal uit zijn, al
drie keer. Steeds verdwijnt een man onder de bus, draait wat bouten vast bij de wielen en
dan rijden we weer verder. Het is een minder prettig gevoel. Dan blijkt de bus ook nog om
de haverklap mensen in en uit te laten stappen (wat eigenlijk bij de daladala hoort). Maar
een paar uur later komen we gelukkig dan toch heelhuids aan in Same.

Afscheid, en nog eens afscheid
Zondag op pad met father Kimbwe. We gaan naar
Mwembe. Het is weer een mooie tocht. Een van de
Little Sisters gaat mee en een chauffeur van de
diocese, die eigenlijk in Mwembe woont. Na een half
uurtje rijden komen we aan in Vudee chini. Een klein
gebouw doet dienst als kerk. Ca. 8 kerkbanken is alles
wat er is, dan is de kerk ook vol. Het schijnt dat in dit
dorp ook andere godsdiensten praktiserend zijn.
Iedereen is erg aardig en er worden veel handen
geschud. Veel gezongen en muziek gemaakt. Zoals
altijd weer indrukwekkend. Na de dienst worden we
uitgenodigd in het huis achter de kerk, waar een chai
asubuhi (ontbijt) klaar staat. Nou, gebraden kip, soep
en sambusa's noem ik geen ontbijt, maar het is wel
lekker. Onze magen zijn snel gevuld (we hadden thuis
ook al uitgebreid ontbeten), en dan staat father
Kimbwe al snel op. Hij wil weg. Wij denken snel naar
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huis, maar nee........we rijden naar een ander dorp Mwembe, waar een grotere kerk staat en
waar heel veel mensen buiten staan te wachten. Gaan we nog een keer naar de mis
vandaag? Tja....hier hadden we niet op gerekend en we vinden dat we de laatste weken wel
erg katholiek bezig zijn geweest. We kunnen er echter niet onderuit, dus maar weer heel
veel handen schudden, breeduit lachen en gaan zitten.
Een duidelijk luxere kerk dan de vorige, en ook de mensen hier, hebben het wat beter dan in
het vorige dorp. Na de dienst is er nog een fundraising voor de kerk. Mensen komen
allemaal zingend de kerk opnieuw binnen, om geld te schenken voor de bouw van de
pastorie en onderhoud van de kerk. Daarbij wordt hardop vermeld, welk bedrag iedereen
schenkt!!!!! Daarna nog openbare verkoop van geschonken eieren en witte kool, om zo veel
mogelijk geld op te halen. We bieden mee, en kopen dus een hele dure witte kool, die we
meteen aan father Kimbwe schenken, want wat moeten wij hier met een witte kool? Hierna
worden wij apart genomen naar een kamer, en wat staat daar klaar? Een volle tafel eten.
Pfffff........we zitten nog vol van anderhalf uur geleden. Maar ja, je kunt dat niet afslaan, dus
dan toch maar weer eten.
Om 13.00u terug, denken we, er stappen regelmatig mensen in en gaan dan nog even langs
een zieke patiënt. De juiste weg moet worden opgezocht, en met de grote 4wheeldrive van
father Kimbwe door de smalle straatjes, vinden we uiteindelijk het huis. Zo zie je maar weer,
wij hoeven ons hier niet te vervelen, maar voorlopig hoeven we van onszelf echt niet meer
naar de kerk. Maar eerlijk is eerlijk, daardoor hebben we wel heel veel kunnen zien en lieve
mensen kunnen ontmoeten.
Er zijn Amerikaanse gasten op de diocese gekomen. Zij willen graag exerceren, dus wandelen
we 's middags wat af, met thee bij 'the Parrot' en bier bij Chikira.

Nog een paar dagen werken in het ziekenhuis. Er
zijn nog wat zaken af te ronden.
Sjef steekt veel tijd in afspraken met dr. Kyungu,
DED, Josephat en father Deo. Het wil maar niet
lukken om iedereen bij elkaar te krijgen. De
afspraken liggen er wel, maar er is altijd wel
iemand die niet komt opdagen. Zelfs de laatste
dag.....................TIA, zullen we maar denken,
maar frustrerend is het wel. Vanmiddag om
17.00u nog een laatste 'meeting' met dr. Mlay
en Bulili. En nu maar hopen dat zij wel aanwezig
zijn.
Ondertussen wordt er veel afscheid genomen,
etentje bij Mbwambo thuis, etentje bij the Little
Sisters en vanavond kondigde de bisschop ons
afscheidsmaal aan, met 'a little after dinner'. We
zullen zien, en we hebben vast een paar flessen
wijn in voorraad.

Zie hier een foto van sister Agnes, die trots haar diploma laat zien. Voor de 'niet ingewijden':
zij heeft mogen studeren met behulp van onze organisatie.
Donderdagmiddag rijden we met Norbert naar Kili airport, en nemen we afscheid van hem
met een etentje in Moshi. Vrijdagmorgen weer terug in ons landje. Ook weer tof.
Sjef en Annelies
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Gesprek met dr. Kyungu
Vandaag heb ik eindelijk de mogelijkheid gehad een gesprek te hebben met Dr. Kyungu. Het heeft
wat voeten in de aarde gehad om hem te kunnen spreken, hij is altijd druk bezig met gesprekken
voeren of hij is onderweg van of naar een vergadering elders in Same of Moshi. Ik was ook nu al drie
keer zijn kamer binnengelopen, maar kwam niet verder dan de drempel vanwege het grote aantal
mensen dat hem ook nodig had.
Uiteindelijk kon ik hem strikken toen hij in de kantine iets wilde drinken en eten. Tijdens deze lunch,
waarbij ook Azania aanwezig was, kwamen de onderwerpen op tafel.

Mijn eerste vraag ging over het openen van de
"nieuwe" afdeling chirurgie. Dit was al meteen raak
want hij wond zich hierbij flink op en gaf de schuld aan
de constructor, die had nagelaten de nodige
aanpassingen te verrichten. Hij verklaarde dat voor de
verdere invulling van deze afdeling, te weten bedden,
benodigde verpleegkundige materialen en personeel,
alles al was geregeld. Wat hem betrof kon de afdeling
zo opgestart worden. Ik sprak met hem de hoop uit dat

dit dan alsnog snel geregeld kon worden.
Als tweede punt vroeg ik hem naar de ontwikkeling
van de nieuw op te zetten afdeling neonatologie. Ook
hierbij gaf hij aan dat de constructor voor de
verbouwing hiervan nog steeds niet was begonnen.
Ook hiervoor was materieel en personeel al
voorhanden, maar vooralsnog kon de opzet hiervan
nog niet vervolgd worden. Ik kan me voorstellen dat
het soms erg teleurstellend kan zijn wanneer je een
aantal afspraken hebt lopen, waarbij de vooruitgang

van het ziekenhuis zeker gestimuleerd wordt, je steeds weer "in de wacht" wordt gezet en je
daardoor de ontwikkeling van het ziekenhuis afremt. Toen ik daarna nog het onderwerp aansneed
met betrekking tot de internetverbinding werd hij helemaal furieus. Zoals ik al verwachtte kreeg ik
hetzelfde verhaal te horen hetgeen ik al eerder vernomen had, maar ik had inmiddels al wel enige
tekenen van beginnen willen waarnemen. Volgens hem was er nog steeds niets gestart en zal het nog
wel even duren vooraleer dit gebeurt. Ook de counsil werd als grote zondebok in dit hele gebeuren
aangewezen en volgens hem zou het ziekenhuis zelfs beter af zijn geweest met een eigen netwerk
van Vodacome of Airtel. Toen ik hem aangaf dat ik eventueel wel op de counsil wil gaan informeren
naar de stand van zaken gaf hij me meteen de naam door van de nieuwe DED, Mw. Monica P.
Kwiluhya. Ik heb hem beloofd om eventueel met haar in contact te treden om wat meer informatie
hieromtrent te vergaren. Hij wenste mij hierbij heel veel geluk en in verband met zijn drukke agenda
nam hij hierna afscheid.
Sjef
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MARJORIE VAN ROOZENDAAL

Functie: verpleegkundige neonatologie
In Tanzania van: januari 2015 tot april 2015
Project: wasmachine voor ziekenhuistextiel

Suriname was geweldig, maar ligt al weer ver achter me. Het opzetten van een
kraamafdeling binnen het zorghotel is gelukt, maar krijgt voorlopig geen vervolg. Ik wacht
rustig af, maar vind het geweldig om in het buitenland te werken. Vandaar dat ik ervoor
gekozen heb om vanuit de werkgroep Tanzania Twee Steden ziekenhuis voor de 2de keer
naar Tanzania te gaan. Door het enthousiasme van deze groep komen er verschillende
projecten op gang in het Same District Hospital en in januari vertrek ik om samen met de
verpleegkundigen daar hier een vervolg aan te geven. Vorig jaar zijn Azania en Mbwambo in
Nederland geweest en zij waren enorm enthousiast om in Same aan de slag te gaan. Dit
geldt ook voor mij en mijn voorbereidingen zijn in volle gang. Meer nieuws volgt vanuit
Afrika.

Eerste week in Same We zitten midden op de tweede dag. Het is weer erg wennen.
Eergisteren arriveerde ik midden in de nacht in Same. Ik ben maar meteen onder (niet de
wol maar) het laken gekropen om de volgende dag, gisteren, weer fris en monter op te staan
voor de kennismaking met de bisschop en de paters. Zij zaten natuurlijk al met z’n allen aan
tafel, de vroege vogels, maar ik werd hartelijk ontvangen. Er werd meteen een bord bijgezet
en ik kreeg, wat ik al enigszins voorzien had een hele droge witte boterham aangeboden
en…. ja hoor pindakaas. En natuurlijk thee of koffie. Geen suiker???? Nee asante sana, sukari
hapana. Na het ontbijt ben ik mijn koffers uit gaan pakken, want deze keer staat er een kast
in de kamer. Hiep hoi, hoef ik niet uit de koffer te leven. Met wat kunst en vliegwerk mijn
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klamboe opgehangen. Ik kan er tegen de komende maanden. Om 10 uur kwam father Deo
om mij te begeleiden naar het ziekenhuis om me voor te stellen aan de DMO, de Medical
District Officer. Nou dat District klopt dus, hij was die dag niet aanwezig, had elders
verplichtingen. Ik kwam in het ziekenhuis al wel een bekende tegen, Anusiata, maar vond

het nog niet gepast om al mee aan de slag
te gaan nu ik nog niet was geïntroduceerd.
Omdat ik mezelf ook beloofd had toch eerst
zeker een dag te acclimatiseren, besloot ik
om de volgende dag terug te komen,
vandaag dus. Maar niet voor niets zit ik hier
nu op de diocese te schrijven. Vandaag
ook… geen DMO. Wel kennis gemaakt met
dr. Mlay, de doctor in charge. Hij moest
echter ook naar een meeting, dus werd ik
overgedragen aan een verpleegkundige die
me naar de patron, Fabian Bulili moest

brengen. Helaas was deze ook niet aanwezig en twee uur later nog niet. Misschien heb ik
vanmiddag meer geluk. Tja, zo gaat dat hier in Tanzania. Ik wist het nog wel hoor, maar
ervaren is toch weer even iets anders.
Zo ook gisteren, toen ik uiteindelijk maar het dorp in gelopen ben om me wat te oriënteren,
want er is best wel het een en ander veranderd. Meer wegen en meer huizen opgetrokken
uit baksteen. Wat me toch wel opnieuw schokte waren de lemen en plaatstalen hutjes, die
nog overal tussen staan en waar ook nog mensen in wonen. En dan de half ingezakte hutjes,
daar waar de vorige keer nog kinderen buiten zaten te spelen. Eerlijk is eerlijk, ik was echt
opnieuw geschokt. Misschien was ik er tijdens mijn verblijf de vorige keer al te veel aan
gewend geraakt? En dan de hitte!!!!! Ik heb, geloof ik, gisteren wel 5 cola’s op en mijn
voeten stuk gelopen. Stom, da’s vandaag op de blaren……lopen.
Inmiddels is het vrijdag en heb mijn eerste werkdag achter de rug. Eigenlijk zou die gisteren
zijn, maar ik was uitgenodigd door de
bisschop voor een, ja heus, 5 uur durende
mis!!!! Het was een bijzondere
gelegenheid, een van de paters werd
beëdigd tot priester, father Peter en hij
gaat werken in Bwambo, waar ik ook nog
een week of zo zal gaan werken. Dus
vandaag pas de eerste dag in het
ziekenhuis. Ik voelde me erg welkom. Ben
gestart op maternity en meteen al 2
sectio’s mee gedaan. Dr. Taganyika en dr.
Mlay voerden de operatie uit, zie foto’s.
Beide moeders en baby’s (2 mvulane=jongens) maken het goed. Ben blij dat ik eindelijk aan
de slag kan. Mag volgende week ook een les over reanimatie van de pasgeborene geven aan
2e-jaars leerlingen. Leuk!
Verder heb ik hier op de diocese al het een en ander meegemaakt wat er zoal gebeurd in
Afrika. Te noemen: geen water (enkele druppels uit de kraan) was gelukkig snel opgelost.
Geen elektriciteit, maar dat kwam door een hevige storm en was ook weer snel verholpen.
Ja het gaat echt goed, beter als wat ik gewend was. Heeeeeevige regenval, echt plenzen
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water, maar voornamelijk toch wel heel veel zon bij een temperatuur van minstens 30 gr. Al
met al een goed begin. Nu eens kijken wat ik na 3 maanden van mijn waslijst heb kunnen
afstrepen. Ik heb er redelijk goede hoop op dat het wel enigszins gaat lukken. Jammer dat
mijn eigen wifi hotspot deze laptop niet ondersteund, misschien zit ik op de verkeerde plek,
want in het “Holland House” is niet zo’n bijzonder goed netwerkbereik. In dit “Holland
House” wonen nu overigens ook 2 meisjes van de diocese. Wel gezellig, moet ik zeggen,
ondanks mijn gebrekkige Swahili kunnen we toch een beetje converseren.
Zo, dit is voor nu een eerste indruk van mijn verblijf in Tanzania. Allemaal de heel veel
leesplezier en liefs van Marjorie. Tutakuandikana???

Al vier weken Same
Hallo allemaal. Hier ben ik weer. Poehpoeh, het valt niet altijd mee om op het internet te
komen. Denk je: “ik ga lekker in de tuin bij het Elephant Hotel
zitten, want daar is wifi ( en je kunt er lekker eten en drinken,

wat overigens niet
wegneemt dat ik op de
diocese heel goed te eten
heb.) en dan is er …..jaja
jammer, geen stroom. Dat
wordt dan dus uitstel. Dus

nu heb ik me voorgenomen om voortaan maar in ‘word’ een verslag te schrijven en het dan
te plaatsen (wat is het toch handig, dat kopiëren en plakken) als alle ingrediënten hiervoor
aanwezig zijn. Zo zie je maar, je komt er wel met een beetje nadenken en improviseren.
Echter helaas, erg genoeg niet altijd, hierover het volgende;
Deze week, voor de tweede week gewerkt op maternity ward, dat blijft toch mijn stekkie.
Ben daar begonnen met de introductie van het controleren van de kraamvrouwen na de
bevalling, in ieder geval gedurende de periode dat ze in het ziekenhuis zijn. Thuis gebeurd
dat sowieso niet meer en eigenlijk in het ziekenhuis ook maar sporadisch. Na een normale
bevalling, nou dan is het gewoon goed…klaar, geen controles. Bij een sectio (voor de leken
onder ons: sectio = keizersnede) wordt een enkele keer bloeddruk gemeten en soms nog wel
de temperatuur gecontroleerd, vaak pas de volgende dag als er “visite” (in SDH ‘round’
genoemd) gelopen wordt. De dames hebben wel allemaal een infuus en moeten 24u plat
blijven liggen i.v.m. de spinaal anesthesie. En ze krijgen allemaal 72 uur antibiotica. Verder
mogen ze ook zeker 12 uur niet eten en/of drinken. Had hier een onderhoud over met een
van de artsen, dr. Temanyika, die erg openstaat voor de nieuwe ontwikkelingen. Hierover
later meer. Nu…..maandag: Ik was net terug op de diocese na het werk, toen een van de
Amerikaanse meiden mij belde i.v.m. een baby die het net na de geboorte niet lekker deed.
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Ze maakte zich ongerust en vroeg of ik wilde komen. Ja, tuurlijk kom je dan. De baby lag in
de verloskamer op een reanimatietafel, ademde snel en had, zoals we dat dan zeggen
intrekkingen. Kortom alle ademhalingsspieren werkten mee. Kleur was wel roze, maar bij de
minste inspanning werd de baby cyanotisch (blauw). Ze hadden ook zuurstof gegeven,
zeiden ze, maar het was echter alleen flow (beetje lucht ingeblazen) wat niet verkeerd was.
En hij, het was een jongetje, lag daar verder maar en er keek niemand naar om, behalve
Sandy, Suban en ik. Ik heb toen een controlelijst (ademhaling, hartactie, kleur en reactie en
temp) aangelegd en de avonddiensten op het hart gedrukt deze ieder half uur te doen.
Eigenlijk wilden we ook het liefst zuurstof geven, maar die was niet aanwezig in de
verloskamer, alleen in de operatiekamer, dus dat kon niet???? ’s Avonds zijn we nog even
terug geweest om te kijken hoe de baby het maakte en de situatie was stabiel. Mijn
telefoonnummer hing in het kantoor, ze mochten me altijd bellen. De volgende ochtend ging
het echter niet beter, de baby werd meer blauw en alles wat je met hem deed was teveel.
Na overleg met dr. Temanyika hebben we de baby toen toch naar de operatiekamer
gebracht en daar zuurstof gegeven met een kapje. Er werd gedacht aan een hartgebrek. Het
zuurstofgehalte in het bloed was toen goed. Ze hadden hier zelfs een meter voor, wat ik niet
wist, maar er dankbaar gebruik van maakte. (toch lastig om in niet medische termen te
schrijven, moet me steeds verbeteren, maar ik heb de indruk dat het toch te snappen is)
Afijn… eigenlijk ging het dus best goed zo. Echter na overleg was besloten dat het baby’tje
naar het KCMC in Moshi zou worden overgeplaatst. Dit is niet zomaar geregeld. Eerst moet
er toestemming gevraagd worden voor vervoer bij het district, de DMO. Deze bepaald dan of
er een ambulance mag rijden, dan moet de brandstof worden geregeld en er wordt gekeken
welke andere patiënten uit het ziekenhuis ook overgeplaatst moeten worden (waaronder de
moeder van de baby). Aan mij werd gevraagd of ik als “deskundige” mee wilde gaan.
Natuurlijk ga ik dan mee. Als de ambulance “gevuld” is kan er gereden worden. Maar helaas,
geen zuurstof in de ambulance. En ik wilde niet zonder zuurstof weg, geen denken aan. En
nu komen we op het onderwerp improviseren, er werd wat geregeld en uiteindelijk hadden
we een zuurstoftank die bijna vol was, een meter en een zuurstofkap om zo nodig mee te
beademen. Goed, we maakten ons klaar voor vertrek, gelukkig kon de meter die de zuurstof
in het bloed meet mee. Ik verzekerde me ervan dat het goed was en we reden weg, een rit
van om en nabij anderhalf uur. Ik had het baby’tje op schoot probeerde zo goed mogelijk om
het hotsen en klotsen op te vangen. Heeeeeel lastig hoor met die Tanzaniaanse wegen. De
moeder lag op een matras op de bodem, samen met een oudere man. Ik heb haar nog de
paracetamol gegeven, die ik altijd bij me heb, uiteindelijk was ze pas de dag ervoor
geopereerd. Om het verhaal niet langer te maken…..halverwege, we hadden nog 40 min. te
gaan werd het baby’tje blauwer en wilde ik meer zuurstof geven. Tot mijn grote schrik
werkte de geïmproviseerde flowmeter niet meer en kreeg de baby geen zuurstof meer. Toen
we in het KCMC aankwamen was het jongetje overleden. AFSCHUWELIJK. De moeder was zo
verdrietig en ik hield het natuurlijk ook niet droog. Er kwam een verpleegkundige naar ons
toe en die zei tegen de moeder dat ze  niet mocht huilen. Ongelooflijk!!! Ik werd met mijn
neus op de Afrikaanse feiten gedrukt. PUNT. Dan ga je heel verslagen terug naar Same.
En de volgende dag gaat het allemaal gewoon door, tuurlijk, dat is bij ons ook zo, maar toch.
De moeder lag weer gewoon op zaal, tussen alle andere moeders met baby. Eén van de
moeders was even naar buiten en de baby van haar huilde…..of ze die maar even wilde
troosten en ze stond ermee in haar armen, alsof het haar eigen baby was. Dit is Afrika, lieve
vrienden. Denk daar maar eens aan als je ergens over zeurt of klaagt.
Gelukkig gaat het ook wel eens goed. Donderdag ben ik opnieuw met een baby, een te vroeg
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geboren baby naar Moshi gegaan en het baby’tje kwam in goede conditie in het KCMC aan,
die gaat het wel redden, denk ik.
In de tussentijd ben ik op woensdag in een middag op en neer geweest naar Bwambo, 40
km. van Same. Nou dan denk je, 40 km, daar zijn we zo, maar niets is minder waar. Bwambo
is een dorp in de bergen en daar heb je geen echte wegen. Meer een soort rivierbedding
waar je overheen hobbelt, bobbelt, hotst, klotst. We gingen (we = Sam, de technicus van het
ziekenhuis en ik) om te kijken of de wasmachine die daar stond ook geschikt was voor het
SDH. Het zou er een zijn van 17 kg., groot was mijn teleurstelling toen ik daar een AEG 5-6 kg
wasmachine zag staan die bovendien niet werkte. Volgens dr. Beda, een erg gedreven
priester, die in Bwambo al een heleboel bereikt en alles goed gestructureerd heeft, draaide
de trommel niet. Ik moest ook uitleggen waar welke knoppen voor dienen, want het was in
het Nederlands, toch lastig voor Kiswahili sprekende Afrikanen. Besloten werd dat de
wasmachine met ons mee terug zou gaan om deze, als we in Moshi of Arusha voor een
andere gaan kijken te laten controleren en zo mogelijk repareren. Eenmaal op de weg terug
had ik al sterk het vermoeden dat er van reparatie niet veel sprake zou zijn. De wasmachine
stond weliswaar vast, maar de trommel klapte letterlijk alle kanten op. Niet gestabiliseerd

tijdens transport. Nou, dat is bij ons al not done, laat staan hier in de bergen. Ik vraag me
werkelijk af of er ooit een wasmachine zonder schade daar boven kan komen. Eenmaal terug
op de diocese was ik behoorlijk wagenziek, ben dus maar meteen mijn bed ingedoken, na
eerst een frisse koude douche te hebben genomen, want ik was nog niet op de hoogte dat er
op de diocese ook warm water is. Dat vertelde mij enige dagen later father David, die mijn

douche, wat niet echt een douche was, alleen een
straal water, gerepareerd heeft. Gewoon een kwestie
van een knop aanzetten en hups er komt warm water
uit de
kraan. Toch wel prettig, want het koelt (gelukkig) op
dit moment ’s nachts aardig af. Zo rond 16u gaat de
natuurlijke ventilator aan ( een heel stevige wind) die
heerlijk door de open ramen naar binnen waait. De
volgende, zeer vroege ochtend, (de hanen kraaien al
om 4u om het hardst kan en wie het ‘t langste
volhoudt) weer helemaal opgeknapt.
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Nu weer aan het werk, na een rustig weekend. Ben zondag naar de wekelijkse markt
geweest en heb daar een schaar gekocht, omdat ik het niet voor elkaar krijg om de pleisters
in het ziekenhuis te scheuren, zoals alle verpleegkundigen het doen. Verder nog wat fruit en
groenten om ’s avonds met de meiden van de diocese te koken. Op de sokoni (markt) kwam
ik Mwambo tegen, een van de verpleegkundigen die vorig jaar bij mij was. Ze had vakantie
gehad en is deze week weer begonnen met werken. Leuk om haar hier in haar eigen
omgeving terug te zien.
Gisteren heb ik met de verpleegkundigen van maternity de verloskamer grondig
schoongemaakt. Alles van de kant en tot mijn grote verbazing kwam er onder een stoffige
groene doek een CTG apparaat (om foetale harttonen te meten en weeën te registreren)
tevoorschijn. Volgens Dorien werkte deze niet. Ik stelde voor om hem dan naar Sam te
brengen om te repareren. Alvorens dat te doen wilde ik de warboel van draden uit elkaar
halen en kwam erachter dat de stroom niet verbonden was met de adapter. Ik bedacht me
om dan alles maar even te controleren en jawel hoor, het werkte. Het apparaat is dus niet
kapot en we hebben het meteen in gebruik genomen. Iedereen was laaiend enthousiast.
Enige uitleg was wel vereist, maar Dorien en Agnes pikten het snel op. Nu nog de
gebruiksaanwijzing zoeken,
zodat we volledig gebruik
kunnen maken van de opties
die erop zitten. Zo komen
we iedere dag een stapje
verder. Dus luitjes, zo zien
jullie dat ik me hier enigszins
nuttig kan maken. Ben
benieuwd of het over een
tijdje nog zichtbaar en in
gebruik in de verloskamer
staat of dat het weer onder
de doeken verdwenen is, we
zullen zien. Je blijft hier
verrast worden.
Ik ben ook weer op bezoek
geweest bij Karani in Ishinde.
Zoals ik hem ken werd ik
weer heel hartelijk
ontvangen door hem en zijn
vrouw Lea. Er werd al weer
ijverig gekookt en in die
tussentijd hebben we met
de kinderen Mens Erger Je Niet gespeeld. Ik had dat meegenomen ze vonden het geweldig.
Zeker als ze mijn pion van het bord af konden slaan of nog leuker die van hun vader. We
hebben veel lol gehad. Ook mijn welkom was voorbereid, zie foto. Leuk hè?
De middag duurde veel te kort, maar om voor het donker thuis te zijn moet je wel weer op
tijd aan de weg gaan staan om de dala-dala te nemen. De grotere bus stopt niet bij Ishinde.
Met de Amerikaanse meiden heb ik een weekend in Moshi vertoefd om een safari te
regelen. Geslapen in het Kindoroko hotel met uitzicht op de kili, alleen was het uitzicht nogal
bewolkt. De kili is vaak alleen 's-ochtends vroeg te zien. Zo zien jullie, ik heb tijd tekort. Want
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er moet ook gewerkt worden. Volgende klus: wasmachine..... dat wil ik echt voor elkaar
krijgen. Hoop dat het gaat lukken. Nou, voor voorlopig hebben jullie weer genoeg te lezen.

Alweer halverwege en nog zoveel te doen
We zijn al bijna aan het eind van februari. Inmiddels heb ik ervaring gekregen in het
overplaatsen van baby’s naar het KCMC. Zo ook vorige week. Een premature baby die niet
wilde drinken. Hij was in een goede conditie en kreeg de dag dat ik werkte sv. Gezien mijn
ervaringen eerder had ik er niet zo’n vertrouwen in dat dit consequent zou worden
gecontinueerd. Na overleg met de arts werd besloten om de baby dan toch maar over te
plaatsen. Na de overdracht geschreven en door een arts ondertekend te laten hebben, ben
ik als enige verantwoordelijk verpleegkundige meegegaan en moest het hele ritueel van
opname aldaar afhandelen. Eerst met de baby en de moeder naar neonatal ward. Deze
werden ontvangen en ik gaf de overdracht aan een van de vele artsen die met z’n allen rond
een tafeltje zaten te ???????? Of ik een patiëntendossier had? Uuuhhhhhh nee, hoezo? Dat
moet door de patiënt, in dit geval de moeder, gekocht worden, dan kan de behandeling pas
starten. Gelukkig was er nog een familielid mee voor de gegevens en we togen op weg naar
de opname. Na verschillende verkeerde gangen uiteindelijk aangekomen bij een ruimte met
de volgende aanduidingen: X-ray kulipa (= betalen) dawa (medicijnen) kulipa, zagen we het
bord: Patiënt file, in het Engels, dus dat was duidelijk. Bij het ene loket gegevens afgegeven
(was ik blij met dat familielid, niet wetende of het een zus, nicht of misschien zelfs de
buurvrouw was), maar in ieder geval konden we na betaling van 15.000 TSH het dossier
meenemen. Nou eigenlijk niet, want het moest door een verpleegkundige in ontvangst
worden genomen. Laat ik dat nou toevallig ook zijn….. Terug op de afdeling was het zo
gepiept. De moeder en de baby mochten blijven en ik kon weer vertrekken. Nee er waren
geen vragen meer, alles was duidelijk. Nadat ik nog een verpakte handendesinfectans mee
had gekregen (om bij het verlaten van de afdeling mijn handen te wassen (????), bij
binnenkomst kreeg ik niets), verliet ik met een voldaan gevoel het KCMC. Taak volbracht! Nu
op weg naar de wasmachinespecialist samen met Sam, de technicus van het SDH. Er was er
een in Moshi en laat die nou net de wasmachine waar wij naar op zoek zijn niet hebben.
Gossie, wat vervelende nou, daar had ik niet op gerekend. Ze hebben altijd alles op
voorraad… , maar niet heus. Net als in restaurants, das jammer, net datgene wat ik bestel is
niet voorradig. Maar ja, TIA (that is Africa, zoals de Amerikanen zeggen). Om onze inmiddels
gekregen honger te stillen, zijn we bij Fresh gaan eten, een echt Afrikaans restaurant, waar
ze wel hadden wat ik bestelde, veilig kip met friet en ook de gerechten van de chauffeur en
Sam (een hele vissenkop gefrituurd, zag er eng uit, maar wel veel vis. Misschien iets voor de



474

volgende keer, maar dan zonder de ogen). Sam en de chauffeur, ben zijn naam kwijt, zoals
zoveel namen (jullie willen niet weten hoe moeilijk het is om van iedereen die vaak
onuitspreekbare namen te onthouden) gingen retour Same. Ik ben die dag in Moshi
gebleven, omdat ik de volgende dag met een Nederlandse dermatoloog, dr. Han Go een dag
mee zou lopen op de polikliniek dermatologie. We besloten om die avond ook samen een
hapje te eten, heel gezellig en lekker, in een Hindoestaans restaurant. De volgende dag was
heel interessant, veel verschillende ziektebeelden en ook het uitvoeren van een biopsie.
Gaat allemaal ook net even iets anders dan bij ons. Op een gegeven moment was de
assisterend verpleegkundige verdwenen en heb ik de honneurs waargenomen. Ook zorgde ik
ervoor dat het juiste biopt in het juiste potje terecht kwam, want ze hadden dit per abuis
verwisseld…..kleine vergissing. Maar er stond wel de juiste naam op het potje. Zo zie je nog
eens wat en maak je nog eens wat mee. Die avond een pizza gegeten in een ander
restaurant, veel te groot voor mij. Maar het restant werd keurig ingepakt in aluminiumfolie
en op weg naar mijn hotel….let wel: mijn; dat is het Kindoroko heb ik deze aan een jochie
van een jaar of 12 gegeven, die in een hoekje op de stoep lag. Een van de wezen die niet
terecht komen in een van de gesponsorde tehuizen.

De volgende dag naar
Arusha, met de bus.
Lekker op elkaar gepropt,
lekker warm, hihi. Ging
Vivienne, een Ierse vouw
die ik 8 jaar geleden in
Same ontmoet heb,
opzoeken. Ze was een
tijdje in Ierland, maar
sinds januari weer terug
in Tanzania. Het was heel
leuk om haar weer te zien
en we hebben onder het
genot van een wijntje
elkaar flink bijgepraat. De
dag erna terug naar Same,
een rit van ruim 4 uur,

dus maar op tijd vertrokken.
De volgende dagen heb ik me weer nuttig gemaakt op maternity. Heb ook een kijkje
genomen in de in aanbouw zijnde neonatal ward. Ik heb begrepen dat het de bedoeling is,
dat ze een afdeling maken waar 3 compartimenten zijn. Eén voor prematuren, één voor
baby’s met een infectie en één voor baby’s met overige (congenitale) afwijkingen. Er is een
ziekenhuis in Mawenzi wat zo ingericht is, ik wil daar nog een keer langs gaan. Wanneer het
klaar is? Tja, dat valt of staat met de benodigde financiën. De ruwbouw is klaar, maar nu nog
de heaters en zuurstof voorzieningen. We zullen zien.
Donderdag ben ik vertrokken naar Zanzibar. Het was heerlijk. Wel luxe hoor zo’n resort. Ik
zat in Chwaka Bay Resort, niet eens het meest luxe, maar ik voelde me echt een toerist.
Zeker toen ik op zaterdag een tocht ging maken om te gaan snorkelen bij het koraalrif van
Mnemba Island. Ik kwam langs zo’n armzalige dorpjes…. En ik zag echt niemand die hele
kleding aan had, de kinderen niet, maar ook de volwassenen niet. Alles met gaten en vuil. De
eigenaar van Chwaka Bay had deze tocht voor me geregeld, gelukkig bij de plaatselijke
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bevolking, zodat zij er ook nog wat aan verdienen. Wel even spannend, want de
taxichauffeur waarvan ik dacht dat hij de gehele trip zou begeleiden, bleek er alleen voor de

taxi. Ik werd aan een andere
man voorgesteld, hij zou de
rest van de trip op zich nemen,
dacht ik. We liepen een stuk
over het strand en ik werd een
bootje gewezen, waar ik in
mocht stappen. De man legde
2 mango’s en een fles water op
het bankje en verdween weer
met een andere man. Na een
half uurtje gedobberd te
hebben (gelukkig lag het bootje
vast) kwam er (weer) een
ander met een kannetje petrol,
tja das ook wel fijn voor
onderweg. Ik dacht, daar gaan

we dan, maar ook deze man verdween en kwam terug met 2 Duitse gasten. Haaa, gezellig
dacht ik nog, gezelschap, maar er was een vergissing: of ik in dat andere bootje wilde
stappen. (Later kwam ik ze bij het rif tegen, misschien niet van boatpoulen gehoord?) Afijn,
uiteindelijk kwam er een jonge gast, zie foto en hij laveerde zijn bootje door het lage water
en door de nauwe doorgang van de baai met erg hoge golven, soms best een beetje eng, en
kwamen uiteindelijk bij het rif aan. Okeeeeejjjjj… flippers aan, snorkel en bril op en plons in
het water. Even oefenen met het ademen en we zwommen weg, hij eerst, ik in het kielzog
om maar in boottermen te blijven. Allemachtig, wat ik toen allemaal zag, echt geweldig.
Degenen onder jullie die al ooit gedoken of gesnorkeld hebben weten wel wat ik bedoel, aan
de overigen kan ik het niet beschrijven hoe het was, maar mooooooooiii, echt prachtig, al
die gekleurde vissen, inktvissen, zeesterren en koraal, echt ongelooflijk. We hebben een heel
eind langs het rif gezwommen. Ik kon niet goed naar beneden duiken (teveel druk) maar het
water was super helder en ik kon de steile wanden tot ver onder me zien. Wat een ervaring.
Om nooit meer te vergeten. Helaas ook de avond die volgde, ik had vergeten mijn
zonnebrand mee te nemen, maar mijn rug werd door een van de meisjes van het resort
zachtjes ingewreven met echte aloë vera, rechtstreeks van de plant. De volgende dag heb ik
Stone Town bezocht. Met een gids, die me in 4 uur tijd alle hoogtepunten heeft laten zien en
me natuurlijk ook bij zijn vrienden de bekende spices ( nee madam echt niet, geen mzungu
prijzen, jaja) heeft laten kopen. De slavenverblijven waren echt indrukwekkend. Ongelooflijk,
wat zich daar moet hebben afgespeeld dat ze daar al die mensen gewoon inpropten en dan
die verkoop. Ze werden geslagen met riemen en stokken. Als ze huilden waren ze te zwak en
niet geschikt voor de verkoop. Afschuwelijk!! ’s Middags teruggevlogen naar Kili en de
daaropvolgende dag weer met de bus naar Same. Al met al, het was een hele beleving,
Zanzibar.
Daarna weer aan de slag in het ziekenhuis. Ik heb inmiddels goede gesprekken gehad met de
directeur, dr. Kyungu over het opzetten van een werkgroep verpleegkundigen en het
organiseren van het onderhoud van de afdelingen en de materialen. Ik heb degenen, die al
in Nederland geweest zijn en degenen die nog willen gaan benaderd om lid te worden van
deze werkgroep. Ook Bulili, de patron, is positief. Met Anusiata heb ik het een en ander



476

doorgesproken om een start te maken. De eerste vergadering zal plaatsvinden in de derde
week van maart. Hierin volgt uitleg over het waarom en hoe het vorm te geven. Ik heb de
agenda al klaar. Ik wil niet te enthousiast overkomen, maar ik heb hoop.
Ga deze week ook aan de slag om van alle afdelingen in kaart te brengen, waar onderhoud
nodig is en welke machines (allerlei: van een soort brommerambulance tot verlosbedden,
couveuses, wasmachines, echo en overige diagnostische apparatuur) nog werken en zo niet
of ze te repareren zijn en dan zo niet; weg ermee. Er is van geen enkel apparaat een
gebruiksaanwijzing (meer). Dat ga ik ook regelen. Tenminste, ik wil van alle nieuw aan te
schaffen of verkregen apparaten een gebruiksaanwijzing en deze verzamelen in een
documentatiemap bij de directeur op het kantoor. En dan de verantwoordelijke aanwijzen
via de werkgroep van verpleegkundigen.
Daarnaast heb ik het ook druk met allerlei
familiebezoeken. Vorige week bij Kitera
ontvangen en deze week naar Mbwambo
en Anusiata. Overal even gastvrij
ontvangen en natuurlijk moet je mee eten.
Ze sloven zich allemaal vreselijk uit en ik
voel me vaak schuldig dat ik het niet
allemaal opeet. Maar jullie willen niet
weten hoeveel er dan klaargemaakt wordt,
wellicht vinden ze me te mager?? Maar
met de beste wil van de wereld zal ik niet
het Afrikaanse mama figuur krijgen. Ik blijf
toch de, op dit moment bijna de enige
mzungu in Same. Maar zondag niet meer,
dan komen Cristel en Nicolette. Leuk, ik kijk
er erg naar uit om hen met de Afrikaanse
cultuur kennis te laten maken. Diverse familiebezoeken zijn al ingepland, daar kom je hier
niet onderuit. Ga nu mijn verslag wegzenden, anders gaat het niet meer lukken met mijn
resterende tijd van mijn laptop. Tot een volgende keer weer allemaal, lieve groet Marjorie

De dagen verstrijken
Hoe snel gaat de tijd….. ongelooflijk. Nog maar twee
weken en ik kom alweer terug. Er gebeurd ook zoveel
en toch ook weer zo weinig, drie maanden vliegen om
en soms ook weer niet. Het zijn vaak de indrukken en
de wachttijden die je enorm opslokken.
Cristel en Nicolette zijn weer vertrokken. We hebben
een fantastische tijd gehad. Op 22 februari kwamen ze
aan op Kilimanjaro airport. Ik was er op tijd, ruim van
tevoren vanaf Moshi, waar ik de dag ervoor al naar toe
was gegaan. Vanaf Same is het nl. niet te doen om
vroeg in de ochtend op Kili airport te zijn. Ik had een
taxi geregeld en die was keurig op tijd, te vroeg zelfs,
waardoor we uiteindelijk ook zeker (want als je in
Tanzania op tijd bent ben je per definitie te vroeg) te
vroeg op het vliegveld aankwamen. Bij ons kun je dan
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rustig ergens gaan zitten, kopje koffie en evt. wat te eten, maar dat is hier, hoe kan het ook
anders, anders. We stonden buiten, gelukkig wel schaduw, geen bankje of stoeltjes en zeker
geen koffieshopje of winkeltjes. Dus maar gewoon wachten. Gelukkig hadden ze een digitaal
vertrek en aankomstbord, zo had ik nog wat te lezen. Ik weet precies hoe het bord werkt.
Eerst alle aankomsttijden en bestemmingen in Engels, dan in Swahili (fijn om te oefenen)
Daarna alle vertrektijden inclusief bestemming op dezelfde manier. Ik heb het bord zeker 20
keer gelezen en de vlucht van 9:30 uit Nairobi werd op tijd verwacht. De minuten
verstreken; 9:25u hè hè, bijna. 9:30u, nog niet geland, 9:40u, nog niet???? Toch nog maar
eens naar de aankomsttijd kijken, misschien heb ik het na 20 keer toch verkeerd gelezen.
Maar nee hoor, er stond nu zelfs op het bord: IN TIME. Okee, in time in Tanzania. We togen
naar Moshi voor verblijf van een nacht met uitzicht op de kili. Volgende dag naar Same, met
de bus. Hier Cristel en Nicolette het echte Afrika laten ervaren. Ik vond het heel leuk om hen
te laten zien, wat ik hier zoal doe en waar ik werk. Na een weekend op de Masai Steppe in
Ruvu zijn we op safari gegaan. Echt geweldig, verschillende van jullie zullen de verhalen van
C en N vast al wel gehoord hebben. Daarna weer het Afrika ritme opgepakt. Ik voelde me
toch echt wel een toerist, die laatste week.
Het wasmachine project is bijna afgerond. De dag na mijn safari kwam ik in het ziekenhuis en
wat bleek, het transport was geregeld, we konden meteen vertrekken. Tja, klein
probleempje, ik had het geld nog niet. Ben meteen naar father Deo gegaan. Alles bleek
echter niet zo gemakkelijk als men mij had verteld (any day, any time) want daarvoor
moesten we naar Moshi. Father Deo had een meeting, dus dat kon niet, misschien in de
middag. Maar het vervoer was al geregeld dus heeft hij zijn uiterste best gedaan en om
9:30u vertrok ik met een hele zak vol met geld richting Arusha. Daar de machines gekocht en
een withebord en weer terug naar Same. Dr. Kyungu stond bij het ziekenhuis te wachten en
was als een kind zo blij. Hij hielp zelf de wasmachines mee uitladen. De week daarna heb ik

besteed aan de gebruiksaanwijzing, toch
wel een beetje lastig al die techniek in
het Engels. Sam heeft de kranen en de
stopcontacten aangelegd en na enkele
dagen stonden de wasmachines alleen
maar te pronken in de laundry. Ja, jullie
lezen het goed maar te pronken, want
toen we ze uit wilden proberen bleek er
toch geen water te zijn. Huhhhhhh???

En die pomp dan? Die was er wel maar moest nog aangelegd worden en ook daarvoor waren
de leidingen al aanwezig. Ze hadden het alleen nog niet gedaan, omdat ze dachten dat er
wel voldoende water zou zijn…..?? Sam is echter druk doende om de pomp te verbinden met
de wateropslag van de wasserij. Hij werkt echt keihard en hij is ook heel enthousiast.
Hiephiephoera Sam!!!!! Ik ben nu bezig met de tekst voor de gebruiksaanwijzing voor de
wasmachine, in het Engels en Kiswahili, vergezeld van tekens en tekeningen voor de niet
lezers onder hen. Nu maar hopen dat ze de machine op de juiste manier gaan gebruiken en
onderhouden. Daarvoor heb ik een checklijst gemaakt en deze aan Sam overhandigd. Ook
dr. Mlay is op de hoogte en is zich bewust van de noodzaak van onderhoud. We hebben het
hier uitgebreid over gehad en ze (ze= dr. Kyungu, dr. Mlay en Sam) dat ze er zorg voor zullen
dragen. Ik merk wel dat ik het ondanks hun allerbeste bedoelingen toch een beetje moeite
mee heb om hen dat vertrouwen te geven. Dit voelt niet fijn, maar ze zullen zich toch echt
eerst moeten bewijzen.
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Nu nog even over het Mama Kevina Hope Center. Ik had al een klein stukje op facebook
geplaatst om te “schooien” voor een bijdrage. Ik was bang dat ik anders geen tijd meer zou
hebben om het geld van de bank te halen. Het is werkelijk een topproject. Een van de Little
sisters, Feliciana, heeft dit tehuis voor gehandicapte kinderen opgezet, samen met nog 5
andere nonnen. Het is een plek waar 20 kinderen fysio- en ergotherpie krijgen en hen
geleerd wordt om zelfstandig te kunnen leven. Te denken aan koken, huishouden, tuinieren.

Daarnaast is er ook tijd voor muziek en dans.
Ze komen uit het district, verblijven intern
gedurende 2 weken. Het hele project omvat
echter nog meer. Totaal ongeveer 500
kinderen worden in hun eigen omgeving
geobserveerd en aan ouders wordt uitleg
gegeven hoe deze kinderen te begeleiden.
Drie van de zes nonnen zijn hiervoor
dagelijks op pad. En hier op pad zijn valt niet
mee. De afstanden zijn weliswaar niet zo
groot, maar de wegen zijn vaak
onbegaanbaar, het district strekt zich uit van
tot ver in de bergen tot de Ruvu River op de
Masai steppe. Vaak zijn de nonnen weken
onderweg om de verschillende dorpen aan
te doen. Een bijdrage storten kan nog tot 21

maart. Alvast bedankt degenen, die hun bijdrage al geleverd hebben. Ik ben er echt heel blij
mee en sister Feliciana zal enorm verrast zijn.
Volgende week hoop ik de start te kunnen maken met de werkgroep van verpleegkundigen.
Ik heb de agenda al klaar en datum is geprikt. Nu nog iedereen uitnodigen en hopen dat ze
komen. Anusiata Mgimba is erg enthousiast, dus misschien?????? In mijn kamer op de
diocese staat nu een whitebord, wat ik heb geregeld om de verantwoordelijkheden van de
verpleegkundigen op de afdeling duidelijk te krijgen. Ik ga dit samen met Anusiata in orde
maken. Ondertussen heb ik een redelijk duidelijk beeld van wat er voor de werkgroep
Tanzania Twee Steden nog aan projecten ligt. En dat is nog een héééééééééleboel, voorlopig
kunnen we nog wel vooruit.
Ben inmiddels ook terug van een paar dagen Bwambo, een dorp heel hoog midden in de
bergen, maar hierover meer een mijn volgende (wellicht laatste) verslag.

Nog een laatste week
Alweer het laatste verslag uit een nog steeds erg warm en maar niet meer helemaal droog
Same. Het regenseizoen is begonnen. Op zaterdag 14 maart ben ik halsoverkop toch nog
vertrokken naar Bwambo. Een dorp, héél hoog midden in de bergen. De vrijdag ervoor
vertelde father Deo dat ik de volgende dag opgehaald zou worden om bij
father/docter/automonteur/metselaar/tuinier en noem maar op, Beda in het Bwambo
Health Centre te gaan werken. De planning was eigenlijk één week, maar omdat ik de 19de
de eerste meeting had gepland voor de workgroup off nurses (let wel…… had, hierover later
meer) werd het maar vier dagen. De chauffeur zou rond het middaguur op de diocese zijn.
Nou, dat betekende dus dat ik niet idioot vroeg op hoefde en alle tijd had om mijn rugzak in
te pakken. Ik vond het prima, vooral ook omdat we dan voor het donker in Bwambo zouden
zijn. Dit is gezien de wegen in de bergen erg wenselijk. Het zijn nl. meer droge
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rivierbeddingen, die weliswaar uitgehakt zijn in de bergen, met grote keien verstevigd, maar
vervolgens niet meer echt onderhouden. Tja, als het dan gaat regenen verschuift de boel
nogal, waardoor het een groot gehobbeldebobbel is en dat dan af en toe langs behoorlijk
diepe afgronden. Je snapt dus waarom niet in het donker….. Afijn, dat is uiteindelijk niet
gelukt, want de chauffeur kwam pas om 17:00u en het is, ondanks dat het maar 70 km. is,

twee uur rijden. Je zou denken, dat is net
genoeg, maar ware het niet dat we ook nog
iemand op moesten halen en die was
volgens Tanzaniaanse begrippen keurig niet
op tijd op de plek van bestemming.
Ondertussen maar even water gehaald,
want nu zijn we toch al laat. Om 18:00u
reden we uit Same weg en op het moment
dat we goed en wel de bergen in reden
werd het snel donker. Zo’n beetje het enige
wat hier snel gaat, hihi. Gelukkig was het
een goede chauffeur en kwamen we veilig
in Bwambo aan. Onderweg zag ik dat er
boven op de berg brand was en dat
verontrustte me behoorlijk. Toen ik ernaar
vroeg waren ze nogal laconiek, ooh, dat
geeft niet het is boven op de berg in de
jungle, gaat vanzelf uit. Jaja… ik had het er
niet zo op. Maar de volgende dag zag ik dat
het vuur zich niet uitbreidde en na ’n halve

dag had ik het zelf ook niet meer in de gaten. Die dag was dus zondag en ik ben netjes naar
de kerk geweest. Sorry dat ik het zeg, maar het is toch echt niets voor mij. Dat knielen enzo,
jeetje doet hartstikke zeer aan je knieën, zo lang als dat moet. En iedereen doet het, maar
wel veel met hun Afrikaanse billen op het bankje achter ze. Groot gelijk! Die middag was dr.
Beda weg en heb ik een beetje gewandeld. Durfde niet erg ver te gaan in deze onbekende
omgeving, dus stortte ik me op mijn enig meegenomen boek. E-reader “thuis” gelaten, want
ik zou wel tijd tekort komen, niet dus. ’s Avonds op tijd naar bed, na eerst een koude
douche. Redelijk geslapen, op een matras met een héle diepe kuil, ik lag als een hamburger
tussen een broodje. Maandag en dinsdag heb ik met veel respect en plezier met dr. Beda
gewerkt. Heel anders dan Same, wel veel rustiger. Maar de manier van werken is ook hier in
mijn beleving erg chaotisch en ad hoc, blijft wennen, denk niet dat dat mij gaat lukken. Nog
even gauw een formulier gemaakt op de computer, zodat ze in het vervolg ook de hartactie
kunnen noteren en een voor input en output en een lesje gegeven over prematurenkuren.,
n.a.v. een prematuur die geboren was bij een
zwangerschapstermijn van 35 weken, maar wel
met een gewicht van 2500gr. Ze zouden de
volgende dag naar huis mogen. Ik vroeg aan dr.
Beda hoe het dan met de voeding gaat, mijn
collega’s weten wel waar ik het over heb. De
baby dronk (nog) goed, maar sliep ook veel. Ik
heb aan dr. Beda uitgelegd dat deze baby’s vaak
de eerste dagen wel drinken, maar dat dan hun



480

energie op is en ze het af laten weten. Nou dat verklaarde veel: nu begreep hij waarom deze
baby’s vaak na een of twee maanden thuis toch nog dood gingen. Ondervoeding dus. Hij
heeft het meteen ook uitgelegd aan de verpleegkundigen daar en de moeder mocht wel na
een paar dagen naar huis met de instructie dat als deze niet meer aan de borst wilde of heel
veel sliep ze terug moest komen voor sondevoeding. Nu maar hopen dat het goed gaat. In
de middag ben ik weer een stukje gaan lopen, de andere kant op. Prachtige uitzichten.
Momenten om stil te staan en enorm te genieten. Zo stil en zo weids, echt prachtig!! Je
wordt overigens wel raar aangekeken als je gewoon maar loopt om te lopen. De bevolking
hier loopt altijd met een doel, niet om gewoon te wandelen. Van het ene dorp naar het
andere om water of brandhout te halen. En steeds groeten natuurlijk. Er wordt daar wat
afgegroet. En dat niet alleen, er was een vrouw die me bij de hand nam en ze had het over
rafiki en hospitali en rudi. Ik begreep er niets van, maar ze nam me mee en ik dacht, naar

haar huis. Wij de berg af, allemaal kleine “paadjes”, een beetje zoals wij bergwandelen, maar
dan het klautergedeelte. Uiteindelijk arriveerden we bij rafiki (vrienden) en wat bleek…..ze
ging op visite bij iemand die 2 weken daarvoor bevallen was. Ik werd vol enthousiasme
ontvangen en moest beloven om als ik weer een keer naar Bwambo kwam hen zeker te
bezoeken. Met handen en voeten en enkele woorden Kiswahili enige conversatie gehad. Na
15 min. klauterden we weer naar boven. De dame ging terug naar het ziekenhuis om te
koken voor familie die opgenomen ligt. Daar is een speciale keuken voor gebouwd vlak bij
het ziekenhuis. We namen afscheid en ik bleef een beetje beduusd achter. Wat een ervaring
weer. Woensdagochtend om 6u weer vertrokken richting Same, waar we om 8u arriveerden.
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Na het ontbijt op de diocese zijn we naar het SDH gegaan om dr. Kyungu te treffen. Dat is
gelukt en we (=dr. Beda en ik) hebben hem kunnen overhalen om voor de wasmachines ook
een elektriciteit stabilisator aan te schaffen. Ook zijn we bij de DAD geweest. Dit is degenen
die aan het hoofd staat van het hele district. Je zou denken, die heeft het retedruk, maar ze
zat aan een leeg???? bureau de krant te lezen, hand onder haar kin Nou ja en ik maar
denken al die tijd dat ze geen tijd had. In eerste instantie keek ze tamelijk verveeld op, maar
ik kan me vergist hebben. Ze verwelkomde mij officieel, maar vriendelijk. Maar het maakt
niet uit, ik heb haar gezien, mezelf voorgesteld en wat vragen kunnen stellen, o.a. over de
internetverbinding in het ziekenhuis, die nog steeds niet werkt. Hierover was ze zeer
verbaasd en zei dat ze er achter aan zou gaan bij de council.
Daarna ben ik enkele dagen bezig geweest om een simpel documentje (de instructie voor de
wasmachine) uit te laten printen en lamineren. Je denkt dan in een ochtendje klaar te zijn,
maar ik had het kunnen weten. Na alles keurig te hebben opgeslagen op mijn USB-stick liep
ik naar het dorp. De dame die normaal de prints uitdraait was jammer genoeg niet aanwezig,
pas om 14u., dan maar even iets anders regelen. Een cover voor de wasmachines, om ze een
beetje uit het stof te houden. Eerst stof gekocht, niet van de rol, maar een heel groot
gordijn, waarvan ik dacht dat het wel genoeg stof zou zijn. Een naaister gevonden en haar
met veel handen en voeten, zelf mee op de grond knippen, uitgelegd wat de bedoeling was.
Ze had het begrepen en ik beloofde om die middag terug te komen. En warempel:; het was
gelukt, ik heb 2 covers voor de wasmachines. Fijn, nu de prints. Het was druk bij de
stationairy en de printer werkte niet optimaal (hoe kan het ook). Eindelijk was ik na een
uurtje wachten aan de beurt. USB in de computer, scannen (dat dan wel) en openen wat ik
nodig had. En ja hoor; druk op de knop…….. neeeee hè….…stroom valt uit. Op Tanesco kun je
niet vertrouwen. Dan maar de generator, maar daar moest eerst petrol voor gehaald
worden. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk ben ik na 2 uur zonder prints
vertrokken, de generator kregen ze niet aan de praat. Dan de volgende dag maar terug. En

jaaaaaa, het is gelukt;
In de laatste week, op
het nippertje: Ik heb 8
prachtig gelamineerde
vellen met de
gebruiksaanwijzing
voor de wasmachine.
Nog laten vertalen in
Kisahili en het netjes
op de muur boven de
machines geplakt en
een ochtend besteedt
aan het instrueren.
PROJECT
WASMACHINE
GESLAAGD!!!!! Tot nu
toe, ik ben in de buurt

gebleven. Sam heeft het schema voor onderhoud. Iedereen is laaiend enthousiast, heel leuk,
maar het blijft spannend. Ik ben héél benieuwd.
Nu nog even over de werkgroep verpleegkundigen, Zoals ik al eerder schreef, we zouden de
19e bij elkaar komen, zij het niet dat Anusiata door de DAD weggeroepen werd. Dit ging dus
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niet door, maar de week erna zouden we op woensdag bij elkaar komen. Ik was in het
ziekenhuis en verwittigde me ervan dat iedereen er om 13u zou zijn. Echter……… het laat
zich raden; Anusiata moest naar Moshi voor een of andere bespreking. Ik baalde als een
stekker. Blijkbaar is het toch niet belangrijk genoeg voor hen, dacht ik. Ze vond het echter
heel erg me zo teleur te stellen en wilde het zonder haar door laten gaan. Maar dat wilde ik
niet, zei was mijn steunpilaar en ik wilde haar er zeker de eerste keer bij hebben of
misschien wilde ik het al helemaal niet meer. Ik opperde dan ook om het maar te laten
zitten, maar daar wilde ze niets van weten. Uiteindelijk hebben we gisteren de eerste
meeting gehad en deze is goed verlopen. We hebben het over verschillende doelen gehad
en ik voelde enthousiasme, ze gaven me de indruk er aan te willen gaan werken. Er kwamen
ook suggesties hoe het aan te gaan pakken en ze waren duidelijk betrokken. Ik heb ze
aangesproken op hun verantwoordelijkheid om het te laten slagen en dat ze het niet af
kunnen doen met: maar we hebben de middelen niet. Dit is nl. niet altijd het geval en ik heb
dat ook gezegd. Aan het einde van de vergadering werd er een nieuwe datum geprikt, ze
willen het in deze beginfase iedere maand. Mij best, ik ben heel nieuwsgierig naar wat er

gaat gebeuren.
Verder ga ik deze laatste week
besteden aan het organiseren van
het whitebord, met daarop de
dagelijkse verantwoordelijkheden
en de namen van de
verpleegkundigen, die hier zorg
voor moeten dragen. Het is de
bedoeling dat dit nog voor mijn
vertrek in Maternity Ward duidelijk
zichtbaar aan de muur hangt.
Mijn laatste familiebezoekjes bij
Karani en Perpetua heb ik vorig
weekend afgelegd. Heel leuk om

ook Perpetua weer te ontmoeten. Ze is nog steeds actief met de Wachome Group. Het
hostel, waar ik de vorige keer aan gesponsord heb staat er en is prachtig. Er wonen door de
week zo’n 10 leerlingen van de secundairy school. Als dit hostel er niet stond zouden ze niet
naar school kunnen, omdat dat te ver weg is. Niet ieder dorpje heeft een secondairy school,
vandaar.
Als laatste van dit verslag wil ik iedereen bedanken die een storting op mijn rekening heeft
gedaan voor het Mama Kevina Hope Centre. Het is een bedrag geworden van 850.000 TSH (€
450). Ik ga het volgende week dinsdagavond (dan organiseren ze een afscheidsetentje) aan
sister Feliciana geven.
Nog een laatste weekje hier en dan ben ik weer terug. Hoop met Sam (techneut van het
ziekenhuis) het programma voor maintenance nog door te nemen.
Ondanks dat ik het hier weer heel goed heb gehad kijk ik er erg naar uit om weer terug te
komen. Zal blij zijn om iedereen weer te zien, vooral mijn kleine hummeltjes, die nu toch
weer drie maanden “groter” zijn.
Dag lieve allemaal, ik schrijf als ik thuis ben nog een afsluitend berichtje.
Marjorie
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Werkbezoek aan het SDH (Anton Breeuwsma, Jan Molkenboer e.a.)

In september 2015 heeft een delegatie van de stichting TweeSteden over de Grenzen een
werkbezoek gebracht aan Same, Tanzania. Dit bezoek had  een tweeledig doel. Enerzijds
wilde de stichting zich nader laten informeren omtrent de huidige  en toekomstige
activiteiten  waarmee een link naar de stichting wordt gelegd.
Anderzijds gaf het bezoek ook gelegenheid  om aldaar bij de verscheidene organisaties de
nieuwe voorzitter van de werkgroep Tanzania voor te stellen.  Aangezien de huidige
voorzitter van de werkgroep, Dhr. Molkenboer, te kennen had gegeven zijn activiteiten op
dit gebied af te willen sluiten, hebben we in de persoon van Dhr. Breeuwsma, uroloog in het
TweeStedenziekenhuis, een waardige vervanger met een link naar Tanzania gevonden.
Zo werd er een uitgebreid bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Same, alwaar we werden
ontvangen door de huidige directeur. Een rondgang door het ziekenhuis met bezoeken aan
verschillende afdelingen en kennismaking met de artsen en verpleegkundigen gaf ons zeker
de nodige informatie.
Tevens heeft Sjef de nodige uitleg gegeven omtrent de uitwisseling van verpleegkundigen
tussen Same district hospital en het TweeSteden ziekenhuis. Deze uitwisseling zorgt voor
kennisoverdracht en geeft hierdoor het ziekenhuis en het verpleegkundig personeel een
grote input aan kennis.
Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de overige ondersteuning van het ziekenhuis, o.a. door
middel van materiaaloverdracht.
Naast het bezoek in Same werd tevens het ziekenhuis in Bwambo bezocht. Helaas was er op
dit moment geen arts aanwezig, maar werden we ontvangen en rondgeleid door de
aanwezige verpleegkundigen.  Het gaf ons voldoende informatie om ook dit ziekenhuis in de
toekomst verder te ondersteunen.
Behalve het bezoeken van deze twee ziekenhuizen werden er ook nog verschillende
beleefdheidsbezoeken afgelegd, o.a. bij het bestuurlijk apparaat van de gemeente Same en
de bisschop van Same.
We kunnen met een voldaan gevoel terugblikken op een  zeer volle en intensieve week in
Tanzania en kunnen met goede moed en veel informatie weer verder.
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MARGOT KUIJSTERS

Functie: verpleegkundige CCU
In Tanzania van: januari 2016 tot februari 2016 (2 maanden)
Project:

Back to Africa
Bevoorrecht voel ik me dat ik voor de tweede keer wordt uitgezonden door Stichting
TweeSteden over de Grenzen naar het Same District Hospital in Tanzania. Al 25 jaar hebben
we vriendschapsbanden met dit ziekenhuisje. Eén onzer verpleegkundigen ontdekte 25 jaar
geleden op doorreis aldaar de erbarmelijke omstandigheden
waarin patiënten werden verpleegd. Terug in NL werd er een
stichting opgericht en met ingezameld geld en inspanningen is er
al veel bereikt. Het ziekenhuis bestaat nu uit 100 bedden,
verdeeld over 5 afdelingen en voorziet een regio van 150 km.
Stenen gebouwtjes met ziekenhuisbedden uit Tilburg. Echter,
jullie begrijpen er is nog veel werk te gaan en ik ga proberen als
verpleegkundige mijn steentje daar aan bij te dragen.
Verschillende projectjes heb ik voorbereid, daarover later meer. 70 kg bagage neem ik mee,
uniformen, medische apparaatjes, veel voor de kinderen enz.
Ik ga logeren in het "Holland House" gelegen op de compound van de fathers of the Catholic
Diocese, gelegen naast het ziekenhuis. Uit ervaring weet ik dat zij voortreffelijke gastheren
zijn. Tien weken lang gaan we avonturen beleven, vrolijke en verdrietige, ik heb er Karibu
Tanzania héél véél zin in! Reizen jullie in gedachten met me mee?
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Karibu Tanzania
Bergbeklimmers uit de hele wereld van Canada tot Australië schuifelen in lange rijen, voetje
voor voetje, bepakt en bezakt, aan bij de visum-controle op Kilimanjaro Airport. In zes of
zeven dagen zullen ze deze 5900 m hoge berg beklimmen. Ook voor safari-gangers van de
Ngorogoro, Serengetie en andere wildparken is dit de porte d'entrée. Hun landrovers staan
buiten al te ronken om meteen door te gaan naar Arusha.
Het is al donker, heet, winderig en het ruikt naar Afrika. Een mooie sterrenhemel en een
"liggend" maantje. We wensen elkaar allemaal veel sterkte, zo ook aan mijn Ierse buurvrouw
uit het vliegtuig. Op 65-jarige leeftijd, gepensioneerd fysiotherapeute, is ze hier een tehuis
voor gehandicapten begonnen. Deze kinderen worden hier uit de maatschappij verbannen,
vertelde ze en nogal eens bij de geboorte letterlijk "voor de leeuwen geworpen"! Al hebben
ze alleen maar een klompvoetje.. Ja, this is Africa! Karibu!
De bekertjes en bestekjes, suikertjes en flesjes van de KLM-vlucht hebben we gespaard voor
"haar kinderen", ze zijn er erg blij mee.
Ik buig af naar het zuiden, met een tussenstop in Moshi. Té ver en té gevaarlijk om in het
donker helemaal naar Same te rijden.
Als ik de krant open sla en bespeur ik toch wel enige vooruitgang! In oktober jl. is er een
nieuwe president gekozen: John Magufuli, bijgenaamd "de Bulldozer". Dit vanwege zijn no-
nonsens aanpak. Hij schrapte de festiviteiten op Onafhankelijkheidsdag en in plaats van een
militaire parade en concert te organiseren ging hij straatvuil opruimen. Duizenden inwoners
hielpen mee. Ook ontsloeg hij corrupte overheidsfunktionarissen en verbood onnodige
reizen van regeringsleden.
Deze week op 11 januari is er een nieuw schooljaar begonnen en de klassen worden
overspoeld met nieuwe leerlingen. Wat blijkt: het onderwijs zou nu echt gratis zijn voor
lagere en middelbare school, inclusief schooluniformen en eten voor de armen! Bij navraag

is dat inderdaad zo, echter voor gebruik van tafeltje
en stoeltje moet wél betaald worden! Hoe verzin je
dit?! En ook voor schriften en beveiliging. Nu is het
acute probleem ontstaan dat alle ouders hun
kinderen naar school sturen (ze moeten wel een
geboortecertificaat halen, ook een probleem) en er
veel te weinig klaslokalen, tafeltjes, stoeltjes en
leerkrachten zijn. Volgens de krant zitten ze nu met
130 leerlingen in een klas en krijgen ze dan maar
"buiten" les, zittend op de grond! Gelukkig is het niet

zo koud als in NL.. KARIBU, Tanzania.
Tsja, vooruitdenken heeft ook deze regeringsleider niet geleerd op de basisschool..
Ook de Healthcare wil "de Bulldozer" verbeteren. Welnu, ik ben benieuwd. Komt ie nu zelf
de schone lakens uitdelen in het ziekenhuis? We gaan het zien, ik laat me verrassen!
Een minister was op werkbezoek deze week in een District Hospital. Hij schrok zo van de
"challenges to be solved" dat hij spontaan zijn reiskosten schonk aan het ziekenhuis! KARIBU
Tanzania.
Warme groeten uit Tanzania, Margot. (het is 30 gr warmer dan in NL)

Hospitali
Boven verwachting was het overvol in het fysiotherapiezaaltje waar het "morning-report"
dagelijks plaatsvindt. Daktari Mlay en patron Bulili zitten voor en iedereen luistert
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aandachtig, want er kan je zo maar een vraag gesteld worden.
De mobieltjes moeten uit. In keurig gestreken uniformen en
gepoetste schoenen zit men op houten banken. Eerst de
overdracht van de nacht- aan de dagdienst. Daarna worden
moeilijke casussen bediscussieerd en ziekenhuisperikelen
besproken. Vandaag is het probleem dat er geen paracetamol
en antibiotica voorradig is. De groothandel heeft niets meer op
voorraad. Die moet nu een papieren bewijs leveren en dan kan
er bij de apotheek in het dorp ingekocht worden, daar is wel
budget voor. Ik introduceer mezelf, hoewel ik nog een aantal
mensen ken en kan melden dat ik twee doosjes pcm bij me
heb. Dus al wat patiënten blij kunnen maken.
Daarna: noem het maar introductiedag. Alle afdelingen langs
geweest en tientallen handen geschud. De etiquette is dat je
met iedereen een praatje maakt. Wederzijdse belangstelling

en respect wordt getoond en ondertussen blijf je de hand vasthouden. Je staat nooit alleen,
altijd in een groepje. Gelukkig zijn er toch nog wel wat woorden Swahili blijven hangen.
Ik zie nog een punt van vooruitgang en dat is dat iedereen een badge draagt met naam,
functie en een pasfoto! Een groot punt van aandacht is de dossiervorming. Niets digitaal
natuurlijk, maar één grote chaos van dossiers! Uren en uren proberen ze een dossier te
vinden als iemand op de poli komt of opgenomen moet worden.
Het röntgenapparaat is lange tijd kapot geweest, maar functioneert weer. Voor het echo-
apparaat staat een lange rij, kan van ma-vr, alleen van de buik.
De vrouwenafdeling, mannenzaal, kinderafdeling, operatiekamer, daarover later meer.
In de voorraadkamer liggen alleen wat schriftjes en er zit 10 man personeel.
De wasmachines zijn een geweldige aanwinst, Marjorie! Er zitten inmiddels filters tussen en
de lakens zijn hagelwit! Grote dank namens iedereen hier!
Dan is er nog een aids department + TBC, een tandarts en de polikliniek, waar veel mensen
dus uren wachten op hun dossier. De kosten voor gezondheidszorg zijn E5,- voor een heel
jaar per gezin van 6 personen.
De eerste dagen werk ik op de verloskunde-afdeling. Boven verwachting ziet alles er keurig
gepoetst uit en het ruikt schoon! Een moeder per bed! Zo, hier worden we blij van! De
relatives mogen niet meer binnenkomen vanwege infectiegevaar. Erg veel infecties na

keizersnedes en door resistentie van
antibiotica moeilijk te bestrijden. Een
groot whiteboard als blikvanger en
inzichtelijk wie waarvoor
verantwoordelijk is! Marjorie, het
werkt perfect!
Er zijn RN (Registered Nurses), zij zijn
tevens verloskundigen, witte
uniformen dragen zij. Dan
hulpverpleegsters in groene jurken en
veel schoolnurses in prachtige roze
jurken. Jong en leergierig zijn ze en
vragen me het hemd van het lijf.  Ik kan
zeggen dat de attitude t.o.v. patiënten
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met sprongen vooruit is gegaan! Zowel bij de vpk als bij de artsen veel compassie, er wordt
uitgebreid met de pat. gesproken, discreet met de visite achter een gordijn.
Moeilijke casussen worden in een
artsenteam besproken en ook wij als
vpk worden daarin betrokken. Iedere
mening telt. Vandaag hadden we o.a.
een moeder a terme, gaat bevallen van
een kindje met waterhoofd. Wat te
doen? Naar het universiteitsziekenhuis
150 km verderop om complicaties op te
vangen of niet?
En een Massai meisje van 17 jr was
gisteren veel te laat naar het zh
gekomen voor bevalling. Ze woont 40
km ver. De baby was er al half uit en zat
vast in het geboortekanaal. Een
traumatische bevalling volgde en de baby werd gereanimeerd. Wat nu? Ze ligt inmiddels al
24u op de warmtetafel en gebruikt alle hulpademhalingsspieren. Beetje zuurstof gegeven en
voedingssonde. Inmiddels 42gr koorts, ws veel hersenschade en er is besloten haar niet
meer naar Moshi te brengen. De kans dat ze het haalt is te klein en de kosten voor de familie
te hoog.
In een internetcafé zit ik nu te typen, tropische stortbuien momenteel. Het is hier toch te
afgelegen voor goed internet, hoop dat het overkomt. Voor iedereen van de werkgroep heel
veel groeten van alle nursies en daktari s uit SDH en van Margootie

De Bisschop en de Feestzaal.
Onze bisschop heeft
graag visite. Dan wil hij
goed voor de dag
komen met volop eten
en drinken, de gasten
komen niets tekort. Zelf
vond hij echter dat er te
weinig plaats was in de
oude lounge om
mensen fatsoenlijk te
ontvangen. En daarom
werd er een paar
maanden geleden een
heuse feestzaal
aangebouwd! Daar

hoort natuurlijk nieuw meubilair in, dat speciaal in de grote stad gemaakt werd, grote
fauteuils, één- en tweepersoons. Mooie nieuwe gordijnen, sfeerverlichting bestaande uit
grote TL-balken. Ook een heus bordes zodat de gasten ook buiten kunnen staan, naar de
prachtige tuin kijken. Snelle WIFI, dat wil de visite tegenwoordig, dus dat is er ook en een
flatscreen van 2 meter, mochten ze tv willen kijken.
Ons " samengesteld gezin", als we onder elkaar zijn, bestaat uit zo'n 10 personen. Maar we
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hebben bijna dagelijks wel passanten, priesters die onderweg zijn.
Onze bisschop reist graag en op die reizen ontmoet hij mensen uit alle windstreken. En die
nodigt hij dus allemaal uit. Nu kan het, plaats genoeg in de herberg. Hij heeft ook in Rome
gestudeerd, dus we hebben vaak Italiaanse visite. Deze week hebben we zo maar liefst 5
feestavonden gehad! Ze verlopen steeds volgens een vast protocol: borrelen vóór het eten,
dan om 20.30u uitgebreid eten, extra lekker. Overigens op placemats uit NL met molentjes

en klompen ( bedankt Annelies!). Wij moeten
beleefd met de gasten converseren, liefst in hun
eigen taal. Dus Engels en Swahili wordt er sowieso
gesproken en vervolgens hadden we deze week
Duitsers, Italianen en op zondag 5 Amerikaanse
boeren uit Iowa. Dan wordt God bedankt voor het
lekkere eten wat de housekeeping gemaakt heeft
en dan begeven we ons naar de feestzaal. Een
uitgebreid assortiment drank komt op tafel en er
wordt op van alles en iedereen geproost. De
rechterhand van de bisschop houdt een woordje

en van de gasten wordt ook verlangd dat ze uitgebreid vertellen, staand, wie ze zijn, waar ze
vandaan komen wat voor werk ze doen en wat ze hier brengt. Hoe ouder de gasten, hoe
langer de verhalen. Natuurlijk wel een goede manier om in het openbaar te leren spreken.
Dan gaat de muziek aan en kan er over koetjes en kalfjes gekeuveld worden. Echtparen
worden aangemoedigd te dansen. De wind waait lekker door de openstaande ramen, het is
pikdonker buiten. Dierengeluiden overstemmen soms de muziek. En dan komt de tijd van
gaan, een afscheidswoordje van de bisschop en hij gaat naar bed. Zijn rechterhand is de BOB
en brengt de gasten naar huis. Eindelijk zijn we weer lekker met ons " gezinnetje" bij elkaar
en gaan onderuit gezakt hangen in de stoelen, bongo-muziek uit de box toveren en we
drinken alle restjes op. Lekker uitgebreid Wifi-en, we hebben genoeg gepraat. Toch wel
gezellig zo'n feestje, laat de gasten maar komen!
Deze week zal het rustig zijn. De Bisschop vertrekt morgen naar Rome, op bezoek bij
vrienden en wellicht de Paus. Zelf ga ik de bergen in, de Pare Mountains, voor een paar
dagen, kan een lift krijgen van de Italianen. Eerst een dagje naar Bwambo, Dr Beda bezoeken
en dan door naar Kighare, een dispensary heel afgelegen tussen bananenbomen. To be
continued.

In the corners of the Diocese.
Er valt nog veel te verbeteren aan de infrastructuur hier. Ooit hebben de Engelsen een
spoorweg aangelegd, die is overwoekerd. Er loopt één asfaltweg door het land, van Arusha
naar Dar Es Salaam. De rest is zandpad. Voor Magafulli nog een uitdaging erbij dus.
Sweet memories heb ik aan de tijd die ik in Bwambo heb doorgebracht. De prachtige locatie,
het fijne klimaat, de vriendelijke mensen met op de top van de berg het Bwambo
Healthcenter, in the corner of the Diocese, geleid door dr. Beda. Ik mocht dus meeliften met
de Italianen. Alleen met een kundige chauffeur en een goede Landrover kun je er komen. Bij
ons zou je zeggen: die weg is onbegaanbaar. Een bergweg van zand, kuilen, gaten en vallend
gesteente. Deze week nog een truck verongelukt, door de remmen getrapt, drie doden.
Het was een genot om te zien hoe het Healthcenter was uitgebouwd en verder verbeterd!
Same kan er een voorbeeld aan nemen. Alles is in deze uithoek voorradig, medicijnen, licht,
water, douche voor patiënten, laboratorium, ogentester en zelfs TWEE Ultrasounds! Mooie
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bedden, goede matrassen, alles ziet er schoon uit. 462
bevallingen per jaar.
Ruim voldoende thermometers, tensiemeters, een
saturatiemeter en als klap op de vuurpijl een heuse nieuwe
apotheek (dawa), goed gevuld met medicijnen. Hij was erg
blij met de doppler, het nog ontbrekende "tool" en de
heldere solarlamp, waarmee ook mobiel opgeladen kan
worden, want de stroom valt ook hier regelmatig uit.
Afijn, dus even op visite, geluncht in Bwambo en genoten
van alle vooruitgang die we gezien hebben. Iedereen die
hem kent veel groeten van dr. Beda en door naar de
volgende corner of the Diocese: Kighare. Dit is 2 uur lang
dansen op de weg, bergje op, bergje af en eindelijk kwamen
we aan bij Kighare Dispensary. Ver van de stad, op 1800m
hoogte. Het staat op geen enkele landkaart en ook niet op
Google Earth. Ergens achter Mukomazi Park.
Nu hoeft een Dispensary niet persé een dokter te hebben, maar dr. Amini is al met pensioen
en heeft zijn hart op de goede plaats zitten. Van heinde en ver komen de patiënten om hem
te zien, zo`n 70 per dag! Hij is charmant, geeft ze allemaal persoonlijke aandacht, laat ze
lachen, doet dat zelf ook heel veel en met de beperkte middelen maakt hij ze nog beter ook.
Er kunnen zo'n 15 mensen worden opgenomen, 72 bevallingen per jaar. Een kinderzaaltje en
vrouwenzaal, mannen zijn niet ziek hier die gaan plotseling dood. Er is een laboratorium
voor Hb, HIV, malaria, glucose en zwangerschap te testen. Dr. Amini is ook tandarts,
verloskundige, psycholoog en een hele goede leraar.
Ik begin even een nieuw verhaaltje, anders wordt het te lang. De foto' s zijn te zien op mijn
FB pagina, uploaden gaat niet in deze corner van the Diocese.
Nu is het noodweer, maar we hebben net nog gezellig samen gegeten hier in de pastorie
met the priest (36 jaar, hij staat overdag gewoon cement te maken voor de fundering van de
nieuwe ok en vanmorgen heb ik  samen met hem bij de nonnetjes ontbeten), the
housekeeping die lekker en gevarieerd kookt (ze hebben hier avocado-, mango-, en
bananenbomen in de tuin), de "watchman", nachtwaker, die ook de veestapel te eten geeft
en ' s morgens de klokken luidt. Dan nog de laborante die tijdelijk inwoont, haar islamitische
vriendin en nog een passant. Is weer eens anders als met de 10 mannen in Same. Vóór het
eten buiten geborreld met gepofte maïskolven, vers van de shamba, we vieren het leven
hier!

Kighare Dispensary
De dag begint na de overdracht met de "ward-round", visite bij de 15 opgenomen patiënten.
Met 10 zusters in zijn kielzog, de drie van de nachtdienst zijn ook nog aanwezig en de
laborante doet dr. Amini zijn ronde. Eén zuster met de "dossiers", één zuster met het
spirituspompje (sterilium) en één met de stethoscoop. De patiënten liggen in hoog-
laagbedden, een afdankertje van de een of ander, met knalroze lakens. Ze zijn gekleed in
vrolijke kanga's, wat het een kleurig geheel maakt. Allerlei ziektebeelden, ook psychiatrische.
Zo min mogelijk worden patiënten doorgestuurd, maar het is altijd de afweging. Je zit hier 2
uur autorijden van Same. Tsja, en ik weet wat daar aanwezig is. En 4 u rijden van Mosh! En
bijna niemand heeft een auto, dus moeten ze op de brommer bergafwaarts. Ik heb het idee
dat er toch vaak blind behandeld wordt, maar menigeen knapt op van antibiotica, prednison,
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infuusje, norit, in ieder geval de middelen die hier ter beschikking staan en de aandacht van
dr. Amini. In ieder geval ná de visiteronde dagelijks een half tot 1u scholing. Over
ziektebeelden, diagnoses en therapieën. Heel interessant en ijverig noteren ze alles. En dan
gaat de daktari naar zijn poliklinische patiënten, zo'n 60 per dag.
Onderzoek, testen, uitslagen, medicijnen. Mijn plek is in de dawa, de apotheek. De kinderen
zitten in het open raampje te kijken naar mzungu, tot in de verste verte de enige. Je houdt
niet voor mogelijk wat voor grote hoeveelheden antibiotica hier geslikt word.
Sommige ouderen hier spreken een paar woordjes NL uit de tijd dat onze missionarissen hier
zaten. En zij spreken ook goed Engels, dat komt uit de tijd dat het hier floreerde vanwege de
koffieplantages.
Warme groetjes uit prachtig Afrika! Margot

De pastorie
Wat doe je als je op de
pastorie (in Kighare)
logeert? Juist ja, dan zit je
iedere morgen om 7 uur in
de kerk en ga je af en toe
met de heer des huizes naar
zijn klanten. Dus alvorens ik
naar het ziekenhuisje ga ben
ik al naar de kerk geweest.
De klokken worden twee
maal geluid, dan is toch echt
iedereen wel wakker. Een

prachtige, grote kerk met gebrandschilderde ramen, gelegen op een heuvel. Zelfs drie
ingangen, plus een voor de sacristie. De nonnetjes redderen rond met kaarsjes aansteken en
zo en zingen ondertussen prachtige liederen. De zon is net op en schijnt door de
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gebrandschilderde ramen naar binnen. Buiten zie je de
ochtendmist nog in het dal hangen. Kleurig geklede vrouwen
schuiven aan, we prevelen wat gebeden die ik ondertussen
wel ken en we bidden voor de patiënten in het ziekenhuisje,
want bidden is hier toch de beste remedie. De hosties worden
in de wijn gedoopt, grapje van de priester. Vervolgens
ontbijten met pannenkoeken of oliebollen, avocado’s en
bananen.
De parochianen zitten "out-station" en dat betekent te voet
over smalle bospaadjes, bergje op bergje af, tussen de
bananenbomen. We zijn een oude dame van 100 jaar de zegen
gaan geven. Heel blij dat we kwamen in haar hutje. Haar vader
was 115 jaar geworden, dus de lucht is erg zuiver hier, veel
bomen, veel zuurstof, het ruikt naar eucalyptusbomen en
citrus. Geen stress en onbespoten voedsel, recht van de
shamba, af en toe een kippetje of een geitje. Oma zat in een
piepklein donker kamertje en slaapt bijna de hele dag. Heeft
haar hele leven in dit huisje gewoond. We kregen een levende haan mee, als teken van
affectie! Waar heb ik die toch meer gehad? De jongste spruit liep mee terug om de haan vast

te houden.
Op zondag werkelijk een overvolle kerk, er waren
zeker 400 mensen! Het was weer zingen en dansen.
Mocht dus in die overvolle kerk naar voren komen
om een woordje te spreken.. In mijn beste Swahili
heb ik me voorgesteld en ze allemaal bedankt voor
hun gastvrijheid … en kreeg een daverend applaus!
Tsja, enige blanke tussen 400 donkergekleurde
mensen is wel bijzonder hoor.
's-Middags naar een begrafenis van een kindje van
twee maanden oud geweest. Onze priester deed de
mis op het erf van de woning. Zeker 200
dorpsbewoners in prachtige kleding stonden om het
kistje. De deksel was eraf, een prachtig meisje. De
ouders waren diepbedroefd. Een ceremonie volgde,
er was al een graf gegraven tussen de
bananenbomen, waar het kistje inging. Het werd
afgedekt met zand, waar meteen nieuwe boompjes
op werden geplant en wel 20 kaarsjes. Een sereen
sfeertje, naast de dorpspomp, waar kippen
rondscharrelden en duiven rondvlogen en met heel
mooi gefilterd licht tussen de bananenbomen. Ja, dit
is heel diep in Afrika. Amina.

The diningtable
Een ritje naar "Down Under", inmiddels zit ik nog steeds in de bergen op 1800m, leverde
maar liefst twee verlosbedden op, gesponsord door de NMB-bank! Ze stonden gewoon in de
store in Same, wie weet hoe lang al! Een zéér welkom geschenk, want sinds jaar en dag
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wordt er hier bevallen op een harde eettafel. Bevallen is toch al geen feestje hier, dus dat
kon er ook nog wel bij.
Drie uur lang in de oude Landrover van de jonge priester, met kapotte voorruit, gladde
banden en afgeladen vol met bouwmaterialen voor de nieuwe operatiekamer die bedden
omhoog gehobbeld en rivieren doorgewaad. De weg is dus een uitdaging, een zandpad met
diepe kuilen, als een zwarte piste zeg maar. Maar de heer is met ons en het is al pikdonker
als we arriveren.
De volgende dag is het "balanceday", dat betekent "consultatiebureau". Er wordt een
weegschaal opgehangen en aan de haak worden de kinderen gewogen. En daar zitten wat
schreeuwlelijkerds tussen! En die hangen niet stil. Ballonnen en belleblaas helpt allemaal
niet. Rijen kinderen wachten voor injecties, dat vindt mzungu wel leuk om te doen. Ook hier
wordt wat afgejankt en ze plassen alles nat, want ze hebben geen luiers aan, alleen doekjes
om. Dus hier de strikslips uitgedeeld (in Moshi gevonden, in NL niet meer verkrijgbaar). Ik
hang altijd wat ballonnen op voor de wachtende kinderen, had ik er ook opgeblazen
handschoenen tussen gehangen, gaan die kinderen er aan sabbelen of het een moederborst
is….. Tot wel 2-3 jaar krijgen ze hier borstvoeding.  En dan hebben we nog zo' n 60 patiënten
die gezien moeten worden door de dokter, ingeschreven worden, bloeddruk meten, wegen
(de gemiddelde volwassene weegt 35-45 kg). Ze komen van héél ver, maar dan mogen ze
hier ook een paar uur uitrusten op de wachtbank. Ook hebben we al visite gelopen bij de
opgenomen patiënten.

En dan is het tijd om het nieuwe verlosbed in elkaar te
zetten. De verpleegsters gaven er de voorkeur aan om zélf
te proberen in plaats van te wachten op sterke mannen.
Kijk, dat hoor ik graag! Onlangs kwam ik erachter dat ze
hier nooit hebben leren puzzelen. Jammer!
Afijn, oude eettafel uit het hok, schoongemaakt en
uiteindelijk hebben ze het nieuwe verlosbed zélf in elkaar
gezet! En daarom weten ze nu ook precies hoe het nieuwe
bed werkt! Kijk, hier worden we blij van! We hebben zelfs
een mobile team gevormd en zijn in een ander dorp, op
uitnodiging, ook zo'n bed in elkaar gaan zetten. De NMB is
trots op ons denk ik. Laat het nu toevallig in dat dorp
marktdag zijn...wat hadden we een lol, onder werktijd
naar de markt. Overigens nooit lunch voor de
verpleegkundigen. Alleen om 14u een kopje thee met
suiker. Ze zijn dan ook allemaal broodmager.

En op de terugweg 10 lifters mee en manden vol koopwaar.
Het is zo prachtig hier, het landschap en langs de weg altijd de
kinderen in uniform en de vrouwen in kleurige kleding, op hun
hoofd de koopwaar, zakken maismeel en water. En zo gezellig
altijd samen dingen doen, het gefriemel aan je haar, het
samenwerken met de nursies, de spontane uitnodigingen van
de dorpsbewoners om even in hun hutje te zitten, alle
praatjes onderweg, de vele, vele lachende kindertjes die het
geweldig vinden als ze zich op een foto zien, laat staan een
filmpje en dan 's avonds na het bananenprutje zitten we
buiten op een houten keukenstoel, onder de sterrenhemel
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met honderden sterren, een kili baridi, een geroosterde maïskolf en dan nemen we al die
prachtige momenten van de dag nog eens door en proosten op een voorspoedige bouw van
de nieuwe operatiekamer!
Het oude verlosbed staat nu in ons "Ronald Macdonaldhuis" en kan nog jaren dienst doen
als " Dining Table"!
En passant heb ik een zeer verrassende ontdekking gedaan! Daarover meer in het volgende
verhaaltje. Alvast fijne carnaval, jullie allemaal en maak het niet te bont!
Asante voor al jullie lieve reacties!

Ode aan de Baardman
Een klein onderzoekje naar de
historie van deze "missiepost"
in Kighare leverde me grote
ontdekkingen op! Het is zo
dat de Tanzanianen eigenlijk
nooit over het verleden
praten en ook niet over de
toekomst. Ze leven vooral bij
de dag van vandaag.
De gebouwen in mijn naaste
omgeving nu zijn erg stevig,
constructief goed, mooie
architectonische accenten en
op een prima locatie
gebouwd. Inderdaad dus:
Hollandse degelijkheid! De
"mzee"= oudere mensen uit
het dorp be-amen mijn
gedachten. Ik heb ze
geïnterviewd op de soko, op
straat, in de dispensary, of in
hun hutje. En langzaam wordt
de puzzel completer.
Het is zo dat pater Julius
Veenboer hier in de vijftiger
jaren door een Nederlandse
congregatie naar het
Afrikaanse land gestuurd
werd. Moet je voorstellen,
jong als hij was, na zes weken
op de boot komt hij hier aan.
Nog nooit in het buitenland
geweest, nog nooit een neger
gezien en niet wetende of hij
zijn familie nog ooit zal
weerzien. En dan zie het maar
te rooien, boven op een berg.
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Maar: hij kwam, zag en overwon!
Hij begon met het stichten van een kerkje. Dat was ook de opdracht. Daarnaast een huis
voor zichzelf. Pater Julius was bijgenaamd Madevu = de Baardman, want hij had een hele
lange baard. Daarna begon hij met de bouw van een basisschool, zodat de kinderen zich
konden ontwikkelen. Zelf ging hij daar ook lesgeven en hij was een hele goede leraar. Ze
mochten hem graag, de Baardman. Veel kinderen bleken wormen in de darmen te hebben.
In een kleine ziekenpost werden ze daarvoor behandeld. Juist ja, die is uitgegroeid tot de
hedendaagse dispensary! Zelfs met de bouw van een middelbare school is hij begonnen.
Maar in 1961 werd Tanzania zelfstandig. De Engelsen verlieten het land en het gevolg was
dat alles nu van de gouvernment was. Behalve de kerk en de basisschool. Maar met de
pastorie, de ziekenpost en de middelbare school kon de regering doen wat ze wilde, zelfs

met de grond gelijkmaken. Onze Baardman moet furieus zijn
geweest!
We vonden een documentenmap met minutieus alles
beschreven, wie wat zei, correspondentie met de staat, met de
rechtbank. Chronologisch gerangschikt, getypte doordrukken
van carbonpapier en zelfs een handgeschreven Nederlandse
brief. Gerechtelijke procedures volgden en in 1963 is onze
Baardman vertrokken. Hij verdient een gouden medaille, wat
een inzet! Wij zijn hem eeuwig dankbaar want de kerk, de
school en de dispensary bestaan allemaal nog. En een winkeltje
in Kighare is nog naar hem vernoemd. (de Baardmanshop).
Hij werd opgevolgd door pater Henri Winkelmolen in 1963.
Deze man is later naar Same gegaan en is de prefect, de
stichter van de Catholic Diocese of Same. Heel belangrijk
geweest dus! De nieuwe school in Same is genoemd naar hem:

Winkelmolen-College.
Daarna is pater Jan Bosman voor korte tijd geweest. Velen van ons kenden hem. Hij heeft
drie kerken gesticht, o.a. in Bwambo. Hij wilde absoluut niet zijn laatste dagen slijten in
Nederland en verborg zijn paspoort. Hier was zijn thuis en een jaar voor zijn dood heb ik hem
nog bezocht, hij was heel gelukkig hier.
Dan kwam pater Gerard Aerts van 1971- 1973. Dat klinkt Brabants, misschien uit onze regio?
Rond 1974 kwam pater Adriaan van Zonneveld. (misschien al wel per vliegtuig). Deze man
was erg kunstzinnig en een artiest, volgens de mzee. Hij tekende o.a. een uitgebreide
landkaart. Daarna werd hij overgeplaatst naar Usambara en helaas voor ons, de kaart heeft
hij meegenomen. In die tijd werd er een grote kerk gebouwd, met maar liefst drie ingangen

waar nu op zondag 400 mensen
komen. In het huis van de
Baardman wonen nu drie nonnen
waar ik dagelijks avocadosap ga
drinken. En er werd een nieuwe
pastorie gebouwd. Alles is in 2014
gerenoveerd.
Daarna kwamen pater Adriaan
Thijssen en pater Frans Leeman.
Deze paters zijn geruime tijd
gebleven, tot 1981. En met name
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die laatste, padre Francis, daarover fluistert een omaatje van 80 jaar me toe (in een hutje):
als je de bijbelteksten niet kende, kreeg je klappen in je gezicht! Geen
lieverdje dus, deze Francis.
En dan gingen zij naar het kloosterbejaardenhuis in Nederland, hun
laatste jaren slijten. Met op de kast speermannetjes, herinnerend aan
hun mooie tijd in de bush.
Als ze net zo omarmd zijn door de bevolking als ik, dan hebben ze een
prachtige tijd gehad. En zelf was ik maar twee weken in de bergen. Maar
als ik de speermannetjes op mijn kast zie staan, zal ik er nog vaak aan
terugdenken.
En de Baardman heeft vast een heel mooi plaatsje in de hemel gekregen
als dank voor zijn prachtige levenswerk, waar we nu nog de vruchten van
plukken.

Eendagsvlieg
Konden jullie maar één dag vlieg op m'n schouder zijn! Ik zal proberen
jullie een dagje mee te nemen, maar eigenlijk moet je het met je eigen
ogen zien, voelen en ruiken. En iedere dag is weer helemaal anders.
Africa it shakes your soul!
De dag begint met een ontbijtje met mijn jongens. We zijn zo samen een
soort gezinnetje. Dus de ene heeft tandpijn, gelukkig hebben de left-over paracetamols nog
geholpen, de ander gaat binnenkort naar Salzburg en krijgt ondertussen een lesje Duits.
Vervolgens naar het " Morningreport" in het ziekenhuis om 7.30u. Daar worden de critical
care patiënten besproken en de ziekenhuisproblemen. Iedere dag toch wel aanzienlijke
problemen. Gisteren problemen dat er 's nachts geen medicijnen te krijgen waren, misschien
toch maar een apotheker in de nachtdienst? Het bloed is al een week op en gisteren zijn ze
de bergen ingegaan, 70 km onbegaanbaar naar Bwambo en hebben 50 zakjes bloed vergaard
onder de inwoners. Het was een gevaarlijke onderneming, want het regende de hele dag
hard en op de terugweg lag er een boom over het bospad. Om middernacht waren ze terug
met de buit. Vandaag bloedmonsters daaruit, moeten naar Moshi (>2u) om op hepatitis B te
testen. Het elektrolyten-app is trouwens ook al een half jaar kapot, dus die monsters gaan
ook mee. Dagelijks problemen met de bevoorrading. Alle spuiten zijn nu weer op, het gips is
op en ga zo maar door. Twee dagen geleden vertelde de DMO, de medisch directeur van het
gehele Same district, dat hij moest vertrekken en wel meteen, na 3 jaar trouwe dienst, 900
km verderop. Zo gaat dat in een staatsziekenhuis.
Er was me gevraagd door investeerders uit NL om een onderzoekje te doen. Gisteren ben ik
met hen op pad geweest, zeer interessant, we zijn gaan kijken naar een reeds
geïmplementeerd ‘waterharvestsystem’ en uitleg over biogas van menselijke uitwerpselen
en het planten van fruitbomen rondom scholen en irrigatie in Masailand, waar het erg droog
is.
Dus daarom alle afdelingen langsgelopen voor interviews. Er wordt zorgvuldig gecleand. Het
is zo dat er morgen een hotemetoot van de regering komt en ze krijgen “iets". Nou, die zou
ik graag eens willen spreken!
Bij de kinderafdeling leuke dierenposters opgehangen met de leerlingen en uitgelegd hoe je
de kinderen kunt vermaken bijvoorbeeld. Het was meteen gezellig, ook voor de jonge
moedertjes (16-17 jr). Door naar Maternity, altijd actie daar. De tweeling die deze week
geboren is (bij 28 weken, 1000gr+1200gr, geen borstvoeding) doet het goed. Om de 3 uur
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krijgen ze een infuusdopje
nutrilon. Ze hebben nu
eigen dekentjes en de
moeder zorgt heel goed
voor ze. Ze liggen dus
gewoon in het grote bed,
want de couveuse-afdeling
is nog niet klaar.
Er ligt al een moeder te
bevallen. De vliezenprikker
is kwijt, dan maar met een
kocher te werk en
hupsakee, er floebert er
weer een de wereld in.
Even later richting

operatiekamer, buitenom over volle "gangen", met een moeder voor een keizersnede. Het is
gewoon lachwekkend hoe iedereen erbij staat. De operatiekleding is op en dan bind je dus
wat doeken om en op je hoofd. Het is echt geen gezicht, ik kan dit niet op foto vastleggen.
Nou, dan is er dus ook geen bewakingsapparatuur. Maar gelukkig is God weer met ons en
alles gaat goed. Ik mag weer een meisje opvangen. Altijd leuk om zo snel mogelijk het kindje
bij moeders hoofd te brengen en het geslacht en gewicht te vertellen.
Had ik trouwens vorige week de hele handenwasruimte schoongemaakt, zeeppompjes
geplaatst, wat denk je, alles weg....grrrrr....  Terug op de afdeling nog een keer op pad voor
een keizersnede. En verbazend, vandaag kregen alle moeders een bikinisneetje!
Lekker douchen en tegen de avond nog een rondje lopen naar het voetbalveld. Mooie
vergezichten daar en ondergaande zon. Met kinderen waka waka gezongen en filmpjes terug
laten zien. Iedereen lol! De jongens zijn iedere dag te vinden op het voetbalveld. Vol
overgave spelen ze Manchester United tegen Chelsea. Een bal gemaakt van plastic zakken,
ooit bedekt met stof. Maar hij voldoet, want hij moet niet te hard zijn, ze spelen veelal op
blote voeten. Een aantal heeft één schoen aan, ben je rechtsbenig de rechter, ben je
linksbenig de linker, samen delen. Geen sprietje gras te
bekennen, lijnen ook niet, maar ze hebben wel een
"grensrechter". Ze hebben veel lol en willen mzungu
graag hun kunsten laten zien. Ronaldo scoort de
winnende voor "ManU" en is the man of the match.
En dan nog even voor een kwartje een terrasje pikken op
rode plastic colastoeltjes en de film komt voorbij.
Bankstellen achter op de fiets, trucks volgeladen met
werklui, hele jonge kinderen zonder begeleiding,
waterdragers, kleurig geklede vrouwen, op hun hoofd
zware takkenbossen en ga zo maar door.
En 's avonds is onze bisschop weer terug uit Rome. We
proosten in zijn feestzaal en hij heeft mooie verhalen en
vast veel nieuwe vrienden gemaakt die weer op bezoek
kunnen komen. Ons gezin is weer compleet!
PS De hotemetoot was de minister van Volksgezondheid!
Ze kwam een nieuwe ambulance brengen, nieuwe
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bedden en brancards en stoelen. Ik heb haar zelfs de hand geschud. Wat had ik graag met
haar in discussie gegaan, maar ja, zeer ongepast, I am just a volunteer…

Dochter Pleun mag twee weken " vlieg" zijn, ze komt dinsdag aan. Wat zal ze zich verbazen..
To be continued, veel groeten uit prachtig Afrika, Margot.

The Circle of Life
Vanmorgen was het al meteen raak. Na het morningreport even langs verloskunde,
handschoentjes aan en hupsakee! Een jongetje ongeveer 2900 gr. Welcome to the world. Op
de warmtetafel heeft deze jongeman meteen al een maatje. Tussen een hoopje kanga’s
ontwaar ik zowaar nog een kleine hummel…
En zo is het hele leven in Afrika, je bent nooit alleen. Grote gezinnen, kleine huisjes, een
slaapkamer voor z’n allen. Grote klassen ook, zoals de school die we deze week in Same
bezochten. Naast de 900 gewone kinderen waren er nog zo’n twintig slechtziende en blinde
kinderen (waaronder veel albino’s, die worden vroeg of laat blind). Gewoon met 80 in de
klas en buiten wat uitvergrootte letters geen speciaal onderwijs voor hen.

Naast de school staat hun boardingschool (kostschool) waar zij wonen van hun 7e tot 13e.
Het is een heel huishouden: een mevrouw die het overzicht houdt, maar verder doen ze alles
(zoals de was) helemaal zelf. De albino’s hebben geen pigment in hun huid: nog witter dan
mzungu’s met wit kroeshaar. En natuurlijk allemaal een safaripetje op tegen het verbranden
in de zon.
Het schoolhoofd vertelt ons over de situatie, die is erg achteruit gegaan. Met 200 € per
maand voor 1.000 kindjes, de leraren, administratie, onderhoud en schoolsupplies, blijft er
weinig over om de arme kinderen tussen de middag lunch te geven. Een belangrijke maaltijd,
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want ontbijt is er voor de meesten ook niet bij. Het schoolhoofd betreurt
deze situatie; zonder eten geen energie voor de les en zonder eten blijven
teveel kinderen in de middag thuis. Het volgende probleem zijn de vloeren
in de klassen; die moeten nodig vernieuwd worden omdat de slechtziende
kinderen struikelen over de gaten. Mocht iemand dit op willen pakken; je
bent van harte welkom.
Dochter Pleun loopt een paar dagen met mij mee in het ziekenhuis en is al
aardig ingewerkt in het consultatiebureau. De kinderen worden gewogen
en krijgen vaccinaties, de zwangere vrouwen worden gecontroleerd op

HB, urine en rhesus-antagonisme. De vrouwen krijgen hierover informatie van de zuster. En
daarna wordt alles netjes genoteerd in je medisch paspoort.
Plotseling stopt een ambulance voor het ziekenhuis. Er wordt een benauwde dame
uitgeladen en aangezien er geen Spoedeisende Hulp is, trek ik een dokter van achter zijn
bureau. Die op zijn gemak een behandelplan schrijft. Ja, zo ging dat bij ons ook voor het
digitale tijdperk. Mijn saturatiemeter geeft 75 aan, zuurstof is dus hard nodig. Reden voor
opname: met spoed naar wardy 1 (de vrouwenzaal). De brancard de berg opduwen gaat
snel; helpers genoeg. Alles wat voor handen is halen we uit de kast en de ene na de andere
dokter van andere afdelingen komt erbij om te helpen. Zuurstof hebben we, maar een
röntgenfoto lukt niet op de zaal. Ook een infuus prikken lukte niet, zelfs een venasectie niet.
Na een uur moeten we concluderen dat onze hulp geen baat geeft en overlijdt de vrouw op
52-jarige leeftijd. Voor haar is de cirkel rond , het is de gemiddelde leeftijd hier om te
sterven. De vijf kinderen die ze achter laat, hebben al een levensverwachting van 61 jaar.
Dertig paar ogen (de andere patiënten op de zaal) kijken in onze rug en langs de randen van
het scherm rond het bed. Buiten is het ook hartstikke druk, want het was net bezoektijd. Alle
families die binnen waren, moesten direct naar buiten. Nu mogen zij terug naar binnen en
samen met de familie komen zij kijken bij de overledene.
Als een mummie wordt het levenloze lichaam in doeken (kanga’s) gewikkeld want de vliegen
komen al snel aangevlogen. Samen met de familie brengen we haar naar het mortuarium,
haar rustplaats voor slecht één dag. Morgen nemen ze haar weer mee, terug naar huis. Het
wordt nog een lange rit, over hobbelige wegen dwars door de bergen. Safari Njema (goede
reis terug).

Dappere vrouwen
Wat heb ik een diep
respect voor de
Tanzaniaanse vrouw!
De spil van het gezin,
iedere twee jaar een
kind baren, altijd
eentje op de rug,
altijd eentje aan de
borst. Ondertussen
water halen op het
hoofd, op de shamba
werken, eten koken,
de hut schoonmaken
en heel veel
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(hand)was. En als ze al een klein handeltje heeft, groenten verkopen of zo moet ze de
schamele verdiensten aan de man geven, zodat hij een biertje kan kopen.
Mocht haar man komen te overlijden dan behoren haar kinderen toe aan de familie van de
overleden man, tenminste bij de Chagga en de Pare. Moet je voorstellen....
Om het economisch toch iets beter te hebben is het ook een optie dat je met de broer van
de overleden man trouwt.
Als vrouwen overal ter wereld delen we de zorg voor een goede opvoeding en een goede
opleiding voor onze kinderen. En ook is elke vrouw overal ter wereld naast de zorg voor
anderen, op zoek naar haar eigen mogelijkheden en activiteiten.
" Wij als vrouwen kunnen veel van elkaar leren over de geografische grenzen heen". Dit is
het uitgangspunt geweest van een prachtig boek, verschenen in 2001 en uitgegeven door
Stichting Tanzania Tilburg en Development Team Same Diocese (ISBN 90-76609-04-7)
De vrouwen in het boek vertellen over hun alledaagse leven, over hun verwachtingen en
over de keuzes die zij moesten maken. De kracht en creativiteit die uit hun verhalen spreekt
is inspirerend voor iedereen. Het boek is tweetalig geschreven, in het Swahili en het
Nederlands.
Graag zou ik er nog een verhaal aan toe willen voegen, vandaag gehoord in het ziekenhuis.
Een 20-jarige vrouw, Aisha, was
bevallen van haar eerste kind. Haar
vriend kent ze al een tijdje. Maar omdat
ze nog niet getrouwd zijn kunnen ze
nog niet samenwonen. De vader was de
eerste die ze belde na de bevalling
midden in de nacht. Hij was in Tanga,
hier ver vandaan en vroeg: "wat hoor ik
allemaal voor herrie op de
achtergrond?" " Dat is jouw kind dat
huilt", antwoorde het jonge moedertje
en een gesprek was verder niet
mogelijk. Zodra moeder en kind thuis
zijn zal hij hen bezoeken, na een paar
dagen dus. Bij het ouderlijk huis van de
moeder, want daar woont ze voorlopig
tot ze ten huwelijk wordt gevraagd. Er
worden wel papieren ingevuld dat hij het kind erkent. Over de naam moet iedereen het eens
zijn, de hele familie, dus dat kan nog even duren. Er waren wel wat checks tijdens de
zwangerschap, maar aangezien ze uit een klein dorpje komt geen voorlichting en
onvoorbereid ging ze de bevalling in. Kort daarna trof ik ze ontredderd aan. Ze lag tussen
hoogzwangere Masai-kinderen waar ze ook niet wijzer van werd. 1001 zorgen over haar
kindje dat alsmaar huilde. En familie mag niet op de afdeling komen. Gelukkig sprak ze goed
Engels, met een Amerikaanse tongval, een autodidact die heel veel televisie kijkt. Samen
hebben we de baby verschoond en verzorgd, een boertje laten doen en op het gemak
gesteld. Hakuna matata.
Terecht maakte ze zich wel zorgen over de onhygiënische omstandigheden hier, dat ze zich
niet kon douchen na de bevalling, dat de baby niet gewassen kan worden. Helemaal waar, er
wordt aan gewerkt en vandaag is net een essentiële kraan weer werkende gemaakt.
Ik kon het niet nalaten om het toch maar even over " familyplanning" te hebben..
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Dan de verpleegkundigen hier. Overwegend vrouwen. Als we bij ons een zwaar werkje
hebben proberen we toch eerst wat sterke mannen te zoeken. Hier vragen de vrouwen het
nog niet eens aan de mannen. Besloten werd om het overvolle patiëntendossierhok maar
eens uit te mesten! 20 jaar oude dossiers verwijderen. En dat zijn er heel veel! Dozen vol
hebben we naar boven gesjouwd, bergop, heet, naar de keuken. O, o, ik durf het bijna niet
te vertellen, maar die keuken, "onze Tilburgse keuken" eigenlijk, wordt nu volgepropt met
oude dossiers…. De cookers aan de kant en stouwen maar. Sinds een half jaar krijgen de
patiënten geen eten meer. Geen geld voor, dat wordt aan medicijnen besteed. Dat betekent
dat, als je dus opgenomen bent en je geen familie of vrienden hebt, je ook geen eten krijgt.
Wat nu gebeurd is dat de verpleegkundige de patient wat toeschuiven en er is een soort
charitas vereniging in het dorp die support. Wel een verschil met de keuzemenu's in ons
ziekenhuis..
Een vpk verdient zo'n €140,- per maand (een dokter €900,-). Daar moet 12% belasting van

af. Dus een gemiddelde vpk met
drie kinderen heeft het heel
zwaar. Over het algemeen heeft
ze wel een nanny voor de
kinderen, maar geld voor de
brommertaxi is er niet, dus lopen.
En hoe arm ze ook zijn, ze zien er
altijd prachtig uit. De
verpleegkundigen in keurig
gewassen en gestreken
uniformen, de vrouwelijke artsen
in mantelpakjes, (nog) geen
doktersjassen. De haren

ingevlochten met extensions of een pruik op, mooie schoenen aan.
Deze week ben ik vliegende keep in het ziekenhuis. Van patiëntenvervoer, cleaner, EHBO-er,
kraamverzorgende, spelleidster van de kinderafdeling (ja, ja, de speelkamer is geopend in
het koffiehok van de zusters), operatiezuster, consultatiebureau-hulp en de ernstig zieken
proberen bij te staan.
Zoals gezegd is het ziekenhuis nu even stuurloos, de DMO is vertrokken en de nieuwe is er
nog niet. De kopieermachine was kapot, er konden geen recepten uitgeschreven worden. Als
ik vertel over ons "paperless hospital" kijken ze of ze water zien branden. Misschien over 10
jaar een computer hier?
Maar er is vooruitgang: de kraan is gemaakt en de operatiekleding wordt in de machine
gewassen en met wasknijpers opgehangen!
Hakuna matata.

De reizende attractie.
Jullie hebben al even niets meer gehoord, maar …. geen nieuws, goed nieuws. Na werktijd
en in het weekend worden er zo veel bezoekjes afgelegd dat deze reizende attractie steeds
onderweg is. Het voelt net als die missionarissen die vroeger eens in de zoveel jaren naar
Nederland gingen en ook overal rond werden gereden, overal een kidogootje drinken, mee-
eten en op handen worden gedragen. Begrafenissen, officiële gelegenheden, er komt
speciaal een stoel voor de mzungu om vooraan te zitten, terwijl de rest op een bananenblad
op de grond zit. De mzungu krijgt bestek, de rest eet met blote handen. Er wordt dan wel
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een " giftie" en een klein woordje verwacht van je en dan heeft iedereen weer lol.
Inmiddels ben ik weer een paar dagen terug in de bergen naar Kighare geweest. Het is o zo
fijn daar, je voelt de Nederlandse roots. Een "visitor" van de VZA is meegegaan en de bouw
van de nieuwe operatiekamer gaat zeer voorspoedig. Van sponsorgeld hebben we heel wat
zakken cement kunnen kopen en die worden zienderogen verwerkt. Het kleine ziekenhuisje
draait op volle toeren en de dagen vliegen voorbij. Van heinde en ver komen de patiënten en
vandaag was het weer vaccinatiedag, tussendoor zo eventjes zo'n 30 prikken gegeven aan de
baby’tjes. Een prachtig kleurrijk gezicht, al die moedertjes met kindjes op de rug, soms een
voor en een achter op de rug (tweeling). En allemaal buiten aan de haak om te wegen,
supergezellig! In volgepropte auto’s (zo'n 15 man soms) komen ze omhoog voor
doktersbezoek en ze blijven de hele dag bivakkeren. Dan komen er ineens 10 Masai die niet
weten waar ze wonen of hoe oud ze zijn, waarvan er drie malaria blijken te hebben.
Plotseling komt een auto aan gescheurd die tot de ingang rijdt. Dan weet je: het is mis.
Slachtoffers, zoals vandaag een frontaal brommer/auto-ongeluk. Twee zwaargewonden,
open beenbreuken. Gestabiliseerd en voor verdere behandeling op transport. Geen
ambulance hier, matras in een pick-up truck naar 10 km verderop, daar hebben ze een
röntgenapparaat en een operatiekamer. Echter, laat ik nu toevallig tegen de avond ook daar
komen om cement te halen. Even kijken hoe het met de slachtoffers is. En wat zie ik....geen
röntgenfoto! De enige laborant was afgewerkt, om 14u al.. Gapende wonden hadden ze
gehecht, maar de multiple beenbreuken...niets aan gedaan! Het behandelplan was: de
volgende dag naar KCMC Moshi, vijf uur rijden, waarvan 3 uur off road bergafwaarts. Met

familietransp
ort. This is
Africa!
's Avonds
weer terug bij
ons eigen
ziekenhuisje.
Al drie dagen
helemaal
geen stroom
hier

(niemand zeurt er overigens
om). In het lichtschijnsel zie ik activiteiten. Als ik dichterbij kom zie ik een verpleegster
proberen het topje van een vinger aan te naaien bij het licht van een zaklamp. Met een veel
te dikke naald en veel te weinig verdoving. Het lukt niet en besloten wordt om maar een
stevig verbandje aan te leggen en te wachten tot morgen..
Eigenlijk zijn de bergen, de Pare Mountains waar ik nu zit, onbegaanbaar. Daarom ontstaan
dus eigenlijk prachtige bergwandelingen over smalle paadjes, tussen bananenbomen en over
riviertjes, als je op bezoek gaat bij mensen. Uitzicht tot helemaal tot Mukomazi National
Park. Heb ook nog wat "mzee's" bezocht voor historisch onderzoek. Genieten, zeg! Zelfs
oude foto's en mooie verhalen over dappere mannen. Altijd word je vergezeld door een
aantal kinderen, mijn rafiki's, je gaat hier nooit alleen. Ze dragen je tas en op teenslippertjes
lopen ze voor, achter en naast je. Broodmager, ze eten maar een keer per dag en een
geweldig uithoudingsvermogen. Zo lopen we urenlang door deze bananenrepubliek. Wij
eten dus wel drie keer per dag, 's morgens, 's middags en 's avonds....bananen! Rauw,
gekookt, gebakken of gefrituurd. Een koelkast hebben we trouwens niet, de stroom is ook te
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vaak off. Maar ik geniet met volle teugen, iedere minuut!
Als de school uit is komen de kinderen om de bal en het springtouw te halen. Soms nodig ik
ze binnen uit, vinden ze geweldig. En dan krijgen ze een kopje water. Gisteren heb ik ze met
z'n twintigen meegenomen naar de "shoppingmall", schriftjes en pennen gekocht. Wat
waren ze blij!
En op het ziekenhuisje mogen de kinderen " ponsplaatjes" knippen, van gebruikte
medicijndoosjes, daarop schrijven we het patiëntennummer en naam. Overigens is 1/3
analfabeet hier, volgens mij kunnen hun naam niet schijven. Maar iedereen is vrolijk, lacht

en ziet er mooi uit.
Inmiddels weer in Same, de laatste week is al weer ingegaan…. zou graag nog een poosje
willen blijven. De jonge kindertjes gisteren in hun beste Engels: "we will miss you"….me too,
for sure! Deze reizende attractie komt in ieder geval volgend jaar terug.
Warme groetjes, Margot.

Africa, it shakes your soul
Africa is in the sky, in the land and in the people,
the people of Africa are moving slow,
but stirs your heart and shakes your soul.

However you are, iron or clay,
Africa will shape you, every day.
Holding you or you return it to the sender,
with something you have not, but now you are missing.

Africa is the fear and the confidence,
courage and uncounsciousness.
Africa, sink into the void,
when you realize: that is Africa.

Prachtig verwoorde gevoelens van een Italiaanse vriendin.
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Het was een prachtig afscheid daar. Vele "gifties" over en weer uitgewisseld, een stapel
kanga's neem ik mee terug. Een mooie afscheidsspeach van de bisschop, peptalk voor de
artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis die iedere dag moeten overleven met de
beperkte middelen, deze week waren de operatiegazen op bv., de vele beloftes om terug te
komen. Alles weer weggegeven, op een paar oude gympen terug.
Ik ben een hele mooie ervaring rijker. Wetende dat ik het in m'n eentje ook niet kan
veranderen daar. Gewoon wat kleine verbeteringen en de vele momenten van gezelligheid,
vrolijkheid, mooie gesprekken, dans en muziek die er voor zorgden dat we allemaal een
geluksmomentje hadden, in het harde bestaan van Afrika.
Genoten heb ik van het enthousiasme in Kighare, waar met man en macht gebouwd wordt
aan uitbreiding van het ziekenhuisje. Zo broodnodig voor betere medische zorg. En de
Nederlandse roots daar, veel respect voor onze missionarissen gekregen.
En nu maar hopen dat de nieuwe president, Magufulli, echt iets gaat verbeteren aan
gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs. For a better tomorrow. En dat er van ons
ontwikkelingsgeld, zo'n 18 miljoen per jaar voor Tanzania, kennis naar het land gestuurd
wordt i.p.v. cash wat in de verkeerde zakken verdwijnt. Als ook van de meeste goede doelen
acties.
The richest land for others: het land is rijk aan bodemschatten. Zo oneerlijk dat de Chinezen
het nu leegroven en er niets voor teruggeven.
Nog wel een generatie te gaan, maar het gaat goedkomen daar.
Ik wil iedereen bedanken die mijn verblijf daar gesupport heeft:
- de stichting TweeSteden over de Grenzen waardoor ik uitgezonden ben.
- het "ETZ" dat me in staat stelde om ook daadwerkelijk te gaan, terwijl
de afdeling kampt met grote personele tekorten.
- de vele oude uniformen die ik meegekregen heb.
- de VZA voor de medische materialen.
- mijn collega Peet voor zijn fysieke en materiële hulp.
- voor de donaties hartelijk dank!
- iedereen bedankt voor de vele appjes en mailtjes, zo hoefde ik thuis ook
niets te missen.
- heel erg bedankt voor al jullie reacties op deze website. Het was niet
altijd makkelijk een verhaaltje erop te zetten. Internetcafés, vanaf m'n
telefoon, letter voor letter. Dagen stroomuitval, geen bereik.
- En dan de Telegraaf die ons stond op te wachten op Schiphol voor een
interview. (Trouwens nog medische assistentie in de lucht gegeven, waarvoor een huisje
ontvangen).
Inmiddels ben ik een paar dagen terug en weer aan het werk. Pasen is in Tanzania uitgebreid
gevierd. Dagelijks heb ik nog contact met mijn vrienden daar. Met weemoed denk ik terug
aan de colours of Africa, the joy in small things, the musiki's, de gezellige avonden,
gezamelijke maaltijden met 10 man, ik mis the housekeeping.., de vele, vele kinderen altijd
om je heen.
Maar ik ga zeker terug, tutaonana = we zien elkaar weer,
geloof me, Africa, it shakes your soul! Margot
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Denis Edward Tesha in Nederland

Hoi allemaal

Denis is inmiddels een week bij mij in Oostelbeers. Hij heeft het in de eerste week, samen
met Fr. Emmanuel, erg naar zijn zin gehad bij Margot in Goirle. Met Margot heeft hij o.a.
locatie Elisabeth bekeken en hij is in Den Haag (Int. Gerechtshof in het Vredespaleis) en
Scheveningen geweest.

Met mij is hij iedere dag
meegegaan naar de OK.
Vroeg op dus (6.00 u) en
door dat gegeven én de
vele indrukken die hij
opdeed, was dat s-
avonds wel te merken .
Hij heeft al veel
ingrepen gezien, uitleg
gekregen en met
verscheidene mensen
gepraat, o.a. orthopeed
dr. Burgers die
misschien in november met een orthopedisch team in het SDH enkele ingrepen gaat
verrichten. Vandaag heeft hij samen met Loes op de chirurgische afdeling meegekeken en

donderdag loopt hij een dagje met Ton mee op de SEH.

Hij vindt alles geweldig en 'well organised'. Hij stelt best veel
vragen en schrijft veel dingen die hij interessant vindt en
misschien in Same kan toepassen op in een schriftje.
Regelmatig heeft hij via
whatsapp contact met het
thuisfront.

Zaterdag hebben we gefietst
(we hebben nog steeds geluk
met het mooie weer!) en Denis
is met Sjef naar Willem II
geweest. Zondag zijn we met
Loes een dagje met de trein
naar Amsterdam geweest en als
echte toeristen oa een

sightseeing met een rondvaartboot gedaan. Het red light
district hoefde niet van hem . Morgen gaan we naar een
kaasboerderij en naar een voetbalwedstrijd van PSV en hij wil
persé nog een keer naar een dienst van de Seventh Day
Adventists, dus daar zoeken we zaterdag nog maar een gaatje
voor in het volle schema.
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Hello friends, thanks for the invitation here I have learnd a lot already in Anaesthesia,
modern surgical techniques, general practice in theatre and in ward and still I do. I met Dr
Anton and Im looking forward to meet him again in Tanzania in Nov and Loes in Jan 2017.
Oh! the gathering of friends for the full moon party was awesome showed us a family of
friends in The Netherland, the barbecue was good big up to Margo. I can not forget the visit
to Amsterdam. You are very kind vrienden.

Groeten, Denis en Frans

Dear friends,

I would like first to say thank you for the invitation and the unmeasurable kindness you
showed to me, I eat well, I slept well, I worked with very kind people in the hospital teaching
me lot of things, I even had tours here and there seeing new things. I enjoyed going with
Margot and Ton to The Hague and Scheveningen and with Frans and Loes to Amsterdam.
You all accepted costs for me and the Same Hospital, thanks on behalf of the hospital.

I learned many things in the hospital especially in theatre, the same procedures but in a very
morden and advanced way like Laparascopic surgeries, proper preparation of patients for
surgery, strictly followup of the check list, a very advanced patient’s medical record keeping,
double checking drugs before administration, the use of uptodated drugs in anaesthesia like
Propofol, advanced way of preparing and parking surgical instruments and materials.

I got chance to observe surgeries which I haven’t ever observed like; Nephrectomy, Gastric
bypass, Gastric sleeve, Total knee replacement, Total hip replacement Tendon repair e.t.c.

Some notes I took in anaesthesia are;

 Checking of all the anaesthetic machines every
morning and renewing some tubes every Friday.

 The use of laringeal tubes instead of
endotracheal tubes where applicable.

 No more use of Valium instead Propofol.
 No more use of Halothane instead Sevofluran as

it is less irritative in the air way.
The most interesting thing is self introduction to a
patient before serving him or her. I am taking all of them
with me though I am not in a position to implement few
and ofcorse to advice the hospital management team to
support implementation. Please keep on in kindness and
support, we appresiate it.

I take many greetings to Same.

Dank je wel, Denis
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CHANTAL VAN TILBURG

Functie: verpleegkundige CCU
In Tanzania van: september tot november 2016 (3 maanden)
Project:

Eerste weekje Tanzania
Habari za mchana!
De eerste dagen Tanzania zijn een feit! Wauw, wat is de tijd tot mijn vertrek toch snel
gegaan.. Zolang hier naar uitgekeken en voor ik het wist stond ik ineens iedereen uit te
zwaaien op Schiphol. De dagen voor vertrek waren druk en tot het einde toe nog gewerkt.
Mijn laatste vrije weekend volgepropt met inpakken en leuke dingen doen en dan ineens
voor je er erg in hebt stijgt dat vliegtuig op..
Aankomst: REGEN! Denk je wel even
lekker naar warm Afrika te gaan, valt
dat even vies tegen ;-). Het was ook
echt heeel koud die ochtend, 13-15
graden, brr.. Ze zijn er hier overigens
erg blij mee dat het even minder is
want het is dit jaar verder erg droog
geweest en dat was niet al te best
voor de oogst. Stiekem maakt het mij
ook niet echt uit, ik krijg mijn portie
droge hitte vast gauw genoeg.
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Mijn eerste twee dagen Tanzania ben ik in Moshi verbleven. Ik had van te voren een leuke
B&B geboekt om even wat bij te komen en alvast internet op mijn telefoon te regelen. Een
hele lieve taxichauffeur van de B&B kwam me ophalen van het vliegveld en is gelijk met mij
naar het telefoonwinkeltje gereden om een Tanzaniaans simkaartje met internet te regelen.
Top, want aldaar begreep ik er maar weinig van. 's
Middags door de gastvrouw van de B&B afgezet in
Moshi want ik wilde de stad wel eens gaan bekijken..
Uiteindelijk niet veel van de stad meegekregen omdat
ik daar best vervelend ben lastiggevallen. Goed
geschrokken, maar ik kan het gelukkig relativeren nu
zeker omdat ik inmiddels heb gezien hoe ontzettend
lief, vriendelijk en onwijs gastvrij Tanzaniaanse
mensen eigenlijk zijn. Gelukkig hebben hele lieve
mensen mij in een taxi gezet en ervoor gezorgd dat ik
weer veilig bij de B&B kwam (terwijl hij maar op het raampje bleef bonken, creepy..). Lang
leve alle lieve mensen en het al geregelde internetkaartje zodat ik gauw ff contact kon
hebben met thuis. De gastvrouw zag goed dat dit een gevalletje was voor wijn en na nog
heerlijk van haar maaltijd genoten te hebben (en van de vodka van andere Poolse gasten..)
ben ik toch nog met een redelijk goed gevoel m'n bed in gestapt.

De volgende dag dan
eindelijk naar Same! Na van
te voren plaats en tijd
afgesproken te hebben (12
uur op de B&B), werd ik dan
eindelijk om 15 uur
opgepikt. Tijd en plaats
waren blijkbaar onduidelijk,
aha. Een verschil met onze
cultuur is dit natuurlijk wel,
maar ik was er thuis gelukkig
al goed op voorbereid dus ik
maakte me niet druk. Verder
een heerlijke rit naar Same
gehad, onwijs genoten! Mijn

ogen uitgekeken naar al het leven op straat en de
mooie natuur. Wauw, ik ben echt in Afrika! De fathers
waren erg lief en zorgden ervoor dat ik in de auto nog
wat te lunchen had. Na ongeveer een uurtje rijden werd
me gevraagd of ik zin had in een welkomstdrankje?
Sure! We stopten bij een leuk wegrestaurantje en ze
vroegen of ik zin had in bier of wijn. Aha, weer alcohol
dus, nou prima kom maar door dan met een koud
biertje! Nadat ik mijn bier op had, was dat volgens de
fathers nog niet genoeg: "No, no you can't just walk on
one leg".. Haha goed, nog maar eentje dan. Na mijn
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"second leg" gefinisht te hebben, een liter bier in totaal welteverstaan, vervolgden we onze
weg. Met een klotsbuik. En vele hobbels. Ondertussen kon ik toch maar niet stoppen met
glimlachen, wat een leuke mensen!
Inmiddels mijn eerste dagen op de compound achter de rug (terrein waar ik verblijf,
ligt naast het ziekenhuis). En ik moet zeggen: ik heb HONGER (sorry dat ik gelijk begin over
eten)! Je eet hier om 7:00, 13:30 en om 20:30 uur en aangezien ik nog niet in Same zelf ben
geweest, heb ik nog niks te eten kunnen kopen voor tussendoor.
Pfoee, nu pas kom ik erachter hoeveel ik thuis eigenlijk eet haha. De warme maaltijden vind
ik tot nu toe wel echt lekker en ik schep dan ook maar zoveel mogelijk op.
Zelfs Ugali valt niet tegen (traditioneel gerecht
bestaande uit mais of cassavemeel wat in heet
water wordt geroerd totdat het zo stijf is als
brood en wat bij buitenlanders niet altijd even
in de smaak valt). Of het voedzaam is, is wel
een tweede haha. Tijdens het ontbijt is er
voornamelijk witbrood (brrr) met iets zoets
(brrr). Dit brood kun je maar beter roosteren
(als tijdens het ontbijt tenminste niet de
stroom is uitgevallen), want het smaakt anders
best naar oud brood (en dat is het misschien
ook wel haha). Het is gezellig om met alle fathers aan tafel te zitten en ik vind het grappig
om alles in het Swahili aan te horen. Ik besteed mijn eerste dagen echt aan het bestuderen
van de taal, ondanks de voorbereiding is het toch echt wel even anders als je hier dan
daadwerkelijk staat.. Ze vinden het echt leuk als je hierin je best doet en helpen je dan graag.
Maar toch is het erg verwarrend en vergeet ik veel of zeg ik het fout. Dat merk ik ook op
straat, de begroeting gaat goed en daarna wordt het verwarrend en moeten ze soms lachen
of word ik gecorrigeerd, sorry! Haha. Ik ben heel blij met de lonely planet 'taalgids Swahili'
(bedankt Loes!) om af en toe even in te kunnen spieken.

Verblijven doe ik dus op de
compound oftewel op de Diocese en
dan wel in het 'Holland House'.
Tenminste, dat deed ik. Vandaag
(vrijdag) heb ik een nieuwe kamer
toegewezen gekregen bij een van de
fathers in het huisje (die wonen ook
allemaal op de compound) omdat ze
de koude douche willen repareren
en het huisje verder ook willen
opknappen. Nog maar even zien hoe
en wanneer dit gaat gebeuren want
degene die dit gaat doen is nu in Dar
Es Salaam (= ver weg), maar we
wachten maar geduldig af en ik zit

hier prima. Heel rouwig ben ik er overigens niet om dat ik tijdelijk uit het 'Holland House'
ben, want tot mijn grote schrik kwam er een kikker uit het toilet toen ik doortrok. Je kunt
vast begrijpen dat ik zowat in het plafond hing. Jaja, welcome to Africa..
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Terwijl ik in Moshi met mijn simkaartje goed internetbereik had, is dat hier op de Diocese
nou niet echt het geval. Ik heb in de B&B in Moshi met mijn kaartje gewoon kunnen skypen,
maar hier kan ik nog niet eens een appje sturen vanaf m'n kamer. Hmm. Ik ben er inmiddels
achter dat hoe verder ik naar de poort loop (dat is naar beneden toe, de Diocese ligt als het
ware op een heuvel), hoe beter mijn bereik is. Dus loop ik al 3 dagen lang op en af die weg
opzoek naar goed bereik, haha. Skypen zit er hier dus niet in en met veel geluk kan ik een
(haperig) belletje doen via WhatsApp. Achja, we zitten tenslotte wel in Afrika. Maar ik moet
toegeven dat ik het wel jammer vind, zeker nu het op de Diocese verder zo rustig is en ik nog
even vrij heb tot ik ga werken (ik begin maandag). Verder ben ik hier natuurlijk gewoon
alleen en uberhaupt in de weide omtrek zo'n beetje de enige westerse en is het allemaal
Engels of Swahili. Kortom, een beetje aanspraak zou wel gezellig zijn. Ja, hier moet ik wel een
beetje aan wennen en dit vind ik ook wel moeilijk.
Leuk was het dan ook toen ik gisteren (donderdag) in de zon zat op het terrein langs de

omhooggaande weg toen
er een hoop
schoolkinderen
langskwamen (van een
katholiek basisschooltje
wat ook hier op de
compound staat) die
rondjes aan het rennen
waren. Allemaal roepen
en giechelen en elkaar
aanstoten elke keer dat ze
langs renden. Na een paar
rondjes durfden ze dan
eindelijk te vragen of ik
mee wilde rennen. Haha ja
hoor, natuurlijk.
Aangekomen op het

schoolplein ontmoette ik de leraren en die vertelden mij dat ze een sportmiddag hadden,
leuk! Ik ben een tijdje blijven kijken tot een van de leraren vroeg of ik aders niet met die
kinderen wilde sporten, want ze waren helemaal door het dolle heen omdat ik er was.
Ehmmmm, oké! Dus daar stond ik dan, letterlijk tussen 100 kinderen want ze vlogen echt op
me af. Voor de sporters thuis: uiteindelijk heb ik jumping jacks, squats en burpees met ze
gedaan en ze vonden het fantastisch haha (kun je je toch bijna niet voorstellen? ;-)). Hierna
nog wat foto's gemaakt, wat ook grappig was, want ze konden maar niet van mijn haar
afblijven.. Tja is ook maar gek, blond haar...
Maar dan natuurlijk waarvoor ik ben gekomen: het ziekenhuis!

Donderdagochtend (gisteren) bracht father Deo me al vroeg weg om de DMO te gaan
ontmoeten. Hij is toch wel zo'n beetje het aanspreekpunt voor de werkgroep bij de
belangrijkere zaken rondom het ziekenhuis. Nadat ik daar kennis mee had gemaakt werd ik
door zuster Magdalena rondgeleid door het ziekenhuis. Mijn eerste indruk is eigenlijk best
positief, zeker gezien de verhalen vanuit de werkgroep had ik het misschien wat minder
hygiënisch en wat chaotischer verwacht. Het is natuurlijk een globale eerste indruk, maar dit
viel me alles mee. Positief punt is de poli voor birth control. Er wordt daar bij dames
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spiraaltjes en andere vormen van anticonceptie geplaatst. Volgens mij wel pas na een aantal
bevallingen geloof ik, maar het is in ieder geval iets. Nog een hoop om te gaan zien en leren,
ik ben enorm benieuwd!

Het weekend hoop ik misschien wat leuks te kunnen gaan doen met de fathers. Een
bezoekje aan de kerk hier zondag lijkt me in ieder geval bijzonder. Morgen ga ik lopend naar
Same om het dorpje verkennen. Oh en natuurlijk genieten van een (hopelijk) warme douche
straks!
Tutaonana (tot ziens)!

Een hoop nieuwe indrukken

Hoi allemaal,
Allereerst wat een leuke reacties op mijn vorige stukje, leuk om te zien dat jullie mij op de
voet volgen. En bedankt voor alle tips (lees: bananenchips!)
Pfoe, maar wat een week heb ik achter de rug. Waar ik vorige week nog zo langzaam vond
gaan (moest even wennen denk ik), zo snel ging deze week. Vele nieuwe bijzondere mensen
ontmoet, mooie gesprekken gevoerd en natuurlijk de eerste dagen in het ziekenhuis beleefd
(en daar veel indrukken opgedaan!). Ja deze week vloog voorbij en heftige en leuke dingen
wisselden elkaar af.
In het ziekenhuis wilde ik graag beginnen op de kinderafdeling (pediatric ward). Na de
dagelijkse overdracht in, op en naast de fysio-materialen, begon ik mijn dienst op de
kinderafdeling. Helaas voor mij was het de eerste dag erg rustig op de afdeling, er lagen
maar 3 kindjes. Dus na de visite en een verkennend rondje over de ward (oei, slechte
matrassen.....) besloot ik om maar even een kijkje te gaan nemen op de andere wards.
Onderweg kwam ik de medical officer in charge, Dr. Juma, tegen. Hij wist mij te vertellen dat
er zojuist een patiënt binnen was gebracht na een heftige val en dat er een echo was
gemaakt (hulde) en dat deze patiënt een flinke interne bloeding heeft. Zulke patiënten zijn
te kritiek om behandeld te worden in ons ziekenhuisje, dus wachten we met spoed op de
ambulance naar het KCMC in Moshi (anderhalf uur verderop). En we wachten…en wachten…
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en wachten… Jaja, dit gaat allemaal niet zo snel als in Nederland. Als de ambulance er
eenmaal is weet ik niet wat ik zie, werkelijk het hele ziekenhuis rukt uit om te aanschouwen
hoe deze zieke patiënt in de ambulance wordt gelegd. Er staat zelfs een kindje van de
kinderafdeling met zijn neusje bovenop. Ik ben nog niet klaar met het fronzen van mijn

wenkbrauwen (want hoezo een brandcard,
nee joh gewoon hop optillen en achterin
ermee) of ik ben alweer verbaasd: nog meer
patiënten worden in de ambulance geladen.
Uiteindelijk blijkt dat er 4 patiënten, wat
familieleden en 1 verpleegkundige in 1
ambulance meegaan naar Moshi. Op, naast en
over elkaar dus. Ondertussen word ik ook nog
voorin de ziekenwagen gezet en net als ik denk
dat we gaan vertrekken, word ik nog gauw
vergezeld door een paar dikke Afrikaanse
billen (krap!) en dan kunnen we eindelijk
vertrekken. De chauffeur rijdt als een gek en
de meest gevaarlijke inhaalmanoeuvres
worden gemaakt. Aangekomen bij het
ziekenhuis in Moshi ontmoet ik een complete
chaos. Verschillende ambulances bieden hun
patiënten aan en structuur is ver te zoeken.
Het is heel erg druk en de verpleegkundigen
doen geen enkele moeite om haast te maken.
Enige vorm van triage kennen ze hier niet.

Uiteindelijk wachten we een halfuur voordat onze patiënten naar binnen kunnen. Vergezeld
van de verpleegkundige van ons ziekenhuis, proberen we onze patiënten een plekje te geven
op de spoed eisende hulp en iemand het dossier aan te bieden, maar ook binnen is het
overzicht ver te zoeken. De patiënten liggen, staan en zitten werkelijk overal waar nog maar
een plekje vrij is. Onze verpleegkundige probeert wat mensen aan te spreken, maar ze is erg
passief en weet niet goed wat ze moet doen. Ik probeer haar zoveel mogelijk aan te sporen
maar uiteindelijk ken ik hier de plek ook niet dus kan ik helaas ook niet veel doen. De vader
van de zieke jongeman loopt ons continu achterna omdat hij niet begrijpt wat de bedoeling
is en oh wat wilde ik dat de verpleegkundige eens wat moeite deed om op zijn minst de
vragen van de vader te beantwoorden. Lichtelijk gefrustreerd sta ik een tijd later buiten, niet
wetend waar we nog op wachten om terug naar Same te vertrekken. Als we eenmaal zijn
vertrokken stoppen we onderweg nog een aantal keer om her en der wat spullen op te
pikken. Jaja, hello Africa. Ik ben in ieder geval een bijzondere ervaring rijker!

Woensdag en de rest van de week breng ik door op de maternity ward (kraamafdeling).
Omdat het rustig is bij de kindjes, besluit ik om hier eens een kijkje te gaan nemen. En ik val
met mijn neus in de boter! Tegelijk met mij zijn in dit ziekenhuis ook een verpleegkundige
(Rebecca) en een verloskundige (Linda) uit Zweden op deze afdeling gestart. Fantastische
mensen die hier vanuit eigen goodwill naartoe zijn gekomen, geld hebben ingezameld en de
nodige spullen met zich mee hebben gebracht om de afdeling te versterken. De
verloskundige verstaat haar vak prachtig en met meer dan 25 jaar ervaring is ze een
fantastische aanvulling voor deze afdeling. Ook zij blijven hier voor 3 maanden. De
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verpleegkundigen op de afdeling kijken erg tegen haar op en willen graag van haar leren, dit
is zeker een positief punt. Ook ik leer veel van haar. Een beeld voor thuis, schokkend is het
hier soms zeker te noemen: er is één gedeelde bevallingskamer met twee bevallings'bedden'
('bedden' want het zijn eigenlijk twee harde brancards die enkel horizontaal kunnen),

geregeld zitten de bloedspetters overal, de deur naar
de afdeling staat meestal open, jan en alleman
wandelt in en uit, de ramen staan open en iedereen
kan binnen kijken, er is weinig tot geen empathie
voor de vrouwen, er is een slechte hygiëne, er
worden kartonnen dozen gebruikt als
naaldcontainers, de benodigde materialen moeten
op het moment dat we ze nodig hebben nog gauw
gezocht worden, de verpleegkundigen zijn vaak niet
op de hoogte van belangrijke info rondom de
kraamvrouw... En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook op de maternity ward zelf is het al niet veel
beter: de verpleegkundige weet vaak de namen van
de patiënten niet en moet deze bij de patiënt gaan
navragen, er is geen enkel overzicht van wie in welk
bed ligt en de patiënten hebben geen polsbandje of
identificatie aan bed. En dan moeten er nog
medicijnen gegeven gaan worden.. Jaja je kijkt als

westerse je ogen uit en ik en de Zweden kijken elkaar dan soms ook wel een beetje hopeloos
aan. Maar het zijn ook twee werelden die je onmogelijk met elkaar kunt vergelijken; zij
hebben immers niet onze materialen en moeten het doen met wat ze hebben. Met die
wetenschap heb je toch ook wel heel veel respect voor deze dames want wat zetten zij veel
baby'tjes op de wereld, jaja het kunstje kunnen ze wel!

Verder is het werkelijk een hele bijzondere
week op de maternity ward. Ik zie mijn eerste
bevallingen, inmiddels al in allerlei variaties.
Ook zie ik zeer zeldzame casuïstiek, zoals de
spoedkeizersnede van een vrouw waarvan de
navelstreng al deels 'bevallen' was, maar de
baby nog niet (erg gevaarlijk ivm bloedingen)
en mag ik dit op geheel Afrikaanse wijze
meemaken: niemand lijkt zich echt druk te
maken en van echte spoed is geen sprake.
Linda zet deze dame gelukkig nog snel in de
juiste positie en mobiliseert iedereen vlug naar
de operatieruimte. Tijdens de keizersnede ligt
de baby ook nog eens met het stuitje naar
beneden en blijkt het tijdens de geboorte
noodzakelijk om het meisje kortstondig te
beademen met een beademingsballon.
Behoorlijk spannend en dit doe ik samen met
mijn Zweedse collega's. Later deze week komt
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er ook nog een jonge dame aangelopen met een pasgeboren baby in haar handen. Een
prematuurtje (te vroeg geboren baby), geboren met de ingewanden buiten het lichaam. Het
is verschrikkelijk om te zien. De baby krijgt van de verpleegkundige een plaatsje onder de
warmtelamp... En dat is alles wat er de komende uren gebeurd (en zo ongeveer ook wat kán
gebeuren hier). Het is wachten tot de ambulance weer vol genoeg is voor een ritje KCMC.
Niemand kijkt op of om naar dit baby'tje of naar de moeder, hartverscheurend. Ik check af
en toe of ze nog ademt en terwijl dit lieve kleine baby'tje ligt te vechten voor haar leven
bevalt nog geen meter hier vandaan alweer de volgende dame. Ja het is een aparte wereld!

Een heftige week voor mij. Daarom ben ik ook erg blij met de Zweedse collega's die
overigens niet ver hier vandaan wonen. Ze hebben een eigen auto hier en na het werk
vrijdag nemen ze mij mee naar hun huis. We eten, drinken en kletsen wat en kunnen zo alle
ervaringen van de week nog eens goed bespreken. We hebben het erg gezellig.

Verder heb ik deze week ook erg genoten van alle nieuwe contacten die ik hier in Same heb
opgedaan. Ik word door de fathers meegenomen, door mensen uitgenodigd en naar nieuwe
plekken gebracht. Het is fantastisch om van gedachten te wisselen met mensen van een hele
andere afkom dan ik en ik geniet hier dan ook erg van. Ook voel ik me inmiddels al erg thuis
en heb het goed naar mijn zin.

Exploring new things and welcoming new life
Hoi Nederland. Nog lekker aan het nazomeren daar? Ik hoor tussendoor hoe goed het weer
nog is (geweest), nou genieten voor jullie hoor!
Hier in Same wil het weer nog niet zo meewerken.. Ik vertelde in mijn eerste blogje al dat
het weer bij aankomst slecht was, nou het is nog steeds geen volle zon! Over de
temperatuur mag ik echt niet klagen hoor,
meestal loopt het hier wel op tot tegen de
30 graden. Maar de zon..... Meestal
nergens te bekennen! Dikke
wolkenpakken hangen hier dagelijks
boven Same (en dat terwijl ik zo verlang
naar een kleurtje). Even geduld dus nog.
Gelukkig is de week ook eigenlijk weer te
druk geweest om me zorgen te maken om
het weer hoor. Net als vorige week heb ik
ook deze week weer heerlijk genoten van
alle werkzaamheden op de maternity
ward en zagen weer vele nieuwe baby'tjes
het levenslicht. Had ik al verteld dat ze net
na de geboorte nog behoorlijk wit zijn?
Heel grappig om te zien.
We starten de werkweek met de bevalling
van een prematuurtje, ong. 34 weken ('à
terme' is 40 weken). Als we na de
overdracht de verloskamer binnen lopen
blijkt deze dame al redelijk ver in haar
bevalling te zijn. Gelukkig heeft mijn
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Zweedse collega Linda vanuit thuis medicatie meegenomen om de bevalling/weeën wat te
vertragen en medicijnen om de longetjes van de baby te laten ontplooien, iets wat vaak nog
niet in orde is bij zo'n vroege bevalling. Niet heel lang hierna ziet deze kleine het levenslicht
en wonder boven wonder horen we al snel hard gekrijs; gelukkig de ademhaling komt goed
op gang! Om het compleet te maken drinkt deze baby na de bevalling ook direct goed aan de
borst. Of het aan de medicijnen ligt weten we niet, maar de rest van de dagen hebben we
deze kleine in ieder geval omgedoopt tot 'our wonderchild'. Wat me vorige week ook al was
opgevallen zie ik nu (en de rest van de week), weer: er wordt heel vaak en vooral heel snel
antibiotica aan de baby'tjes gegeven. Zo ook aan deze. Het is weer eens een goed verschil
tussen de Afrikaanse en de westerse wereld: hier wordt antibiotica gezien als het
preventieve middel tegen eventueel mogelijke infecties, zelfs als deze niet per sé op de loer
liggen. Dit vooral omdat er geen mogelijkheden en middelen zijn om nog op tijd in te kunnen
grijpen mocht een baby'tje echt ziek worden. In Nederland zijn we natuurlijk gewend pas
antibiotica te geven bij noodzaak, vooral omdat antibiotica ook alle goede bacteriën aanpakt
en omdat bij veelvuldig gebruik resistentie op de loer ligt. Geheel op Afrikaanse wijze duurt
het vervolgens wel nog even voordat er een poging wordt gedaan om een infuusje te prikken
(want naaldjes op). 'Gelukkig' voor deze baby lukt het niet, dus worden de pogingen verder
gestaakt. Wel is het nog even wachten op de vitamine K, die moeten de moeders namelijk
naar het ziekenhuis laten brengen door familie (en dus zelf betalen), want dit is in het
ziekenhuis niet op voorraad.

Ook deze dag wisselen mooie en minder mooie momenten zich weer op een hoog tempo af.
Niet lang na deze ervaring ben ik getuige van mijn eerste Masai-geboorte. Er komt gelukkig
een mooi kerngezond mannetje ter wereld, helaas zijn alleen niet alle omstandigheden even
ideaal: de Masai vrouw blijkt besneden, iets wat al jaren zonder verdoving uit traditie de
jonge Masai vrouwen wordt aangedaan. Het ziet er niet best uit. Verder is het overduidelijk
dat ze onder de herpes zit en als we eenmaal halverwege de bevalling zijn en er al flink wat
bloed gevloeid heeft, komt er een verpleegkundige binnenvallen met het nieuws dat deze
dame draagster van het HIV-virus is. Aii, te vaak gebeurt het helaas dat de verpleegkundigen
niet op de hoogte zijn van de info in het dossier, of het dossier niet voorhanden hebben.
Zo'n dossier bevat belangrijke info voor de bevalling, zoals o.a. de uitslagen van de HIV en
malaria-testen en de bloedgroep van de moeder. Dapper zet Linda de bevalling voort. Of het
baby'tje ook seropositief blijkt moeten we nog maar even afwachten. Na het contact van de
baby met de moeder tijdens de geboorte duurt het nog een paar maanden voordat de baby
getest kan worden en dan is het nog maar de vraag of deze Masai mama, die waarschijnlijk
een nomadenbestaan leidt, dit ook laat doen. Ik vraag me af of ze eigenlijk zelf wel weet dat
ze HIV-positief is..
Later deze week ben ik ook nog getuige van een bevalling middels keizersnede waarvan
eerst eventjes duurt voordat duidelijk is waarom deze moet gebeuren. Zoals wel vaker is dit
soms niet helemaal duidelijk, maar na veel rondvragen en uiteindelijk het dossier te hebben
gevonden bleek het te gaan om hoge bloeddruk en twee eerdere keizersnedes, aha! Niet
veel later maakte de kleine de verassing nog af door met het stuitje eerst te liggen (dit was
iedereen natuurlijk onbekend, want geen echo) en na een hoop geduw en getrek kwam deze
ruime 8 ponder uiteindelijk gezond en wel ter wereld. Kleine verassing óok nog op de OK
zelf: waar vorige week 1 van de 3 kranen het nog wel deed om je handen te wassen voor de
operatie, waren ze nu allemaal kapot... Tja, dan maar je handen enkel ontsmetten terwijl je
daar staat in je OK-lap vol met gaten.
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Ook werkte ik deze week op de maternity ward nog een dagje mee op de afdeling waar de
moeders met hun pasgeboren baby's liggen. De avond ervoor was er een baby'tje geboren
die maar niet wilde drinken aan de borst. Het was me onduidelijk of dit helemaal nog niet
was gebeurd of maar eenmalig, maar de arts wilde graag het glucosegehalte van de baby
laten bepalen. Toen ik met het baby'tje naar het lab ging om dit te laten bepalen, bleek dat
dit geld kost! De moeders moeten 1000 shilling (omgerekend maar 40 eurocent, maar
toch...) betalen om dit te kunnen laten bepalen. Zie ik tot mijn verbazing dat ze gewoon
dezelfde glucoseapparaatjes gebruiken als de lading setjes die ik meegenomen heb! Een
mooi moment om alvast een setje hier te introduceren dus en ik neem de baby mee terug
naar de afdeling. Via een collega van de werkgroep heb ik namelijk een doos vol met
glucosemeters, strips, prikkers etc. gekregen. Later op de dag heb ik de setjes uitgelegd aan
de verpleegkundigen en aan de afdeling gegeven. Geen geld meer betalen voor een
glucosebepaling dus, voorlopig in ieder geval dan.. Want ja op is hier wel echt op. Ook heb ik
de afdeling deze week nog blij kunnen maken met een aantal thermometers die ik in
Nederland heb gekocht en ik ben blij toe want alle thermometers van de maternity ward
waren, je raad het al, stuk.

Deze week heb ik ook buiten het werk wat opgetrokken met Linda en Rebecca. Woensdag
was een speciale dag want ik ben door hen uitgenodigd om wat nursery schools en andere
projecten (o.a. waterprojecten) te gaan bezoeken nabij Mwanga, diep in de bergen. Hun
kerk bekostigt al deze projecten en hun missionary (Lasse) van deze kerk is momenteel in
Same en neemt hen (en mij!) hier mee naartoe. Over de meest onbegaanbare, hobbelige

wegen en langs de meest diepe afgronden trekken we de
bergen in. Op de meest prachtige plekken heb ik nursery
schools, primary schools, kerkjes en andere projecten gezien.
Ik geniet echt van het uitzicht en ik maak gauw een paar
mooie foto's. Gisteren (zaterdag) viel ik alweer met mijn neus
in de boter want dezelfde missionary wilde nu graag een

Masai dorpje bezoeken die ook
door dezelfde kerk
ondersteund wordt en ik
mocht weer mee! Tot nu toe
kende ik de Masai alleen van tv

of via de enkele Masai vrouw
die ik in het ziekenhuis had
gezien, maar nog nooit was
ik echt naar een dorpje
geweest. We rijden een flink
stuk landinwaarts, eerst nog
over duidelijke zandpaden
maar later zijn er geen autosporen meer te bekennen en
zijn we enkel nog omgeven door onbegaan zand, dorre
struiken en wat bomen. Ik vraag me af hoe Lasse nu nog
weet welke kant we op moeten rijden.. Maar uit het niets
duiken ineens een paar huisjes op en zijn we bij het 'dorpje'
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gearriveerd: 3 huisjes en een stukje land met ezels en geiten. De mensen zien er prachtig uit,
zijn erg gastvrij en laten ons met plezier het terrein zien en hebben zelfs voor ons heerlijke
'chapati' klaargemaakt: een soort pannenkoek die je dubbel vouwt en met je handen eet.
Weer een ervaring rijker! Ook maken we vandaag veel foto's, het is zo bijzonder om de
reactie van deze mensen en kinderen te zien als je ze uiteindelijk de foto's laat zien, vaak
hebben ze zichzelf nog nooit in het 'echt' gezien!

Op de terugweg worden we in de auto vergezeld door een van de
Masai-mannen die mee naar Same gaat. Als Linda zijn naam vraagt
is dit een beetje onduidelijk dus vraagt ze hem deze op te schrijven.
Vol verwondering pakt hij vervolgens de pen vast, niet wetend wat
hij er mee aan moet. Aha, je kunt hem indrukken... Hoor ik hem
denken. Als hij eenmaal begint te schrijven heeft hij de grootste lol,
overduidelijk heeft hij dit nog nooit eerder gedaan en verder dan
een paar krabbels komt hij ook niet. Het is een erg grappig gezicht.
Verder hoor ik vandaag vele indrukwekkende verhalen over de
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Masai mensen en al hun - meestal bizarre
tradities. Bijzonder om je te beseffen dat dit
leven nog bestaat naast onze moderne
westerse beschaving. We sluiten de dag af
met ugali bij de Zweedsen thuis. Lasse heeft
zijn housekeepster gevraagd dit voor ons
klaar te maken en daagt ons uit om het dit
keer op traditionele wijze, met onze
(rechter-)hand dus, te eten. Voor ons alle drie
de eerste keer. Dus niet veel later draai ik met
mijn rechterhand mijn eerste balletjes van de
ugali, druk ik er een kuiltje in en schep ik
ermee door de saus met vlees. Haha, ja ik voel me ondertussen al een echte Tanzaniaan.

Vandaag is het zondag en ben ik voor de tweede zondag
op rij met father Bernard naar zijn 'kerk' geweest. Het is
een klein opgezet kerkje in de buitenlucht dat wat verder
landinwaarts ligt en overdekt wordt door houten palen en
wat golfplaten. De zijkanten zijn half beschut en achter het
altaar hangen gekleurde doeken. We zitten op bankjes in
het zand. Dit kleine kerkje is gemaakt voor de mensen die
anders te ver naar Same moeten lopen voor de dienst en
hierdoor anders niet gaan. Mooi initiatief dus. Niet ver
hier vandaan wordt momenteel een echte kerk gebouwd
voor deze mensen. Aan het einde van de dienst doneer ik
wat geld voor zakken cement. Ook is het op zondag in
Same ook altijd markt, een grote markt wel te verstaan!
Dus heb ik hier vanmiddag heerlijk nog wat
rondgewandeld, belachelijk goedkoop boodschapjes

gedaan en genoten van wat ik allemaal zag.

Morgen alweer een nieuwe werkweek, wat gaat de tijd toch snel! Na twee weken maternity
ward besluit ik om de volgende weken van wards te blijven wisselen om zo het hele
ziekenhuis te leren kennen. Aankomende weken nieuwe wards en nieuwe avonturen dus!
Ook heeft Dr. Juma mij gevraagd een presentatie voor het ziekenhuis voor te bereiden over
een onderwerp naar keuze. Een mooi moment om wat kennis met elkaar uit te kunnen
wisselen du. Dus ik ga ook hier de komende tijd mee aan de slag!

Zuster chirurgie
Hoi allemaal,
Alweer eventjes geleden sinds mijn laatste verslagje. Ik heb er werkelijk gewoon nog geen
tijd voor gehad om eerder een stukje te schrijven. Ben ik niet aan het werk, dan ben ik wel
weer ergens uitgenodigd of met anderen op pad. Heel gezellig en druk dus! Daardoor vliegt
de tijd ook echt, ben alweer een ruime maand hier.....

Zoals ik in mijn vorige verslagje aangaf was het tijd om van ward te gaan wisselen. Ik wilde
naar de kinderafdeling, maar daar was het nog steeds erg rustig (1 kindje maar..) dus besloot
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ik voor twee weken naar de surgical ward (chirurgie) te gaan. Een wereld van verschil met de
maternity ward waar het altijd erg druk is met de bevallingen!

Op de surgical ward
heb ik twee redelijk
rustige weken achter
de rug. Af en toe wat
medicijnen, een keer
per twee dagen de
(operatie-)wonden
schoonmaken en af
en toe het uitvoeren
van de controles en
dan heb je het wel
zo'n beetje gehad. In
Tanzania (en in heel
veel andere landen) is
het namelijk

gebruikelijk dat de familie de patiënt verzorgd en te eten geeft. Eigenlijk is de familie hier
verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg van de patiënt. Ook als bijv. de dokter
medicijnen voorschrijft, is het aan de familie om deze op te halen bij de apotheek, veel
hebben we op de afdeling namelijk niet op voorraad. Ook verzorgen hier de patiënten hun
eigen bedden en wij stormen hier ook niet om 8 uur de afdeling op om iedereen wakker te
maken.. Pole pole (langzaam aan) dus! Ze zouden het hier als personeel best drukker kunnen
hebben hoor, maar dat is een ander verhaal haha.

De surgical ward is verdeeld in twee stukken, een mannen en een vrouwenkantje. Toeval of
niet, maar alle geschaafde gezichten, gapende wonden en (gecompliceerde) botbreuken
liggen toch echt allemaal op het mannenkantje haha.... Veel ongelukken gebeuren hier in
Tanzania door alle "boda boda's", de scootertaxi's. De gasten staan met hun scooters op elke
hoek van de straat, soms wordt er gevaarlijk hard gereden en ook het wegdek is hier vaak
niet al te best. Dus met regelmaat gaat er wel eens eentje onderuit. Maar ook met sommige
busjes gaat het hier wel eens mis, ook niet heel gek als je
je bedenkt dat ze hier gewoon met de deuren open
rijden en mensen in de deurpost hangen omdat het
busje overvol is! Ik heb ooit wel op orthopedie gestaan,
maar dit zijn toch wel echt breuken en trauma's van een
hele andere orde! Dus zo ga ik 's ochtends hup samen
met de leerlingen de afdeling op om alle wonden schoon
te maken. Tijdens de verzorging gaat het er dan soms
(voor westerse begrippen) ruw aan toe en enige vorm
van empathie is vaak ook ver te zoeken. Toch klagen de
mensen bijna niet en krijg je hier ondanks alles vaak een
brede glimlach toegeworpen. Tja, lachen is hier zeker het
meest gebruikte medicijn!

Op het vrouwenkantje zie ik deze twee weken
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voornamelijk vrouwen die grote buik OK's ondergaan, zoals het verwijderen van de
baarmoeder. Bij elke onregelmatigheid die ze vinden moet dat ding er uit, is er geen verder
onderzoek (mogelijk) en ook doen ze hier niet aan besparende OK's. Ja het verschil tussen
the first world en een ontwikkelingsland zie je hier in de zorg continu en overal terug. Maar
ook hier geen gezeur en geklaag, ook niet als de OK weer niet doorgaat en ze al 6 dagen
wachten. Dan is de zuurstof op, de andere dag moet al het personeel naar de council voor
hun werkvergunnig en de dag daarna komt er weer een keizersnede tussendoor. Maar zo
gaat het hier en zo werkt het hier ook!

Tijdens deze twee weken probeer ik verder zoveel mogelijk wat met de leerlingen de
afdeling op te gaan. Ik vind dat deze arme schapen wel wat meer begeleiding verdienen,
want er wordt hier helaas in een systeem gewerkt dat ze gewoon maar wat in het diepe
worden gegooid. Het is een uitdaging op meerdere gebieden want ze spreken slecht Engels
(wat grappig is want hun opleiding en examens zijn in het Engels) en daarnaast denken en
werken we op een totaal andere manier. Ik ben regelmatig verbaasd over de grote
theoretische kennis die ze hebben maar hoe slecht ze dit kunnen vertalen naar de praktijk.
Dat wordt hier immers niemand aangeleerd. Waar wij nadenken over het hoe en het
waarom, inspelen op de behoefte van de patiënt en onderzoek raadplegen, is hier het
werkboekje heilig en doen ze het vooral zoals ze het altijd al doen. Dingen die bij ons allang
bewezen onnodig zijn, worden hier nog steeds aangeleerd of zo uitgevoerd. Dit levert soms
wat onbegrip op, soms wat hilariteit. Ik doe wat ik ondertussen kan doen en verder leer ik
hier ook gewoon zelf ontzettend veel van!

Ook ben ik deze weken aan de slag gegaan met een
besteding voor het sponsorgeld! Zoals ik eerder al
had verteld zijn de kranen op de OK echt een ramp.
Ze lekken, twee zijn er chronisch stuk en van de
derde is het elke keer maar weer een verassing of
'ie het gaat doen. Het ziekenhuis heeft geen geld
om dit te repareren, dus ben ik op een donderdag
met Denis naar Moshi gegaan om op zoek te gaan
naar de juiste kranen. Het was wel een beetje een
uitdaging om de juiste te vinden, want ze moeten
aan bepaalde eisen voldoen willen ze geschikt zijn
voor op de OK. Gelukkig duurde het niet heel lang
voordat we ze hadden gevonden! Nog wat extra
materialen gekocht voor de reparatie en de missie
was geslaagd! Sam is aangesproken om de boel nu
te gaan repareren. Hopelijk kan ik binnenkort
berichten dat het gelukt is. Ook is de OK vorige
week blij gemaakt met een goed functionerende
tweedehands monitor. Een kado van het

TweeSteden ziekenhuis dat Denis mee terug naar Tanzania heeft genomen na zijn bezoek
aan Nederland. De monitor heeft inmiddels al goed dienst gedaan en het is toch wel fijn dat
er nu tijdens een operatie tenminste het zuurstofgehalte van de patiënt bewaakt kan
worden! Namens alle mensen van het Same District Hospital: bedankt!
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Ook op de compound bij de fathers is het weer gezellig en gebeurd er weer van alles. Twee
weken geleden verwelkomden we twee bezoekers uit Duitsland. Een father en een andere
man (die geen father was, maar daar kwam ik natuurlijk pas weer erg laat achter). Zij zijn

hier voor een bezoek van 3 weken ivm waterprojecten in de bergen en natuurlijk voor een
bezoekje aan alle sisters en fathers hier en natuurlijk niet te
vergeten de bisschop. Och och wat is het katholieke geloof
hier soms toch een toneelstukje zeg, ze worden op handen
gedragen en opeens hebben we allemaal lekkere en
bijzondere dingen bij het ontbijt. Ook wordt er nog een
taart gebakken (ik klaag niet hoor) en gaan we ter ere van
hun bezoek bij St. Josephs eten. Weer veel bier, speeches,
kadoos en bedankjes. Ja de fathers kunnen hier ook wel
goed van het leven genieten hoor. Tja en aan de bisschop
geef je natuurlijk gewoon de nieuwste samsung kado, want
ja waarom niet........... Ik heb niet heel veel met het
katholieke geloof, maar zo raak ik het toch wel een beetje
kwijt. De fathers zien het overigens als hun missie om mij
weer op het gelovige pad te krijgen. Leuke en pittige
discussies volgen!

Meer leuke dingen stonden deze
weken op het programma, want ik
ben met de Zweden opnieuw de
bergen in geweest. Dit keer de
andere kant op. Samen op bezoek
bij nog meer nursery schooltjes van
de Zweedse kerk. Zo tof dat ik mee
mag elke keer! We vertrekken
vroeg om 6 uur en we reizen zo'n 3
uur om uiteindelijk prachtige
bergplaatsjes zoals Ntenga en Mtii
te bezoeken. Totaal afgelegen in de
bergen en ver weg van de drukke
beschaving zijn in deze plaatsjes

prachtige nursery schooltjes gevestigd. Genieten hoor om dat mee te maken, zo hoog in de
bergen met dat prachtige uitzicht. En dan al die lieve kindjes... Het is die dag ook nog eens
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Rebecca haar verjaardag, dus koken we 's avonds gezellig en eten we taart en doen we
spelletjes. Voel me weer even in Nederland (of in Zweden dan in dit geval)!

Ik heb ook een aantal lieve sisters (nonnen) op onze compound
bezocht. Ze zijn hier met velen en wonen verspreid over het terrein.
Ze vinden het hier allemaal zo leuk als je langskomt, zijn enorm
gastvrij en zorgen ervoor dat je niks tekort komt. Schattige huisjes
hebben ze ook, alsof je jaren terug in de tijd gaat! Tijdens een van
mijn bezoeken kreeg ik zelfs een kanga kado (omslagdoek). Schatjes
zijn het, maar leiden ook een veel soberder bestaan dan de fathers.
Ook hierin zie ik een hoop ouderwetse dingen (en hiërarchie..) terug.

Voor volgende week heb ik een bezoek aan één van de health
centres in de bergen op het programma staan. Om precies te zijn ga ik naar Kighare. In de
bergen zijn speciale health dispensaries/centres gevestigd voor mensen die daar wonen en
de tocht naar het ziekenhuis niet kunnen maken. Het is simpelweg ook gewoon te ver weg.
Deze dispensaries zijn in ontwikkeling en ik ben erg benieuwd om de zorg daar mee te gaan
maken! Ik weet nog niet hoelang ik daar blijf, maar zal in ieder geval een tijdje offline zijn,
back to basics dus. Ik weet in ieder
geval al hoe mooi het in de bergen
is, dus ik kijk er erg
naar uit!
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Kighare; a change of scenery
Na vorige week zondag bij een prachtige Masai-kerkdienst te zijn geweest (zie foto's!)….

….was het voor deze week tijd om Kighare te gaan ontdekken. In Kighare, een bergdorpje op
twee uur rijden van Same, is een health dispensary gevestigd waar ik al vele mooie verhalen
over had gehoord. Dat wilde ik weleens met eigen ogen zien, op naar Kighare dus!

Nou als je dacht ooit ergens lang op te hebben moeten wachten, dan was je er maandag
zeker niet bij. ‘Hakuna matata’ en ‘Africa is Africa’ maar dit duurde maarliefst 10 uur! Haha
wat een ellende, maar helaas we hadden een kapotte auto dus er zat niks anders op.
Alle beloofde wachttijd van de automonteur keer 10 en we konden om 22 uur 's avonds dan
eindelijk gaan. Middels een zandweg met grote stenen en diepe kuilen uiteindelijk via smalle
weggetjes de berg op en iets na twaalven waren we dan daar. Maar wat is Kighare prachtig!
Een enorm verschil met Same. Waar Same redelijk vlak is, warm en wat droger, is het in
Kighare 's avonds en 's nachts erg koud waardoor het een heel ander landschap heeft. De
typische Afrikaanse zandweggetjes met krottehuisjes en groene bossen wisselen elkaar hier
op hoog tempo af. Dat had ik echt niet verwacht! Elke dag na m'n dienst even de
wandelschoenen aan en genieten (zie foto's).
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Maar overdag werken in de health
dispensary dus! Kighare health dispensary is
een kleine dispensary wat een
beddencapaciteit heeft voor ongeveer 12
mensen, niet veel dus! Qua faciliteiten is het
er ook (nog) niet heel uitgebreid; er is geen
OK en het laboratorium beperkt zich qua
bloedtesten tot wat malaria en HIV-testen
en een Hb bepaling. Dit alles moet middels
een vingerprik, bloedprikken zoals wij dat
kennen doen ze hier nog niet. Toch ben ik
helemaal niet ontevreden als ik het hier zo

allemaal eens zie. Doordat de dispensary tot de kerk behoort (en deze het dus ook
financiert), zie ik een
groot verschil met het
overheidsziekenhuis in
Same qua kwaliteit van
de materialen,
hoeveelheid
(verschillende)
medicijnen, algehele
onderhoud en
misschien wel het
belangrijkste verschil:
de houding van het
personeel. De
omstandigheden zijn hier wat prettiger en dat doet iets met de sfeer. Het is hier allemaal
wat gemoedelijker, rustiger en vriendelijker.

Wie het hier wel heel druk heeft, is dokter Amini, een fantastische arts met jaren ervaring en
een enorme klinische blik. Ja die ontwikkel je hier ook wel als je bijna alleen maar op je eigen
zintuigen aangewezen bent.. Hij ontvangt elke dag zo'n 60 patiënten en werkt zich er op een
razendsnel tempo, maar met een goed oog voor de patiënt,
doorheen. Een paar "pole sana's.....", een stevige handdruk
en een glimlach en iedereen verlaat hier weer vrolijk de
artsenkamer. Ja hoe anders dat toch in Nederland kan
gaan.... Ik werp me deze dagen op als doktersassistente,
voer de controles uit en samen sparren we over de
diagnose van de patiënt, super! En wat leerzaam.. Zo zie ik
tandextracties (ja doet-ie ook, gewoon op een normale
stoel), helaas een paar nieuwe HIV-patiëntjes (kindjes dus),
bijtwonden en een hoop buikproblematiek. Tussendoor
help ik de zusters met het aannemen van nieuwe patiënten
en de enkele zorg voor de klinische patiënten. Oh ja, en het
afrekenen van de zorg en medicijnen doe je hier gewoon
handje contantje. Op dinsdag hangen we de baby'tjes en
peutertjes in harnasjes aan een grote weegschaal (foto!) en
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krijgen ze hun vaccinaties indien nodig. De baby's komen hier iedere maand voor een check-
up, super! Maar het allerbijzonderste was toch wel wat ik meemaakte donderdag- op
vrijdagnacht..

Zoals ik al eerder aangaf is de dispensary wat rustiger dan het ziekenhuis in Same. Minder
patiënten en zo dus ook minder bevallingen; 4 per maand is hier normaal! Maar al een paar
dagen ligt er hier een vrouw 41/42 weken zwanger, te wachten om te gaan bevallen. Helaas
steeds niet tijdens de dagdienst, dus ik besluit donderdag mijn telefoonnummer achter te
laten voor de avond- en nachtdienst mocht het gaan beginnen. Een bevalling, dat wilde ik
midden in de bergen wel eens meemaken! In Same heb ik dit al een aantal maal gezien en
hierbij ook geassisteerd, maar dit hier heeft toch wel een aparte sfeer.. Zo gezegd, zo gedaan
en om 5 uur 's nachts gaat mijn telefoon: of ik wil komen assisteren. Als ik daar aankom staat
me een kleine verassing te wachten: niet een, maar twee vrouwen hebben weeën en
kunnen ieder moment gaan bevallen. Wat blijkt: diezelfde nacht is er nog een dame vanuit
het dorpje aan komen lopen. We moeten even improviseren want we hebben maar 1
bevallings'bed', dus plaatsen we de een hier op en de ander krijgt een bed toegewezen in de
kamer ernaast. Dit houdt in dat we al het vrouwelijk bezoek van de bevallende dames even
naar buiten moeten sturen om zo wat privacy te creëren voor dame nummer 2. Vrouwelijk
bezoek, want bevallen is hier enkel en alleen een vrouwen-aangelegenheid!

De nachtdienst wordt gedraaid door twee verpleegkundigen van 21 en 23 jaar. Dat houdt in
dat zij ook alle bevallingen doen, maar zijn hier verder niet in gespecialiseerd. Als ik
binnenkom en me dat besef, krab ik me wel even achter m'n oren.. Maar ik besef me ook dat
als ik iets geleerd heb hier in Afrika, dan is het wel dat juist zulke mensen het meest ervaren
zijn omdat ze het moeten doen met wat ze hebben.. Terwijl ik probeer uit te leggen dat ik
hier ben voor de ervaring/ eventueel assisteren, word ik natuurlijk weer aangekeken alsof ik
Chinees praat en is niet veel later verpleegkundige nummer twee al aan het rondje van 6 uur
begonnen en heb ik de volledige controle over dame nummer 1 en de andere
verpleegkundige de controle over dame nummer 2. Gelukkig heb ik in korte tijd echt al heel
veel geleerd van Linda, de Zweedse verloskundige, dus maak ik alle materialen voor de

bevalling in orde (lees: alle gazen moeten
nog geknipt worden) en check ik 'mijn'
patiënt: 8 cm ontsluiting en luister ik ijverig
na elke wee naar de harttonen van de
baby: gelukkig die zijn oké! Terwijl ik met
de zorg voor deze dame bezig ben, heb ik
werkelijk een prachtig uitzicht. Als ik over
mijn schouder kijk, zie ik de meest
prachtige groene weides met de mooiste
banenbomen en dit alles terwijl de zon
opkomt.. Kan iemand me even in m'n arm
knijpen? Ik blijf de jongedame verder
controleren, maar merk na verloop van tijd

dat de ontsluiting nog niet echt willen vorderen. Veel tijd om me daarover druk te maken
heb ik overigens niet, want de andere verpleegkundige roept dat dame 2 nu gaat bevallen! Ik
haast me naar de andere kamer en ben nog net op tijd om de baby mee op te vangen.
Gelukkig, om 7:40 wordt een gezond meisje geboren. Helaas heeft ze wel in het vruchtwater
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gepoept, maar voor ik het weet heeft de
verpleegkundige de baby al handmatig middels een
'pinguïn' ontdaan van al het vocht in neus en mond
en heeft ze de moeder ook al eea aan medicatie
toegediend. Topwerk dus! Echter alle registratie
van alles wat ze heeft gedaan heeft ze achterwege
gelaten (en ook van mijn patiënt, maar dat
terzijde).. Terug naar dame 1, inmiddels is het 8 uur
en zijn we drie uur verder en blijft ze nu echt
hangen op 8 cm ontsluiting. Ze is inmiddels al 10
uur 'bezig' en is volledig uitgeput. Ik informeer de
verpleegkundige (die zich niet echt druk lijkt te
maken) en ik blijf consequent de harttonen
beluisteren, nog steeds in orde. Ik vraag me af waar
hier het punt is waarop de verpleegkundige zou
zeggen dat we een dokter nodig hebben. Ik besluit
dat als dokter Amini komt ik hem in ieder geval ga
informeren, want ik ben er niet helemaal gerust op.
En of het zo had moeten zijn, op het moment dat de harttonen wat gaan dalen en ik besluit
om de dokter te gaan bellen, komt hij net aangelopen. Dr. Amini checkt de patiënte en
besluit dat het nu inderdaad tijd is voor een keizersnede en bestelt een "ambulance". Niet
heel lang hierna komt er een busje aangereden wat nu even dienstdoet als ambulance.
Terwijl ik de jongedame en haar moeder in de ambulance help kijk ik achterom. Dr. Amini
werpt me een brede glimlach toe en steekt z'n duim op; ja dit was een bijzondere en mooie
nacht!

Safari and more
Whoah het is alweer even een tijdje geleden dat ik een verhaaltje online heb gezet! Druk,
druk, druk.. Inmiddels hier al ruim tweeënhalve maand en heb het nog steeds enorm naar
m'n zin! Geen een dag is hetzelfde en je ontmoet ook zoveel nieuwe mensen..

Nadat ik vorige maand terug ben gekomen van Kighare ben ik
de week er op gelijk weer aan de slag gegaan in het ziekenhuis
in Same. Ik heb inmiddels op alle afdelingen al wel een dienst
gedraaid, dus zwerf ik tegenwoordig een beetje rond om te
kijken waar het die dag het leukste of het drukste is. Ik heb in
die week zowel op de OK, de maternity als op de surgical ward
gewerkt. Elke keer word je weer verrast met bijzondere
casuïstiek. Zo heb ik die week een hele hoop vreselijke
brandwonden verzorgd en met vreselijk bedoel ik dan ook echt
vreselijk. Zeg maar categorie brandwondencentrum. Ook in
Tanzania zouden we deze mensen het liefst doorsturen naar
een groter ziekenhuis, maar omdat mensen dit niet altijd
kunnen betalen gaat dit meestal niet door. Dus dan blijft over
hopen op een wonder en bidden maar! De wondverzorging
verloopt niet echt volgens westerse maatstaf of volgens de
laatste evidence based ontwikkelingen (joh), dus dat maakt het
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voor de patiënten ook niet echt leuker en voor mij lastig om aan te zien. De brandwonden
worden hier eerst grondig schoongemaakt (vaak met een dettol-badje..), ingesmeerd met
honing en vervolgens afgeplakt met gaas. Als je dan denkt dat je voor een paar dagen wel
klaar bent, dan heb je het mis. Ze zijn er hier zo op gebrand om infecties te voorkomen, dat
het me met overleggen niet lukt om eens te proberen de honing wat langer dan 24 uur zijn
werk te laten doen. Dus gaat elke dag het verband er af en komt de dettol weer
tevoorschijn. Lastig soms dus, omdat ze (in onze ogen onnodig) veel pijn lijden en je je
vraagtekens zet bij de wondgenezing. Maar (gelukkig is er ook een maar!) ik ben het die
week ook wel goed/beter kunnen gaan begrijpen. Waar wij in Nederland een infectie of
sepsis op dat moment goed kunnen behandelen, kunnen zij zich hier dat niet veroorloven.
Simpelweg omdat de patiënt dat waarschijnlijk niet overleeft. En als ik er over nadenk.. Ik
heb eigenlijk nog nooit zo weinig ziekenhuisinfecties gezien als hier in Tanzania. Het is dus
ook veel van Afrika leren, ipv andersom. Niet alles is zo slecht en veel heeft een verklaarbare
rede. Verder maak ik die week ook nog deel uit van de acute zorg rondom een
hoogzwangere dame die een epileptische aanval krijgt en brengen we haar met spoed naar
de operatieruimte. Gelukkig vangen we niet lang hierna een gezond meisje op en ook mama
maakte het verder prima! Weer veel te beleven dus.

Na weer een week hard werken was het de week er
op dan eindelijk tijd voor bezoek. Op een woensdag
pa, ma en oma opgehaald van het vliegveld voor
een paar dagen Same en safari. Nou dat is toch wel
echt leuk dat je ze even kunt laten zien hoe je al die
tijd al woont en waar je werkt, etc.! Na twee dagen
Same zijn we doorgereisd naar Moshi, dagje hotel
en zwembad (zooo fijn) om even te relaxen. Maar
het leukste: het begin van de safari de volgende
dag! We hebben uiteindelijk een 4 daagse safari
gedaan in Tarangire, Serengeti en in de
Ngorongoro-krater. Een behoorlijke tijd in de auto,
maar dat was het echt meer dan waard. Zoveel
mooie beesten van dichtbij gezien, zelfs
eersterangs gezeten toen een groep hyena's aan
een buffalo bezig waren. Maar het bijzonderste
was toch wel de overnachtingen in de tenten lodges die midden in de parken staan. Zoveel

natuur geluiden 's nachts als je in je bed ligt
en alle beesten die letterlijk langs je tenten
lopen, buffalo's, giraffes etc.. En dan de
prachtige zonsopkomst en ondergang elke
dag, nou daar wilde ik om 6 uur wel voor uit
m'n bed komen hoor! Wat het ook nog wel
een beetje extra speciaal maakte was dat
we bijna de enige (en in Serengeti zelfs de
enige) gast waren, dus een heel team stond
klaar om ons op onze wenken te bedienen..
Heel speciaal zo midden in de natuur.
Uiteindelijk 4 van de 5 'Big Five' gezien,
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alleen de neushoorn was eigenwijs, maar gezien het nu niet
echt de safari-tijd is hebben we al heel veel geluk gehad! Na
de safari nog een overnachting in Moshi en toen was het
helaas alweer tijd om afscheid te nemen.. Oh en hoe stoer is
het trouwens dat m'n oma mee was?!

Terug op de Diocese dus. En daar ben ik inmiddels niet meer
'alleen'. Ik heb nu gezelschap van een jongen uit Frankrijk
die hier les komt geven. Af en toe even een kletspraatje of
naar de Elephant, prima dus. Ook zijn we 's avonds al een
keer goed verdwaald.. Nooit gedacht dat ik serieus op
moest passen voor slangen, maar ik ben er toen bijna op
éen gaan staan! Een paar dagen later was het ook alweer
raak, want toen lag er naast ons huisje éen op de loer. De guard schoot gelukkig snel te
hulp.. en de slang was niet meer. Oke ze zitten er dus echt, nou laten we vooral maar
voorzichtig doen want het eerst volgende beschikbare antidotum is wel even een stukje
rijden met de auto haha.

Verder na de vakantie ook weer veel diensten gewerkt op
maternity, die afdeling heeft toch wel een beetje mijn hart
gestolen. Je kunt daar zoveel leren (gelukkig heb ik ook
iemand die mij veel uitlegt) en een paar extra handjes zijn
daar nooit weg. Volgende week is het alweer de laatste
week van Linda en Rebecca helaas, maar ze/we gaan niet
weg zonder samen wat handvaten voor de afdeling op
papier te zetten. Goed inititief van Linda, met goede
aanwijzingen ook voor de afdeling. Hopelijk wordt zo de
zorg steeds beetje bij beetje beter! Ik ga Linda en Rebecca
overigens echt missen, we hebben zoveel mooie
momenten samen beleefd. Vorige week ook nog genoten
van een bij hun thuis vers gebakken pizza (en taart) en een
spelletjesavond (stukje Europa in Afrika dus!). Ook hebben
we vorige week met z'n allen weer een bezoekje gebracht
aan een van de Maasai boma die door hun kerk gesteund
wordt. Het blijft enorm bijzonder om te zien hoe die
mensen leven, ik ben echt blij dat ik zoveel dingen geleerd
heb van een totaal andere cultuur.

Momenteel ben ik even weer terug in Kighare (de plek
van mijn vorige verhaal). Ik heb weer een weekje hier
gewerkt en vandaag afscheid genomen van de dokter
en verpleegkundigen hier. Vandaag heb ik ook het geld
overhandigd waarvan ik gepland had het te steken in
de bouw van de (o.a.) operatieruimte. Deze staat
momenteel in de steigers, naast het ziekenhuis. De
financiering van de bouw rust op de schouders van de
priester hier, die op zijn beurt weer geld leent van jan
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en alleman om het hier zo ver rond te krijgen. Stapje voor stapje dus. Als het project
eenmaal gerealiseerd is, kunnen hier ook spoedkeizersnedes uitgevoerd gaan worden en
kleinere chirurgische ingrepen. Ook beschikt deze plek dan eindelijk over een compleet
laboratorium. Ook een deel van het sponsorgeld zit hier bij. Een prachtige investering dus en
jullie zijn bij deze nogmaals hartelijk bedankt!

Morgen terug naar Same en dan werk ik straks alweer mijn laatste week daar. Even wel nog
een spannend momentje wat betreft mijn visum: ik had van te voren besloten 3 maanden en
2 weken in Tanzania te verblijven zodat ik en genoeg tijd had voor mijn werkzaamheden en
ook tijd had om te genieten (safari, Kilimanjaro en Zanzibar), maaarrr dat houdt wel in dat ik
al bijna 'overtijd' in Tanzania ben! Als je op een toeristenvisum reist mag je namelijk maar 90
dagen in het land blijven, dat betekent dat ik ip 6 december het land weer uit moet zijn. Als
het goed is ben ik voor het verlengen bij het Immigration Office in Moshi aan het juiste
adres, maar we juichen nog maar niet voordat die stempel er ook daadwerkelijk staat (want
Afrika). Pfoee als dat lukt dan valt er wel een last van mijn schouders, hoef ik ook niet meer
de oversteek naar Kenia te maken en weer terug. En dan: genieten! Op de planning heb ik
dus ook nog de Kilimanjaro en een mooie vakantie naar Zanzibar met Jasper staan
(eindelijk!). Veel gave dingen dus in het vooruitzicht, maar eerst maar genieten van mijn
laatste week in Same. Toch wel raar om dat straks weer gedag te zeggen..

Tot snel, ik houd jullie op de hoogte en duimen jullie ondertussen maar dat ik die top ga
halen!
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