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Beste mensen,
Voor u ligt de Nieuwsbrief, jaargang 1, nummer 1.
We zijn als bestuur heel trots om dit te mogen melden! Verder doet het ons ook enorm veel
plezier om te kunnen vertellen dat de website (eindelijk, eindelijk) in de lucht is:

www. vriendenvanrubya.org
Als u dat nog niet gedaan heeft: neem een kijkje. Ook als u dat al een keer gedaan heeft: U
krijgt een beeld van hoever het met de uitvoering van de plannen staat en wat er allemaal al
gerealiseerd is!
Er is veel gebeurd in 2014, maar eerst willen we stilstaan
bij het overlijden van Zr. Annunciata op 7 juli j.l. Van 1964
tot 1991 is zij Matron ( =directrice) geweest van het ziekenhuis.
Zij had een enorme energie en een rotsvast vertrouwen dat
alles wel goed zou komen: “De Grote Baas zal er wel voor zorgen”,
was haar adagium. Op vrijdag 11 juli namen we afscheid van haar.
Onder de vele aanwezigen bevond zich ook de ambassadeur van
Tanzania. Een waardig eerbetoon!

En dit zijn de laatste wederwaardigheden, met dank aan Erik de Vries en Fia Rijneke. Zij zijn
oud-tropenartsen, bestuurslid en in oktober/november op werkbezoek geweest in Rubya:
-

De bouw van de nieuwe watertoren vordert goed. Eind oktober was de toren voor
98% klaar en functioneerde al. Er zijn 4 plastic watertanks met ieder een capaciteit
van 10.000 liter. De oude wordt geïnspecteerd en zo mogelijk gerepareerd.

-

Onderhoudsplan:
Vordert gestaag!

-

Waterzuivering:
Met een grote graafmachine uit Bukoba zijn er 3 enorme bekkens gegraven. Het
begin is er!

-

Palliatieve zorg:
Beatrice, verpleegkundige in Rubya, heeft een cursus palliatieve zorg in Kampala
gevolgd. Ze is nu terug. Maar er is nog onvoldoende geld aanwezig om de palliatieve
zorg goed te laten draaien. Zo moeten er mensen getraind worden. Net als in
Nederland wordt goede pijnbestrijding een steeds belangrijker onderwerp.

-

Automatisering:
Alle patiënten worden op de polikliniek digitaal geregistreerd, alle medicatie en
verrichtingen worden geboekt en de patiënt krijgt een uitgeprinte rekening! Ook de
apotheek is gedigitaliseerd en de aanwezige voorraden worden op dit moment in de
computer opgeslagen.

Dus Rubya is nog steeds in beweging! Maar het kost allemaal geld: Niet alleen voor de
palliatieve zorg is geld nodig maar ook de sterilisator voor de OK-instrumenten is erg
verouderd, de wasmachines in de wasserij van het ziekenhuis zijn stokoud, enzovoort,
enzovoort….
Dus…uw giften zijn nog steeds van groot belang en heel, heel erg welkom!

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Rubya dankt u heel hartelijk voor uw bijdragen in
2014 en wenst u fijne Kerstdagen en een heel gelukkig 2015!

De eerste vertoning van de website tijdens de vergadering van de “Vrienden”, in juni j.l. Op
de achtergrond o.a. Zr. Theodosia en Zr. Mediatrix. Achter de laptop: Maarten de Natris, de
bouwer van de site.

