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Dit bezoek vindt plaats op uitnodiging van Rubya School of Nursing welke op donderdag 12 
september haar ‘Golden Jubilee’ viert. Voor de Stichting Vrienden van Rubya is dit een 
welkome aanleiding om ter plaatse de stand van het Maintenance Plan en andere bouwzaken 
te updaten (Jacques Hulsbergen, bouwkundig adviseur van het bestuur). Tevens wordt dit 
bezoek gebruikt om de samenwerking tussen de Vrienden en het Management Committee van 
Rubya te versterken (Fons Mathot, voorzitter). Ook worden contacten gelegd met de nieuwe 
lekenvoorzitter van de congregatie van Breda (Michel Marijnen). Daarnaast wordt door 
ondergetekende aandacht geschonken aan Palliative Care, zowel door bezoek aan patiënten 
als door onderwijs aan studenten en staff. 
 
In onderstaande zullen eerst de activiteiten van dag tot dag beschreven worden. Daarna 
volgen conclusies en afspraken. Jacques maakt een apart verslag over de bouwkundige zaken. 
 
Van dag tot dag 
 
Maandag 9 september 
In Kampala gaat Jacques de stad in en bezoek ik Prof. Wilson Acuda, hoofd van het  Institute 
of Hospice and Palliative Care in Africa. Tevens een ontmoeting met Dr. Anne Merriman, de 
Founder van Hospice Africa. Met twee nurses volgt een home-visit bij een man met 
gemetastaseerd prostaatcarcinoom in een van de sub-urbs van Kampala. Voor de pijn krijgt 
hij morfine-drank. Ook de African Palliative Care Association (APCA) wordt bezocht. Aan 
het eind van de dag heb ik een gesprek met een van de senior nurses van Rubya, Beatrix 
Ndyamukama. Zij volgt aan het Institute een 9 maanden cursus om daarna in Rubya de 
palliatieve zorg te gaan begeleiden. Dat is volgens de plannen van Lamiek. Haar studie wordt 
door de Vrienden betaalt (Woet). Er is echter een probleem. Verblijfskosten vallen 2500 
dollar hoger uit dan aanvankelijk beraamd.  Ik kom met haar overeen dat zijzelf hiervan 500 
dollar voor haar rekening neemt (cost sharing). Over de rest beslissen we op de eerstvolgende 
vergadering op 8 november. 
 
Dinsdag 10 september 
Een dag reizen van Kampala naar Rubya. Bij de Tanzaniaanse grens opgehaald door de driver 
van de school. Gastvrij en hartelijk ontvangen in Rubya. Jacques en ik slapen in het Learning 
& Resource Centre. Zuster Theodosia en Michel Marijnen in het staff house van de school. 
Helaas grenst de kamer van Michel aan het kippenhok waar een nogal luidruchtige haan hem 
de komende nachten zal storen. Een gemiste kans om ons niet in het grote doktershuis te laten 
logeren? Het zal wel te maken hebben met het feit dat we te gast zijn bij de school en dus 
onder de verantwoording van Zr. Nicolaus vallen. 
 
Woensdag 11 september 
Jacques is de hele dag op stap met Aristides. Zie daarover zijn rapportage. Met Dr. 
Kachenessa en anderen (Katunzi en Robert Daniel Malinzi, die tijdens hun vakantie in het 
ziekenhuis werken)  uitgebreid bezoek aan een 65-jarige patiënte op de Private Ward met 
gemetastaseerd cervixcarcinoom. Zij is in een terminale fase. Er volgt een slecht-
nieuwsgesprek met de kinderen. Op mijn advies in een aparte ruimte. Daarna met de vrouw 
zelf. Ik ben onder de indruk hoe mijn collega’s dit aanpakken. De vrouw besluit om te blijven, 
“because I feel safe here”.  
Wij zullen deze patiënte dagelijks bezoeken. Een kans voor bedside-teaching. Tevens komt zij 
bij het  onderwijs in de middaguren ter sprake. Dat vindt plaats van 13 tot 15 uur. 
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Donderdag 12 september 
Viering van het 50-jarig jubileum van de school. Het programma lijkt een kopie van 2 jaar 
geleden toen het ziekenhuis opnieuw geopend werd en het L&RC ingezegend. Alleen nu zijn 
er zelfs drie bisschoppen: Nestor die met pensioen is, Desiderius Rwoma de nieuwe en 
Kalaimie een hulpbisschop. Behalve Father Peter is ook zijn opvolger aanwezig: Father 
Gosbert. We  maken kennis en wisselen e-mail adressen uit. Hij vertelt vol trots dat Zr. 
Mediatrix bij de bevalling was toen hij geboren werd.  Zoiets geeft een band en moet toch een 
basis zijn voor goede samenwerking. Laten we het hopen.  
Een lange kerkdienst, fotosessie, processie naar de schoolgebouwen om een plaquette te 
onthullen (door Theodosia), grote tenten op het feestterrein met een duidelijk aparte high table 
voor de gasten. Volle schalen met eten. Miswijn en zelfs champagne met cake. Dansen, 
speeches, cadeautjes. Een vooral veel oude bekenden. Om zes uur is alles afgelopen. 
Als Theodosia ’s avonds een open beenwond oploopt bij een valpartij in haar kamer blijkt er 
in het hele ziekenhuis geen jodium of sofratulle te vinden. Dan maar ontsmetten met alcohol 
en een gewoon verband er omheen. De andere dag blijkt het redelijk goed te genezen. 
 
Vrijdag 13 september 
Het programma voor ons is hetzelfde als woensdag: Jacques met Aristides en ik met 
Kachenessa en Clavera en onderwijs geven. 
Om 12 uur een vergadering met het Management Committee. Aanwezig zijn: Nestor, Zr. 
Anchilla, Dr. Clavera, Aristides, Jacques en Fons,  
Enkele belangrijke punten: 

 Bij de aanvragen voor sponsoring zal er beter gecoördineerd worden tussen school en 
ziekenhuis. Dit geldt zowel voor de upgrading van nurse assistants, de stafcursus en de 
gewone opleiding. Ieder zal een contract aangeboden krijgen om zich voor 3 tot 5 jaar 
aan het ziekenhuis te verbinden 

 De matron, Zr. Anchilla komt met het idee van een ‘revolving fund’. Dit behelst een 
(gedeeltelijke) terugbetaling van je studiebeurs in de loop der jaren. Zo ontstaat er 
weer geld voor anderen om te gaan studeren. 

 De vacature die ontstaan is door het vertrek van de enige academisch geschoolde arts, 
Dr. Diocles, is nog niet ingevuld door het diocese. Ook de terugkomst van Diocles is 
onzeker. 

  Er wordt gesproken over de komst van Erik en Fia 3 oktober a.s. Zij willen mogelijk 
een maand of wat langer blijven en vragen waar behoefte aan is. Het Management 
Committee keert het liever om en vraagt aan Erik en Fia om op papier te zetten wat zij 
te bieden hebben. 

 Bouwzaken: Jacques zal hierover berichten. Ik verlaat de vergadering om les te gaan 
geven. 

 
Laat in de middag  kunnen we eindelijk de bibliotheek en de computerruimte eens bekijken. 
Die zat voortdurend op slot. We begrijpen nu waarom. Er is geen enkele activiteit. Het 
internet ligt er al maanden uit. Viafrica zou geen onderhoud (meer) plegen. Een 
internetabonnement van TTC (Tanz. Telecom Company) zou te duur zijn (14 miljoen 
shilling). Naast de nu nog 15 computers (er stonden er toch meer?) liggen lijsten met data  
wanneer ze zijn gebruikt sinds de opening in december 2011. Ik kom op een gemiddelde van 
15 keer per computer. Wij worden er niet vrolijk van. Misschien een van de eerste taken voor 
Erik en Fia? Zeker nu er ook plannen zijn om laptops te brengen. 
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Er zijn tien mensen op de hele compound die met een modem op internet kunnen via hun 
eigen laptop. Het Tanzaniaanse internet is trouwens continu overbelast en werkt vaak traag of 
in het geheel niet. 
Vrijdagavond laat zitten we met Michel Marijnen, de voorzitter van het lekenbestuur van de 
congregatie van Breda bij een pilsje.  De nieuwe watertank (30.000) behoeft nog goedkeuring 
van het driehoofdig lekenbestuur, maar komt er wel door. Hij wil graag op de hoogte 
gehouden worden van onze projecten in Rubya.  Het plan is om eenmaal per jaar in januari 
met elkaar te overleggen welke projecten de zusters willen financieren. Zij hebben nu teveel 
het gevoel dat ze onze Stichting spekken en willen liever zelf projecten via ons uitkiezen en 
daar dan hun naam aan verbinden.  
 
Zaterdag 14 september 
Ondertekening van het contract voor de komende maanden (zie bijlage) 
Jacques en ik gaan naar Alvera en haar 24 weeskinderen in Kishuro. We bezoeken de 
dispensary die er dankzij de Rotary Club van Erik prima uitziet. Het verslag van Aristides 
hierover wordt opgestuurd. 
 Theodosia en Michel zijn reeds vroeg vertrokken naar Nyakibale en Mutolere, waar de 
zusters van Breda ook gewerkt hebben. 
 
Zondag 15 september 
’s Morgens om 8 uur vertrek uit Rubya. Sr. Nicolaus en Sr. Anchilla brengen ons naar het 
vliegveld van Bukoba. Voor de vlucht naar Mwanza. Vandaar doorreis naar Albert Bolle in 
Igunga. Daar blijven we tot donderdag 19 september. Vrijdagmorgen de 20e weer thuis. 
 
Conclusies  en  afspraken 
 
1.  Zaken die we moesten doen, hebben we kunnen doen. Jacques is onder de indruk van de 
kundigheid van Aristides en ik over de wijze waarop staff en nurses het ziekenhuis runnen en 
openstaan voor palliative care. 
2. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om vruchtbaar contact op te bouwen met het 
nieuwe bestuur van Breda c.q. Michel Marijnen. Substantiële steun van die zijde voor Rubya 
lijkt verzekerd. 
3. De condities voor sponsoring zijn verduidelijkt. School en Ziekenhuis gaan daarbij 
samenwerken. 
4.  Wat betreft de introductie van Palliative Care lijkt de weg van ‘start low and go slow’ de 
beste. Met de medische staff wordt afgesproken om tijdens het morning report extra aandacht 
te geven aan palliatieve patiënten. Er lijkt een mogelijkheid voor een polikliniek op een vaste 
ochtend. Dr. Clavera en Dr. Kachenessa zullen dit uitwerken. Als Beatrix terug is uit Kampala 
zal zij haar kennis delen.  
5.  De nieuwe watertank komt er en zal binnen zo’n 5 maanden gerealiseerd zijn (zie bijlage) 
6.  Er is een overeenkomst aangaande het Maintenance Plan (zie bijlage).  
7.  In die overeenkomst zijn ook ‘Big Projects’ opgenomen, zoals renovatie en uitbreiding van 
RCH Clinic, laundry machines en de definitieve oplossing voor het afvalwater en de riolering. 
Voor nadere uitleg en uitwerking wordt verwezen naar de rapportage van Jacques. 
8.  Naast alle inhoudelijke zaken zijn we onder de indruk van de inzet en de toewijding 
waarmee in Rubya zowel in het ziekenhuis als op de school gewerkt wordt. Voor hun 
gastvrijheid schieten woorden tekort.  
 
Fons Mathot , 23-09-2013 
  


