
Verslag van de 7e bijeenkomst van de Vrienden van Rubya , 21 juli 2018 
 
Het is prachtig weer als we bij elkaar 
komen in Hattem bij Erik de Vries en Fia 
Rijneke. We, dat zijn de (vaste) 
donateurs van Rubya.  
 
Deze middag zullen er 8 sprekers zijn. 
Het leidend thema is:  specialisten in 
Rubya.  
 
Het RHTI (Rubya Health Training 
Institute) heeft per 13 augustus 2015 
een officiële landelijke accreditatie,  er is 
een  nursing school , een 
laboratoriumschool  en  een clinical 
officersopleiding. Op dit moment zijn er 
in totaal 350 studenten. 
  
 

1. Lamiek Westerhof over Palliative Care rond Rubya 
In 2007 waren er de eerste ideeën omtrent het geven van  palliatieve zorg, in 2015 werd 
daadwerkelijk gestart. Er worden 9 dorpen bezocht, een populatie van 5600 mensen. Op 
dit moment zijn er 44 mensen onder behandeling. 
Gelukkig is er nu vloeibare morfine, dat was in het begin een probleem. Op dit moment 
loopt de palliatieve zorg goed. Lamiek toont via de Power Point wat beelden, waaruit  
blijkt dat de levensstandaard (Quality of Life) ook  verbetert. 
Er is supervisie vanuit het Hospice in Kampala en er wordt jaarlijks een opfriscursus 
gehouden door Lamiek en Fons.  
De kosten bedragen ongeveer 25 euro per patiënt per jaar, berekend over 4 jaar. 
Een gedeelte komt uit de kas van de Vrienden. Er wordt gedacht over het oprichten van 
een “Poor Patient Fund”,  maar dit idee is (nog) niet uitgewerkt.  
 

2. Jacques Hulsbergen  over de bouwactiviteiten 
Alle projecten, gepland tot en met 2017, zijn klaar en allemaal gerealiseerd binnen het 
budget.  
De laatste projecten waren o.a. : uitbreiding van een praktijklokaal aan de school, nieuwe 
toiletten tussen OPD en RCH  en  uitvoeren van structureel onderhoud aan het Convent. 
Op dit moment wordt gerealiseerd: aanpassing van het onderkomen van de 
verpleegkundigen, bouw van  2 woningen onder 1 kap voor medisch specialisten en de 
bouw van een tweede eetzaal voor de school (Groen licht van Breda, kon Zr. Theodosia 
melden).   
 

3. Erik de Vries over de projecten via de Rotaryclub Oldebroek-Elburg 
Een indrukwekkende lijst van zaken die gedaan zijn, zoals oa de renovatie van Kishuro, 
het aanleggen van de ICT, Waste Water project, en een nieuwe “Bore-Hole” met een 
pomp op zonne-energie en 4 tanks à 10.000 liter. (Deze laatste 2 zaken met hulp van een 
Duitse zuster-Rotary)  
Het volgende project wordt  het “Dental project”: opknappen van de Dental Unit, stoel, 
boor etc. Mogelijk komt er een Nederlandse tandarts in de beginfase. 
Kortom: Voor Rubya zeer waardevol!  



Geheim van het kiezen voor de  “Rubyaanse” projecten door de Rotary: reizen 
organiseren naar Rubya met Rotary-leden.  
 

4. Fons Mathot over het “Solar Project” 
In oktober 2016 ontstond het plan om de 3 
“Bredaase Ziekenhuizen” , te weten 
Mutolere en Nyakinbale in Oeganda en 
Rubya, te laten draaien op zonne-energie.  
Er zijn veel kosten aan verbonden, wordt 
door Breda gefinancierd. Maar de 
bedoeling is dat het geld wordt 
terugverdiend! Voor Rubya geldt : 25 jaar. 
Bespaard gaat worden op diesel en de 
rekening van Tanesco.  Grootste voordeel: 
betrouwbaardere  stroomvoorziening. 
Bedoeling is dat er deze herfst wordt 
gestart, als alle 3 management teams er 
klaar voor zijn. Daarnaast moeten er ook 
lokale mensen getraind worden in 
onderhoud.  
 

5. Wim Mathot, penningmeester: Financiën 
De grote projecten gaan via Breda en de Rotary. Wij blijven op de achtergrond.  
Meest belangrijke uitgaven in 2017: scholing, training en studie van verschillende 
studenten en artsen.  
 

6. Marga Tepper over Onderwijs Programma Revalidatie  
Marga is oud-tropenarts, heeft in Sumve gewerkt. Nu is zij revalidatiearts in het 
UMCG/Beatrixoord en is actief in de werkgroep Revalidatie van de Nederlandse 
Vereniging voor Tropische Geneeskunde. 
Zij vertelt over het onderwijsprogramma wat zij samen met  het Muhimbili ziekenhuis in 
Dar Es Salaam heeft opgezet.  Beatrixoord wil zich mogelijk voor een aantal jaren 
committeren aan Rubya met onderwijs en  het financieren van  deze opleiding. 
Het belangrijkste is de preventie van de  problematiek na operaties, fracturen en CVA’s. 
Denk hierbij aan longontsteking na verslikken, doorligplekken, contracturen etc.  
De scholing duurt 2 weken, in de ochtend in de klas, les aan het bed in de middag.  
 

7. Woet Gianotten over het boek Factfulness van Hans Rosling 
Naar aanleiding van het boek van Hans Rosling vertelt Woet  (met een PowerPoint                                                                                             
presentatie) over Rubya in het grotere geheel van Tanzania en de wereld. 
Met wat cijfers  over de dalende under-five mortality, groeiende bevolking, en 
afnemend aantal Tanzaniaanse artsen. 
Verrassende grafieken werden getoond. De bevolking van Tanzania zal zich in 2033 
verdubbeld te hebben. Dat vraagt ook om meer artsen. De bevolking groeit sneller dan 
de zorgmedewerkers.  
Voorstel van Woet: bespreek met een hoogzwangere vrouw het onderwerp sterilisatie, 
in het geval de bevalling een keizersnede gaat worden. 
Zr. Pudentiana denkt dat weinig vrouwen dit gaan willen…… 

 
 
 
 



8. Twan Kortz en Joost Stultiens over het project van de co-assistenten 
Zij hebben van september tot december 2016 in Rubya hun coschap gedaan. Via 
fundraising hebben zij ervoor gezorgd dat er 2 z.g. “patiëntmonitoren” in Rubya 
kwamen. Ook bloeddrukmeters en uitzuigapparatuur.  
Er zijn contacten met een anesthesioloog uit  het Buganda Ziekenhuis in Mwanza om 
trainingen te geven, zodat er een  IC/Recovery in gebruik kan worden genomen. De 
verpleegkundigen willen er nu nog niet graag werken: bang dat er patiënten komen te 
overlijden. (Ze voelen zich niet bekwaam genoeg om er te werken).  

 
9. Als laatste sprak Zr. Pudentiana 

Zij is een Theresian Sister van Nyagando , geboren in Rubya, en logeert op dit moment in 
Breda. Ze vindt Holland een prachtig land, en God wilde dat zij deze Vriendendag met 
ons kon meemaken. Ze  is erg enthousiast en bedankt “de Vrienden” voor alles wat zij 
voor Rubya doen. 

 
 
Om 16 uur sluit de voorzitter het  officiële gedeelte van de  bijeenkomst, met veel dank aan 
gastvrouw en  –heer voor de wederom schitterende ontvangst! Een prachtig boeket wordt 
overhandigd. 
Onder het genot van een drankje wordt er nog een uurtje nagepraat. 
 

 


