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Zoals elk jaar komen we vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar weer terug in Beira. Het dak 

van ons huis was vorig jaar niet goed gerepareerd met als gevolg veel water en schimmel in huis. Niet 

gezond en niet geschikt om in te verblijven. Terwijl wij erin woonden is een nieuw dak geplaatst. 

Het gaf veel overlast maar het huis is nu weer droog en goed bewoonbaar. 

 

Het is de tijd van de herexamens en  we waren heel benieuwd naar de uitslagen. Vanwege cycloon 

Idai deden ook een aantal van onze studenten her-testen. Wij waren blij te constateren dat al onze 

studenten over zijn naar het volgend studiejaar. Slechts twee studenten van het vierde jaar hebben 

enkele maanden achterstand opgelopen omdat zij pas co-schappen mogen lopen als zij alle examens 

van voorgaande jaren positief hebben afgerond en deze twee misten elk een examen waardoor zij 

een extra stage en examen moeten doorlopen. 

Al onze vorige jaar nieuw geselecteerden zijn geslaagd voor het voorbereidend jaar. 

  

We troffen ook onze drie pas afgestudeerden studenten. Een glimlach van oor tot oor van trots. 

Dokter Eugênio geeft tijdelijk les aan de faculteit. Luisa en Raul, twee HBO verpleegkundigen zijn 

driftig op zoek naar werk en ook Raul geeft tijdelijk les aan de hogere verpleegkunde opleiding van 

UCM.  

 

                                        

 

Er is ongelofelijk hard gewerkt om de faculteitsgebouwen van nieuwe daken te voorzien. Dit is net 

voor de regentijd gelukt.  

 

Ook deze periode hebben we wekelijks al onze studenten een voedzame lunch bij ons thuis 

aangeboden. Allen kijken hiernaar uit; eindelijk eens geen “chima”, het dagelijkse portie Afrikaanse 

maismeel, maar een maaltijd van vis of vlees met salade of groenten, yoghurt en fruit toe. Behalve 

dat we hen extra vitaminen en mineralen aanbieden is het een uitgelezen gelegenheid voor ons om 

allerlei zaken met hen te bespreken en voor hen om contact te hebben met studenten uit andere 

jaren speciaal met diegenen die in hogere jaren zitten. Enorm positief. Allen hebben zij brieven 

geschreven die op de website te lezen zijn en allen tonen dankbaarheid voor de hulp die zij van u 

hebben mogen ontvangen na cycloon Idai. 

 



 

Het begin van het nieuwe jaar is voor ons altijd de drukste periode. Naast individuele begeleiding 

geven we ook ondersteuning per jaargroep. Ook heb ik zoals gebruikelijk praktische lessen gegeven 

in de microbiologie aan zo’n 80 tweedejaars studenten. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE SAÚDE EM MOÇAMBIQUE 

(APESMO) 

APESMO, onze dochter-vereniging, heeft haar eerste verantwoordelijkheid genomen. Zij betaalt nu 

de subsidie voor de 7 eerstejaars studenten en geleidelijk wordt de taak van deze vereniging 

uitgebreid. Het bestuur wordt door ons stap voor stap begeleid om in de toekomst volwaardig te 

kunnen functioneren. 

Het terugbetalen van de beurs verloopt zoals afgesproken. Elke afgestudeerde komt zijn afspraak na! 

Abelarde heeft een mooie bedankbrief geschreven die op de website te lezen is. 
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