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Nieuws van

Maar hoe ga je aan de slag en hoe krijg je gelden op de bank om je missie te laten slagen? ( Namelijk kansarme, 
getalenteerde en gemotiveerde studenten de mogelijkheid te geven om arts te worden).
We hebben bekende en onbekende bedrijven benaderd, bij serviceclubs presentaties gehouden, particulieren 
enthousiast  gemaakt etc. etc. Ook het sponsordiner dat we al jaren organiseren, heeft voor veel goodwill en 
naamsbekendheid gezorgd. Al deze inspanningen hebben er toe geleid dat we nu, 10 jaar verder, 11 afgestudeerde 
artsen en 35 studenten in diverse studiejaren, in ons programma hebben. In de komende twee jaren hopen we negen 
nieuwe artsen te kunnen laten afstuderen.
Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zijn er, een aantal jaar 
geleden, twee enthousiaste, jongere bestuursleden toegetreden. Ook heeft 
de stichting ondersteuning van fantastische vrijwilligers en een geweldige 
ambassadeur. Het bestuur is, gelet op de toekomst, aan het onderzoeken of 
Mozambique op termijn zelfstandig kan werken. Onze eerste doelstelling 
was tenslotte om ze te leren vissen en niet om ze vis te geven!
Het voornaamste middel om op den duur selfsupporting te worden, is de verplichting van de
afgestudeerde en werkende artsen een terugbetaling te doen van de helft van hun door onze stichting
betaalde collegegelden.  Onze eerste ervaringen met deze terugbetaalregeling zijn positief. Nu wordt er al regelmatig 
met afgestudeerde artsen en ouderejaars studenten gewerkt. Hun ondersteuning bij werving, selectie en begeleiding 
zijn voor Gitta en Harrie zeer welkom en voor de betrokken studenten en artsen een nuttig leerproces voor de 
toekomst. 
Afrika is echter geen Europa , ontwikkelingen en veranderingen gaan langzaam. Het zal een proces van jaren zijn om 
daar een goede structuur op te bouwen. Wij zien dat als een uitdaging voor de komende jaren. 

Wij danken een ieder die ons de afgelopen 10 jaar op welke wijze dan ook heeft ondersteund. 
Met veel vertrouwen in de toekomst, groet ik u allen.

Pauline van Empel

Voorzitter
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TIEN JAAR DOCTORS FOR MOZAMBIQUE
Afgelopen maart was het 10 jaar geleden dat de Doctors for Mozambique Stichting werd opgericht. Samen met de 
initiatiefnemers, Gitta en Harrie van der Meeren, zijn we met drie bevlogen bestuursleden begonnen aan het 
vormgeven van ‘onze stichting’.  In aanvang was het vooral veel administratief- en lobbywerk om zo goed en efficiënt  
mogelijk op te starten.  Wij vonden mensen uit onze netwerken bereid om samen een Raad van Aanbeveling te 
vormen. Deze heeft er mede toe bijgedragen dat wij , terecht en met trots, als betrouwbaar en professioneel aan de 
slag konden gaan.
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Als een man honger heeft, leer hem vissen

Wat begon als een hoopvolle gedachte om Mozambique te helpen zich te ontwikkelen is na tien jaar werk van 
Stichting ‘Doctors for Mozambique’ en uw financiële steun, uitgemond in een groot succes. Ik herinner me de 
beginjaren van mijn verblijf in dit tropische straatarme Afrikaanse land aan de Indische Oceaan. Ik woonde op een 
kamertje in de ‘guesthouse’ van de faculteit. Gelukkig een veilige plek met hekwerk voor de ramen en een ‘guarda’, 
bewaker, voor de deur. Op mijn fiets ging ik in de ochtend naar de faculteit om les te geven en tussen de middag 
kwam ik zwetend aan in het ziekenhuis om patiëntmateriaal te verzamelen voor mijn microbiologische onderzoeken. 
Alles was enorm wennen. Portugees is geen gemakkelijke taal om te leren maar het is de enige manier om je 
verstaanbaar te maken. Mensen leren kennen en hun posities in de samenleving weten in te schatten is van groot 
belang als nieuwkomer in een vreemd land. Contact met officiële instanties betreffende verblijfsvergunning is ook 
een moeilijk te nemen hobbel.

Beetje bij beetje ging ik me thuis voelen in dit land van extreme armoede, pover onderwijs, minieme medische zorg 
en politieke spanning. Grote aantallen infecties als malaria, HIV, tuberculose evenals vele andere tropische ziektes, 
ondervoeding en geringe moeder-kind zorg, onderbezetting van artsen en verpleegkundigen op het uitgestrekte 
platteland zorgen voor een enorme druk op de gezondheidszorg waar de gemiddelde leeftijd tien jaar geleden werd 
geschat op 44 jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat minder dan 2,3 gezondheidswerkers per 1.000 
mensen onvoldoende zijn om de primaire gezondheidszorgbehoefte te dekken. In Mozambique, in 2008, waren er 
slechts 0,03 artsen per 1.000 mensen waarbij in ogenschouw moet worden 
genomen dat de meeste artsen werkzaam zijn in het relatief rijkere zuiden. 
Het midden (daar waar Harrie en ik werkzaam zijn) en het noorden van het 
land lopen hierbij dramatisch achter. Onze hulp die begon met het mede opleiden van artsen in Beira, 
breidde zich uit door kansarme maar gemotiveerde jongeren van het platteland gelegenheid te geven
aldaar arts te worden. Na contact te hebben gelegd met paters van verschillende missiescholen en met behulp van 
een zelf ontwikkeld selectiesysteem geven we inmiddels tientallen jongeren de gelegenheid arts te worden en 
helpen Mozambique hiermee het artsentekort te verminderen en het platteland te ontwikkelen. 

Ik voel me uitzonderlijk bevoorrecht om het binnenland in te gaan en daar samen met directeuren de beste leerlingen 
te selecteren. Allen komen uit arme gezinnen, vaak wees van vader en/of moeder of van gezinnen waar vader 
meerdere vrouwen heeft en zich een uitzonderlijk grote kinderschare bezorgt. Twintig of meer broers en zussen is 
heel gewoon. Maar hoe al die monden te voeden, laat staan een opleiding te laten volgen. Een cultuuromslag naar 
gezinsplanning is nog ver weg. Hoogtepunt van de opleiding is de jaarlijkse diploma-uitreiking. Geld voor een feest is 
er niet maar de vreugde is er niet minder om. Inmiddels zijn velen afgestudeerd en werken in alle delen van het land. 
Maar het is niet altijd een succes verhaal. Helaas hebben we een derdejaars student verloren door een busongeluk. Na 
de vakantie was hij op weg terug naar Beira en we zouden die middag een gesprek hebben. Hij is nooit aangekomen.
Inmiddels zijn we tien jaar verder en ben ik heel veel ervaringen rijker. Ik vind het prachtig om onze studenten te 
mogen begeleiden in het zich ontwikkelen van onzekere jongeren uit de armste gebieden van 
Mozambique tot volwassen, uitstekend geschoolde artsen die hun land helpen op te bouwen.

“The river swells from the little streams” 

Gitta
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