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Nieuws van

Weer twee afgestudeerden
6 juni 2015 was de grote dag voor twee van onze 
beursstudenten. Márcia studeerde af als arts en Brito als 
verpleegkundige. Inmiddels werken zij beiden op het 
platteland.

Bericht van onze afgestudeerde dokter Málen
My name is Barroso Malen. I am one of the benefit of 
the Fellowship of Doctors from Mozambique. I finished 
my studies for a year and right now I'm working in a 
district of Tete Province called Zobue, border with 
Malawi. I  occupy position of Clinical Director and I am 
the only doctor here. I am very well, I like my job here, I 
have a good working team. I do all sorts of queries here 
like Pediatrics, Gynecology, Medicine, Surgery, 
Dermatology, and more. In difficult cases and without 
resources I send the patients to the hospital in Muanza 
in Malawi, where we have a good working relationship. 
All days I thank God for the blessing that I had the 
Organization Doctors from Mozambique have helped 
me fulfill my dream. God bless you.

Málen is tweede van links. Zij organiseerde een dag waarbij 
medewerkers van het ziekenhuis en de mensen uit de 
community het ziekenhuis annex terrein gingen schoonmaken.

Werven van nieuwe studenten
Mauane en Gitta hebben in juli een reis gemaakt langs 7 
missiescholen op het platteland met als doel nieuwe 
beursstudenten te werven. Op iedere school was minstens 
een van onze beursstudenten aanwezig om op enthousiaste 
wijze hun vroegere medeleerlingen te motiveren hard te 
studeren en zodoende de kans te vergroten op een 
studiebeurs van DfM. Er zijn bovendien goede contacten 
gelegd met directies en missionarissen. Meer informatie op 
onze website. Eindexamenklas in Estaquinha krijgt 

informatie

Helicon VMBO-MBO Eindhoven  doneert 30 laptops aan DfM
Els van de Looveren heeft de directie van haar school enthousiast gekregen om  
afgeboekte maar nog goede,bruikbare laptops te doneren aan onze stichting. 
Inmiddels staan ze klaar om verscheept te worden naar Beira. Het bedrijf 
'Cornelder Mozambique' heeft ons  beloofd het vervoer van een 20ft container 
met inhoud voor haar rekening te nemen. Momenteel wordt er allerlei aan ons 
geschonken medische apparatuur verzameld om een tweede leven te krijgen in 
Mozambique. Hierover later meer informatie.




