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Nieuws van

Record aantal nieuwe studenten

Dankzij uw steun hebben we dit jaar 11 nieuwe beursstudenten 
kunnen selecteren. Het zijn 10 jongens en één meisje. Het enige 
meisje van de in totaal 22 kandidaten. Op het platteland is het een 
uitzondering dat meisjes de middelbare school afmaken, zeker 
diegenen komend uit hele arme gezinnen. Vaak zijn ze op hun 
14e of 15e al moeder. 
Luisa is een super gemotiveerd meisje dat met financiële hulp van 
nonnen haar diploma heeft gehaald. Omdat wij zorgen hadden dat 
zij moeilijkheden zou gaan ondervinden met een studie 
geneeskunde hebben we haar als uitzondering de studie Hogere 
Verpleegopleiding aan dezelfde faculteit aangeboden. 
Zo’n voorbeeld van vrouwelijk doorzettingsvermogen en motivatie 
moesten we wel belonen. De studie duurt 4 jaar en wij hebben er 
alle vertrouwen in dat zij het gaat halen. Op dit moment woont ze 
in Beira in een huis van de nonnen die haar zeker de eerste tijd 
bescherming en ondersteuning zullen bieden.

Benildo werkzaam in Chibabava, hier samen 
met onze huidige beurs-student Lucas en 
onze rechterhand in Beira, Mauane

Afgestudeerden ondersteunen DfM-studenten

Onze afgestudeerde artsen hebben allen werk gekregen op het platteland. Zowel in het noorden als in 
het zuiden van het land. Ze mogen drie voorkeur-provincies opgeven en daar wordt gekeken 
waar behoefte is aan artsen. De meesten werken als enige dokter in een plattelandsziekenhuis en 
hebben naast patiëntenzorg de zorg voor vaccinatieprogramma’s, moeder-kind zorg en Hiv-preventie. 
Inmiddels zijn zij hun studieschuld aan het terugbetalen: 50% van het totale collegegeld en met dit geld 
kunnen wij weer nieuwe beursstudenten financieren. Structurele hulp dus.

Prachtige studieresultaten

Momenteel hebben we 29 beursstudenten. Op onze website staan hun verhalen.

3e leerjaar 2 studenten            Elisa en Eugénio
2e leerjaar 8 studenten            Baptista, Manuel, Lucas, Abdul, Jaime, Felisberto, Bill, Simone 
1e leerjaar 7 studenten            Abrão, Felix, Juma, Charles, João, Cerveja, António 
Voorbereidend jaar 10 studenten          Daniel, Luis Joaquim, Fernando, Samuel, Jolasse, Nuro, Luis 

Domigos, Norman, Filipe, Júlio
2e jaar verpleegkunde 1 student Paulo
1e jaar verpleegkunde 1 student Luisa 

De jongens komen van 7 verschillende missiescholen. Ze komen allen uit arme 
plattelandsgezinnen en hebben een veelbewogen jeugd doorgemaakt.  Hun 
verhalen staan op de website.  Alle nieuwe beursstudenten hebben meteen een 
oudere student als hun mentor gekozen. Deze staat altijd klaar om te helpen 
problemen en onduidelijkheden op te lossen.

Luisa

Onze manier van selecteren en begeleiden werpt zijn vruchten af: beursstudenten van DfM behoren tot 
de beste studenten van de medische faculteit en we hebben geen uitval. Vanwege het 20-jarig bestaan 
gaf de universiteit iedere faculteit een studiebeurs cadeau. De medische faculteit vroeg of wij een extra 
student wilden selecteren en in ons programma opnemen. Een mooie waardering voor onze werkwijze 
die in het verslag van maart 2016 op de website nader wordt toegelicht. Al onze studenten bij elkaar




