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Alle 38 DfM studenten samen!

Bij het zien van deze foto worden we toch allemaal vrolijk! Dit is het resultaat van alle 
gulle giften van iedereen die onze stichting steunt. 38 beursstudenten van 'Doctors for 
Mozambique' die door uw hulp dokter kunnen worden en zodoende de medische zorg 
in Mozambique vergroten. Dit jaar hebben we 11 nieuwe studenten geselecteerd 
waaronder 2 meisjes. We wensen hen veel succes met hun studie. Op de website kunt 
u van ieder van hen afzonderlijk een verhaaltje lezen.

Werkzaamheden van Mauane voor Doctors for Mozambique

In 2007 heb ik Harrie en Gitta ontmoet op de universiteit waar we alle drie werkzaam 
zijn. Toen zij mij enige jaren later informeerden over de doelstellingen van de stichting 
en zij mij vroegen om mijn aandeel te leveren, aarzelde ik geen moment. Mijn 
allereerste werkzaamheden bestonden uit het samen opstellen van contracten tussen 
DfM en beursstudenten. Er volgden later nog vele andere documenten. Inmiddels 
hebben Gitta en ik tweemaal middelbare scholen op het platteland bezocht om 
directeuren en scholieren te informeren over onze criteria om voor een beurs in 
aanmerking te komen. Jaarlijks in oktober hebben wij contact met directeuren van 
12 middelbare scholen met als doel nieuwe kandidaten te werven. Ieder jaar in 
januari nodigen wij de kandidaten uit voor een selectie waarbij ze onderworpen 
worden aan allerlei testen en activiteiten, waardoor wij kunnen inschatten of 
zij voldoende capaciteiten hebben de medische studie te volgen. De besten 
worden geselecteerd afhankelijk van het aantal beurzen. Vervolgens ben ik 
betrokken bij het proces van inschrijving aan de faculteit, het ondertekenen van 
allerlei documenten/contracten, het openen van een bankrekening en het zoeken 
naar een veilige woning voor de vrouwelijke studenten. Gedurende het 
studiejaar bezoek ik de 6-wekenlijkse bijeenkomsten van de studenten en help 
waar nodig problemen op te lossen. Ook plannen we bijeenkomsten samen met 
Leonie, Gitta en Harrie met als doel de  studenten ervaringen mee te geven op 
het gebied van studie maar vooral op het gebied van persoonlijke en sociale 
ontwikkeling. Gitta en ik onderhouden schriftelijk contact over allerlei actuele zaken.

Inmiddels hebben we 38 beursstu-
denten waarvan 3 meisjes. Onze uitda-
ging is meer meisjes te vinden die 
voldoende capaciteiten hebben de 
studie te volgen. Ons werk evalue-
rend ben ik zeer positief omdat onze 
beursstudenten de besten zijn van de 
faculteit, ze voelen zich zeer met 
elkaar verbonden, zoals een familie. Ik 
voel dat ik een bijdrage lever aan 
deze stichting door diegenen te helpen 
die geen enkele kans hebben dokter te 
worden en zo mijn land Mozambique 
te helpen.

Helicon schenkt laptops aan DfM

Inmiddels zijn de laptops via een lange weg van Eindhoven via 
Groningen naar Rotterdam per boot in Mozambique, Beira, 
aangekomen en aan de medisch studenten van Doctors for 
Mozambique uitgereikt. Wat voor ons in Nederland als 
afgeschreven geldt, is voor een land als Mozambique nog 
steeds goed bruikbaar. Helicon draagt graag bij aan een goed 
project in ontwikkelingslanden. Door de schenking van 30 
laptops kunnen studenten geneeskunde in Mozambique weer 
vooruit. Toegang tot de moderne media is ook voor hen 
onmisbaar.
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