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Verslag van de reis van Harry Borst en Henk de Boer voor MSF  naar Tanzania juni 2019 1e week 

Woensdag 5 juni: Vertrek 0m 10.35 u. per KLM vanaf Schiphol met Boeing 777,  
erg groot maar kwam toch los van de grond. Ticket retour voor € 670,-  Alleen stop 
in Arusha voor Kilimanjaro mensen.  We zaten om 23.00 u. in het FQ hotel vlak bij de 
luchthaven van Dar es Salaam. Douane deed beetje moeilijk over het bloedruk 
meter koffertje wat we van de Rotary Rijnwoude hadden gekregen, maar na wat 
uitleg mochten we toch zonder bij betalen door.  
 
Donderdag 6 juni:  Andrew en Antusa waren mooi op tijd bij het hotel om ons op te 
halen.  Het was rustig op de weg vanwege het Ramadan suiker feest, wat hier een 
vrije dag is. Om 14.30 u waren we in Lugono waar we als vorsten onthaald werden 

door Restituta en haar collega’s. Cakie en dans hoort 
daar bij !  Ik had gemaild dat we wel langs wilden 
komen  maar geen  eten. Toch stond  de tafel  
natuurlijk weer vol met eten ! Het hospitaal zag er 
allemaal keurig uit maar we kregen gelijk een hele lijst met werkzaamheden die we 
volgende week kunnen gaan doen. ( “my dreams” noemt ze dat  !) Daarna door naar 
Mikumi waar we ook weer door een groep zusters onthaald werden. We merkten al 
gelijk dat de sfeer weer erg goed was na enkele moeilijke jaren onder leiding van 
Jozeph en Japhet. Deze zijn inmiddels door de bisschop ontslagen.  Iedereen was 
weer enthousiast, de meeste bedden waren  bezet en het was weer een hele drukte. 
Vorige jaar liep de salaris betaling meer dan 4 maanden achter, grote schulden en 
was het hospital op een haar na failliet. Met steun van MSF en enkele andere 
sponsors zijn de ergste gaten gedicht en komt er nu weer genoeg geld binnen om de 
vaste betalingen te doen en zelfs iets van de schulden te gaan aflossen. ’s Avonds een 
tijd met Antusa gesproken over de situatie in St. Kizito. Ze doet het erg goed tot nu 

toe, maar ligt ’s nachts weleens wakker van alle problemen. Toch gloort er weer hoop. Ik heb haar ook het bloeddruk 
koffertje van de Rotary Rijnwoude overhandigd. Daar was ze erg blij mee. Dat kunnen ze goed gebruiken in de 
operatie kamer. 
 
Vrijdag 7 juni: eerst  even op het ochtend appel, we werden   hartelijk welkom geheten met  applaus en gejuich. 

Weer veel handjes schudden. Daarna begonnen met het uitladen van 
de container. Antusa had iedereen gevraagd om te komen helpen, 
maar dat werkte natuurlijk niet want er liepen 20 man bij de container 
te sporten. Ik had eerst al gevraagd of er 2 man konden helpen, en de 
rest weer  hun normale werk  gingen doen maar iedereen bleef maar 
helpen zelfs Antusa en Dickson waren aan het sjouwen. Toen we het  
röntgen opgevist hadden heb ik gezegd dat we die eerst gingen 
monteren en heb de container 
weer op slot gedaan. Ook 
hadden we  de rolstoel voor 
Irene Danun opgevist en aan 
haar vader gegeven. Zij had 

geen benen meer vanaf haar knieën en kan nu weer overal naar toe. Ook 
even naar de bank geweest om geld te wisselen. Er is nu een bank in Mikumi. 
 
Zaterdag 8 juni: om half acht weer verder gegaan met de montage van het 
röntgen apparaat. Ik had gezegd dat we geen hulp nodig hadden op deze 
zaterdag want het was nogal een heel uitzoek werk met al die kabels en dan 
kan ik geen mensen om me heen hebben die moeilijke vragen stellen.  Ik heb 
natuurlijk ook geen ervaring met een röntgen apparaat. Wel kwam de 
radioloog langs op zijn vrije dag om te vragen of er nog iets nodig was. Hij is 
heel gemotiveerd om weer te kunnen werken met een röntgen want nu had 
hij al meer dan en jaar alleen maar een echo apparaat tot zijn beschikking.  
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Ze rekenen ongeveer € 8,- voor een röntgen foto en hij kan er 15 op een dag doen. Dat is toch € 120,- per dag wat 
hier een heel bedrag is en de financiële problemen weer wat helpen  verlichten. Ook hoeven patiënten dan niet 
meer doorverwezen te  worden naar een ander ziekenhuis ver weg. Het lukte allemaal aardig dank zij de instructies 
van Theo Verkleij (RAdSupport) en we kunnen waarschijnlijk maandag al gaan testen. Harry weet nu ook alles van 
een grid ! We zijn ook nog even verder gegaan met de container en hebben daarna een rondje gelopen over het 
ziekenhuis terrein en de gebouwen. Het ziet er  ook hier allemaal wel netjes uit maar er waren nog wel wat vreemde 
zaken te zien van het werk van Jozeph en Japhet zoals de graafwerkzaamheden  voor een nieuw trauma gebouw en 
een garage voor de ambulance. Alles niet afgemaakt en een grote ravage. Het zou betaald worden door de regering 
maar er is geen cent uitbetaald aan de aannemer. We zullen volgende week proberen dit weer te herstellen ! ’s 
Avonds kwamen de 3 meiden terug uit Ruhaha park. Het is een verloskundige uit Leiden die stage doet en 2 
verpleegsters uit  Zoetermeer en Capelle die enkele maanden vrijwilligers werk hier doen. 
 
Zondag 9 juni: 1e Pinksterdag  dus om 9.00 u. naar de kerk. De mis daarvoor liep uit zodat we pas om 9.30 u. naar 
binnen konden. Het was weer een heel spektakel met een pastoor die met een draagbare microfoon tot achter in de 
kerk liep onder de preek, alles uit zijn hoofd. Ik kon alleen takafuli verstaan, dat kwam wel honderd keer voor 
 ( betekend : heilige ! ) Ook Mungu ( God ) klonk nog al vaak). Cristian de jongen die ik sponsor om een 
schoolopleiding te volgen op de agrarische school in Kilosa kwam mij na de kerk achterna om te bedanken en via 
Flavia kreeg ik later zijn cijfer lijst. Was verschrikkelijk blij dat hij nu naar school kon. ‘s Middags nog aan het werk 
geweest in de röntgen kamer om het systeem uit te lijnen. Het is erg belangrijk dat alles goed water pas staat. 
 
Maandag 10 juni: verder gegaan met het röntgen apparaat aansluiten. Met  
Herry ,de elektra man van Kizito de voedings kabel en de bedienskabel 
aangelegd. Harry en Jackson hebben alle oude defecte apparaten afgevoerd naar 
de werkplaats. Dat was een heel gesjouw want het waren kolossale kasten. 
Volgende maand komen er mensen uit Dar es Salaam om te kijken hoe het verder  
afgevoerd moet worden want dat valt onder de röntgen wetgeving. Het is nu een 
mooie ruimte. We hebben overal de straling stickers die we van Theo Verkleij 
hadden gekregen opgeplakt. Ik heb met Charles, de radioloog, afgesproken dat 
hij wat op de muren hangt. Hij had nog enkele kleurrijke kalenders e.d.  Daardoor 
zijn vooral de kinderen wat minder bang als ze onder de röntgen moeten gaan 
liggen. We zijn nu klaar maar konden alleen niet testen omdat we de hele dag 
zonder stroom zaten. Wel heb ik droog getest met  Charles, maar ik moest alles 
wel meerder keren herhalen dus ik ben benieuwd. 
 

Dinsdag 11 juni: Vandaag een heugelijke  dag !  Vanochtend samen met Charles 
en zijn collega zuster het röntgen apparaat 
getest. We hebben hiervoor mijn sleutels op 
de tafel gelegd in het midden en op de 
hoeken. De foto is goed gelukt , was volgens 
Charles erg scherp. Je kon de rafels zien van 
de oude grid, die erg beschadigd is. Hiervoor 
moet nog een nieuwe komen vanuit Dar es 
Salaam. De hele staf  kwam natuurlijk kijken. 
Wat waren ze blij ! Ruim een jaar geen 
röntgen foto’s mogelijk  in een regionaal 
ziekenhuis ! Niet alleen de honderden 
patiënten die doorgestuurd moesten worden 
maar ook geen inkomsten van de röntgen 
foto’s. We hadden ook alle oude zooi uit de röntgen kamer weggehaald. Defecte 
röntgen apparaten, muur buggy, 2 defecte mobiele röntgen e.d.  In de container 
had ik nog een mooi bureau  en wat stoelen vanuit LUMC en een aantal 

schilderijen gevonden. Dat hebben we ook in de X-Ray gezet en opgehangen  zodat het nu een prachtige kamer is. 
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Op de papiertjes die ze in hun handen hebben had Dickson geschreven: Dank u zeer. God zegenen u ! (in het 
Nederlands ). Ook de verlichting gerepareerd en de rode lampen in de donkere kamer die  defect waren. Voor 
woensdag ochtend zijn al afspraken gemaakt voor röntgen foto’s. Het hoofd doel van onze missie is dus geslaagd. 
’s Middags verder gegaan met de container leeg ruimen. We hebben deze nu ¾ leeg. 
 
Tot zover onze eerste week, wordt vervolgd.  
 
Henk de Boer, Mikumi Tanzania 
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Verslag van de reis van Harry Borst en Henk de Boer voor MSF  naar Tanzania juni 2019 2e week 

Woensdag 12 juni: Harry is samen met Jackson begonnen aan het vervangen van de 
lekke bakgoot boven de apotheek. Dat was  met een laag beton  
dicht gemaakt maar het lekte al jaren. We hadden een  nieuwe 
zinken bakgoot van 8 m lang in de container mee genomen. Het 
koste wel heel wat zweet druppels op het hete dak maar het is 
toch gelukt. We hebben gevraagd of Jackson als vaste kracht bij 
de TD kan komen want hij is erg handig en gemotiveerd en werkt 
keihard. Antusa gaat dit in het management team nu bespreken. 
We hebben vrijdag een vergadering afgesproken met de 
Technische Dienst medewerkers en daar  afspraken te maken om 
het onderhoud te verbeteren. Er is zoveel achterstallig 
onderhoud, mensen zijn soms de hele dag weg of zitten te kijken 
of te kletsen. Overal lekken kranen en hangen deuren scheef , 
zitten er scheuren in de muren, zijn er lampen defect, is hout 
verrot , lekken er daken en noem maar op. Met 3 man zou dit makkelijk bij te houden zijn als er maar effectief 
gewerkt wordt. De container is nu bijna leeg geruimd, Het laboratorium heeft een nieuwe microscoop en koelkast, 
de apotheek heeft weer veel verband, pleister, spuiten etc. vanuit Alrijne en het Langeland ziekenhuis en in de 
container voor Lugono zitten ook heel wat spullen. Ik zag op de röntgen afdeling al long foto’s hangen dus er wordt 
al druk gebruik gemaakt van de nieuwe X-ray ! Ze hadden gezegd dat het dokters huis nadat Japhet vertrokken was 
helemaal uitgeleefd was, maar ik moet zeggen dat het wel meevalt. We hebben afgesproken dat het goed 
schoongemaakt  gaat worden hier en daar wat verf werk en kleine reparaties en dan kan het weer gebruikt en 
verhuurd worden. We hadden ook een nieuwe koelkast in de container en die 
hebben we in het oude questhouse gezet want daar stond een heel oude 
verroeste koelkast die nauwelijks nog koud was en de hele dag stond te 
draaien. 
 
Donderdag 13 juni: Harry heeft met Ernesti en Jackson de staanders gemaakt 
voor het dak bij de OPD. Dat hing op half zeven omdat lui van de regering een 
sleuf gemaakt hadden voor een fundering van een nieuw trauma gebouw en 

daarbij de staanders 
weggehaald hadden. De 
aannemer is  echter nooit 
meer terug gekomen 
omdat hij niet betaald 
werd. Ook met Dickson 
wat zaken doorgenomen 
over de financiën. ’s 
Middags  Op bezoek geweest bij Lazarus Msimbe, de hoofd 
administrator van het bisdom Morogoro. Hij had mij als MSF’er 
uitgenodigd. Mkude, de huidige bisschop is op een zijspoor 
gezet. Ook het hele team van het bisdom is verdwenen. 
Msimbe zal volgend jaar waarschijnlijk wel de nieuwe bisschop 
van Morogro worden. James Mpakamoto,  de vroeger  

  Links James Mpakamoto, dan Lazarus Msimbe        administrateur  van St Kizito in Mikumi is nu hoofd financieen 
                       Rechts Antusa                  van het bisdom Morogoro. Msimbe bedankte  MSF  voor de 
support de afgelopen periode, bood zijn verontschuldigingen aan namens het bisdom voor de problemen met het 
vorige management team in Morogoro en beaamde dat het veel te lang geduurd heeft voordat ingegrepen werd. Ze 
zullen in de toekomst sneller actie  ondernemen als er iets niet goed gaat.  ’s Avonds met Antusa, Monica en de 3 
stagiaires bij Tan Swiss gegeten. 
 
Vrijdag 14 juni: in de ochtend een gesprek gehad met Antusa, Flavia, Dickson en Kefas over de financiële situatie in 
het St. Kizito hospital. Ze zijn erg gedreven om het nu goed te doen, ze gaan de  verantwoordelijkheden benoemen 
en  zullen een goede administratie gaan voeren . Ik zal een apart verslagje maken van alle afspraken. Harry, Ernesti 
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en Jackson zijn begonnen om een proefmodel te maken om de muskieten netten boven de bedden vast te maken. 
Nu hangen die netten aan draden die door de zalen lopen,  schots en scheef en het is een erg slordig gezicht. Ze 
hebben  een prachtige oplossing bedacht en we gaan dat nu voor alle 84 bedden zo maken. Antusa was er erg blij 
mee. Ik heb met Herry de elektro monteur  de generator (120 KW) bekeken. Er is al 6 jaar geen onderhoud aan 
gepleegd. We hebben een aantal filters en 60 l . smeerolie vervangen. Als we dat niet gedaan hadden had de 
generator waarschijnlijk binnen kort vast gelopen. Dat is een typisch voorbeeld zoals het meestal gaat hier. Net 
zolang gebruiken totdat hij stopt en dan pas gaan kijken waarom die gestopt is. Dan zitten ze weer zonder generator 
en jaren lang in het donker totdat er iemand weer een nieuwe brengt.  ’s Middags was de vergadering van de 
Technische Dienst met Dickson en Antusa waar wij om verzocht hadden. Het begon met een gebed. Antusa liet 
weten dat Jackson ook bij de TD komt werken. Daar zijn we erg blij mee want hij is een harder werker, erg slim en 
leergierig. Wij hebben voorgesteld dat hij de leiding straks krijgt over de TD. Kibendera , het huidige hoofd is 
inmiddels 72 jaar en zal een keer gaan stoppen. Wij hebben een aantal  ideeën geopperd om het onderhoud te 
verbeteren en vooral om een goede organisatie op te zetten zodat iedereen weet wat zijn taak is en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Ze hadden zelf ook een aantal punten en wij hebben goede hoop dat er nu verbetering gaat 
komen. Ze waren erg blij met dit gesprek, beloofden dat er niemand meer onder een boom gaat zitten niksen  en we 
hebben het idee dat ze weer erg gemotiveerd waren. 
 
Zaterdag 15 juni:  we zijn vanochtend weer vroeg naar de werkplaats gegaan, 
Harry heeft met de mannen de werking van gereedschap uitgelegd om de ijzeren 
steunen voor de muskieten netten te maken en te  lassen, kruiwagen banden 
geplakt  en een rondje met Kibendera over het terrein gemaakt om aan te geven 
wat er allemaal aan onderhoud gedaan kan worden. Ik ben in het laboratorium 
bezig geweest om alles te inventariseren. Jammer dat het hoofd van het lab 
zuster Rosalia de hele week op retraite was. Ik hoop haar toch nog te spreken 
om te kijken wat er ontbreekt. De twee verpleegsters die hier een aantal weken 
gewerkt hebben, Peter  de Waal uit Rotterdam en Lisette van Genennaam uit 
Ridderkerk,  zijn vanochtend weer vertrokken. Anna Meulenbroek, opleiding 
verloskundige,   uit Leiden  doet hier een stage voor 2 maanden en die is een 
weekend naar Morogoro . 
 
Zondag 16 juni: koffers gepakt en met sr. Rosalia gesproken. Zij is hoofd van het 

laboratorium, was de hele week op 
retraite in Mgolole. 
 Simone Paardekooper, Patricia van Hilten, Daan Guijt en Martin Becker van 
het Alrijne ziekenhuis willen meehelpen om het laboratorium in St. Kizito  op 
een hoger peil te krijgen. Zij zijn erg enthousiast . In Mikumi kunnen ze nu 
nog niets op kweek zetten. Ik had in Leiden al instructies meegekregen en 
een vragenlijst. Ik heb alle apparatuur in het lab van St. Kizito gefotografeerd 
en dan gaan we in Leiden kijken wat er ontbreekt. Via  Karin had ik van 
Johnson en  Johnson al twee incubators 
meegekregen in de container. Daar waren 
ze al erg blij mee. Ook hebben we het geld 
wat Harry en ik van diverse mensen 
hadden meegekregen aan sr. Rosalia 
gegeven. Zij heeft de begeleiding van de 
weeskinderen van sr. Thomas 
overgenomen.  St. Thomas is vorig jaar 
overleden. Rosalia heeft inmiddels 

               Het schrift van Rosalia               56 kinderen in haar boek staan die dan 
geld krijgen voor boeken, schoolkleding, pennen  e.d. Dat is door de pleegouders 
meestal niet op te brengen en dan zouden deze kinderen niet naar school kunnen. 
Deze regering scholen zijn verder gratis. Per kind gaat het dan om € 10- € 30,- Ze 
hield alle uitgaven keurig bij met een prachtig handschrift (om jaloers op te 
worden !) en we kwamen precies op tijd want haar kas was bijna leeg. Daarna 
vertrokken naar Lugono.  
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Maandag 17 juni: eerst bij het pomphuis wezen kijken en opgenomen wat we allemaal nodig hebben om de nieuwe 
pomp ook op solar te laten draaien. We hebben 10 extra solar panelen laten komen zodat we de motor van 2,2 KW 
ook op zonne energie kunnen laten draaien. De vorige was 1,5 KW.  en deze draaide op 12 panelen. De nieuwe 
waterbron doet het erg goed. Ze hoeven nu per week maar  een klein 2 uur met de generator te draaien en dan is de 
tank vol. Ze hebben maanden zitten tobben omdat de oude bron opgedroogd was en er nauwelijks nog water 
omhoog kwam. En een hospital zonder water is echt een ramp. Ik heb een hele lijst ook voor alles wat in het hopsital 
kapot is of lekt. Morgen dus naar Morogoro. Restituta vertelde ook nog dat zij nu iedere dag , zelfs op zondag , 
verslag uit moet brengen aan het  regerings buro van gezondheid. Die komen regelmatig controleren en stellen dan 
een lijst op van wat er aangepast moet worden. Dit buro wordt momenteel landelijk gedomineerd door moslims die 
absurde eisen stellen. Ze komen dan met een dik salaris op een motorfiets de hele dag  rondneuzen. Betalen doen zij 
niets ! Restituta krijgt geen salaris, het ziekenhuis en Restituta hebben geen motorfiets of auto! Bureaucratie ten top 
( het lijkt Nederland wel !) Ik heb voorgesteld dat ze eerst maar eens vraagt of ze die 
motorfiets kunnen achterlaten en voortaan met de bus komen . De enige auto  in 
Lugono heeft inmiddels ook de geest gegeven dus als er nu iemand moet bevallen en 
het lukt niet kunnen ze niet naar Morogoro en is het dus einde verhaal voor moeder 
en kind. Restituta is dan ook erg boos op die lui. 
 
Dinsdag 18 juni: de hele dag in Morogoro inkopen gedaan. Dat is een ramp:  druk, 
kleine winkeltjes waar iedereen voorkruipt, hebben ze wel thyleen koppeling 40 mm 
maar geen thyleen buis ! Maar uiteindelijk is het toch aardig gelukt. Ik heb zelfs 2 
lenzen 40 en 100  voor de microscopen van het laboratorium kunnen vinden in een 
winkeltje. De een ontbrak en de ander was defect. Ze kunnen nu dus weer malaria en 
andere bacteriën traceren. Harry is met de mannen Benson en Stanley de hele dg 
bezig geweest met allerlei reparaties, deuren, kranen e.d. 
                   medisch winkeltje 
Woensdag 19 juni: De Toyota was er al om 8.00 u. Had wel een bekeuring onderweg 

gehad van tsh. 20.000,- ( € 8,-) voor een gladde band maar volgens mij rijd iedereen 
hier met gladde banden. We zijn toen met alle spullen naar het pomphuis gereden 
over het zandweggetje, wat na de regen erg slecht was. We hebben het stalen frame    
voor de extra zonnepanelen geplaatst. Nu kunnen de betonnen voeten hard worden 
en kunnen we vrijdag de solar panelen gaan monteren en misschien gaan testen op 
zonne energie. Wel weer een probleem met de generator. Deze gaf maar 150 V 
uitgang. Gelukkig konden we daar wel mee boren maar voor de pomp is dat veel te 
weinig. De stroom is dan 16 A. en de motor mag maar 10 A hebben. Er zit ook geen 
zekering in de pomp kast, alleen een schakelaar aan-uit !  Dan kan de nieuwe pomp 
dus verbranden ! Hoe gaan we dat nu weer oplossen ?  Harry is bezig geweest om 
waslijnen te maken voor het wasgoed van het hospital. Dat is ook weer een eis van het 
ministerie dat wasgoed van het ziekenhuis niet bij ander wasgoed mag komen. We 
hebben hiervoor stalen staanders genomen want houten palen zijn binnen enkele 

jaren weg gevreten door de termieten.  
 
 
Tot zover week 2 ,wordt vervolgd ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dochtertje kokin , 7 jaar ,met zusje op de rug 
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Verslag van de reis van Harry Borst en Henk de Boer voor MSF  naar Tanzania juni 2019 3e week 

Donderdag 20 juni: vandaag bij het ziekenhuis gebleven, allerlei klusjes 
gedaan en alles klaargemaakt om vrijdag de zonnepanelen te gaan 
monteren. Harry en de  mannen hebben de ijzeren palen voor de afval put 
en de placenta put in beton voeten gezet en kranen en stortbakken 
gerepareerd. Ik ben naar het pomphuis gelopen om te kijken wat er mis is 
met de generator. Ik had gisteren al gemeten dat de spanning veel  te laag 
was (150 V) maar ook de frequentie klopte niet ( 180 Hz !) Ik heb toen de 
spanning regulateur er uit gesloopt en ga proberen een nieuwe te krijgen. 
Sr. Pudensiana, het hoofd van alle Mgolole zusters kwam nog even langs. 
Ze was op de Melela boerderij geweest. Daar waren alle koeien gestolen. 
Er zijn er inmiddels 18 terug gevonden en 10 zijn er nog weg. De dief , een 
Masai, zit in de gevangenis in Morogoro maar ook een aantal 
politieagenten uit Kilosa zitten daar nu in de gevangenis . Zij waren er ook 
bij betrokken. De pastoor van Melela heeft  het  elektronisch orgel 
ingezegend. Dit is  bestemt is voor de kerk in de geboorteplaats van 
Restituta. Hij had ook zijn organist meegenomen dus  werd het een vrolijke 
boel in het ziekenhuis. Ze kwamen hiervoor speciaal op de motorfiets naar 
Lugono. Hij heeft volgens mij gelijk het hele ziekenhuis gezegend want ik 
zag hem met zijn spuitbusje (geen kwast !) en een gebedenboek een rondje om het ziekenhuis lopen. 
 
Vrijdag 21 juni: solar panelen opgeladen met alle spullen en vertrokken naar het pomphuis. De chauffeur was er nog 

niet want die was in Morogoro om een nieuwe spannings regelaar 
voor de generator in te kopen. Ik had via Dominick een adres van een 
winkel in Morogoro gekregen en die had er een. De chauffeur kwam 
daardoor later op de fiets naar het pomphuis. Ik heb dus zelf maar 
gereden en we kwamen gelukkig met hele panelen bij het pomphuis 
aan. Alles gemonteerd en aangesloten en om 15.00 u. waren we klaar 
maar toen was het zo bewolkt dat we niet genoeg zon hadden om te 
testen. Wel hebben we de generator weer aan de praat gekregen. 
Benson had  een aantal  draden verkeerd aangesloten van de nieuwe 
regelaar. Hij wil graag technicus worden dus de les om draden te 
merken als je iets loshaalt zal hij nu nooit meer vergeten ! Maar na 
veel gepuzzel is het toch gelukt en gaf de generator weer 

 230 V/50 Hz. Dat was een hele opluchting. 
 
Zaterdag 22 juni: Harry en de mannen zijn verder gegaan met het hekwerk rondom de afval put en de placenta put.  
Dat was een eis van de gezondheidsdienst dus Restituta was erg opgelucht dat dit 
verholpen was. Ik hoorde de mannen in het Kiswahili vertellen dat die blanken 
(mzungu’s ) wel erg hard werken en heel veel doen op een dag. Dan blijft er toch 
wat hangen ! De mannen zijn ook erg leergierig en kijken hun ogen uit hoe wij 
dingen aanpakken en iedereen aan het werk zetten. Ik ben weer naar het 
pomphuis gelopen met Benson om te kijken of we de pomp op solar konden laten 
lopen, maar dat is weer niet gelukt. De inverter tript na 3 seconden en komt niet 
boven de 8 ampere uit. Ik krijg onderhand een solar complex ! Alles 3 keer 
geprogrammeerd en met de Chinese leverancier ge- appt maar ik ben er nog niet 
uit. Zondag eerst maar naar de kerk, Sahuru ya Mungu ( dank zij God) zeggen ze 
hier , dus wie weet hebben we maandag de oplossing. Speransia kwam ook even 
langs. Zij is de opvolgster van Restituta , is 32 jaar en gaat in september de 
opleiding volgen voor Clinical Medicin in Tandabui bij Mwanza. Dat duurt 2 jaar en 
daarna en ook in de vakantie komt zij dan naar Lugono. Spreekt slecht Engels, 
maar lijkt mij wel bekwaam. Wij hebben haar aangeboden om alles te vertellen 
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over X-Ray !  Restituta is nu 71 jaar en kan dan misschien over 3 jaar met pensioen. Ik heb ook weer een behoorlijk 
bedrag betaald aan de zusters om de                 echo apparaat St. Agnes 
 Toyota  pick-up te repareren. Ze hadden al een paar keer een bekeuring gehad voor gladde banden en er waren nog 
een aantal zaken niet in orde. Het zou maandag klaar zijn dus ik ben benieuwd ! 
Restituta heeft van Jeroen een echo apparaat gekregen. Nu is iedere zaterdag echo dag. Dan komen mensen uit de 
wijde omgeving naar de St. Agnes kliniek  om een echo te laten doen. Er komt  een radioloog uit Morogoro op de 
motorfiets naar Lugono. De mensen  kunnen dan  een diagnose laten opmaken over longen, zwangerschap e.d. Daar 
wordt veel gebruik van gemaakt, vaak zijn er dan zo’n 15 patiënten, meestal  Masai mensen. Vandaag echter maar 
vijf. Dat heeft te maken met de koeien diefstal door een Masai uit de Melela farm hier iets verder op . Ze denken nu 
dat ze in St. Agnes dispensary vergiftigd zullen worden als ze daar voor onderzoek komen !!! 
 
Zondag 23 juni. onze trouwdag, 42 jaar samen. In 2017 was ik op mijn 
verjaardag al in Tanzania, het moet niet gekker worden ! Maar soms 
vallen datums net verkeerd. We zijn vandaag al om 5.30 u. opgestaan 
omdat we om 6.00 zouden vertrekken naar Kibongo Jue. Dat is het 
geboortedorp van Restituta en we zouden vandaag het orgel naar de kerk 
in haar dorp gaan brengen. Dit was het orgel wat in de Bernarduskerk 
overbodig was en wat al een tijdje bij ons thuis on de kamer stond. Ik had 
nog wat ruimte in de container en heb toen als laatste dit orgel er in 
gezet. De kerk zou om 9.00 u beginnen en voor die tijd moest het orgel in 
de kerk getest worden. Het bleek nogal een lange weg te zijn en de weg 
werd steeds slechter in de bergen. Ik had wel slechte wegen gezien maar 
zou erg nog niet. We kwamen dan ook pas om 10.00 u aan en de kerk 
was blijkbaar om 9.30 u. begonnen. Geen probleem, we konden gewoon 
plaats nemen. Het was sacramentsdag dus was er ook een processie 
rondom de kerk. Sampvolle kerk, zeker 500 mensen en dat in zo’n dorp 
op 2 uur rijden in de bergen !Toen alle mensen weer terug waren in de 
kerk was inmiddels het orgel uit de Toyota gehaald en werd dit 
gepresenteerd in de kerk met veel  toespraken. Ze waren er 
verschrikkelijk blij mee. Ze hadden wel al een klein keyboard maar in een kerk hoort natuurlijk een orgel ! Er was 
speciaal een organist uit Morogoro gekomen en die kon er prachtig op spelen. Hij zou nu ook de keyboard organist 
alles over het orgel bij brengen. We zijn ook nog op bezoek geweest bij de familie van Restituta, heel hartelijk 
ontvangen en bij vertrek kregen we ook nog 2 hanen mee. 
 
Maandag 24 juni:  als je het verhaal van deze dag leest zou je zomaar in 
God gaan geloven, we zijn natuurlijk gisteren de hele dag zoet geweest met 
naar de kerk gaan, we waren pas om 19.00 u. terug :  vanochtend eerst naar 

het pomphuis om te proberen de 
solar aan de praat te krijgen. Het zou 
toch niet zo mooi zijn als we hier 
woensdag weggaan en het systeem 
zou nog niet  werken ! Alles weer 
gecontroleerd en geprogrammeerd. 
Nog niet werken. Ik had gelukkig mijn 
hotspot meegenomen en kon 
daardoor what’s appen met de 
chinese leverancier van de inverter. 
Dat heeft wel 20 app’s gekost maar 
uiteindelijk is het toch gelukt !! Het 
chinese handboek van de inverter 
klopte van geen kant en de helft van de         22 solar panelen lugono 
te programmeren invoeren ontbraken zelfs. Maar toen deed de pomp het 
fantastisch en was de grote tank om 13.00 u. praktisch vol en moesten we de 
pomp weer uit zetten, zonde ! Daarna zijn we naar Melela de boerderij  van de 
zusters   egaan. Daar hadden we  vorig jaar  via de Vastenaktie in onze  
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en ook in Melela doet de solar het !     parochie H. Thomas geld voor  het water project op solar opgehaald. We 
                                                                      hadden het project toen opgestart en Dominick ,de vroegere elektra monteur 
van de Melanie farm , zou het project afmaken. Daarbij is iets misgegaan en is er een trafo uitgebrand. Via de mail 
geprobeerd  om dit op te lossen maar dat was niet gelukt. Ik heb vandaag  met Dominick alles doorgemeten en de 
Grundfoss inverter opnieuw ingesteld en geluk ging toen de pomp op solar lopen. Wel zonde dat de panelen nu 
zoveel maanden niet hebben kunnen werken, maar ze waren nu verschrikkelijk blij want geld voor het  
energiebedrijf hebben ze niet.   Wel  bleek nu dat ook deze bron niet veel water meer geeft en de pomp af en toe 
stopt omdat het water te ver gezakt is. Dat wordt ook weer een uitdaging ! Dus na het project röntgen, zijn nu ook 
onze anderen doelen , de solar in Lugono en de solar in Melela  klaar . Een hele opluchting ! ’s middags nog gauw 
naar Morogoro gegaan om nog wat materialen te kopen. 
 
Dinsdag 25 juni: vandaag klusjes dag , de overloop van de tank aangepast, kranen en 
douches gerepareerd. Douches worden niet veel gebruikt hier. Ze zullen het water wel 
te koud vinden ! Voor ons is dat ook even wennen: een koude douche iedere avond. 
Niet veel zon vandaag , dicht bewolkt dus de pomp kon maar even lopen. Toch zitten 
alle tanks praktisch vol. De moeder en het kindje (masai) die hier 3 dagen in het 
hopital hadden gelegen omdat ze aangevallen waren door een olifant hier vlakbij, zijn 
weer beter en naar huis vertrokken. Ze hadden allerlei verwondingen en infecties.  Het 
is de afgelopen periode erg druk geweest in de kliniek. Het patiënten bezoek loopt 
ieder jaar op. Ook verblijven er regelmatig patiënten enkele dagen en nachten in de 
kliniek terwijl deze eigenlijk bedoeld is als dag kliniek. Dat is een goed teken en als je 
ziet dat mensen hier geholpen worden en weer gezond naar huis kunnen geeft dat 
veel voldoening voor al het werk wat wij en vooral de  zusters hier doen. ’s Avonds 
kwam Pudensiana, het hoofd van de zusters van Mgolole (450 zusters over heel 
Tanzania) nog even langs om afscheid te nemen. 
 
Woensdag 26 juni. vandaag nog wat kleine klusjes en dan  koffers pakken. We vliegen vanavond om 23.00 u weer 
naar Nederland per KLM. Ik sluit mijn verhaal hier dan ook af en we kunnen terug zien op 3 zware weken met toch  
veel goede resultaten en heel dankbare mensen hier die onze werkmethode erg waarderen: werken met de lokale 
mensen, uitleggen, voordoen,  zoveel mogelijk lokaal inkopen en ook nog wat swahili spreken. (ik met mijn mond, 
Harry met zijn handen !) 
  
Harry Borst en Henk de Boer,  juni 2019 
 

     

 
                                           
 


