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Verzameling Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania)

Ten Geleide

Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania) (1957-2002)
Het ziekenhuis bevindt zich in Bukumbi, Tanzania en is gelegen aan het Victoriameer. Het ligt op een afstand van 37 km
van de regio-hoofdstad Mwanza, met zijn 1 miljoen inwoners. Het is een zogenaamd ‘missieziekenhuis', eigendom van
het bisdom Mwanza, en bedient zo'n 250.000 mensen. Het ziekenhuis wordt gerund en bestuurd door een en dezelfde
persoon.
De Bukumbi Association in Bergen op Zoom heeft het ziekenhuis te Bukumbi gesteund sinds 1980. In de loop der tijd is
de vereniging onmisbaar geworden voor het behoud van de  kwaliteit van de gezondheidszorg in Bukumbi, zo niet voor
het bestaan van het ziekenhuis. In de jaren '80  en '90 is er altijd uitgebreid contact geweest tussen de doktoren van het
ziekenhuis en de associatie. De doktoren hielden de associatie op de hoogte van  de laatste ontwikkelingen en
benodigdheden. Twee keer per jaar werd er een aanvraag voor medicijnen ingediend en lijsten van benodigde
apparatuur en goederen werden regelmatig opgestuurd om door de associatie te worden ingewilligd.
Na het vertrek van dr. Dijkstra in 1996 namen de contacten langzaam af. Noch de nieuw benoemde Memisa-dokter, noch
zijn Tanzaniaanse collega's leken geneigd te zijn het contact met de Associatie levend te houden. In dezelfde tijd nam de
opkomst van patiënten door nog onbekende redenen af. Later kwamen financiële problemen aan het oppervlak die het
bestuur van het ziekenhuis ertoe dwongen de ziekenhuiskosten tot zo'n niveau op te hogen dat nog minder patiënten de
weg naar het ziekenhuis aflegden. Geen van bovenstaande problemen en de oorzaken ervan zijn ooit duidelijk
gecommuniceerd naar de vereniging. Nieuws over de betreurenswaardige situatie bereikte de vereniging alleen van
horen zeggen en via derde partijen als Memisa. Het kwam zelfs tot het punt dat de vrijwilligers bij de vereniging zich
afvroegen of hun werk, en dus hun steun, nog wel nodig was en of deze steun zelfs wel geapprecieerd werd.

Het ziekenhuis van Bukumbi in het bisdom Mwanza werd ook gesteund in het kader van het Mwanza programma van het
Bureau Buitenland van de Kath. Universiteit Nijmegen.
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Verzameling Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania)

  
 1.Voorstel tot het wijzigen van de statuten van OPIT.  1979
  
 2.Vergader- en beleidstukken van OPIT.  1978-1979
  
 3.Stukken van MEMISA over het Jubileumboek 'Van tentoonstelling tot

wereldorganisatie. Zeventig jaar MEMISA MEDICUS MUNDI 1925-1995'.  1994-1997
  
 4.Stukken over de situatie in Namibië.  1989
  
 5.Stukken betreffende Stichting Bukumbi Hospitaal. Met bijlagen.  1958, 1963, 1979,

1982, 1987
  
 6.Documenten over een gift aan Bukumbi Hospitaal.  1987
  
 7.Artikelen over het verkrijgen van een diesel-aggregaat door Bukumbi hospitaal. Met

bijlage.  1987
  
 8.Correspondentie tussen dr. F. Mol en verschillende instanties over giften. Met

bijlagen.  1996-1997
  
 9.Stukken over de aanvraag van goederen. Met bijlagen.  1996-1997
  
 10.Geld donaties door Villa Seehus aan Stichting Bukumbi Hospitaal. Met bijlagen.

  1995-2002
  
 11.Rapport over de problemen van Bukumbi hospitaal met bijbehorende

correspondentie.  2000
  
 12.Correspondentie over de subsidiëring van co-assistenten. Met bijlage.  1974,

1977-1978
  
 13.Correspondentie tussen G. Verheul van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en F.

Mol.  1979
  
 14.Verslag vergadering Medicus Mundi. Met bijlagen.  1976-1977
  
 15.Stukken voor de vergadering van Stichting Dr. Mol Fonds. Met bijlagen.  1980
  
 16.Verslag van de 'statutory meeting' van Medicus Mundi Internationalis.  1979
  
 17.Stukken over het suppletie-programma met correspondentie.  1973-1978, 1980
  
 18.Correspondentie tussen verschillende personen en instanties.  1978-1980
  
 19-23.Vergaderstukken (notulen, verslagen bijlagen).  1978-1984

Bevat 5 stukken
  
  19.Vergaderstukken (notulen, verslagen bijlagen).  1978-1980
  
  20.Vergaderstukken (notulen, verslagen bijlagen).  1981
  
  21.Vergaderstukken (notulen, verslagen bijlagen).  1982
  
  22.Vergaderstukken (notulen, verslagen bijlagen).  1983
  
  23.Vergaderstukken (notulen, verslagen bijlagen).  1984
  
 24.Lijst van gedelegeerden en deelnemers aan de 32ste wereld

gezondheidsbijeenkomst.  1979
  
 25.Correspondentie tussen P. Sleijffers van M.M.N. en directie van M.M.N.  1981-1982
  
 26.Stukken over Partikulier Initiatief Tropenartsen.  1981
  
 27.Nota "Nieuwe Wegen Deskundigenbeleid" en commentaren.  1982
  
 28.Uitzendingen en bestedingen.  1981
  
 29.Stukken over publiciteits- en fondswerving MEMISA.  1982
  
 30.Rapport bezoek Indonesië 1981.  1982
  
 31.Jaarverslag (laatste) M.M.N. 1981.  1982
  
 32.Jaarrekening Memisa.  1981
  
 34.Stukken betreffende Stichting Ontwikkelingssamenwerking Breda. Met knipsel en

boekjes.  1984-1986
  
 35.Stukken over Transatlantische reizen.  1986
  
 36.Stukken over Arnold Grol, Nairobi.  1984
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Verzameling Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania)

  
 37-1.Statuten Medicus Mundi. Met bijlagen.  1979
  
 37-2.Jaarverslagen Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden.  1981-1986
  
 38.Stukken over de Bukumbi-reis.  1987
  
 39-41.Stukken gericht aan F. Mol.  1997-1999

Bevat 3 stukken
  
  39.Reisverslag Deem Vermeulen. Met geleide brief.  z.j.
  
  40.Rapport Memisa.  1997
  
  41.Jaarrapport Bukumbi Hospital, 1997.  1997
  
 42.Studiestuk over het toedienen van medicijnen.  1998
  
 43.Brief van A. Mayala (aartsbisschop) aan Bukumbi Association en Foundation.  1997
  
 44.Stukken betreffende de Bukumbi Association.  1996-1997
  
 45.Correspondentie tussen Bukumbi hospitaal, Memisa en Aartsbisdom Mwanza.

  1991-1997
  
 46.Stukken over de vernieuwing van de kraamafdeling.  1985
  
 47.Vergaderstukken Stichting Dokter Chr. Mol Fonds.  1980
  
 48.Brief aan F. Mol met uitnodiging voor feest.  1987
  
 49.Correspondentie tussen J. Koevoets en K. Dielemans. Met bijlagen.  1986-1987
  
 50.Brieven van Chris (onbekend) aan 'vader'.  1987
  
 51.Knipsels over AIDS.  1987
  
 52.Informatie voor Kenia-gangers. Met bijlagen.  [1987]
  
 53.Reflecties van Arnold Grol. Met bijlagen.  z.j.
  
 54.Correspondentie over aanbouw bij Bukumbi hospitaal. Met bijlagen.  1984
  
 55.Correspondentie betreffende de aanschaf van een nieuwe diesselpomp.  1983-1984
  
 56.Correspondentie tussen Cebemo en Bukumbi hospitaal.  1977-1982
  
 57.Correspondentie tussen Stichting Bukumbi Hospitaal en Bukumbi Foundation.

  1972, 1974-1982
  
 58.Brieven van F. Mol aan verschillende personen over het medefinancieringsproject

voor Bukumbi hospitaal in Tanzania.  1977-1978
  
 59.Rapporten over nieuwbouwprojecten.  1977
  
 60.Nieuwsbrieven Vereniging Bukumbi hospitaal.  [1985]
  
 61.Bouwtekeningen voor de nieuwbouw van Bukumbi hospitaal.  1987-1988

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 4/4

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135062
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135066
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135067
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135068
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135069
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135070
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135071
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135072
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135073
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135074
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135075
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135076
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135077
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135078
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135079
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135080
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135081
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135082
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135083
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135084
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135085
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135086
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135087
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135088
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135088
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135089
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135090
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110135091
http://www.tcpdf.org

