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NestNieuws EXTRA 

Pim & Willemijn, Pim, Julia en Lucas de Lijster 
Augustus 2008 

In dit  NESTNIEUWS EXTRA aandacht voor ons MOÇMED project van 

Stichting SAM.  Dit project wil voorzien in ondersteuning van de 

medische zorg in de 3 noordelijke provincies van Mozambique. 

Voor het realiseren van dit project hebben we een sterke 

ondersteunende organisatie nodig. Beschik jij u over logistieke, 

organisatorische, of creatieve (o.a. website ontwerpen) talenten?  

Kan en wil je  helpen en/of adviseren of ken je mensen in jouw 

omgeving die over deze talenten beschikken? 

 Neem  contact met ons op.  

 

Beste familie, vrienden en belangstellenden,  

Zoals jullie  allen bekend is zijn wij eind 
november 2007 uit Australië vertrokken. In 
Portugal hebben we van februari tot en met 
juni een Portugese taalstudie gevolgd aan de 
universiteit van Coimbra. De kinderen zijn 
daar naar de basisschool geweest en hebben 
zo Portugees geleerd. Eind juni zijn we 
teruggekeerd naar Nederland.  

Pim is de maand juli in Mozambique  
geweest.  Hij heeft samen met zijn vader 
nieuwe contacten gelegd, oude contacten 
versterkt en zich  georiënteerd op 
mogelijkheden voor het MOÇMED project in 
Mozambique. Deze reis is zeer voorspoedig 
verlopen. Goede contacten zijn gelegd met 

het Ministerie van Gezondheid op landelijk 
en provinciaal niveau, met als resultaat dat 
wij nu intensief bezig zijn met het 
organiseren en actief uitwerken van het 
MOÇMED project.  

MOÇMED  gaat nauw samenwerken met 
Mission Aviation Fellowship (MAF), een 
internationale zendingsorganisatie die met 
kleine vliegtuigen mensen en goederen 

vervoert in afgelegen gebieden, en Missão 
Betesda, een Braziliaanse 
zendingsorganisatie, die gevestigd is in 
Mozambique en ons team zal versterken met 
een tandarts.  

Het MOÇMED project valt onder Stichting 
SAM (Support African Mission) die in 2000 is 
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opgericht.  Stichting SAM zal het MOÇMED 
project in de 3 noordelijke provincies van 
Mozambique (Niassa, Cabo Delgado en 
Nampula) vanuit Nederland gaan 
ondersteunen. 

Voor Stichting SAM zijn wij op zoek naar een 
vernieuwd en versterkt  bestuur op het 
gebied van organisatie, fondswerving, 
netwerking en creativiteit. Om samen met 
ons sterk te staan voor dit project.  

We hebben er alle vertrouwen in dat we 
begin volgend jaar van start kunnen gaan in 
Nampulastad  met een sterke organisatie 
achter ons.  

Hieronder volgt het verslag van de reis die 
Pim afgelopen juli gemaakt heeft . 

BEZOEK Mozambique van 9 – 23 juli 2008 

Mijn vader en ik hebben in juli een bezoek 
gebracht aan de steden Nampula en Maputo 
in Mozambique. Het doel van dit bezoek was 
om ondersteuning en toestemming te vinden 
voor het MOÇMED Medische Projectvoorstel. 

Omdat het ons doel is om de landelijke 
gemeenschappen te bereiken in de drie meest 
noordelijke provincies van Mozambique, is 
het onze bedoeling om ons te vestigen in 
Nampulastad,  waar vanuit ook onze 
partners, als Mission Aviation Fellowship 
(MAF), werken. In Nampula hebben we erg 
positieve gesprekken gehad met de 
gouverneur als ook met ambtenaren van de 
Provinciale Directie van Gezondheid. 
Allemaal zijn ze geïnteresseerd in het project 
en zijn enthousiast  voor het realiseren van 

het project. In de hoofdstad van 
Mozambique,  Maputo, hebben we 
gesprekken gehad met hoge ambtenaren van 
het Ministerie van Gezondheid en zij hebben 
ook interesse getoond en zijn bereid het 
projectvoorstel voor het faciliteren van 

medische zorg in de afgelegen gebieden van 
Noordelijk Mozambique te steunen. We zijn 
bemoedigd door het enthousiasme van onze 
partner MAF alsook van een Braziliaanse 
tandarts (met ervaring in het werken in een 
mobile klinieken in Brazilië ) die al in 
Nampula woont en werkt en graag ons team 
wil versterken. 

Na deze bijeenkomsten zien wij de weg open 
om de volgende fase in te gaan. Deze fase 
behelst het organiseren van het proefproject 
(pilot project) zodat dit zo spoedig mogelijk 
van start kan gaan. 

Op dit moment zijn wij bezig met het 
opstellen van een budget, het zoeken naar 
personeel voor het project,  op zoek naar een 
vernieuwd bestuur  voor Stichting SAM en het 
vinden van financiële ondersteuning voor het 
project. Zo gauw als deze zaken gerealiseerd 
zijn kunnen wij, als gezin, naar Nampulastad 
verhuizen waar we dan verdere 
voorbereidingen kunnen treffen voor het 
proefproject. 

Bijgevoegd hebben we een samenvatting van 
het MOÇMED project, zodat jij je er een 
goede indruk van kunt krijgen.  

Graag zien wij  jullie reacties tegemoet. 

Hartelijke groeten,   

Pim & Willemijn 

CONTACTGEGEVENS:   

pwdelijster@filternet.nl 

tel.:  06 345 71760 

076 593 3295 / 0252 371 252 

Buntlaar 34 

 4844 TP TERHEIJDEN 
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MMOOÇÇMMEEDD  

Het faciliteren van medische zorg in de 
afgelegen gebieden van Noord Mozambique 

 

 

MOÇMED, een non-profit organisatie, 
wil een actieve rol spelen in het 
faciliteren en ondersteunen van de 
medische zorg aan de mensen die 
leven in de meest geïsoleerde gebieden 
van Noord Mozambique. De 
organisatie, gebaseerd op christelijke 
normen en waarden, wil werken uit 
betrokkenheid voor gemeenschappen 
die en geografisch en financieel minder 
bevoorrecht zijn in het ontvangen van 
tijdige en passende medische zorg. 
 
De drie meest noordelijke provincies 
(Cabo Delgado, Nampula en Niassa) 
bestrijken 37% van de oppervlakte van 
het land en huisvesten ongeveer 30% 
van de totale bevolking van bijna 20 
miljoen. In vergelijking met het 
zuidelijk deel van het land zijn de 
noordelijke provincies tot nu toe 
achtergebleven in de ontwikkeling van 
hun medische infrastructuur.  

De Mozambikaanse overheid is actief in 
het verbeteren van de medische 
infrastructuur in geheel Mozambique 
door het implementeren van het “Plano 
Estratégico do Sector da Saúde” 
(PESS) (Strategisch Plan voor de 
Gezondheidszorg). De Noordelijke 
provincies blijken een uitdaging te zijn 
voor de geïsoleerde ligging en het tekort aan opgeleid medisch personeel. 

MOÇMED wil de medische zorg voor de mensen, woonachtig in de eerder 
genoemde afgelegen gebieden, faciliteren, ondersteunen en versterken. Dit 
heeft er toe geleid dat de organisatie een project heeft ontwikkeld met een 
holistische benadering wat betreft de verschillende uitdagingen die men 
tegenkomt in “remote medicine”.  MOÇMED wil intensief samenwerken met de 
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Mozambikaanse Gezondheidszorg Autoriteiten (MGA) en andere organisaties 
werkzaam in hetzelfde gebied, met als doel de gezondheid en 
levensverwachtingen (verlagen van het ziekte- en sterftecijfer) in deze 
Noordelijke Provincies, door tijdige en preventieve interventies, te verbeteren.  

Het project richt zich op de ontwikkeling en verbetering van communicatie en 
logistiek voor de rurale gezondheidszorg. De verbetering van communicatie 
impliceert het voorzien van toereikende communicatiemiddelen en waar nodig 
elektriciteitsvoorzieningen voor de rurale klinieken. Deze apparatuur zal 
“remote medical consultations” (consultaties op afstand), 
vaardigheidstrainingen en logistiek vergemakkelijken. De organisatie is ook 
bereid logistieke ondersteuning te bieden met betrekking tot de rurale 
gezondheidszorg. De distributie van medicatie en medisch materiaal naar 
afgelegen klinieken is hierbij inbegrepen. 

MOÇMED richt zich ook op het verbeteren van de standaarden in de rurale 
gezondheidszorg door deel te nemen in het trainen en opleiden van het 
aanwezige personeel. Een mobile kliniek team (initieel bestaande uit een arts, 
een verpleegkundige en een tandarts) zal opgezet worden met als doel het zien 
van doorverwezen patiënten, het geven van training en opleiding en het 
bemoedigen en adviseren van lokaal medisch personeel in hun dagelijks werk. 
Door regelmatige bezoeken aan deze klinieken en omliggende gemeenschappen 
kan een continuïteit van zorg en training gewaarborgd worden.  

De organisatie wil de ontwikkeling van een degelijk verwijssysteem 
ondersteunen. Tijdige en geschikte evacuatie van ernstig zieke patiënten valt 
hier ook onder. Wanneer het besluit om te verwijzen is genomen, wenst de 
organisatie een actieve rol te spelen in de logistiek van patiëntentransport van 
afgelegen gebieden naar de juiste behandelingscentra. Dit kan inhouden dat er 
hulp geboden wordt bij het organiseren van transport van de patiënt over de 
weg en in ernstigere gevallen transport door de lucht. Deze medische vluchten 
zullen uitgevoerd worden door Mission Aviation Fellowship (MAF), 
gestationeerd in Nampulastad. 

In een later stadium wil de organisatie een Rapid Response Programme  
ontwikkelen om afgelegen gemeenschappen en rurale gezondheidszorg te 
helpen passend en adequaat te reageren op epidemische noodgevallen. Dit 
programma zal zich richten op het opleiden van ruraal medisch personeel in het 
diagnosticeren, isoleren en behandelen van erg besmettelijke ziekten. Door 
middel van deze training  krijgt het medisch personeel de bekwaamheid om 
doeltreffend te reageren in de allereerste stadia van een uitbraak van een 
epidemie. Een Rapid Response Team zal opgeleid worden om snel inzetbaar te 
zijn om lokaal medisch personeel te ondersteunen in het bestrijden van de 
epidemie en te adviseren in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling. 

MOÇMED is van plan te beginnen met een pilot project waarna de verkregen 
ervaringen gebruikt zullen worden om het project op grotere schaal uit te 
voeren. Zodra de MGA toestemmen met het initiële projectvoorstel kan de 
organisatie actief op zoek gaan naar financiële ondersteuning voor het project. 
Financiële ondersteuning zal worden gezocht om de kosten van personeel, 
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transport en specifiek medisch materiaal te dekken. MOÇMED zal een verzoek 
indienen bij de MGA om de organisatie te voorzien van de nodige medicatie en 
disposable medisch materiaal. 

Tot slot wil MOÇMED de reeds aanwezige medische klinieken in de geïsoleerde 
gebieden van Noord Mozambique ondersteunen. In het begin zal de organisatie 
zich voornamelijk concentreren op het faciliteren van communicatie, logistiek 
en evacuatie, training en opleiding en de rapid response bij epidemieën. 
MOÇMED streeft naar een samenwerking tussen verschillende medische 
organisaties, de MGA en zichzelf in het bereiken van het gemeenschappelijke 
doel: het verbeteren van de medische zorg in Noord Mozambique. 

 

 

Dr. De Lijster heeft gewerkt in rurale en geïsoleerde gebieden in verschillende landen en 
heeft de uitdaging van het aanbieden van effectief “remote medicine” ervaren. Bij zijn 
werk in Afrika en bij zijn bezoeken aan Noord Mozambique heeft hij de nood gezien in de 
rurale gezondheidszorg. Ondersteuning en motivatie, op verschillende manieren, kan 
klinieken helpen om meer effectief te zijn in de geïsoleerde gemeenschappen en kan het 
personeel bemoedigen te blijven in de afgelegen, maar strategisch belangrijke klinieken. 

Gedurende zijn periode in de geïsoleerde gebieden van Australië heeft Dr. De Lijster bij 
de Royal Flying Doctor Service (RFDS) ervaring opgedaan in het uitvoeren van “remote 
medicine” over grote afstanden, zoals de uitdagingen van de “remote medicine” 
communicatie, logistiek, besluitvorming en evacuaties. Hij is er van overtuigd dat het 
project van MoçMed zal helpen het “Plano Estratégico do Sector da Saúde” (PESS) te 
faciliteren in de afgelegen en geïsoleerde gebieden van Noord Mozambique.  
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