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Groepsfoto IT-Team NL/KCMC en the orange boys

Even inkomen....
Woensdag 7 November 2018
Beste mensen,
Veel mensen kennen mij als projectleider bij het MCL in Leeuwarden, maar er is meer….
Sinds 2008 ben ik actief binnen de Multimodus Foundation.
Een kleine efficiënte hulporganisatie die met weinig middelen succesvol is op het gebied van onderwijs,
arbeidsvoorziening, energie, gezondheidszorg en (drink)watermanagement. Wij zijn actief in Afrika en met name
in Rwanda en Tanzania.
Op dit moment werken we mee aan een grootschalig automatiseringsproject bij het KCMC, een overheidsziekenhuis in Moshi (Tanzania).
Het begon allemaal in 2014 toen ik mee mocht met een MCL-delegatie die op dat moment actief was in het
KCMC op het gebied van Urologie en ICU.
Doel van mijn bezoek in 2014?
Inventariseren wat wij op het gebied van ICT konden betekenen voor het KCMC.
Al snel werd duidelijk dat de ICT-afdeling zich nog in een pioniersfase bevond. Weinig middelen en vooral gebrek
aan geld. Maar wel enthousiaste ICT-medewerkers.
ICT beheerde toen ook een “freeware” ziekenhuisinformatiesysteem, ontwikkeld op een Universiteit ergens in
Amerika. Daarvan werd alleen de financiële module gebruikt. De toenmalige directeur vond het beheren van de
geldstroom belangrijker dan het verbeteren van de zorg.
De ICT-manager Hans Yambazi vroeg mij om een adviesrapport te schrijven voor de directie met daarin
aanbevelingen voor het verbeteren van de automatisering op de poli’s en eerste hulp. Dat rapport heeft er
uiteindelijk toe geleid dat we nu voor een geweldige uitdaging staan…
“Het realiseren van een draadloos netwerksysteem voor de poli’s en eerste hulp van het KCMC”
En met als doel uiteindelijk papierloos te kunnen gaan werken.
Ondertussen heeft men in het KCMC een volwaardige HIS (Hospital Information System) op de kop getikt
waarmee men erg tevreden is. Dit HIS is met name geschikt voor het werken met tablets en daarmee
vooruitstrevend op het gebied van papierloos werken.
Nu nog de infrastructuur om het HIS ziekenhuiswijd in te kunnen zetten. En dat is nou precies wat wij voor het
KCMC gaan realiseren. Na een jaar van voorbereidingen gaat het dan eindelijk gebeuren.
Het IT-team dat het allemaal gaat doen bestaat uit 7 enthousiaste ICT-specialisten.
 Rob van Winsen, Radboud Atema en Jan Dros uit het MCL,
 Piet Kuperus en Wybren Lok van de firma NetQloud Security.
 Freerk Terpstra en Raimondo Jansen van de firma Conscia.
Zo… even een beetje info vooraf. Kunnen jullie er alvast een beetje inkomen.
Vanaf nu een persoonlijke kijk op wat er de komende 10 dagen gaat gebeuren.
Het dagelijkse wel en wee van 7 ICT-techneuten in één van de grootste ziekenhuizen van Afrika. En natuurlijk
daarbuiten.
Welkom in de wereld van Afrika. Welkom in de wereld van Sobantu!
-Sobantu-

Inpakken en wegwezen
Donderdag 8 november 2018
Bepakt en bezakt sta ik bij van der Valk in Drachten te wachten op mijn vervoer naar Bremen.
De vrouw van Rob is zo vriendelijk ons naar het vliegtuig te brengen. Die staat 3 uren verder op ons te wachten.
We vliegen van Bremen naar Amsterdam, vervolgens naar Nairobi (Kenia) en van daaruit met een propper
(tweemotorig vliegtuigje) naar Kilimanjaro Airport waar we omstreeks 9 uur in de ochtend zullen aankomen.
Het avontuur voor mij is gisteravond al begonnen…
Twee koffers inpakken. Zomerse kleren, handdoeken, DEET tegen de muggen, paspoort e.d.
Tandenborstel niet vergeten. Vorige keer moest ik er eentje op het vliegveld kopen.
In de 2e koffer geurtjes en cadeautjes van Els Klop voor de teamleidsters bij het KCMC. Zes tablets voor de ICTafdeling en snoertjes voor mijn iPhone en laptop.
Je vraagt je af wat de geurtjes van Els in mij koffer doen? Nou dat zit zo…
Els gaat ook naar het KCMC… maar dan als lid van het IC-team. En haar koffers zijn (altijd) te zwaar. Tja dan help
je haar uit de brand of liever gezegd… van de kilo’s.
Op Schiphol sluiten 3 andere teamleden aan en is op Piet na het clubje compleet. Piet komt vanwege een
trouwerij wat later. Zondag is hij dan ook van de partij.
De reis van 12 uren verloopt voorspoedig. Na 2 speelfilms, wat gedommel en een vroeg vliegtuigontbijt komt
Nairobi in beeld. Bewolkt en 21 graden.
Nog een uurtje met de propper van Precision Air en we zien de Kilimanjaro opdoemen. Dit jaar veel sneeuw op
de berg en dat is een goed teken.
Op het vliegveld worden we opgehaald door een busje van het KCMC. Rob en Radboud die voor het eerst in
Afrika zijn genieten duidelijk van het ritje naar Moshi.
Links en rechts Tuk-tuks, dieselwalmen van stokoude vrachtauto’s die kreunend de heuvel op rijden.
Spectaculaire inhaalacties van de wilde busjes. Dit is Afrika op zijn best.
Ons huisje op de compound van het ziekenhuis ziet er voor Afrikaans begrippen goed uit. In de koelkast zitten al
wat boodschappen, daar heeft Aneth voor gezorgd. Aneth regelt de huisvesting van alle buitenlanders binnen
het KCMC. We kregen te horen dat er op dit moment 48 Nederlanders actief zijn binnen het KCMC. De
Nederlanders doen het dus goed bij het KCMC.
Nadat we ons hebben gesetteld gaan we eerst wat eten in het bedrijfsrestaurant. Lokale gerechten voor een
lokale prijs. Met z’n 6’n voor 12 euro (2 euro pp) warm gegeten en dat inclusief drinken. ’s Middags vooral bezig
geweest met het scoren van 4G internetkaartjes voor onze smartphones. Een week snel internet voor een tientje.
Daarin zijn ze hier heel wat verder dan in Europa.
We bezoeken ook de ICT-afdeling en de toegezonden apparatuur wordt uitgetest. Gelukkig…. de apparatuur
heeft de reis naar Afrika overleeft. Onze Tanzaniaanse ICT-collega’s smullen van onze aanwezigheid. Wij smullen
mee. Maandag gaan we van start. Het feest gaat dan beginnen.
We eten ’s avonds bij de Indiër. Kip tandoori en nog wat.
Het is nog vroeg in de avond als we vermoeid in bed duiken.
-Sobantu-

Site-seeing rond de Kilimanjaro
Zaterdag 10 november 2018
Het is 7 uur als we aan het ontbijt zitten. Een echt Hollands ontbijt met choco vlokken en goudse kaas. Hans
Yambazi wordt om 8 uur verwacht. We gaan site-seeing rond de Kilimanjaro. Geen commercieel gedoe maar
pure lokale cultuur.
Hans Yambazi is de voormalige ICT-manager van het KCMC. Sinds 2015 niet meer werkzaam bij het KCMC. Hij is
voor zichzelf begonnen en runt nu samen met zijn vrouw een Hostel met 102 bedden.
Hans is een duizendpoot en ik weet zeker dat we vandaag het echte Tanzania gaan zien.
En…..het was geweldig.
Het is 12 uur als we met een geleende safari Jeep op weg gaan naar de geitenmarkt in Sanya Juu.
Dit is een Masai dorp aan de voet van de Kilimanjaro. Elke zaterdag is daar een veemarkt met hoofdzakelijk
geiten. De weg er heen is al een avontuur. Prachtige natuur en Afrikaanse dirthroads. Dat betekent veel stof en
hobbels, zeg maar een gratis massage van je billenpartij.
We komen aan bij de geitenmarkt en zijn
meteen een blikvanger. Zes Mzungu’s (blanke
in het Swahili) met korte broek, petje en
zonnebril. We worden bekeken als koopwaar.
De geiten en koeien zijn even niet meer
belangrijk en komen op de 2e plaats. Het zijn
vooral Masai krijgers die er rondlopen. Lange
slanke mannen met autobanden als schoeisel.
Er loopt ook een Masai rond in een Heerenveen
shirt. Het moet niet gekker. We maken een foto
en sturen die op naar het Cambuur bestuur.
Hans is bezig 2 geiten te kopen voor morgen.
Eentje voor ons en eentje voor het voetbalteam
van zijn geboortedorp waartegen we morgen
een benefietwedstrijd gaan spelen. Twee keer
10 minuten (niet langer voor deze Mzungu) en daarna geroosterde geit en Kilimanjaro bier. Het rituele slachten
laten we maar aan de Tanzanianen over.
We gaan weer verder. Nu richting de lokale keuken. Onderweg nog een kudde zebra’s, een giraffe en 2 apen
gezien. De olifanten zijn naar de berg gelopen waar het gras wat groener is. Vanavond komen ze weer terug,
maar dat duurt voor ons te lang.
Er wordt gestopt bij een lokale eettent. Een hut met een grasdak. Onder een afdakje een BBQ met koeienvlees
aan enorme pennen. We krijgen ugali (maispap) met hacheeachtig vlees en bittere groente. En we eten met onze
vingers. En natuurlijk Serengeti bier, lite… want we moet natuurlijk nog wel helder blijven.
Als je denkt dat we klaar zijn met eten dan komt de koe van de BBQ ook nog op tafel. Niet verkeerd. Goed
doorkauwen want we hebben te maken met een doorgewinterde koe.
Het is al ver in de middag als we op weg gaan naar de Kilimanjaro. De berg op naar zo'n 2250 meter hoogte.
Verder kun je niet met de auto.
De Kili (kooswoordje voor de Kilimanjaro) is vandaag verlegen en schuilt achter de wolken. Hoe hoger we komen
hoe kouder het wordt. Het begint al te schemeren en we zien wel de zusterberg -Mount Meru- helder verlicht
door de ondergaande zon. Een donkere berg met rode contouren. Een prachtig gezicht.
De terugweg is in het donker. We zien de kuilen niet meer aankomen en aan het gekreun te horen wordt de
vrijwillige billenmassage niet meer op prijs gesteld. We moeten nog naar het vliegveld om Piet op te halen. Hij is
een dag eerder dan verwacht. We zijn mooi op tijd en na een uurtje weer op de terugweg naar Moshi.
We moeten nog eten. De eettent is tevens een disco en op de maat van hippop muziek worden de kippenpootjes
en rijst naar binnen gewerkt. Het is na twaalven als we vrolijk en voldaan het huisje weer instappen. Nog even
napraten en dan naar dromenland.
Morgen uitslapen en ’s middags naar het dorp van Hans. Het zal wel weer een heel avontuur worden.
-Sobantu-

Benefietwedstrijd
Zondag 11 november 2018
We hebben de zondag overleefd. De geit helaas niet. Niet getreurd. De geit heeft hier een prachtig leven gehad
op de weidse steppen van Masailand.
Het voetballen was om nooit te vergeten. Geen botbreuken, wel pijnlijke spieren. Daar straks meer over.
We slapen uit en de eerste slaperige kop meldt zich om 10 uur aan de ontbijttafel. Wybren heeft echte filterkoffie
gezet en de geur alleen al maakt je al wakker. Het ontbijt is weer echt Hollands.
Het is twaalf uur en Hans staat voor deur om ons mee te nemen naar één van de vele watervallen rond de
Kilimanjaro. Het is ongeveer een uurtje rijden en naarmate we dichterbij komen veranderd de vegetatie van
landerijen in regenwoud. De route is prachtig en we genieten.
Bij een klein bedrijvig dorpje vragen we naar de weg. Een bereidwillige motorrijder gaat vooroprijden om ons de
weg te wijzen. Het laatste stuk naar de waterval is weer erg hobbelig en je weet wat dat voor onze billenpartij
betekend.
Het laatste stukje naar de waterval moeten we lopen. Een steile afdaling op glibberige stenen en provisorische
traptreden. Leuningen van dunne boomstammetjes die moeten voorkomen dat je te snel naar beneden gaat.
Beneden wanen we ons in een paradijs. Zwemmende Tanzanianen onder de waterval en steile wanden met
bloemrijke begroeiing. We zijn er stil van. De waterval niet.
De terugweg naar boven is voor deze Mzungu een uitdaging. Rustig klauterend, af en toe uitpuffend en zeggen
dat je nog wat foto’s wilt maken, wordt de top gehaald. De list werkt niet bij de andere klauteraars die al
minutenlang op me zitten te wachten. Bezorgde blikken, maar bij het zien van de rode kop weten ze dat ik het
heb overleefd.
Bij de auto ontmoet ik een jonge moeder met een tweeling en ik kan het niet laten om ze even op de arm te
nemen. Met hun kleine kraaloogjes kijken ze me verbaasd aan…..een witte kerel met een grijze baard, dat is wel
een hele rare Babu.
We stappen in en gaan snel op pad.
We moeten om 4 uur op het
voetbalveld van Sanya Juu zijn voor
de match of the day. We halen 4 uur
niet. Te veel kilometers voor de boeg.
Het wordt uiteindelijk 5 uur. De in
oranje geklede tegenpartij staat al
klaar. Ze hebben meer dan een uur
ingespeeld. WIJ zijn nog stram van
het
waterval
avontuur.
We krijgen shirts aan van het
Tanzaniaanse
nationale
elftal.
Natuurlijk veel te klein en onze
Mzungu buikjes zijn zichtbaarder dan
ooit.
Het voetbalveld is wat glooierig met
ontelbare polletjes. De houten
doelpalen zijn gelukkig van stal
gehaald zodat we tenminste weten welke kant de bal op moet.
We spelen 2x 15 minuten, maar het voelt als 2x in elkaar geperste 45 minuten. De bal is veel te snel en ik zie
alleen maar oranje om me heen flitsen.
Toch weten we 14 minuten de nul te houden. Net als de Duitsers scoren de oranjes in de laatste seconde van de
eerste helft. Het is onverdiend want we waren op onze eigen helft veel beter in het verliezen van de bal.

De waterdragers hebben het in de rust maar druk. Er moet vocht bij om al het zweet te compenseren.
Als laatste man heb je mooi overzicht en het is komisch om te zien dat de polletjes hun werk doen. De bal maakt
de meest gekke stuiters. Vriend en vijand worden erdoor verrast.
De eindstand is uiteindelijk 0-3. Best wel aardig tegen een 3e divisie tegenstander. Alhoewel ik wel vermoed dat
ze ons een beetje gespaard hebben.

Het is half 7 als we met een man of 25 op
een terras nagenieten met een lekker
biertje. Straks geitenvlees op het menu,
maar nu eerst geitensoep met daarin de
inwendige geit. In Tanzania een
delicatesse. Voor ons Hollanders niet te
lang kauwen en snel doorslikken. We
krijgen ook een gekookte banaan als
bijvulling.
Onze
collega-voetballers
smikkelen en smullen erop los. Opvallend
is dat niet één aan het bier zit. Dat is bij
ons wel anders.
Aan het einde van het feest bedankjes
over en weer. Moe maar voldaan gaan we
weer huiswaarts.
In ons huisje praten we nog wat na en maken plannen voor morgen. Want morgen gaat ons avontuur beginnen
en jullie zijn erbij.
Gegroet en tot morgen.
-Sobantu-

De kick-off
Maandag 12 november 2018
Het is vroeg, heel vroeg opstaan. Om half 8
is er bij de ICT-afdeling van het KCMC
afgesproken. Het lukt ons bijna om op tijd te
komen. De MER (hoofd computerruimte)
staat al open en voelt koud aan. De airco
doet zijn werk.
De netwerkapparatuur zal niet snel warm
worden.
Om 8 uur begint Rai met een kick-off. Hij en
Freerk
hebben
gisteravond
een
PowerPointpresentatie in elkaar geflanst.
De hoofddoelen voor deze week worden
stapsgewijs doorgenomen, evenals de
planning voor vandaag.
En als er tijd over is dan zijn de nice-to-have
zaakjes aan de beurt.
Het is allemaal duidelijk. Er mag eindelijk gestart worden. Kladblokjes mee om alles op te schrijven, want men
wil hier graag alles weten. Hieronder wat teaminformatie.
Team 1
De Wi-Fi boys met Freerk en Rai als speerpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor het draadloze netwerk.
Ze gaan eerst naar de outpatient afdelingen (poli’s) om de locaties van de 50 reeds geïnstalleerde AP’s (Wi-Fi
Hotspots) en SER’s (netwerk koppelpunten) te controleren en in kaart te brengen. Zeg maar eerst goed
oriënteren en dan gericht aan de slag.
Team 2
De systeem boys met Piet en Radboud als gangmakers zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de systemen
die het draadloos netwerken mogelijk moeten maken. Zeg maar het hart van het netwerk bouwen met digitale
verbinding naar alle hoeken van het ziekenhuis.
Team 3
De storage boys met Rob als trekker.
We hebben op het laatst nog een storage-unit (apparaat waarop je heel veel bestanden, foto’s e.d. kunt opslaan)
weten te bemachtigen. Daarmee zijn ze bij het KCMC straks in staat om alle patiënteninformatie, röntgenfoto’s,
administratieve data e.d. op te slaan via het netwerk.
Team 4
De handlangers Jan en Wybren. Zij zorgen ervoor dat de boys worden ontzien. Wybren is onze spreekbuis en
technische regelneef. Jan is de waterdrager en financier van het project.
Het is 12 uur en we gaan evalueren. Wat hebben we geïnventariseerd
en wat wordt het advies om te verbeteren.
Al snel wordt duidelijk dat het huidige netwerk te wensen over laat.
Iets te open voor de middelmatige hacker.
Piet heeft een nieuwe netwerkopzet op een papiertje getekend
(plaatjes doen het altijd goed) en het wordt in de groep gebracht. We
zijn het erover eens dat het iets veiliger en efficiënter moet.
Een wijzigingsverzoek is geboren. Mark de IT-manager wordt
ingeseind en de betreffende afdelingen worden op de hoogte
gebracht. Om 6 uur zal het oude KCMC-netwerk overgaan in het
nieuwe “Friese” netwerk. We kunnen eventueel terug (fallback) naar
de oude situatie voor als het niet helemaal lukt. Maar daar gaan we
niet vanuit.
Het is 8 uur ‘s avonds. We hebben er 12 uren op zitten. De
netwerkaanpassing is geslaagd!
De Dutch IT-boys hebben schitterend werk geleverd. Hollands glorie
in het verre Afrika.
-Sobantu-

Hoog bezoek
Dinsdag 13 november 2018
Het is 8 uur. Het ontbijt is nog bezig te zakken als Wybren en Jan voor het kantoor staan van Gileard Masenga,
de Executive Director (hoogste baas) van het KCMC. Hij zit nog in de auto, “he is coming”. Pole Pole (rustig
afwachten, hij komt vanzelf).
Het ontvangst is hartelijk.
Naast Masenga zijn ook Steven Kolimba
(directeur HRM) en Hilda Mungure
(financiële directrice) aanwezig. We kunnen
ons verhaal doen en met name aangeven
dat ICT een kerntaak is geworden binnen het
ziekenhuis en er naast een meerjarenplan
ook budgettering moet gaan plaatsvinden.
Ik zie Hilda driftig schrijven, een teken dat
ons advies serieus genomen wordt.
We slepen er ook een feestje uit.
Aanstaande donderdagavond is de
officieuze overdracht van het netwerk. Met
champagne! YES.
En feesten, dat kunnen ze wel in Tanzania.
Vooral Hilda is een feestnummer. Dat hebben Wybren en ik in september wel gezien.
In de loop van de week wordt een memorandum of understanding (MOU) uitgewerkt voor de komende 3 jaar.
We zullen dus nog een aantal keren terugkomen. En dat vinden wij niet erg.
Er is door de directie besloten om de internetverbinding van 4 Mbps* op te schroeven naar 10 Mbps en deze
niet meer via de Universiteit te laten lopen. Voor de 4 Mbps vraagt de universiteit 2000 dollar per maand. Iets te
veel zou ik zeggen.
* Het aantal Mbps geeft de snelheid en volume aan van de internetverbinding.

We zorgen er ook voor dat de ICT-afdeling het internetverkeer kan reguleren om te voorkomen dat men onder
werktijd naar speelfilms zit te kijken en bijverdienste genegeerd via het internet van de baas. Dat betekent dat
een aantal personeelsleden hun "bijbaantjes" gaan verliezen.
Mark heeft een internetprovider uitgenodigd om te praten over een eigen internetverbinding voor het
ziekenhuis. Na stevig onderhandelen is de prijs uiteindelijk gestopt bij 15.000 dollar per jaar met een uptime van
99,9 % (zeg maar met een jaarlijkse uitval van niet meer dan 0,1 %). Dat is dus ruim 2x sneller voor veel minder
geld. Masenga kan goed onderhandelen.
Morgen wordt de glasvezelverbinding van de nieuwe internetprovider doorgetrokken naar de MER en
morgenmiddag wordt dan de internetverbinding omgezet en is het bye-bye universiteit.
Onze aanwezigheid opent deuren die jaren dicht zijn geweest. Vier jaar geleden had men het er al over. Toen
was er geen geld. Nu wel.
Sowieso een mirakel dat je vandaag een internetprovider belt en morgen een verbinding hebt. In Nederland
komen ze als je mazzel hebt na een aantal weken. Hierin loopt Afrika wel even wat harder dan het westen.
De resultaten tot nu toe (dit even voor de techneuten onder ons):
• De nieuwe Layer 3 Core is actief
• De 1e change bij het KCMC. De oude Layer 3 van het KCMC omgezet naar de nieuwe Core.
• Oude netwerk is even plat geweest en alle werkplekken (zo’n 250 stuks) zijn zonder problemen opgekomen
in het nieuwe netwerk.
• Alle 12 SER’s zijn online.
• Nieuwe firewall geïmplementeerd en actief.
• Wireless LAN in de basis ingericht en 40 van de 50 AP’s in de lucht.
• Open source monitoringssysteem draait.
• De nieuwe ESX-servers draaien met daarop voor het ziekenhuis hun eerste AD.
• PACS-storage gereed voor gebruik.
• De 5000 KVA UPS aangesloten (heeft vanmorgen al een stroomstoring opgevangen!!)
Het moraal is uitstekend. Gisteren 12 uren gedraaid. Vandaag weer 12. Er wordt wat afgebikkeld. Geweldig.

Naar verwachting wordt aanstaande donderdag het nieuwe netwerk opgeleverd en wordt er gestart met de
opleiding van de KCMC-Crew.
Kulala vizuri na kukuona kesho (slaap lekker en tot morgen)
-Sobantu-

Snel Internet
Woensdag 15 november 2018
De teamleden druppelen één voor één bij het KCMC binnen. Piet, Rob en Radboud gaan als eerste. Zij moeten
nog flink aan de bak. Jan, Wybren en de Wi-Fi Guy’s doen het wat pole pole (ruuuuuuustig).
De Kilimanjaro is eindelijk goed zichtbaar. Ze heeft alle schroom van haar afgegooid en ze straalt in de
ochtendzon. Majestueus zoals ze daar pronkt. Geweldig!
Vandaag komt vandaag het snelle internet. Dat is
snel... hoor ik je denken. De basis internetverbinding in Nederland voor thuis is al zo’n 50
Mbps!
Dit is Afrika en daar is 10Mbps heel acceptabel.
Het geeft wel even aan hoe erg we in Nederland
verwend zijn met deze techniek. In Afrika zijn er niet
veel providers die dit soort internetverbindingen
kunnen leveren en zich qua prijsstelling graag
monopolistisch opstellen. Als er in de komende jaren
meer concurrentie komt dan zullen de prijzen
vanzelf wel dalen.
Het is 9 uur als Mark en een ICT-collega met de HISen PACS-server (computer) aankomen bij de MER.
Op een steekwagentje omdat ze beide iets te zwaar
zijn om te tillen.
Piet en Radboud staan met open mond te kijken als
ze de twee servers in het serverrack hangen. Och,
men heeft even geen toegang tot de PACs
(radiologiebeelden) en de HIS (Hospital Information
System).
No problem! Dit is Afrika.
Binnen een half uurtje zijn beide servers weer in de
lucht, maar nu in het nieuwe netwerk. Hoppa!
Ondertussen is de internetprovider bezig met de glasverbinding naar de MER. Straks een feestje als de 10 Mbps’n
ons om de oren vliegen. Goed bezig mannen.
DE NIEUWE INTERNETVERBINDING IS UP EN RUNNING!!!!
En dat binnen 24 uur. Circa 200 meter glasvezelkabel door het ziekenhuis getrokken. Afgemonteerd in de MER.
Ongelofelijk. Petje af.
Vandaag 10 uren gemaakt met het volgende resultaat:
• PACS-server gemigreerd
• HIS-server gemigreerd.
• Internetverbinding 10 Mbps actief. 9.58 down en 7.51 up.
• 12 van de 13 SER’s gemigreerd. Oude switches vervangen door nieuwe Cisco 2960.
• Met spoed een nieuwe SER gebouwd. Nr. 13.
Het is dit keer niet laat geworden. De IC-groep heeft ons uitgenodigd met hun mee te eten. Om 8 uur bij El
Rancho. Dat aanbod slaan we natuurlijk niet af.
Het is bere gezellig. Veertien Dutchie Mzungu’s die elkaar heel wat te vertellen hebben. De IC-groep heeft wat
pech met de 40 ft zeecontainer. Die is nog steeds niet gearriveerd. Eind juli vertrokken vanuit Harlingen en reeds
in oktober aangekomen in Mombassa (havenstad in Kenia). Dat laatste stukje, 5 uurtjes rijden van het KCMC, wil
maar niet lukken. Corruptie? Wie zal het zeggen.
De container zit vol met medische apparatuur uit het MCL. Ontzettend jammer dat dit gebeurt.
Onze hoop is nu gevestigd op vrijdag. Wellicht dat de container dan wel aankomt. Achter de schermen wordt
druk onderhandeld.
Het is gezellig laat geworden. De Kilimanjaro heeft zich weer verstopt. We mogen haar even niet meer zien. Ze
wil slapen. Dat doen wij dan ook maar. Welterusten.
-Sobantu-

Overdracht
Donderdag 16 november 2018
Mount Kili heeft gisteren zoveel complimenten gekregen dat ze besloten heeft vandaag nog mooier voor de dag
te komen. Normaal is het 20 minuten lopen vanaf ons huisje naar het ziekenhuis. Nu doen we er een half uur over.
Ze moet natuurlijk vanuit alle hoeken gefotografeerd worden. Ze straalt en wij bewonderen.
Rai is vandaag niet helemaal lekker. Hij is in het huisje achtergebleven. Het was gisteravond ook wel heel gezellig
met de eerste hulp meiden van de IC-groep. De jong boys zijn nog net niet op hol geslagen. Vandaag wel even,
maar dan boven de wc-pot.
Vandaag staat in het teken van de overdracht.
Documentatie op orde maken. Trainingen
voorbereiden en de laatste puntjes van de to-do-list
afronden. Vanavond het officiële gedeelte met de
voltallige directie en IT-afdeling.
Morgen begint de eerste training. Piet en Radboud
zijn dan aan het woord. Rob is al bezig met een
hands-on training. Volgende week worden de
trainingen voortgezet door Wybren, Rai en Freerk.
Zij blijven nog een week extra.
Ik moet zeggen dat de IT’ers hier ontzettend
leergierig zijn. Het probleem echter is dat ze (te) veel
informatie binnen krijgen in een vrij korte tijd. De
koppies hier zijn net zo groot als die bij ons en daar gaat maar een beperkte hoeveelheid begrijpelijk info in. We
zorgen er dan ook voor dat al onze acties en technische informatie op papier komt te staan zodat ze die kunnen
gebruiken als naslag.
En dan is er nog de remote access (beheer op afstand). We hebben het mogelijk gemaakt dat we vanuit
Nederland via het internet op het KCMC-netwerk kunnen komen en zo met de ICT mensen thuis mee kunnen
kijken als er iets mis is. Er is dus een vangnet.
Doordat we gisteren het internetverkeer voor smartphones hebben geknepen, zijn we erachter gekomen
hoeveel privé mobieltjes op het oude trage internet actief waren.
Zoals zo vaak gaat men dan piepen. De bobo’s het hardst.
Tijdens de lunch krijgen we van Mark allemaal een
persoonlijke uitnodiging. Op een soort ansichtkaart (zie
foto). Leuk aandenken voor later.
We eten vanavond weer bij El Rancho. Dit keer op kosten
van de opperbaas. De bank (geldzakje onder Jan zijn Tshirt) blijft vanavond dicht.
Het feestje met de directie gaat beginnen. We worden
opgehaald door Lazaro, de directiechauffeur. Heel
officieel allemaal.
We zijn wat vroeg of de directie iets te laat. Niet erg want
we vullen het wachten op met een lekker biertje en voor
Piet een rood wijntje. We beginnen met een toespraak
van dr. Masenga. Wybren en Jan, de 2 Muzee’s (oude
mannen), mogen als eerste opscheppen bij het lopende budget. Het eten is weer voortreffelijk.
Hans Yambazi, het voormalige hoofd van de ICT-afdeling, is ook aanwezig. Hans en Jan zijn dit avontuur 4 jaar
geleden begonnen en Jan is blij dat hij er ook bij is. Er is in die 4 jaar een hartelijk vriendschap ontstaan. Hans is
voor de Multimodus Foundation van groot belang. Het is o zo belangrijk dat je aan de ander kant een
vertrouwenspersoon hebt die voor jou de zaken regelt.
Na het eten weer een toespraak van dr. Masenga en het team wordt enorm bedankt voor hun inzet. We krijgen
allemaal een presentje. Een ebbenhouten kommetje met aan de buitenkant gegraveerde olifanten. Erg mooi.
Jan spreekt namens de Dutchies en prijst de samenwerking met de ICT-collega’s van het KCMC. En dat ook Hans
Yambazi een belangrijke rol heeft gespeeld in de initiatie van het project.

Emotioneel geeft Jan aan dat hij ongelofelijk trots is op alle ICT guy’s. En dat er een enorme stap is gezet in het
verbeteren van de ICT-faciliteiten binnen het KCMC. Asante Sana voor jullie inzet. En daar zijn we het allemaal
mee eens.
Als vorsten worden we weer thuisgebracht. Onder de indruk zitten we nog wat na te genieten en Piet kijkt
stiekem of het netwerk nog goed draait. Dat kunnen we nu vanaf de bank in het huisje. SER 12 is down. Zal wel
door een stroomstoring zijn veroorzaakt. Nog niet alle SER-apparatuur zit achter een noodstroomvoorziening.
Dat wordt volgende week opgelost.
Morgen beginnen de trainingen.
-Sobantu-

Training
Vrijdag 17 november 2018
Het is 9 uur en Jan heeft samen met de Dutchies Ralph en Wybe (MID-collega’s van de IC-Groep) een afspraak
met de Bio Medical Department (bij ons de Medische Instrumenten Dienst).
Een in november 2017 geïnitieerd idee om de registratie van medische apparatuur te automatiseren is verder
uitgewerkt. Geen groot kasboek meer op het bureau van de chef waarin alles wordt opgeschreven.
In een presentatie laat Jan zien wat de mogelijkheden zijn om weer wat orde in de instrumentenchaos te krijgen.
Het project is verdeeld in 3 fases.
1. Inventariseer alle medische apparatuur in het ziekenhuis. Ook de reserve en onbruikbare apparaten. Bepaal
wat je wilt houden en voer datgene af wat je niet meer gaat gebruiken.
2. Als je weet wat je in huis hebt dan wordt al snel duidelijk wat je mist. Per afdelingen kun je dan een soort
wensenlijst maken. Hiervoor moet dan wel gelobbyd worden.
3. Zet de wensenlijst op de internetsite van het KCMC op volgorde van noodzaak.
4. Op deze manier krijgen donerende partijen een goed beeld van wat er bij het KCMC nodig is. Donerende
ziekenhuis kunnen dan hun afschrijvingsproces laten aansluiten op de wensen van het KCMC.
Het KCMC krijgt dan uiteindelijk meer controle over de apparatenstroom vanuit de hele wereld.
Ook zal het KCMC bij donaties met de schenkende partij moeten afspreken dat men de komende 3-5 jaar graag
rekent op hun hulp als het gaat om ingewikkelde storingen en onderdelen. Zeg maar een soort onderhoudscontract.
Het kwartje is gevallen. Het hoofd van de afdeling is enthousiast. De apparatuur zal binnenkort een metamorfose
ondergaan. Alleen nog maar duurzame apparaten en geen prut meer.
En de registratie zal in de toekomst plaatsvinden in het HIS van het ziekenhuis. De ICT-afdeling van het KCMC zal
dat mogelijk moeten maken. Weer een stapje de goede kant op. Over een paar jaar zal de Bio Medical omgeving
er heel anders uitzien.
Jan gaat onderzoeken of er via een afstudeerproject van een HBO student een vernieuwde KCMC-website
gemaakt kan worden waarbij er ook ruimte is voor vraag en aanbod van medische apparatuur. De directeur van
het KCMC heeft hier specifiek om gevraagd.
We zijn terug in het klaslokaal waar alle teamleden uitleg geven over wat er op hun gebied de afgelopen dagen
is gebouwd. Iedereen zit in de schoolbanken en de aandacht is prachtig om te zien. Ze kijken belangstellend naar
een groot televisiescherm waar de technische details voorbijvliegen. Men durft nu zelfs vragen te stellen.
Onze jongens hebben er weer wat moois van gemaakt.
We zitten op schema en dat is te danken aan
de tomeloze inzet van iedereen. Piet, Freerk
en Rai zijn zelfs tot half 3 vannacht
doorgegaan op de bank in het huisje.
Hollandse borrelnootjes en cola binnen
handbereik. En nu staan ze weer voor de
klas. Wat een bikkels!
Om 7 uur worden we door Hans Yambazi
opgehaald. We eten vanavond bij hem thuis.
Hans woont in de buitenwijken van Moshi in
een paradijs. Een mooi huis met een
prachtige tuin. Exotische planten en ranke
palmbomen. Zijn vrouw Vivian houdt van
tuinieren en dat is goed te zien. Aan de tuin
natuurlijk.
We eten weer echt op zijn Tanzaniaans. Vivian die ook een cateringbedrijf runt kan heel lekker koken.
De sfeer is weer op z’n Hollands. Er wordt veel gelachen en Freerk zit weer lekker te ouwehoeren. Hij is een echte
gangmaker en we zijn ontzettende blij dat hij bij de groep zit.
Morgen is het voor Jan, Piet, Radboud en Rob de laatste dag in Afrika. Zij vliegen 9 uur ’s avonds weer naar het
koude kikkerlandje. In Friesland temperaturen onder nul. Dat beleef je hier alleen op het topje van de
Kilimanjaro. Verder is het de hele week 25-33 graden geweest. Heerlijk.

Toch is het wel fijn om weer naar huis te gaan. Het is een drukke week geweest waarin ongelofelijk veel is
gepresteerd. Wat dat betreft hebben we in Tanzania geschiedenis geschreven. In één week een compleet
ziekenhuisnetwerk gemigreerd en meer dan de helft van het ziekenhuis voorzien van een draadloos netwerk.
KCMC is op 5 na het grootste academische ziekenhuis op het Afrikaanse continent. Dat maakt het juist heel
speciaal. Zelfs de bisschop van Tanzania (hoofd van de Lutherse kerk) heeft onze MER bezocht en Rob een hand
gegeven. Die hand wordt voorlopig niet meer gewassen.
Morgen alle resultaten nog even op een rijtje. Voor nu even genoeg.
-Sobantu-

Afscheid
Zaterdag 17 november 2018
Jambo vrienden,
Vandaag is een chilldag. Slaperige koppies die één voor één op zoek gaan naar koffie. Rai was als eerste wakker
en dan is de koffie snel gezet. De stroom in ons huisje plopt eruit en al snel blijkt dat dit ook voor het hele
ziekenhuis geldt. Ook heel Moshi ligt eruit. Het netwerk-team kijkt meteen op afstand of het ziekenhuisnetwerk
nog up is. Het is even schrikken als we er op afstand niet bij kunnen komen. We moeten er dus fysiek heen om
te onderzoeken wat er aan de hand is. Weg chilldag. Aktie!
Het blijkt dat het elektriciteitsbedrijf vandaag uitgekozen heeft om onderhoud te plegen. Tja dan gaat zelfs een
stad met 185.000 inwoners plat. Bij de MER aangekomen blijkt dat de noodstroomgenerator (te) lang nodig heeft
gehad om aan te slaan. De UPS (grote batterij om stroomstoringen op te vangen) is helemaal leeggezogen door
de MER-apparatuur en de meeste systemen zijn uiteindelijk offline gegaan. Het vermoeden is dat de MER nog
niet goed op de noodstroomvoorziening is aangesloten. Mark gaat dat maandag laten onderzoeken. Uiteindelijk
draait alles weer zoals het hoort en is het ziekenhuis weer IT ready.
Gisteren beloofd alles nog even op een rijtje te zetten. Wat hebben we nou allemaal gebouwd, aangepast,
vernieuwd etc. Nou lees hieronder en bewonder.













Draadloze netwerkomgeving waarop nu 55 Wi-Fi hotspots bij de poli’s zijn aangesloten.
Er is nog ruimte voor max 450 extra. Ruim voldoende om alle hoeken van het ziekenhuis te voorzien van
draadloos netwerk.
16 SERS (netwerkknooppunten in het ziekenhuis) voorzien van nieuwe netwerkapparatuur die op afstand
beheerd kunnen worden.
250 bestaande werkplekken overgezet naar het nieuwe netwerk.
Door ons meegenomen 16 Tablets klaargemaakt voor gebruik op het HIS. Worden uitgezet op de verpleegafdelingen.
Internet opgewaardeerd naar 10Mbps en geoptimaliseerd. Loopt niet meer via de universiteit.
Firewall geïnstalleerd. Men is nu beschermt tegen hackers, virussen en malware. En door toepassing van
internetfiltering worden “niet ziekenhuis” programma’s nu wel geblokkeerd. Geen porno, YouTube en
illegale downloads meer.
Virtuele server omgevingen gebouwd. Het beheren van ziekenhuisapplicaties is nu een stuk makkelijker.
Centraal beheer van alle werkplekken mogelijk gemaakt.
Monitoring opgezet zodat men via een TV-scherm de systemen en het netwerk in de gaten kan houden.
Er is centrale dataopslag gerealiseerd. Alle computerwerkplekken kunnen nu hun data centraal opslaan. Ook
de radiologiebeelden worden nu centraal opgeslagen en dus ook door artsen te raadplegen.

De dagen zijn omgevlogen. Met ongelofelijk veel enthousiasme is eraan dit project gewerkt. Ook onze
Tanzaniaanse vrienden hebben naar vermogen gepresteerd. We zijn hier nog niet klaar. De basis ligt er.
De roadmap van Wybren wordt in de MOU (Memorandum Of Understanding) opgenomen zodat alle partijen
weten wat we de komende 3 jaar nog moeten verbeteren en wat daar aan investering voor nodig is.
We komen dus nog een aantal keren terug. Dat zal elke keer zo rond begin november zijn. Ook zal de
teamsamenstelling anders zijn en aansluiten op de actiepunten in de roadmap.
Het succes van dit project heeft deuren geopend binnen het KCMC. Deuren die in Nederland nog op een kier
staan zullen na dit succes wel opengaan. Voor Wybren en Jan de mogelijkheid om voor volgend jaar weer de
nodige donaties binnen te halen. In ieder geval hebben we een succesverhaal die we kunnen delen met
toekomstige sponsoren.
Namens het hele IT-team ontzettend bedankt voor jullie belangstelling. Het was een waar genoegen ons
avontuur met jullie te mogen delen. Asante Sana en tot volgend jaar.
-Jan Gerbrand Sobantu Dros-

