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Even wat informatie vooraf…
woensdag 30 oktober 2019, Moshi, Tanzania
Het is november 2015 als ik tegenover Hans Yambasi zit. Hij is hoofd ICT bij het KCMC. Een Luthers
ziekenhuis in Moshi aan de voet van de Kilimanjaro, Tanzania.
Zijn grote wens is om zijn IT-Department te moderniseren. Alleen het geld ontbreekt, althans….de prioriteit
bij de directie ligt op het moment meer bij het binnenhalen van geld dan het uitgeven ter verbetering van
de zorg.
Dat zit Hans dwars en is daardoor niet geliefd bij de directeur. Zijn verhaal intrigeert mij en ik besluit hem
te gaan helpen.
Gezamenlijk stellen we een adviesrapport op voor de directie. Een meerjarenplan met daarin het voorstel
om de poli’s te voorzien van een draadloos netwerk. Hierdoor hoeft men het hopeloos verouderde
kabelnetwerk niet te vervangen. Kostenbesparend en uiterst effectief.
Verder adviseren we de directie om het toenmalige Hospital-Information-System (HIS) uit te breiden met
zorgmodules. Op dat moment wordt de door een Amerikaanse universiteit ontwikkelde zorgapplicatie
alleen gebruikt door de financiële administratie.
Het doel is om de zorgprocessen te automatiseren en zodoende gestandaardiseerde patiëntenregistratie
te realiseren. En als daarbij bestaande ziekenhuisprocessen aangepast moeten worden, so be it.
Zorgprocessen aanpassen aan het HIS is goedkoper dan het HIS aanpassen aan de bestaande, wellicht
verouderde zorgprocessen.
Een eenvoudige rekensom. Een programmeur in Tanzania kost $50 per dag en een zorgdocent voor de
“omscholing” maar $3 per dag.
Hans en ik bekijken het resultaat van onze aanbevelingen. We zijn tevreden en Hans legt het voor aan de
directie. Ik ben dan alweer terug in Nederland.
Uiteindelijk heeft het nog 3 jaar geduurd voordat er middelen vrijkwamen om de doelen van Hans te
realiseren. In de tussentijd is de toenmalige directeur vervangen en is Hans voor zichzelf begonnen.
Dat was toen….
Een tijdje later…..het is eind 2017.
Het MCL en Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen vernieuwen hun netwerk. De afkomende apparatuur
komt na wat lobbywerk beschikbaar voor het KCMC.
De lang gekoesterde wens van Hans wordt werkelijkheid. Het lukt ons een Nederlands IT-team samen te
stellen en de Tanzaniaanse IT-collega’s van het KCMC enthousiast te krijgen gezamenlijk het komende ITavontuur aan te gaan.
Het is oktober 2018. Na bijna een jaar van voorbereiding wordt de voorgeprogrammeerde
netwerkapparatuur naar het KCMC in Tanzania gevlogen. En in november 2018 vliegt een IT-Team van 7
specialisten de apparatuur na om het daar in 10 dagen tijd te installeren en op te leveren. Met training en
al.
Een geweldige prestatie die op geheel eigen wijze staat beschreven in de volgende blog: https://kcmcit.waarbenjij.nu/
Babu Sobantu

De heenreis
donderdag 31 oktober 2019, Moshi, Tanzania
Ik hang op 10.000 meter hoogte. Het is -54 graden buiten en ik ben bezig met het schrijven van deze blog.
De KL0571 vliegt gestaag naar Kilimanjaro airport. Naar het KCMC Moshi, Tanzania.
Het begon allemaal vanmorgen heel vroeg. Half 4 je nest uit, snel wat Griekse yoghurt met cruesli en
natuurlijk koffie om wakker te worden.
Ik moet me haasten want om 5 uur vertrekken we vanuit Maarten zijn huis naar Schiphol.
Het is buiten koud, heel koud. Het is krabben geblazen.
Met koude handen aan het stuur snel ik naar Joure. Rob van Winsen, Maarten Annema en taxichauffeur
Radboud Atema zitten in de huiskamer te wachten. Nog even afscheid nemen en met de Audi A3 via de A6
naar het vliegtuig.
Het is nog niet zo druk op de weg. Half Nederland is wakker aan het worden als we rond 7 uur op Schiphol
belanden. Rob is weer de klos en zijn bagage wordt extra gecontroleerd. Ze vinden een schroevendraaier.
Tja dat kan een moordwapen zijn. Met weemoed neemt Rob afscheid van zijn geliefde gereedschap.
Gate F3 moeten we zijn. En daar staat ie dan. Een Boeing 787-10. Een bakbeest waar 344 passagiers in
kunnen. Een uurtje later hangen we in de lucht en dient de eerste maaltijd zich aan.
Kip of pasta. En natuurlijk een rood wijntje. Twee speelfilms en wat dutjes later zetten we de daling in. Een
zachte landing dit keer.
Het duurt even voordat de trapjes tegen het vliegtuig staan en we kunnen uitstappen.
De warme Tanzaniaanse lucht komt ons tegemoet. Het is 28 graden. Wat anders als de 1 graden vorst in
Nederland.
In de aankomsthal staan lange rijen voor de douanecontrole en het duurt even voordat we buiten staan.
Charles, onze chauffeur, staat ons te midden van een tiental collega chauffeurs op te wachten. Ik herken
hem aan een A-4tje met mijn naam erop. Gelukkig maar want ze lijken hier erg veel op elkaar.
De rit naar Moshi is voor Maarten nieuw. Hij kijkt nieuwsgierig uit het raam maar ziet bar weinig. Het is
pikkedonker. En langs de weg is ook al niet veel te beleven. We stoppen even bij een supermarkt om wat
brood en 3 flesjes bier te halen. Ons bezoek aan Afrika moet natuurlijk wel gevierd worden.
Na 45 minuten hobbelen komen we aan bij ons huisje. Dit keer woning A1 op de dokterscompound. Het
uitpakken kan beginnen.
Voldaan en tevreden zitten we op de veranda te genieten van ons biertje. Zevenduizend kilometer
verderop in Nederland krijgt men een WhatsApp berichtje: “Goed gearriveerd”.
Babu Sobantu

We zijn compleet. Eerst ontspannen en maandag er plat voor.
vrijdag 01 november 2019, Moshi, Tanzania
De drie kwartiermakers Rob, Maarten en Jan slapen uit. Jan die als eerste wakker
is begint met het zetten van koffie. Nou dat blijkt toch best wel een uitdaging.
Geen filterhouder en geen koffiepot. Wel een thermosfles met een te nauwe
opening.
Filterzakje in de opening van de Thermoskan, koffieprut erin en schenken maar.
Het kokendhete water gaat niet de kan in maar over de rand op het aanrecht,
alle koffieprut meenemend natuurlijk.
Geen succes dus.
Er wordt gebeld. Het is 9 uur in de morgen. Wybren, Rai en Freerk staan op
Kilimanjaro Airport te wachten op de KCMC-chauffeur die er niet is. Een belletje
naar Aneth van het KCMC-toeristenbureau geeft uitsluitsel. De chauffeur komt vanavond om 9 uur. 9 uur
PM in plaats van 9 AM. Foutje! Het wordt geregeld. Over 45 minuten is de KCMC-taxi ter plekke.
Ondertussen
gaan
de
drie
kwartiermakers
boodschappen doen en internet op de mobieltjes
regelen. Een week snel internet voor ieder teamlid voor
amper €15.
Het is zo rond 12 uur als de 3 laatkomers bij het huisje
arriveren. Even bijkomen, wat eten en dan op naar de
IT-afdeling van het KCMC.
We krijgen een rondleiding op de verpleegafdelingen.
Deze afdelingen zijn sinds een paar maanden ook op het
draadloze netwerk aangesloten. We zijn blij verrast dat
de uitbreidingen van het Wi-Fi netwerk zo snel is
gegaan.
Af en toe komen we een Wi-Fi hotspot aan het plafond tegen die niet aan staat. Geen blauw led-lampje dat
brand. Rai meet even met zijn mobieltje of het Wi-Fi punt werkt. Niet dus. Dat gaan we natuurlijk oplossen.
Vanaf volgende week maandag gaan we er mee bezig.
Vanavond lekker uit eten met z’n allen. Dit keer naar El Rancho, een Indiaas restaurant vlak bij het
ziekenhuis.
Morgen gaan we op safari. Wat we daar gaan beleven? Dat horen jullie morgen.
Babu Sobantu

Arusha National Park
zaterdag 02 november 2019, Arusha, Tanzania
Na zo’n 10 uur in een verlengde landrover gezeten te hebben zak ik vermoeid in de stoel op de veranda van
ons huisje. Een beetje behoorlijk gaar mag ik zeggen. Maar…. het was de moeite waard.
Vanmorgen om 6 uur opgestaan. Hollands ontbijt met gebakken ei. En om 7 uur op weg naar het Arusha
National Park, zo’n 2 uur rijden van Moshi.
We hebben de lunchpakketjes mee die we gisteravond hebben klaargemaakt. En natuurlijk water.
Want er moet bij deze temperaturen goed gedronken worden. Maarten zetten we voorin de landrover
want die moet wel alles goed kunnen zien. Voor hem is alles nieuw.
We rijden richting Arusha. De weg naar het vliegveld en daar voorbij. Het is zaterdag en er is veel te doen
langs de weg. Maarten geniet zichtbaar.
Het is tegen tienen als we bij de gate van het
wildpark aankomen. Op de achtergrond Mount
Meru stralend in de ochtendzon. Deze vulkaan is
gelukkig niet meer actief.
Het dak van de landrover gaat omhoog om alles
beter te kunnen zien. De motor wordt gestart en
we gaan op weg naar de olifanten.
Als eerste komen we een Bavianenfamilie tegen
met de kroost op de rug. Grappig gezicht en totaal
niet bang voor de auto. Duurt dan ook even
voordat we erlangs mogen.
Al snel komen we bij een wat savanne achtige
omgeving. Daar zijn de buffels al. Lekker badend in een ondiepe poel. Wat verderop zijn de giraffen.
Boven mijn hoofd klikken de fototoestellen. Die van Rai en Wybren ratelen erover als ze de opnameknop
ingedrukt houden. Dit alles voor de perfecte foto.
We zijn niet alleen. Er zijn meerdere safari-auto’s. Zoekend naar het beste plekje voor hun klanten. Het is
nog net geen competitie.
Het park wisselt vaak van gedaante. Dan weer oerwoud, dan weer steppe afgewisseld door drassige
grasvlakten.
De beesten hier hebben geen natuurlijke vijanden zoals de leeuw of jachtluipaard. Die zijn 20 jaar geleden
door de lokale bevolking afgeschoten om hun vee te beschermen.
Even verderop in het park komen we bij
een meer waar 2 nijlpaarden af en toe
boven water komen om die gekke
Muzungo’s (blanken) te bekijken.
Op een mooi uitkijkpunt gaan we lunchen.
Broodje kaas en suikerbrood. Al etend
kijken we over een groot deel van het park.
Geweldig mooi en de beesten beneden
lijken mini gedaantes. Voor de kenners.
Het lijkt wel wat op Gods Window in
Pumalanga, Zuid-Afrika.
We gaan weer verder…

De auto klimt gestaag de berg op. We
gaan naar de krater van de
uitgebluste 1583 meter hoge
Mikindu vulkaan.
Weer een mooi uitzicht. Nu op de
krater waar mini buffels en zebra’s
lopen te grazen. Nog geen Olifanten
helaas. Misschien op de terugweg
naar de gate.
We dalen weer af. Twee pumba’s
(wrattenzwijnen) dribbelen komisch
met de staart omhoog achterelkaar
aan.
Doet me denken aan pumba uit de
Lion King die van die enorme scheten
liet als hij opgewonden werd.
We rijden nu zo’n 5 uur rond in het park en maken ons op voor de terugweg. De olifanten hadden er
vandaag geen zin in. Rai, olifantenkenner, weet te vertellen dat olifanten pas rond 4 uur tot leven komen.
En dat is voor ons een beetje te laat.
Op de terugweg worden er stroopwafels uitgedeeld. De Tanzaniaanse chauffeur eet deze voor het eerst in
zijn leven en knikt goedkeurend.
Onderweg komen we geregeld trouwstoeten tegen. Zaterdag is hier de trouwdag bij uitstek.
Begrijpelijk, want de gasten hoeven dan vaak niet te werken en kunnen ze zo in grote aantallenaanwezig
zijn. In Tanzania houden ze van groot opgezette feesten.
We zijn weer thuis in ons huisje. Wat een dag. Van alles gezien.
Morgen uitslapen en lekker chillen. Voor mij de gelegenheid jullie wat meer te vertellen over Tanzania en
het KCMC.
Babu Sobantu

Chilldag
zondag 03 november 2019, Moshi, Tanzania
De ochtend komt langzaam opgang. Eén
voor één druppelen de boys de huiskamer
in. De ontbijttafel is gedekt en Rai heeft
weer lekkere koffiegezet. Er is nog
suikerbrood over van gisteren. De chill-dag
is begonnen.
Voor mij mooi de gelegenheid iets over
Tanzania en het KCMC te vertellen.
Tanzania….. een land tegen de evenaar
met zo’n 57 miljoen inwoners.
Voor de 1e wereldoorlog een Duitse
kolonie. Maar als je de oorlog verliest dan
wordt je landje ingepikt door de Engelsen.
In 1961 wordt Tanzania een zelfstandige
republiek.
Tanganyika, zoals Tanzania vroeger werd genoemd, is ongeveer 23 keer Nederland. Het wildpark waar we
gisteren rondreden is ongeveer even groot als Flevoland. Afstanden zijn hier enorm.
61% van de bevolking is christen en 35% moslim. De voertaal is Swahili. Je weet wel: hakuna matata uit de
Lion King. Maak je geen zorgen, wees blij.
Anders dan in Rwanda zijn Tanzanianen veel opener. Altijd in voor een goed gesprek.
Voor ouderen hebben ze respect. Vandaar mijn toebedeelde naam “Babu Sobantu”. Babu betekent “wijze
oude man”. Tja, dat past wel bij mij.
Even een paar weetjes over Tanzania:
• Jonge vrouwen hier die op zoek zijn naar een partner dragen veelal dreadlocks. Soms met kraaltjes om
extra mooi te zijn. Als ze getrouwd zijn gaan veelal de locks er af. Mooi zijn is niet meer nodig want de
man met de portemonnee is binnen.
Het is nog steeds zo dat vrouwen hier afhankelijk zijn van het inkomen van de man. Het wordt wel
langzaam beter nu de economie in Tanzania aantrekt. Op dit moment een jaarlijkse groei van 6,8%.
Vergeleken bij Nederland met 2,6% best wel aardig.
• Mannen (en ook vrouwen) lopen hier soms hand in hand. Nee… het zijn geen homo’s maar een teken
van vriendschap. Een vreemd gezicht vorig jaar voor de boys toen Hans Yambazi (oud IT-hoofd van het
KCMC) mijn hand pakte als teken van vriendschap. Voor mij niet nieuw omdat ik veel vrienden in
Rwanda heb waarmee ik ooit hand in hand heb gelopen.
• Na Rwanda is Tanzania het 2e Afrikaanse land dat het gebruik van plastic tasjes heeft verboden. Aan
het einde van de maand wordt van iedereen verwacht dat ze de nabije omgeving schoonmaken. Het
land ziet er echt veel schoner uit.
• Afgelopen zomer is in Tanzania het treinverkeer voor het vervoeren van vracht weer op gang gekomen.
De vorige president had de locomotieven in het noorden letterlijk stil laten zetten. De huidige president
wil het vrachtverkeer op de in slechte staat verkerende hoofdwegen reduceren om zo het aantal
verkeersdoden te verminderen. Beste kerel die president.
Laten we het over het KCMC hebben....
Het in 1971 opgerichte Kilimanjaro Christian Medical Centre ligt aan de rand van Moshi, een middelgrote
stad met officieel 185.000 inwoners. Lokale mensen hebben het over 800.000 inwoners.
Het KCMC is een Luthers ziekenhuis met zo’n 630 bedden waarin gemiddeld zo’n 700 patiënten liggen.
Ik hoor je denken….”dat kan toch niet”. Nou, soms liggen ze met z’n tweetjes in één bed. Niet lepeltjelepeltje maar met elkaars tenen in de neus. Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk wel schrijnend.
Er werken, 1800 studenten meegerekend, zo’n 3100 mensen in het KCMC waarvan 1300 betaald door de
overheid. Dagelijks worden op de poli’s en eerst hulp meer dan 1000 mensen behandeld.
Het KCMC is een doorverwijsziekenhuis voor meer dan 15 miljoen mensen in Noord-Tanzania. Als je

bedenkt dat er maar één arts per 50.000 inwoners beschikbaar is dan kun je begrijpen dat dit ziekenhuis
van levensbelang is voor die mensen die geen privé ziekenhuis kunnen betalen.
Ik ken dit ziekenhuis nu al zo'n 6 jaar en sinds Gileard Masenga, de nieuwe directeur, in 2016 het stokje
heeft overgenomen gaan ze hier met sprongen vooruit.
En dat wij als IT-Team mee mogen springen.....dat is toch geweldig!
-------Even een intermezzo….
Ik zit op de bank deze blog te typen en de 5 andere boys zijn aan het klaverjassen. Muziek van de Dire Straits
op de achtergrond. Af en toe gebrul, hilariteit als er een verkeerde (of juist een goeie) kaart wordt
opgegooid.
Het is lunchtijd. We beleven een teamprestatie. Rai en Rob maken tosti's in een veel te kleine koekenpan.
Het smaakt trouwens voortreffelijk.
-------We gaan weer verder. Waar was ik gebleven? Oh ja, het IT-team.
Lijkt me goed de teamleden even voor te stellen:
• Rai en Freerk werken bij Vosko en zijn gespecialiseerd in draadloze netwerktechnieken.
• Rob werkt bij het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) en is gespecialiseerd in storage-technieken. Zeg
maar digitale opslagmedium voor bedrijven.
• Maarten werk in het Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen en is vooral gespecialiseerd in centrale
computersystemen. Maarten is hier voor het eerst.
• Wybren is salesmanager bij NetQloud en de technische regelneef.
• Jan vertegenwoordigd de Multimodus Foundation, de financier van dit project.
• Piet en Radbaud die vorig jaar wel mee waren zijn thuis gebleven. Zij kunnen ons op afstand assisteren.
• Dan hebben we nog Mark Tenning. Hij is hoofd ICT bij het KCMC.
Morgen gaat het dan allemaal
beginnen. We hebben er enorm
veel zin in.
Dit keer gaan we de internetbeveiliging (firewall) van het
Ziekenhuis versterken en fysiek
dubbel uitvoeren zodat men,
mocht één van de apparaten
uitvallen, toch nog beschermd is
tegen hackers en virussen. Rai,
Freerk en Piet (op afstand) gaan dit
kunstje flikken.
Verder gaan Rob en Maarten de
250 computerwerkplekken
beveiligen en o.a. het installeren
van verdachte software op PC's onmogelijk te maken.
Uit systeemrapportages is namelijk gebleken dat 80% van de internetverbinding wordt gebruikt voor het
downloaden van ongewenste zaken zoals porno, YouTube, muziek en ander soorten ongein. Dat is straks
afgelopen.
We schatten in dat we zo’n 2 dagen nodig zullen hebben om de reeds in Nederland voorbereide apparatuur
te installeren en in productie te nemen. De overige 3 dagen zullen gebruikt worden voor trainingen.
Nou….jullie zijn weer een beetje bijgepraat.
Het is hier nu kwart voor 4 in de middag. Twee uur later dan in Nederland, 29 graden en heerlijk vertoeven
op de veranda!
Tutaonana kesho (tot morgen)
Babu Sobantu

It giet oan!
maandag 04 november 2019, Moshi, Tanzania
Het is maandag. Eindelijk kunnen we los. Ik merk aan het team dat men eraan toe is. Hier doen we het voor.
Het is 8.30 uur en we zitten met zo’n 15 mensen in het kleine kantoortje van de IT-Department. Onze
Tanzaniaanse collega’s zijn blij ons weer te zien. Spontane begroetingen. Prachtig om te zien.
Een groot TV-scherm wordt
aangezet en Rai begint met zijn
presentatie.
Eerst even terugkijken naar wat
we vorig jaar hebben bereikt,
daarna wat er in de tussentijd is
gerealiseerd en vervolgens wat
we deze week van plan zijn te
gaan doen.
Het is ons al opgevallen dat in
het afgelopen jaar veel is
gedaan. We laten dan ook
merken dat we dat geweldig
vinden. Een applaus van onze
kant. Stalende koppies als we
aangeven dat we trots zijn op
wat ze in de tussentijd hebben
gepresteerd.
Er worden 3 groepjes gevormd.
Rob gaat met 3 man bezig met het storage-systeem (je weet wel…opslagsysteem voor documenten,
radiologiebeelden, patiënten informatie etc.).
Rai en Freerk gaan met een groepje de firewall apparatuur inregelen. Dit om straks het internetverkeer nog
beter te kunnen reguleren.
Maarten gaat bezig met een select groepje systeembeheerders. Zij krijgen les in hoe ze meer dan 2000
gebruikersaccounts efficiënter kunnen beheren en hoe ze de 250 werkstations (PC's) beter kunnen
beveiligen. Het wordt straks voor de gebruikers niet meer mogelijk om eigen softwareprogramma's op de
baas zijn PC te installeren.
Wybren maakt foto’s en schakelt bij waar nodig.
Ik ben bezig Maarten te bewonderen. Hij geeft ontzettend leuk les. Ze hangen aan zijn lip en worden met
de minuut enthousiaster. Vanavond maar even zijn lip masseren. Kunnen ze morgen ook weer aan zijn lip
hangen.
Het is 10 uur en de firewall apparatuur hangt al in het systeemrek. De lampjes knipperen, een teken dat er
netwerkverkeer overheen gaat. Piet in Nederland kan er nu ook op afstand bij. Kan hij meehelpen bij het
inregelen van de firewall. De techniek staat voor niets.
Opeens staan zo'n 10 Nederlandse artsen en wat verpleegkundigen voor onze neus. Het lijkt heel even op
een Hollandse enclave. Ze komen ut Twente. Uit de omgeving van Hengelo en Enschede.
Ze hebben zelfs een filmploeg van TV-Oost meegenomen. Wybren en Jan worden gefilmd en wellicht
worden zij beroemd in Tukkerland. We gaan later samen met ze lunchen. Rijst met bruine bonen en kip. Ik
voel me heel even in Suriname. Lekker.
Na het eten is het wat meer van hetzelfde. Dus even tijd voor wat roddels.
• Rai is onze koffiezetter, ei-bakker en -koker. Dat laatste valt hem zwaar. Tot nu toe 12 eieren verprutst.
De eerste 6 te kort gekookt. De tweede partij iets langer gekookt maar nog steeds smots. Maar.......het
wordt wel steeds beter. Er is dus nog hoop.

•

Gisteravond hebben de sportievelingen onder ons 2 rondjes om de dokterscompound hardgelopen.
Zigzaggend om de vele kuilen. En wie was er als eerste binnen.....Babu Wybren. 60 lentes jong en
binnen voor de jonge honden. Blijkt later dat hij maar één rondje heeft gelopen. Tja, wie sportief
zwakker is moet slim zijn.

Zo.... weer even terug naar de realiteit.
Op de gang kom ik Hilda Mungure tegen. Zij is de financiële directrice. We kennen elkaar al een tijdje en de
ontmoeting is Afrikaans hartelijk, knuffelen dus. Hilda heeft best wel een zware verantwoordelijkheid. Ze is
dan ook heel blij met de automatisering van het Patiënten Informatiesysteem. Geen papieren
patiëntendossiers meer. Alle registraties gaan nu via de draadloze tablets en laptops. Een universele en
fouten vermijdende registratie waardoor ze sneller de inkomsten kunnen declareren bij de verzekeraars.
Men schat in dat het ziekenhuis op jaarbases zo'n 2 miljoen dollar meer kan binnenhalen dan voorheen.
Maarten staat weer voor de klas. Zijn ploegje is
druk bezig met een aantal oefenopdrachten. Ze
moeten werkplekken (PC's) in het centrale
computersysteem registreren om ze uiteindelijk
op afstand te kunnen beheren. Koppies diep in
het laptopscherm en typen maar.
Rob heeft zijn volgers ook wat praktische
opdrachten gegeven. Ze hebben hulp van een
uitgebreide instructie. En tot nu toe hoeft Rob
niet te helpen. Gaat goed dus.
Het loopt tegen het eind van de middag en de
"leerlingen" hebben steeds meer moeite de
berg aan informatie op te nemen. We spreken
af om morgen weer fris van start te gaan.
Voldaan gaan we weer terug naar ons huisje, We praten nog wat na en maken ons op voor de
avondmaaltijd. Zal wel weer Indiaas worden.
Oh ja...... Kili gezien op de foto? Wat is ze mooi hé. Meestal is ze verlegen en gaat ze schuil achter de wolken.
Vandaag had ze zin om te stralen. Voor ons natuurlijk.
Babu Sobantu

Nog meer verrassingen
dinsdag 05 november 2019, Moshi, Tanzania
Jan en Wybren moeten vandaag vroeg opstaan. Mark heeft gisteren een ontmoeting geregeld met
Dr. Gileard Masenga, Executive Director van het KCMC. Dat lijkt hoog bezoek maar Gileard is
goed toegankelijk. Een moderne directeur dus.
We worden geacht 8 uur aanwezig te zijn en hij heeft een kwartiertje voor ons. Nou meer hebben
we niet nodig om hem te vertellen dat het boven verwachting goed gaat met zijn IT-afdeling. Ook
hem krijgen we aan het glunderen. Dat geeft weer ruimte om aan te geven dat we er nog niet zijn.
Er zal nog wel het een en ander geïnvesteerd moeten worden. We beloven hem een adviesrapport
met uitdagingen en een kostenplaatje.
Eén van de adviezen is een 2e MER. Zeg maar een 2e centrale computerruimte in een ander
gebouw die de 1e MER kan overnemen bij calamiteiten. Denk dan aan brand of waterschade. Dit
betekent een kopie aan systeem- en netwerkapparatuur in een ander gebouw met gekoelde ruimte.

Mark neemt ons mee naar een nieuw gebouw aan de rand
van het ziekenhuisterrein en laat ons daar een gekoelde
ruimte zien. Op de deur staat MER-2. Onze monden vallen
open. Dat is nog eens een prettige verrassing. De 2e
ruimte is er al en er staat al wat apparatuur in. Nog niet
een kopie van MER-1 maar een uitstekend begin.
Begin volgend jaar wordt er glasvezel naar het gebouw
gelegd en kan begonnen worden met de opbouw van
MER-2.
Het zal ons volgend jaar, als we hier voor de laatste keer
zijn, niet verbazen dat ze de zaakjes dan al op orde
hebben en alles dubbel hebben uitgevoerd.
De lessen zijn weer begonnen en de informatie wordt
gretig opgenomen.
Maarten leert zijn ploeg om werkplekken te registreren in
de Active Directory. Zeg maar een grote database (digitale
bibliotheek) waarin de informatie van de gebruikers en ITapparatuur
in
zit.
Het
betekent
voor
de
systeembeheerders dat ze de werkplekken moeten
voorzien van een unieke naam. Deze naam moet dan ook zichtbaar zijn op de computer. Dus
stikkers uitdraaien en op pad naar de afdeling waarvan ze net de computers in de Active Directory
hebben gezet. In optocht achter elkaar. Ze hebben er enorm veel lol in. Nog 240 computers te
gaan.
Freerk en Rai zijn bezig om de firewall
verder te tweaken. Zeg maar het vervuilende
netwerk- en internetverkeer blokkeren zodat
er alleen nog ziekenhuis gerelateerde data
over het netwerk gaat. Het is een kat en
muisspel want steeds popt er weer een
vreemd programma op die van alles over het
netwerk spuugt. Die wordt dan weer
vakkundig de nek omgedraaid en langzaam
zien we dat de gezonde programma's
overblijven en heerlijk de ruimte krijgen om
te
werken
voor
het
ziekenhuis.
Er zijn al bobo's in het ziekenhuis die merken
dat hun "illegale" programmetje niet meer
werkt. Mark moet zich verantwoorden en er
volgen stevige discussies. IT houdt zij rug
recht want ze worden gesteund door dr. Masenga, de directeur.

Het is wat rustiger in de tent. Tijd voor weer wat roddels.
• We gaan het vandaag toch weer even over eieren hebben. De eier-kook-ontwikkelingen van
de laatste dagen doet toch wel wat met het team. Vanochtend geen gekookt eitje. Er ontstaat
een lichte paniek. Wat nu. Er staat een nieuwe eier-kook specialist op. Wybren neemt de
uitdaging aan en gaat aan de kook. Het resultaat is verbluffend. Wat een talent. Rai lacht in
zijn vuistje. Hij hoeft geen eieren meer te koken. Koffiezetten blijft nog wel zijn ding.
• Jan is vandaag van het padje af. Is vanmiddag in het huisje gebleven. Hij kon de WC-pot niet
meenemen dus bleef hij maar bij de WC-pot. En dat was maar goed ook. Zonder in details te
treden is er wel drie keer afgegaan. Morgen is het hopelijk weer wat beter.
We hebben vanavond met Hans Yambazi (voormalig hoofd IT) en Mark afgesproken om
gezamenlijk te dineren. Het weerzien van mijn vriend Hans is weer hartelijk.
Volgend jaar gaan we samen met hem een timmerfabriek neerzetten in Moshi. De voorbereidingen
zijn in volle gang. Hans laat hier een werkplaats neerzetten en wij zorgen voor de
houtbewerkingsmachines. Medio 2020 gaan we de werkplaats in één week tijd inrichten en de
mensen trainen. Veiligheid zal daarbij een heel belangrijke plaats innemen. Want in de kleine
timmerwerkplaatsen rondom Moshi is het bar slecht gesteld met de veiligheid van de werknemers.
Hans wil daar een eind aanmaken en een voorbeeld zijn voor die bedrijfjes door ze een
veiligheidstraining te geven. De hoop is natuurlijk dat de overheid in gaat zien dat de
veiligheidsnormen in Tanzania moeten verbeteren.
De zon gaat onder. Het wordt gezellig vanavond. Mag ook wel na een inspannende dag.
Babu Sobantu

We zijn op de helft
woensdag 06 november 2019, Moshi, Tanzania
De dagen vliegen om. Voor Jan, Rob en Maarten nog 2 te gaan.
Freerk, Wybren en Rai gaan het komende weekend nog naar
de Serengeti. Een prachtig natuurpark in het noorden van
Tanzania. Vanaf volgende week dinsdag gaan zij dan weer
verder met het geven van traineren.
Vannacht heeft het hier ongelofelijk geregend. Wel 3 uren met
bakken uit de lucht. Het is behoorlijk drassig geworden rond
het huisje. De modderschoenen kunnen niet uitblijven. Hier en
daar in de omgeving zie je dikke modderstromen en zijn de
asfaltwegen weer even zandwegen geworden.
Jan neemt vandaag een chilldag op. Hij is nog niet helemaal op
het padje en is in het huisje gebleven. Mooi de tijd om even
terug te blikken. Wat is er in de 3 dagen gerealiseerd.
• De dubbel uitgevoerde firewall apparatuur is gemonteerd
en opgenomen in het netwerk van KCMC.
• De firewall is nu zo ingeregeld dat alleen ziekenhuisgerelateerde programma’s op het netwerk worden
toegestaan.
• Er is een begin gemaakt met het inrichten van de Active Directory. Je weet wel …..de digitale bibliotheek
voor gebruikers en computers.
• De laptops, tablets en computers worden gestickerd. Ze krijgen een unieke naam. Laptops beginnen
met L0001, Computers met C0001. Als een gebruiker straks met IT belt met een probleem, dan kan de
IT-medewerker de laptop of PC overnemen en het probleem op afstand oplossen. Men hoeft dan niet
meer zo vaak naar de gebruiker toe. En de gebruiker is sneller geholpen.
• De storage…. opslagsysteem voor het opslaan van documenten, radiologiebeelden. Patiënteninformatie e.d. heeft een stevige onderhoudsbeurt gekregen.
De komende dagen zullen vooral gevuld worden met praktijkoefeningen. Je merkt aan de IT'ers hier dat ze
dat erg leuk en nuttig vinden. Oefenen op een testomgeving waar ze fouten op mogen maken is natuurlijk
spannend, want van fouten maken leer je het meest.
De stroom is uitgevallen. Geen licht in ons huisje. De huisjes om ons heen hebben wel stroom. Dat kan
alleen maar betekenen dat we niet betaald hebben.
In Tanzania moet je prepaid stroom kopen. Door een code in te voeren op een stroomkastje kun je de
stroom weer tot leven wekken. Zullen dus tot morgen moeten wachten tot Judith onze huisvrouw stroom
voor ons gaat inkopen.
Ondertussen zitten we in het donker met led-lampjes om ons heen. De boys zijn aan het kaarten. Pesten
dit keer. Aan de herrie die daarmee gepaard gaat mag je opmaken dat er behoorlijk gepest wordt. Maarten
is daar tot nu toe nog het beste in.
Het is weer een intensieve dag geweest. Rai zijn kaken doen nog pijn van het praten. De mannen gaan dit
keer vroeg naar bed. Morgen weer fris verder.
Babu Sobantu

Tropische temperaturen
donderdag 07 november 2019, Moshi, Tanzania
Er is weer stroom. Het heeft tot de middag geduurd voordat we een code hadden, maar dan heb je wel
weer Watt.
Vanmorgen was er echter nog geen stroom. Het was dan ook afzien voor de boys. Geen warmwater, geen
koffie voor Rai en mekkerende laptops die aan het eind van hun krachten waren. Maar dat is nu weer
verleden tijd. Terug naar de waan van de dag.
Zoals ik gisteren al vertelde wordt er vandaag alleen maar getraind. Althans dat dacht ik. Aan de
rondvliegende WhatsApp'jes kun je opmaken dat ze tussendoor nog van alles aan het vogelen zijn. Hier en
daar nog veiliger en nog handiger maken. Het team is helemaal in z'n element. Ook Piet in Nederland doet
driftig mee. Afstanden spelen hierbij geen rol. Als je nagaat dat deze jongens in Nederland al tijden in een
veel verder geavanceerde techniek werken en dus ver terug moeten graven in hun kennis, dan is dit best
wel een prestatie.
Wiebe is vandaag bezig geweest met het opstellen van een adviesrapport voor de directie. Hierin wordt
geadviseerd een 2e MER (centrale computerruimte) te bouwen. Verder wordt er geadviseerd om de
internetsnelheid van 10Mb/sec op te voeren naar 50Mb/sec. In Nederland zo'n beetje de standaard voor
een huishouding.
Eind november gaan ze weer contractbesprekingen voeren met de Internetprovider en dr. Masenga
(directeur) kennende zal hij daar een goede deal uitslaan.
Als bovenstaande advies wordt overgenomen dan hebben we volgend jaar weer een beste klus. En dat
vindt het team niet erg.
Het is twaalf uur en tijd voor een gebakken eitje, koffie voor Rai en stroom voor de laptops en smartphones.
Rai knapt zichtbaar op bij de eerste slok koffie. Zijn gebakken eitjes zijn weer voortreffelijk. Gekookte eitjes
doen we niet meer aan.
Jan eet weer mee. Zijn darmflora kan het voedsel weer redelijk aan. Zo af en toe nog wat borrelende
protesten. Hartverwarmend zijn de vele suggesties geweest om de buikloop te stoppen. De leukste vond ik
een geschilde banaan in z'n geheel doorslikken dan sluit ie de boel wel af. Geprobeerd maar geen succes.
De banaan was niet stevig genoeg. Toen maar een buikloop-remmer ingenomen.
Door de vele regenval van de laatste dagen is het vochtigheidsgehalte behoorlijk omhooggegaan. Bij 27
graden een drukkend en benauwd gevoel. Geen wind. Zelfs de opgehangen was wordt niet snel droog. Voor
die teamleden die even niet in een gekoelde ruimte kunnen werken best wel afzien. Vanavond maar weer
massaal onder de douche om het zweet met een inimini straaltje af te spoelen. Nu wel met warm water.
Oh ja, vergeet het bijna te vertellen. Gisteren toen ik kwakkelend in het huisje verbleef kwam er tegen de
middag opeens een Nederlandse Ambulance bij het huisje. Nou zo ziek was ik nou ook weer niet. En
repatriëring door de ANWB was ook niet nodig.
Het was anders. Freerk en Wybren liepen met boodschappen op de glibberige modderweg naar ons huisje
toen de door Nederlanders geschonken Ambulance langs kwam rijden. Als goed Nederlander probeer je
dan een lift te krijgen. En warempel, ze werden opgepikt. Bij het huisje kwam de ambulance echter vast te
zitten in de modder. Nog geen terreinbanden gemonteerd. Tja, en die gladde vredesteintjes uit Holland
hebben niets met modder. Na veel duwen en trekken weten de mannen de ambu los te krijgen. Met als
dank.... dikke vette modderschoenen.
De werkdag is ten einde. Maarten komt enthousiast binnen met de mededeling dat 8 PC's van de poli
Gynaecologie zijn gestandaardiseerd, zeg maar voorzien van de nieuwste Windows die voldoet aan de
systeem- en netwerkeisen van KCMC. Je moet het zien als een standaardisatie van de werkplekken om ze
beter te kunnen beheren.
En dat de KCMC IT'ers het nu ook zelfstandig kunnen doen is geweldig. Mijn inschatting is dat ze met dit
enthousiasme begin volgend jaar alle 250 werkplekken hebben gestandaardiseerd.
Het wordt al donker. De schemering doet er hier maar een half uur over om donker te worden. De verhalen
komen los. Persoonlijk vind ik dit het mooiste moment van de dag. Iedereen beleefd zijn dag anders.

Straks even eten en vanavond gezellig met borrelnootjes voetbal kijken. Tot morgen.
Babu Sobantu

Afscheid en thuiskomst
zaterdag 09 november 2019, Moshi, Tanzania
Na 16 uur reizen, eindelijk een heerlijke warme douche en een lange nachtrust, ben ik beneden in de
huiskamer bezig deze blog af te maken. We moeten weer even terug in de tijd.
Het is vrijdagmorgen. Na een vluchtig ontbijt gaan de boys weer naar het KCMC. Jan en Wybren blijven nog
even in het huisje.
Om tien uur heeft Jan een afspraak met Hans Yambasi. We gaan het dan hebben over ons volgende project
in Moshi. Het opzetten van een timmerfabriek. Details daarover heb ik reeds in een vorige blog met jullie
gedeeld. Nu gaat het met name om de planning. Want de container met houtbewerkingsmachines moet
natuurlijk wel eerder arriveren dan het team dat ze gaat installeren.
Belangrijk is dat we vanuit Dar Es Salaam, de havenstad van Tanzania, een betrouwbare transporteur vinden
voor het vervoer van de 40 ft zeecontainer. Deze moet eerst naar Moshi en na het uitladen van de machines
direct door naar Kilangala in Zuid-Tanzania waar we een 2e timmerfabriek gaan opzetten. Hans weet wel
een vervoerder in Dar Es Salaam en vraagt een prijs op. Dat is altijd goedkoper dan dat iemand uit het
westen het doet. De prijs krijg ik later door.
Verder moet het team uit Holland in juli volgend jaar gehuisvest worden. Hans gaat dat allemaal regelen en
neemt die kosten voor zijn rekening. De afspraken voor volgend jaar zijn gemaakt en we weten van elkaar
wat er nog moet gebeuren.
Ik ga op weg naar de boys want om 12 uur staat een groepsfoto op het menu. Wybren zet zijn camera op
aftellen zodat hij in een sprint bij de groep kan aansluiten voordat de foto genomen wordt. De afteltijd staat
te scherp. Resultaat…. Wybren staat steeds in vogelvlucht op de foto. Hilariteit onder de groep. Uiteindelijk
is het tocht gelukt.
Het is 3 uur. Jan en Maarten gaan met een Tuk-Tuk de stad in. Voor Maarten een nieuwe ervaring. Er zit
weinig vering onder de driewieler en we worden flink door elkaar gehusseld. Bij bochten is het houwen en
keren om er niet uit te vallen. Het is genieten geblazen. Net een achtbaan maar dan anders.
We worden bij de centrale
markt afgezet. De centrale
markt in Moshi is een grote hal
waarin van alles wordt
verkocht. Van specerijen tot
huishoudelijke spullen. Verse
groente en fruit. Gedroogde
vis. Meest opvallend zijn de
gangetjes met geiten- en
koeienkarkassen met nog maar
weinig vlees eraan. We slaan
de kippenslachterij over. Daar
heeft Maarten geen zijn in.
Tijd voor wat souvenirs en dan
op weg naar het restaurant
waar we samenkomen bij de
andere teamleden. We eten dit
keer vroeg want Freerk moet
om halfacht met de taxi naar
het vliegveld om zijn vriendin Kelly op te halen. Zij gaat met de achterblijvers mee naar Serengeti.
Rob, Maarten en Jan gaan vroeg naar bed. Zij moeten vannacht om drie uur klaarstaan om naar het vliegveld
gebracht te worden. De taxi is vroeg en Jan is nog niet wakker. Zijn wekker is wel afgegaan maar die lag in
de kamer. Nou er is een nieuw Tanzaniaans record gevestigd. Opstaan, wassen, tandenpoetsen en
aankleden binnen 10 minuten. We gaan uiteindelijk wel op tijd op weg.

Op het vliegveld geen problemen en met
weemoed stappen we in de propper naar
Nairobi. De piloot vliegt een rondje om de
Kilimanjaro en we krijgen een prachtige
panorama te zien. Kans om spectaculaire
foto's te maken. En die hebben we
gemaakt.
Een korte stop in Nairobi en zo rond 8 uur
Afrikaanse tijd sprinten we weer die lucht
in. Dit keer met Kenia Airways. We zitten
helemaal achterin tussen allemaal
Nederlanders. Gezellige boel. Er is af en
toe wat turbulentie en de staart van het
vliegtuig wiebelt dan steeds een beetje.
Wij Nederlanders wiebelen wat af.
Na 3 speelfilms en 2 maaltijden zet de
Boeing 787 dreamliner de daling in.
Nederland komt op ons toe. Toch wel
lekker om weer terug te zijn.
Rob wordt nog blij verrast. Zijn vrouw en
kinderen hebben spontaan besloten paps
op te halen. Ontzettend leuk voor hem en
ook voor ons. Blij maar vermoeid zijn we
uiteindelijk allemaal veilig thuis beland.
Maarten aan de boerenkool met worst.
Eindelijk weer Hollandse kost.
Rest mij het team (ook Piet en Radboud) te bedanken voor weer een geweldige prestatie. Het was me een
waar genoegen om ruim een week met jullie te mogen optrekken. En wat hebben we samen een lol gehad.
Echt...jullie zijn kanjers. Asante Sane.
En dan jullie..... mijn trouwe volgers. Tot nu toe 64.
Ontzettende bedankt dat jullie erbij waren en ik jullie gastheer heb mogen zijn. Hartverwarmende reacties.
Ben daardoor zeker een dag eerder beter geworden.
En natuurlijk hoop ik jullie medio volgend jaar weer te mogen entertainen met mooie verhalen.
Ook voor jullie...Asante Sane.
Voor de laatste keer.
Babu Sobantu

