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Doel van het bezoek was om alle (nieuwe) bestuursleden inzicht te geven in de 
activiteiten van de HSMF, de bestaande contacten met de faculteit geneeskunde 
van de Universiteit van Stellenbosch, “Ukwanda” en “the Rural Clinical School” 
te bestendigen, maar zeer zeker ook om studenten, die een beurs van de HSMF 
genieten, te ontmoeten. 
  
Op 11 maart vond een bespreking op de faculteit geneeskunde plaats bij 
Professor Jimmy Volmink, decaan van de faculteit. Daarbij waren de sub-dean 
Therese Fish, bestuurlijk verantwoordelijk voor Ukwanda, Professor Ian Cooper, 
hoogleraar rurale geneeskunde, het administratieve hoofd Lindsay Michelle en 
een aantal onderwijs coördinatoren aanwezig. 

  
Professor Volmink gaf aan hoe blij hij was met de lang bestaande band met de 
HSMF en benoemde uitdrukkelijk het belang van de HSMF beurzen. Hij schetste 
de medische situatie in het land die op het platteland nog altijd schrijnend is. Er 
zijn inmiddels 10 medische faculteiten en slechts 20% van de studenten komt 
van het platteland. Van de 290 nieuwe medische studenten dit jaar hebben er 
230 financiële problemen en is ondersteuning nodig. Die studenten hebben 
naast financiële beperkingen vaak ook veel sociale problematiek in hun 
omgeving. Juist deze studenten zijn gemotiveerd om na hun studie terug naar 
het platteland te gaan. De eerste 3 jaren (standaard bachelor degree) komen 
deze studenten in aanmerking voor een beurs van de overheid, maar daarna 
niet meer. Het aantal aanvragen voor deze beurzen is enorm toegenomen, en is 
altijd in de vorm van een lening. Door jarenlange economische stagnatie en 
recessie heeft de staat budgettaire problemen om aan de vraag te voldoen. Om 
te voorkomen dat deze beursstudenten afhaken om financiële redenen is een 
universiteitsfonds opgericht. Alleen is dat niet toereikend. De HSMF beurs vult 
hier een belangrijke leemte. 



 
 
Professor Volmink schetste ook dat er steeds meer dokters nodig zijn en dat 
rurale geneeskunde steeds belangrijker wordt. Cynisch genoeg wordt rurale 
geneeskunde ook steeds populairder bij medische studenten omdat er zoveel 
ernstige ziekten in verder gevorderde stadia zijn, waar veel te leren valt. 
Om aan de vraag te voldoen is de “Rural Clinical School” campus in Worcester, 
op ruim 100 km afstand van Stellenbosch, al fors uitgebreid. Desalniettemin 
heeft die capaciteitsvergroting een keerzijde. “Bedside teaching” is zeer 
belangrijk waarvoor gedreven en ervaren artsen nodig zijn. Die worden 
schaarser. Veel satelliet-/distict ziekenhuizen in de Westelijke Kaap zijn daarom 
al betrokken bij de opleiding. 

  



 

De faculteit heeft sinds kort besloten om een nieuwe 3de “Rural Clinical School” 
campus te ontwikkelen in de noordelijke Kaapprovincie in Uppington. Ukwanda 
neemt hier het voortouw met als voordeel capaciteits uitbreiding en betere 
medische zorg voor de regio. 
  
Tijdens het overleg met de faculteit en Ukwanda is uitvoerig aan de orde 
gekomen of er mogelijkheden voor uitbreiding van de samenwerking van de 
faculteit met de HSMF kan komen. 
  
In Nederland is het Kinderfonds Mamas (1999) een begrip. Deze stichting 
ondersteunt het netwerk van Mamas, dat zich inzet voor de meest zwakke en in 
armoede levende kinderen, in heel Zuid Afrika. Ook in de buurt van Uppington 
zijn de Mama’s actief. 
 

Een van de projecten van het Kinderfonds Mamas is een samenwerking met de 
Nederlandse stichting Medical Check for Children. 
MCC (2001) heeft ruime ervaring, o.a. in Zuid-Afrika, om in samenwerking met 
lokale partners, gekwalificeerde artsen, paramedici en vrijwilligers ongeveer 
1000 kinderen per MCC bezoek, die nauwelijks toegang hebben tot medische 
zorg, medisch te screenen en zo nodig door te verwijzen voor behandeling. 
  
De faculteit en Ukwanda staan open voor onderzoek hoe deze stichtingen 
gezamenlijk kunnen bijdragen aan betere zorgen en empowerment in de regio. 
Voorwaar een prachtige uitdaging voor alle partijen. 
  
Tot slot heeft het bestuur een rondleiding in het Tygerberg Hospitaal gehad, het 
academisch ziekenhuis van de Universiteit van Stellenbosch. We ontmoetten 
verschillende studenten en ook onze allereerste HSMF jonge en verlegen 
beursstudent, Ruth Williams, die jaren geleden uitgebreid met foto en artikel in 
de Telegraaf stond. Nu een vrouw van de wereld! Inmiddels bijna klaar als 
anesthesist en binnenkort op het platteland werkzaam! 

 

Dinsdag 12 maart brachten we een bezoek aan de campus van de Rural Medical 
School  in Worcester waar uitvoerig overleg met het management van Ukwanda 
en studenten plaatsvond. Indrukwekkend zijn alle verhalen en achtergronden 
met 1001 beperkingen en hoe gemotiveerd zijn vervolgens die studenten en staf 
om de zorg in hun land op een beter niveau te brengen. 
 
 



 

Aansluitend een bezoek aan de tuberculose kliniek in Avian Park, een zeer arme 
township in Worcester, waar de hoogste incidentie tuberculose ter wereld is. 
Uiteindelijk ook nog een bezoek aan het weeshuis Baphumelele van “Mama 
Rosie” in Khayelitsha. Mama Rosie vangt al meer dan 20 jaar permanent 100-
160 wezen uit de buurt op van 0-18 jaar. In 2009 hebben vrienden van de HSMF, 
“uit eigen zak”, een van de gebouwen gefinancierd: het “Holland House”, waar 
plaats is voor 48 kinderen. Een hartverwarmend weerzien en wederom onder de 
indruk van de power van alle medewerkers aldaar. 
 

Een geweldige reis die ons allen (weer) veel inzicht heeft gegeven, die ons de 
kans gaf de gemotiveerde mensen te ontmoeten in de top maar ook op de 
harde werkvloer. Het heeft er voor gezorgd dat wij ondanks alle discussies over 
de politieke misstanden in Zuid Afrika gesterkt zijn door te gaan met onze 
activiteiten: het empoweren van jonge medische studenten door hen een beurs 
te geven met als spin-off verbeterde toegankelijkheid tot goede medische zorg 
voor heel veel mensen.  
 
 


