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REIZEN NAAR EN VANUIT KENIA

De reis voor de uit te zenden artsen en tandartsen wordt door de arts zelf geboekt via 

het reisbureau Raptim (melanie@raptim.nl). Voor de aanschaf van tickets van eventueel 

meereizende partners moet ook zelf worden zorg gedragen. 

De vluchten  Amsterdam-Nairobi vinden plaats met de KLM op vrijdag en zaterdag heen en 

zaterdag of zondag terug.

Airports kunnen echter wisselen en de reisdagen mogelijk worden aangepast. 

De tarieven voor een ticket in de economy class variëren sterk. Hoe eerder men een ticket 

koopt des te voordeliger het is. Graag 6 tot 8 weken tevoren reserveren, zie besloten deel 

website

Wanneer in Nairobi geen directe aansluiting bestaat met het volgende traject, wordt meestal 

overnacht in het Fairview Hotel of de hieraan gelieerde Country Lodge. Of anders Hilton/

Boulevard Hotel. De vluchttijd van Nairobi naar Kisumu ( project Mundika) bedraagt ongeveer 

een uur

De terugreis vanuit Kisumu naar Nairobi wordt gepland op zondagochtend. 

Men vliegt op zaterdagavond- of zondag per dagvlucht met Kenya Aiways, KLM partner, naar 

Amsterdam. Wil men aansluitend aan het verblijf nog enige tijd in Kenia blijven, dan dit bij 

aanmelding reeds met de tijdsduur vermelden zodat de terugvlucht in het ticket kan worden 

aangepast. 

Officieel mag met KLM-economy 2 x 23 kg aan bagage meegenomen worden voor de inter-

nationale vlucht (exclusief handbagage).Pas op voor te veel overgewicht, d.i. voor eigen 

rekening! Medische goederen kunnen via een aparte regeling worden meegenomen, neem 

hiervoor contact op met de KLM.(zie besloten artsen site)

Voor binnenlandse vluchten wordt meestal 20 kg als limiet gehanteerd, soms kan een 

vermeerdering van de handbagage een oplossing brengen. Overleg met het plaatselijk 

luchthavenpersoneel en onderhandelen over de meerprijs leidt meestal tot een redelijke 

oplossing.

Het is verboden op Kisumu airport te fotograferen!
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VISUM

Voor het reizen naar Kenia is een visum verplicht. (het paspoort moet ten minste 6 maanden 

geldig zijn).

In Nairobi kan men bij aankomst op de luchthaven een visum verkrijgen. Daar wordt geen 

pasfoto gevraagd. Het visum kost hier US$ 50,-, of € 40,- !!

Het visum is ook verkrijgbaar bij de Keniaanse ambassade in Den Haag, Nieuwe Parklaan 21, 

Tel: 070-350 4215. In Den Haag moet vóór 12.00 uur het aanvraagformulier + pasfoto + 

paspoort + Euro 40, worden afgegeven waarna men na 14.00 uur het visum kan afhalen. 

Bij de Keniase ambassade is het ook mogelijk schriftelijk een visum aan te vragen.

GELD MEENEMEN / WISSELEN

De munteenheid in Kenia is de Keniaanse shilling (Ksh).

De girale koers is afhankelijk van de verhouding Euro/Dollar, momenteel 100 Ksh = € 1,-.

Het verdient de voorkeur al bij aankomst in de hal van het vliegveld enig geld te wisselen of 

te pinnen, voldoende voor de eerste weken. Over de hoogte (bv. Ksh 20.000) van het hiervoor 

benodigde bedrag kan men het beste enkele voorgangers raadplegen. 

GENEESMIDDELENVOORZIENING

De leverantie vindt plaats door de MEDS (Mission for Essential Drugs and Supplies) in Nairobi. 

Deze non-profit organisatie levert tegen lage prijzen. Bestellingen gebeuren thans per e-mail. 

Gezien de afstand en de kosten van vervoer dient men te streven naar een voorraad van 

minimaal één maand. De geneesmiddelen worden vanuit Nairobi voor Mundika naar Busia  

vervoerd of en moet aldaar worden opgehaald. De paklijst en de duplicaatnota worden door 

de lokale medewerkers en de eventuele daar zittende arts gecontroleerd. De datum, het 

invoicenummer en het bedrag worden vermeld in het online kasboek.(zie voor procedure pc 

doktershuis (DH) of Handboek voor de Jeepline-arts)

De duplicaat nota kan daarna voor de coördinator mee naar Holland genomen worden.

Voor de tandheelkundige zorg wordt apart besteld.

BIBLIOTHEEK

Er bestaat een bibliotheekje in elk doctors house, Mundika, maar dat behoeft niemand te 

weerhouden zijn eigen vertrouwde naslagwerk mee te nemen en dit evt. daar achter te laten 

voor de komende collega`s.
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MUNDIKA

Mundika ligt in het uiterste westen van Kenia, pal tegen de Oegandese grens. Het project 

bevindt zich 18 km ten zuidoosten van de grensplaats Busia waar het District Hospital (DH) 

zich bevindt. We hebben een comfortabel huis in Lwanya met een prachtige tuin. In 2012 is 

een nieuwe dispensary gebouwd in Mundika Esikulu.

Hier houden de artsen met het lokale medical team twee dagen per week spreekuur. De 

tandartsen zitten er de overige drie dagen van de week. RDN heeft hier ook gezorgd voor 

aansluiting van elektriciteit en water voor de dorpsgemeenschap. De districtsnurse  doet nu 

ook vaccinaties en family planning.

 

Personele ondersteuning 

Sinds 2009 is Protus werkzaam bij ons; hij verricht alle werkzaamheden om het de artsen en 

tandartsen naar de zin te maken. De tuin en het huis hebben ook zijn speciale aandacht. Hij 

woont met zijn gezin in een nieuw huisje op het terrein. 

Jonathan is onze betrouwbare chauffeur en kent zijn wegen. 

Stanley, de nurse, is onze lokale coördinator. Hij doet zelfstandig spreekuur en heeft een apart 

zwangeren spreekuur(ANC). 

Amos is belast met de uitgifte en de voorlichting van de medicatie. 

Ann is de snelle en kundige lab-woman. Zij doet de malariatesten, Hb testen en urineonderzoek. 

De medische staf geeft voor het spreekuur voorlichting over diverse onderwerpen, zoals 

voeding, malaria-en HIV preventie en family planning.

 

Werkzaamheden

Met de 4-wheel Toyota Hilux drive rijden we twee dagen per week naar Mundika en houden 

daar spreekuur. Op de overige drie dagen rijden we naar verschillende dorpen, waar we 

meestal in kerkjes spreekuur doen. Al naar gelang de diagnose, krijgen de patiënten medicatie 

of worden verwezen naar het District Hospital of de VCT(Voluntary Counseling and Testing), 

aparte kliniekjes voor testen op sexueel overdraagbare aandoeningen. 

Samenwerking met lokale en regionale instellingen en personen

De communicatie met het District hospitaal in Busia is beperkt, vnl. ook door de afstand, hoewel 

de gehele patiëntenadministratie verloopt via door hen beschikbaar gestelde boekhouding. 

Goede registratie van patiënten met diagnose en medicatie en daarnaast een diagnose 

statistiek, 1 voor RDN en 1 die naar Nairobi gaat.

Voor de communicatie met de communities, waarop het Mundika project zich richt, is de 

Mundika Parish een belangrijke schakel.



ROTARY DOCTORS NETHERLANDS 6   HANDBOEK KENIA 2012

In dit verband moet worden genoemd:

Grace & Compassion Convent (Benedictijner zusters)

Mundika

P.O.Box 527

Busia, Kenya 50400

Tel: 0336-22428 Mobile 0722894996

Zuster Euphrasia (hoofd)

Doctors House in Lwanya

Dit huis wordt door de RDN gehuurd van David Katambani, de vader van Sister Euphrasia die 

in het Convent in Mundika verblijft (huur Ksh 14.000). De elektriciteitsaansluiting staat op 

haar naam, doch de betaling van de nota vindt plaats in een bank te Busia, gedaan door de 

houseboy uit de centrale kas; dit geldt ook voor de water nota.

Het huis heeft een mooie tuin. Er is een grote veranda, een grote living, een ruime keuken, één 

tweepersoonsslaapkamer en twee eenpersoonsslaapkamers. Verder twee toiletten/douches. 

Vanwege de aanwezigheid van tandartsen is het niet altijd mogelijk een partner mee te 

nemen. Alleen in goed overleg tussen de aanwezige arts en tandarts kan dit geregeld worden, 

in principe niet langer dan twee weken. Bij aanwezigheid alleen van een arts, is men vrij de 

gehele periode een partner mee te nemen. In het huis is een audiocassette recorder en een 

matig werkende TV. Er is ook een bibliotheekje aanwezig.

In het doctorshuis is een groene klapper aanwezig met alle relevante gegevens over telefoon, 

generator, MEDS, adressen, telefoonnummers, gebruiksaanwijzingen, salarissen, huur etc. 

Advies: doornemen bij aankomst in het huis!

Het huis is aan de voorzijde afgesloten door een muur met een ijzeren hek. Direct hierachter 

staat een optrekje, waar de houseboy Protus woont. 

Zowel de chauffeur/administrateur Jonathan als de nurse Stanley wonen dicht in de buurt van 

het doctorshouse. 

De chauffeurs zijn bereid op zondag de (tand)arts te rijden; indien voor de praktijk wordt 

de 500 Ksh betaald uit de kas, indien voor privé door de arts zelf. Voor het rijden van privé 

kilometers moet Ksh150 per 10 km in de kas gestort worden.

Communicatiemiddelen

Voor de communicatie is er een laptop, en via een kabel verbonden met een mobiele telefoon 

met een Keniaanse simcard en een Keniaanse prepaid card. Er kunnen daarmee e-mails 

verstuurd worden (zonder attachments en / of foto`s) en verder is deze laptop alleen bedoeld 

voor de boekhouding en de verslagen. 

Telefoonnummer 00 254 (0)716923446, pincode 5288.

e-mail adres:rdbnmundika@gmail.com.
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Jeep

Voor het Mundika project is een Toyota Hilux auto beschikbaar. Deze auto wordt uitsluitend 

gereden door de hiervoor in dienst genomen driver Jonathan. Voor de MDJ is ook een auto 

beschikbaar, die gereden wordt door uitsluitend Joseph.  De redenen hiervoor zijn dat wisselende 

chauffeurs de kwaliteit van een auto aantasten en bovendien dat bij eventuele ongevallen het 

veiliger is dat een Kenyaan, die bovendien de taal beheerst, hiervoor verantwoordelijk is. Ook 

zijn zij verantwoordelijk voor de logboeken, servicebeurten en keuringen.

In geval van een ongeval dient men dit, in verband met de verzekering, zo snel mogelijk te 

melden aan Bernhard Martens in Nairobi

Dispensaries in Mundika regio

Er zijn 5 dispensaries  ingericht op de navolgende locaties:

Maandag: Mundika, nieuwe dispensary

Dinsdag : Myafwa, spreekuur in klein wijkgebouw

Woensdag: Mulwakari, spreekuur in groot kerkgebouw

Donderdag:  Mundika, nieuwe dispensary

Vrijdag: Buradi, eveneens in een kerkgebouw

Dental team

De komende tijd worden er minder tandartsen uitgezonden. De RDN voorziet in 3 uitzendingen 

per jaar, hopelijk aangevuld met gesponsorde uitzendingen. Sponsoring kan door de reis zelf 

te betalen, of te vragen de eigen Rotary club de kosten voor haar rekening te nemen.

De artsen zijn verantwoordelijk voor de administratie. Zij voeren de verrichtingen en inkomsten 

in, in het online kasboek. Daarnaast houden ze bij afwezigheid van een tandarts een oogje in 

het zeil. De COHO Hendrick is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij zorgt 

dat er afspraken gemaakt worden met de scholen, dat de voorraad op peil blijft en dat de 

assistente Julia en de chauffeur Joseph hun werk goed doen. In de overeenkomst met Hendrick 

is een prestatie beloning opgenomen om hem scherp te houden.

Recreatie

In het doktershuis is een uitgebreide map met informatie voor recreatieve mogelijkheden.

Het is verstandig niet in het donker te reizen. Als men alleen op stap gaat, altijd telefoon 

meenemen met de nummers van het doctors house en jonathan of Joseph.
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STEUNPUNTEN

Een nuttig contact voor de RDN is Bernhard Martens, een Nederlander die sinds ruim 30 jaar in 

Nairobi woont en werkt. Gezien zijn ervaring en betrokkenheid bij ons werk is hij een primair 

aanspreekpunt i.g.v. nood,  evenals zijn echtgenote voor medische problemen. Zijn bedrijf is 

in Nairobi gevestigd.

Martens, Bernard

Papyrus Africa Ltd.

Enterprise Road  (achter Kenol petrolstation)

P.O.Box 42134

Tel: 00 254 (0)20 882275 ( R ) 

00254 (0)20  532113 / 535725 ( O ) 

Mob.00254 (0)722515219

Fax 552035/535724

E-mail : bm@papyrus.co.ke,  papyrus@swiftkenya.com

Alie Eleveld, blokhoofd van de Nederlandse ambassade te Kisumu,

Directeur SWAP (safe water and aids project) 

Tel. office: 0738039901 of 0714761268

E-mail: swap@vicweb.net 

Acute hulpverlening aan (tand)artsen

In geval van ernstige gezondheidsstoornissen of ongevallen kan men advies vragen aan:

Karen Surgery (groepshuisartsenpraktijk in Nairobi) 

Margriet van Enk, echtgenote van Bernhard Martens. (zie boven)

Tel 020-883845 & 883846 ( O )

Tel 020-882275 ( R )
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BESMETTING DOOR HIV-POSITIEVE PATIËNTEN 

(Prikaccident)/PEP dekking

Voor advisering is het raadzaam contact op te nemen met bovengenoemde Karen Surgery. 

Voor het protocol voor de behandeling van een prikaccident, zie hieronder. 

In Mpeketoni en Mundika zijn PEP kuren aanwezig voor de artsen/ tandartsen van RDN voor de 

behandeling voor de eerste week. Het is raadzaam zo snel mogelijk kennis te nemen van dit 

protocol en niet te wachten tot na een prikaccident. 

PEP kuur nieuwe schema (September 2008)

Bij prikaccident met HIV contact zo snel mogelijk starten, liefst binnen 2 uur!

Kuur duurt 28 dagen. Er is lokaal voldoende voor 1 week medicatie. Binnen 1 week zet je de 

kuur in Nederland voort.

Combivir 2d1 tablet (lamivudine 150mg/zidovudine 300mg)

Aluvia 2d2 tablet (lopinavir 200mg/ritonavir 50mg)
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OVERIGE NUTTIGE ADRESSEN

NAIROBI 

Ambassade

The Royal Dutch Embassy 

General Affairs

P.O. Box 41537

Tel. 020 447412-5

Riverside Lane off Riverside Drive

(geopend 09.00-10.00 a.m.)

Karen Surgery 

Dr. M. van Enk, Family Physician(echtgenote Hr.B.Martens)

333 Ngong Road, Karen

P.O.Box 24932

Tel. 020 883845 / 6

Martens, Bernard

Papyrus Africa Ltd.

Enterprise Road  (achter Kenol petrolstation)

P.O.Box 42134

Tel: 00 254 (0)20 882275 ( R ) 

00254 (0)20  532113 / 535725 ( O ) 

Mob.00254 (0)722515219

Fax 552035/535724

E-mail : bm@papyrus.co.ke,  papyrus@swiftkenya.com

MEDS (Mission for Essential Drugs and Supplies)

P.O.Box 14059

Tel: 020 544244 / 5, 542290, 558273

Fax        545062

E-mail: sahibu@africaonline.co.ke

Contactpersoon Mpeketoni : Peter Njunguna

E-mail:p_ njunguna2007@yahoo.com 
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