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In eerste instantie waren wij hier om ons bezig te 
houden met het public health onderwerp tetanus 
infecties. De link met verloskunde was al snel gelegd, 
doordat wij jonge meiden gingen vaccineren, zodat zij 
beschermd zijn wanneer zij zwanger raken en 
daarmee ook de pasgeborene beschermen in de 
eerste levensweken. 
 
Met behulp van voorlichtings- materiaal en een 
verbetering van de mondelinge voorlichting hopen wij 
dat de vaccinatiegraad zo wordt verhoogd en het 
aantal infecties van maternale- en neonatale tetanus 
omlaag gaat. 
 
Uiteraard wilden wij ook zo veel mogelijk zien van het 
werk van Tamar in de kliniek en hoe de verloskunde in 
Afrika er aan toe gaat. Onze telefoonnummers 
hadden wij al snel doorgegeven aan de 
verloskundigen van de kliniek, zodat zij ons konden 
bellen voor een bevalling. Wat was het fantastisch om 
in een andere cultuur bevallingen mee te maken.  
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       Beste vrienden van The Rob Foundation, 
 
Dit jaar mocht ik mezelf gelukkig prijzen met veel bezoek 
uit Nederland. Leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum, 
twee verloskundige studenten Sharon en Emma en zelfs 
een bezoekje van een van onze eigen bestuursleden 
Maryam Bloemen. Het was erg bijzonder om zoveel 
mensen mee te kunnen nemen in mijn wereld hier en 
deelgenoot te maken van wat ik hier mag en kan doen. 
 
Dat zou ik graag aan iedereen willen laten zien. Helaas 
kan dat niet. Mocht u liever niet in het vliegtuig willen 
stappen, maar wel graag meer horen? Zondag 2 juni 
hebben we een speciale vrienden dag georganiseerd 
waarbij ik in ieder geval zelf kom vertellen over het reilen 
en zeilen in Oeganda. 
  
Hopelijk tot dan,    
 
Tamar Waiswa –Goossens 
 

Vanuit onze opleiding verloskunde naar 
Oeganda 
Afgelopen februari was het de maand dat wij, Sharon en 
Emma, naar Mukono vertrokken om aan de slag te gaan 
met een public health opdracht voor onze opleiding 
verloskunde. Een betere plek voor deze opdracht hadden 
wij onszelf niet kunnen wensen, want wat hebben wij een 
leuke en leerzame tijd gehad. 

“De kracht die deze vrouwen voelen, de kalmte en het 
vertrouwen wat zij uitstralen, dat zullen wij in onze tijd als 
verloskundige in Nederland altijd meenemen.” Aldus Sharon 
en Emma  



Alles wat aandacht krijgt groeit 

Als The Rob Foundation zijn we erg blij met alle aandacht 
die we voor ons werk krijgen. 
 
Persoonlijke berichten aan ons en speciaal ook aan Tamar. 
Hieruit blijkt dat men oog heeft voor het werk van haar en 
haar collega’s in de villages  en scholen van Oeganda. 
 
In het bijzonder ons project op het gebied van Afripads 
wordt gezien en breed ondersteund. Wat mooi dat we zo 
meisjes de kans kunnen bieden elke dag naar school te 
gaan. 
 
Steeds vaker weten studenten, zo hebt u kunnen lezen, 
hun weg te vinden naar ons. Met een indrukwekkende 
ervaring rijker gaan ze terug naar hun opleiding in 
Nederland. Maar niet zonder ook een belangrijke bijdrage 
te leveren aan ons werk in Oeganda: voorlichtingsmateriaal 
gericht op Tetanus voor op school en tijdens de outreaches 
in de villages. Daarnaast hebben Emma en Sharon met hun 
inspirerende verhalen hun thuisfront weten te mobiliseren 
om een prachtige donatie te doen voor het Afripads 
project. 
Ook leerlingen van Etty Hillesum Lyceum ’t Vlier in 

Deventer zijn voor hun profielwerkstuk aan de slag gegaan 

met lesmateriaal over HIV voor de basisscholen. Hiermee 

kunnen we met de kinderen het gesprek aan kunnen gaan 

over dit levensbelangrijke thema.  ‘ 

Alles wat aandacht krijgt groeit’ en dat is voor The Rob 

Foundation alleen maar goed! Wij zijn iedereen erg 

dankbaar voor alle aandacht die wij krijgen.  

Namens het bestuur: graag stel ik, Maryam 
Bloemen, me even aan u voor.  
Toen Tamar me vroeg om deel te nemen in dit bestuur voelde 
ik me vereerd. Tamar ken ik van onze gezamenlijke studietijd 
in Groningen, waar we algauw aan de praat raakten over 
Afrika. En we zijn nog lang niet uitgepraat, want sindsdien zijn 
we vriendinnen. We hadden beiden al ons hart verloren aan 
dit boeiende continent en vonden elkaar daarin. Tijdens mijn 
geneeskunde opleiding heb ik meerdere coschappen gelopen 
in Malawi, waardoor Tamar me regelmatig met een grote 
grijns ‘collega’ noemde. In februari heb ik Tamar opgezocht in 
Oeganda en gezien met hoeveel passie en liefde zij haar werk 
doet en ook gezien dat er nog zoveel te doen is...  
 
Sinds eind januari ben ik algemeen bestuurslid van The Rob 
Foundation en zet ik me graag in om samen met onze 
bestuursleden, sponsoren en betrokkenen Tamar te blijven 
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Deventer, zondag 2 juni 2019 

 

Lieve vrienden van The Rob Foundation, 

 

Eind mei komt Tamar naar Nederland. Verbaasd? Niet zo lang geleden was ze hier namelijk ook. 

We willen middels deze uitnodiging ook graag het mooie nieuws met jullie delen dat Tamar 

zwanger is. 

 

Van haar komst naar Nederland maken we maar al te graag gebruik om haar inspirerende 

verhalen te horen en met jullie te delen. Daarom organiseert Stichting TRF een vriendendag. We 

zijn die dag te gast bij Wijkcentrum De Schalm (Dreef 1, Deventer). Op deze dag informeren we 

jullie over de voortgang die we geboekt hebben in de afgelopen jaren. Tamar zal hier ook 

aanwezig zijn en zal met haar bekende enthousiasme ons vertellen over de activiteiten van TRF. 

Naast enkele presentaties is er gelegenheid om in informele setting vragen te stellen aan Tamar 

over haar werk in Oeganda en elkaar te ontmoeten. 

 

Programma 

Welkom/aanvang: 14.00 uur 

Presentaties & ruimte om elkaar te ontmoeten 

Afsluiting: 16.00 uur 

Adres: Wijkcentrum De Schalm (Dreef 1, Deventer) 

Je kunt deze locatie bereiken met eigen vervoer (parkeergelegenheid gratis) of met openbaar 

vervoer. Extra informatie vind je hier. 

 

Deelname 

Kom je ook naar onze vriendendag? Voor de organisatie van die dag is het fijn als we weten 

hoeveel mensen er ongeveer komen, zou je voor 10 mei middels dit formulier willen laten weten 

of je ook komt? Bellen kan ook (Sylvia Goossens, secretaris van TRF:  06 461 363 44).  

Uitnodiging Vriendendag The Rob Foundation 

 

http://deschalm-deventer.nl/?page_id=14
https://forms.gle/wqzJsH2oy45BXXYP7

