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September 2020                               Nieuwsbericht 

 

 

Beste Hidi vrienden, een plotselinge wending…  

 

In menig nieuwsbrief is de naam van Worku gevallen, de teamleider in de 
Kliniek. Heel veel vrijwilligers die in de kliniek geholpen hebben de afgelopen 
jaren, kennen hem goed.  
 
Maar nu is er na 9,5 jaar trouwe dienst een andere uitdaging op zijn pad 
gekomen. Worku heeft een privékliniek in Rob Gebeya (ons buurdorp) gestart 
en per 15 september ontslag genomen. Voor iedereen kwam deze beslissing 
heel onverwacht.  
 
We zullen hem node missen. Hij nam de honneurs goed waar als plaatsvervangend manager, wist wat 
verantwoordelijkheid betekende (ook als ik er niet was) en had veel medische ervaring opgedaan. Voor hem is het 
een logische volgende stap. Wij zeiden altijd dat één van onze doelen was het opleiden van proactieve en 
verantwoordelijkheid nemende mensen voor Ethiopië, die daarna zelfstandig verder gaan.  
 
Worku was het anker voor verantwoorde verloskunde in de kliniek, sinds Tineke vertrok in 2014. En sinds het vertrek 
van Beharu vorig jaar hebben we helaas nog geen senior verloskundige gevonden die naar onze kleine kliniek in een 
buitengebied wilde komen. Inmiddels maakt ook de Coronacrisis het moeilijk om ervaren mensen binnen te krijgen, 
omdat de overheidsklinieken een rem zetten op het vertrek van medici. Nu alleen met een junior verloskundige 
verder gaan is onverantwoord. Zeker omdat ik verpleegkundige ben en geen verloskundige. Daarom zullen we 
voorlopig stoppen met het doen van bevallingen.  
 
Voor 75% van onze patiënten verandert er nauwelijks iets. Voor de 25% die zwanger is blijven we de 
zwangerschapscontroles doen (en tot slot een mooie babydoek!), maar voor de bevallingen verwijzen we ze door 
naar Rob Gebeya, naar Worku of naar Debre Zeit. We zullen ons daarom in eerste instantie focussen op de brede 
basale medische zorg. Net zoals we ooit begonnen zijn, twaalf jaar geleden. Met nog steeds hetzelfde doel!  
 

Tekalign, één van de verpleegkundigen, zei hierover vanmorgen: ‘Our Clinic 
will continue to give good care to the poor and needy people!’ (Onze kliniek 
gaat door met het geven van goede zorg voor degene die arm zijn en het 
nodig hebben).  
 
Worku’s privékliniek is bedoeld voor de mensen die inmiddels goed kunnen 
betalen voor zorg. Private klinieken vragen hoge prijzen, en leveren weliswaar 
ook veel betere gezondheidszorg dan gebruikelijk is in het ziekenhuis of een 
doorsnee Health Center.  
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Contact 

Aanmelding nieuwsbrief 

Stuur een e-mail naar hidiclinic@gmail.com 

 

Ethiopia      Nederland 

Jacomijn van de Haar     Marianne Simons-Stelwagen 

P.O.Box 1503 Debre Zeit    Sprielderweg 45 

Ethiopia      3881 PA Putten 

Tel. +251-911-508621     Email: majstelwagen@solcon.nl 

E-mail: hidiclinic@gmail.com 
 

Voor benodigdheden, sollicitaties en secretariaat kunt u contact opnemen met Marianne. 

 

Website en ANBI-bankrekening Stichting Hidi 

www.stichtinghidi.nl 

Het ANBI-rekeningnummer van Stichting Hidi is: NL74RABO03215.22.877 

o.v.v. Clinic Hidi 

Wij hopen met goede moed voort te gaan, biddend om wijsheid en leiding voor elke dag! Als dokterspost - zonder 
dokter weliswaar - met twee ervaren verpleegkundigen die inmiddels ook al vijf jaar bij ons werken. Met het 
laboratorium en de apotheek, met prenatale zorg en EHBO, en trainingen en lessen op allerlei gebied. En waar nodig 
het verwijzen van spoedgevallen per ambulance naar Debre Zeit.  
 
En we zullen zien of het in de toekomst hier weer bevalt…  

 
 
 
Hartelijke groet,  
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