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Wie zijn wij: 
Stichting SINTAN IP is een vrijwilligersorganisatie in Nederland die zich al vanaf 2007 inzet voor een 
duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg Tanzania. 
 

De stichting heeft ten doel: 
Het in samenwerking met medici en paramedici in zowel Tanzania als Nederland op een integrale wijze 
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg in Tanzania. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• het organiseren en faciliteren van kennisuitwisseling tussen medisch personeel in Tanzania en 
Nederland, met name via train – de- trainers - trainingen ; 

• het in combinatie met kennisuitwisseling beschikbaar (laten) stellen van medische apparatuur; 

• het in samenwerking met andere organisaties ondersteunen van opleidingen van Tanzanianen op 
het gebied van ziekenhuismanagement ; 

• het faciliteren en ondersteunen van kleine projecten op het gebied van inrichting, energie, water 
etc. die de patiëntenzorg van die ziekenhuizen ten goede komen waar kennisuitwisseling mee 
plaats vindt. 

 
 

Activiteiten in 2016 
In 2016  is veel tijd en aandacht besteed aan een goede voorbereiding en uitvoering van een eerste train 
de trainers training in Mvumi Hospital in Centraal Tanzania. Het betrof een Newborn Life Support training 
gericht op het omgaan met ademhalingsproblemen bij pasgeborenen.  Aan de training die begin 
november plaats vond hebben 27 artsen en verpleegkundigen deelgenomen. Ten minste drie artsen die 
deze NLStraining hebben gevolgd gaan deze training nu zelf aan collega’s in Mvumi  geven.  
Drie Nederlandse kinderartsen die gecertificeerd zijn voor het geven van deze NLStraining hebben een 
deel van hun vrije dagen hiervoor beschikbaar gesteld. SINTAN IP heeft deze eerste train de trainers 
training georganiseerd, gefaciliteerd en gefinancierd.  
 
Een ander onderdeel van het kennisuitwisselingsprogramma van SINTAN IP betreft het ondersteunen van 
opleidingen van Tanzanianen op het gebied van ziekenhuismanagement. In 2016 hebben we het samen 

http://www.sintan.nl/
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met de Haëlla Stichting mogelijk gemaakt dat Beatrice Mulima haar derde en laatste jaar van haar studie 
Health Management System aan de St. John’s University kan gaan volgen.  
 
SINTAN IP werd in 2016 blij verrast met het aanbod van de PKN kerk Bierum-Holwierde en Krewerd 
om ons een jaar lang te sponsoren. De Diakonie heeft daar verschillende  acties voor op touw gezet zoals 
een verkoopactie van bloembollen, collectes in de kerk en een oliebollenactie door de jeugd van de 
Diakonie.  Geweldig hoe men zich daar op verschillende manieren inzet voor SINTAN IP. 
 
Ook in 2016 ontving SINTAN IP een mooie bijdrage vanwege een 45-jarig huwelijksfeest van een echtpaar 
uit Noord Groningen.  Prachtig dat mensen op zo’n manier het werk van SINTAN IP willen ondersteunen. 
 
Op verzoek van de werkgroep Laboranten voor Laboranten (L4L) van de NVMBR hebben Hilde Kiers en 
Hans van Luijk op 15 april een powerpoint presentatie gegeven tijdens het voorjaarscongres van de 
Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming & Radiotherapie.  
 
Najaar 2016 heeft mevr. Zainab Karim aangegeven dat zij geïnteresseerd is in de activiteiten van SINTAN 
IP en dat zij graag iets voor SINTAN IP wil doen. Mevrouw Karim is geboren in Tanzania en heeft o.a.  daar 
en hier in Nederland veel ervaring op het gebied van de verpleegkundige zorg.  
 
Ook in 2016 liepen enkele kleine ondersteunende activiteiten nog door.  De actie voor bedden voor het 
hostel van Masaileerlingen in Nyumba ya Mungu werd afgerond met het gereed maken en versturen van 
de inhoudelijke en financiële rapportage naar Wilde Ganzen.  
 
De website van SINTAN IP was erg achterhaald. In 2016 is de nodige tijd en energie gestoken om samen 
met webbedrijf Wieswies tot een nieuwe en aansprekende website te komen. De nieuwe site is 
november 2016 de lucht in gegaan. Wij zijn Geke Mennink van Wieswies zeer erkentelijk voor haar inzet 
en ondersteuning. 
 
SINTAN IP beschikte niet over een actuele flyer. In samenwerking met het Productiehuis van het 
Noorderpoort College is een nieuwe flyer ontworpen en geproduceerd. Uit het aanbod van 11 
verschillende ontwerpen zijn er twee uitgekozen die zijn verwerkt tot het nieuwe ontwerp.  De studenten 
voor wie dit een leerproject is hebben met veel enthousiasme aan het ontwerp gewerkt.    
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Jaarrekening 2016 
 
FINANCIEEL VERSLAG 2016 SINTAN IP     

       

       

Saldo bank spaarrekening 1 januari 2016  26.322,23 

Saldo bank rekening courant 1 januari 2016  901,73 

       

Totaal      27.223,96 

       

inkomsten 2016:      

       
Rente spaarrekening 
2015    126,91 

Opbrengst markten     601,00 

Giften      691,40 

Haella stichting vergoeding schoolgeld Mulima  735,00 

Onkostenvergoeding      100,00 

       

Totaal inkomsten 2016    2254,31 

       

uitgaven 2016:      

       

Bankkosten     128,85 

Kosten werkbezoek      322,60 

Schoolgeld Mulima     775,00 

Kosten nieuwe website    611,05 

Kosten kopieen     50,00 

Kosten training Newborn Life Support Mvumi Hospital Tanzania 3792,17 

Kosten Flyer     233,53 

Kosten logo     387,20 

Kosten inkoop markten    250,00 

Kosten Webhosting     12,10 

       

Totaal uitgaven 2016    6.562,50 

       

Saldo bank 31 december 2016   22.915,77 

       

Betreft:       spaarrekening  22.049,14 

   rekening courant  866,63 

       

   totaal   22.915,77 
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Balans per 31 december 2016   

     

   31-dec-16 31-dec-15 

Activa     

  
 

  
Liquide middelen  22.915,77 27.223,96 

     

     

     

     
Totaal   22.915,77 27223,96 

     

    

  31-dec-16 31-dec-15 

Passiva    
Eigen vermogen:    
Algemene reserve  22.707,77 27.223,96 

    
Kortlopende schulden:   
Crediteuren  208,00  

    

   22.915,77 27.223,96 

 
Toelichting op de balans:   

     
Liquide middelen:    

     
Rabobank 0140082050 rek. crt. 866,63 901,73 

Rabobank 1265601763 spaarrek. 22049,14 26322,23 

     
Totaal   22915,77 27223,96 

     
Eigen vermogen:    
Algemene reserve    
Stand per 1 januari  22.707,77  
Resultaat boekjaar  -4.516,19  

     
Stand per 31 december 18.191,58  

     
Crediteuren  208,00  
Deze post in begin 2017 afgewikkeld.   
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Ondertekening 
 
De door de penningmeester van de stichting SINTAN IP opgestelde jaarrekening is door het bestuur 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 
 
Dhr. H. van Luijk (voorzitter) 
 
d.d. 
 
 
 
 
 
Mevr. H. Kiers (Secretaris) 
 
d.d. 
 
 
 
 
 
Dhr. G. Berghuis (Penningmeester) 
 
d.d. 
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