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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.

Baten (inkomsten)

De inkomsten van de Stichting SINTAN IP bestonden in 2015uit een bijdrage van de Haëlla Stichting en
rente op de spaarrekening. De opbrengsten van marktverkopen worden gezien het moment van
uitbetaling meegenomen in de jaarrekening 2016.

Omdat de Stichting SINTAN IP heeft besloten m.i.v. juni 2014 te stoppen met het organiseren en
faciliteren van coschappen zijn de inkomsten uit vergoedingen daarvoor per dezelfde datum komen te
vervallen.
Een overzicht van de baten is weergegeven in de jaarrekening.

Lasten (uitgaven)

In september 2014 heeft mevr. Fridah Tarimo, Agricultural officer in Simanjiro District Tanzania en tevens
betrokken bij de bouw van de hostel voor Massai meisjes gedurende 3 weken Nederland bezocht. Haar
reis- en verblijfkosten in Nederland zijn door SINTAN IP betaald, deels ook in 2015.
In 2015 is met een kleine attentie en een etentje afscheid genomen van de bestuursleden Steffen Zanen
(secretaris) en Hans Keijzer (penningmeester) én van onze vrijwillige medewerker Pascal Falkenburg .
De Stichting SINTAN IP ondersteunde in 2015 financieel de managementopleiding van Beatrice Mulima,
hospital secretary Regional Hospital Dodoma.

In Nyumba ya Mungu is in 2013 met ondersteuning van SINTAN IP een hostel gereed gekomen voor Masai
meisjes die de secondary school daar bezoeken. Er ontbraken echter nog bedden en matrassen. Met een
reeds in 2014 ontvangen bijdrage van het Millenniumplatform Aa en Hunze én een eigen bijdrage van
SINTAN IP is het daarvoor benodigde nog ontbrekende bedrag in 2015 bijeen gebracht.
Een overzicht van de lasten is weergegeven in de jaarrekening.

Overige activiteiten in 2015

De Stichting SINTAN IP is in 2014 gestopt met het organiseren en faciliteren van coschappen van
medische en tandheelkunde studenten van het UMCG en Erasmus Medisch Centrum. Besloten werd om
het jaar 2015 te gebruiken voor een terugblik en heroriëntatie op de missie en doelen van SINTAN IP.
Daarmee werd 2015 een overgangsjaar.

Op basis van de resultaten van een evaluatie van het coschappenprogramma en behoeften van een aantal
Tanzaniaanse ziekenhuizen is in 2015 een aanzet gegeven voor een nieuw kennisuitwisselingsprogramma,
waarvan een eerste pilot najaar 2016 plaats vindt.
In 2015 vond er ook een bestuurswisseling plaats. Secretaris Steffen Zanen werd opgevolgd door Hilde
Kiers. En penningmeester Hans Keijzer maakte plaats voor Gerard Berghuis. Met grote waardering voor
hun inzet en een kleine attentie werd afscheid van hen genomen als ook van onze vrijwilliger Pascal
Falkenburg.

Enkele kleine ondersteunende activiteiten liepen in 2015 nog door. De verbouw van een oud gebouw van
Same Council Hospital tot neonatale afdeling kwam in 2015 gereed.
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Jaarrekening 2015
Inkomsten

Rente
€
Bijdragen Haëlla stichting
Uit reserve
Opbrengst verkoop (vordering)

320,12
750,2910,54
p.m.

Uitgaven

Project schoolfees Mulima
€ 857,Project meisjeshostel
- 2135,Kosten bezoek Fridah
- 238,17
Afscheid bestuursleden
- 258,35
Materialen voor verkoop
- 181,Organisatiekosten
- 96,68
Bankkosten
- 214,46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal
€ 3980,66
€ 3980,66

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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