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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 medische opleidingen van 
Tanzanianen en 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 2017 
November 2016 heeft SINTAN IP  een eerste Newborn Life Support training in Mvumi Hospital 
georganiseerd en gefaciliteerd. Aan die training die gericht was op het omgaan met 
ademhalingsproblemen bij pasgeborenen hebben 27 Tanzaniaanse artsen en verpleegkundigen 
deelgenomen. Voordat  er nieuwe trainingen georganiseerd zouden worden hebben wij begin 2017 eerst 
met de drie NLS-instructeurs deze eerste NLS-training geëvalueerd. Een van de belangrijkste punten 
daarbij was of geconstateerd kon worden dat het geleerde tijdens de training in de dagelijkse praktijk ook 
daadwerkelijk werd toegepast.  
  
Naast het nagaan van een mogelijke herhalingstraining in Mvumi Hospital is er de nodige tijd besteed aan  
trainingsmogelijkheden in andere ziekenhuizen. Onder meer Kamanga Hospital en Gonja Hospital hadden 
belangstelling voor een training. Essentieel bij het nagaan van de mogelijkheden daarvoor was of een 
training paste in de ontwikkelingsplannen van het betreffende ziekenhuis en of er voldoende draagvlak bij 
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potentiële deelnemers bestond voor zo’n training.  Kamanga Hospital – dat begin 2017 haar deuren 
opende – heeft toen aangeven eerst zelf een need assesment te willen organiseren. En Gonja Hospital 
bleek vooralsnog geen belangstelling meer te hebben. 
 
In 2017 kwam de vraag van de Burns Turiani Foundation of SINTAN IP een NLS-training zou kunnen 
organiseren in Turiani Hospital.  Er hebben toen enkele gesprekken plaats gevonden die resulteerden in 
een praktische samenwerking. Afgesproken werd dat verpleegkundigen van de Burns Turiani Foundation  
in 2018 in Mvumi Hospital een training brandwondenverzorging en infectie preventie zouden gaan geven. 
En dat SINTAN IP een Newborn Life Support training in Turiani Hospital zou organiseren en faciliteren.   
  
Naast het voorbereiden van nieuwe trainingen werd ook de nodige tijd besteed aan het nagaan van 
mogelijkheden voor andersoortige trainingen voor ziekenhuizen waarvoor een NLS-training (vooralsnog)  
niet zinvol was. Zo zijn we onder meer de mogelijkheden van een Life Saving Skills training nagegaan. Zo’n 
training bleek uiteindelijk te duur uit te vallen.    
 
Vanuit Ngorika ward in het Simanjirodistrict kwam een vraag naar trainingsmogelijkheden voor drie 
dispensaries in het droge Maasai-gebied. Besloten werd om eerst te laten inventariseren wat er al in het 
gebied plaats vindt aan medische zorg om zo zicht te kunnen krijgen op het soort training waar de meeste 
behoefte aan is. Ook werd er al kontakt gelegd met de District Medical Officer om er op voorhand van 
verzekerd te zijn dat welke training dan ook gedragen zou worden door de overheid.  
 
Om aan de toenemende vraag naar trainingen te kunnen voldoen werd najaar 2017 begonnen met het 
verkennen van de mogelijkheden voor de vorming van een pool van belangstellende artsen.   
 
Een ander onderdeel van het kennisuitwisselingsprogramma van SINTAN IP betreft het ondersteunen van 
medische opleidingen van Tanzanianen. Een Tanzaniaanse basisarts die bezig was met  zijn specialisatie  
gynaecologie en verloskunde werd voor zijn laatste studiejaar financieel ondersteund door SINTAN IP. In 
overleg met hem werd daarvoor een nieuwe financieringsvorm afgesproken. In een Memorandum of  
Understanding werd vastgelegd dat de helft van het benodigde bedrag een gift betrof en de andere helft 
een langjarige lening. Ook andere tegenprestaties zijn wellicht de komende jaren mogelijk.  
 
Najaar 2016 heeft mevr. Zainab Karim aangegeven dat zij geïnteresseerd was in de activiteiten van 
SINTAN IP en dat zij graag iets voor SINTAN IP wil doen. Echter door nieuwe drukke werkzaamheden heeft 
mevr. Zainab helaas in 2017 weer moeten afhaken.  Omdat het bestuur van SINTAN IP behoefte aan 
versterking heeft is vanaf najaar 2017 nagegaan of wellicht andere enthousiaste mensen zich willen 
inzetten voor SINTAN IP. 
 
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 diverse  acties voor op touw gezet. SINTAN IP 
heeft zowel aan het begin van het actiejaar als aan het eind een korte presentatie mogen geven. Bij de 
afsluiting van het actiejaar werd ons een cheque met het geweldige bedrag van € 2300,- aangeboden.   
 
Inner Wheel Groningen-Zuid organiseerde voorjaar 2017 een grote bridgedrive. De opbrengst daarvan 
was bestemd voor SINTAN IP.  Die bridgedrive heeft het prachtige bedrag van € 750 voor SINTAN IP 
opgeleverd.  
Ook in 2017 kreeg SINTAN IP weer een mooie gift van € 250 van een Nederlandse stichting.  


