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Jaarverslag Stichting SINTAN IP 2020 

Organisatie en vestigingsplaats:  
Stichting SINTAN IP, gevestigd te Gieten, Kamer van Koophandel Groningen (040 88544), RSIN 

818653073. 

www.sintan.nl  

 

Bestuur: 
Hans van Luijk, voorzitter 

Hilde Kiers, secretaris 

Gerard Berghuis, penningmeester 

Henriëtte Koerts, algemeen bestuurslid 

Hinke van der Weide, algemeen bestuurslid 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sintan.nl/
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Activiteiten 2020 

Trainingen 

 

Corona training juni 2020 

“We need to create awareness about COVID-19”, aldus mevrouw 

Frida Tarimo onze contactpersoon in het dorp Nyumba ya Mungu. 

“We need soap and many buckets”, berichtte zij ons op 11 mei dit 

jaar. In haar dorp was er paniek dat het virus zich zou gaan 

verspreiden, vooral ook omdat het grote stuwmeer overstromingen 

had veroorzaakt. 

 

Met haar verzoek zijn we aan de slag gegaan. En in juni van dit jaar is, 

na een voorbereiding van 2 weken, een COVID voorlichtingscampagne 

gerealiseerd. Dankzij de korte lijnen met Wilde Ganzen en ook door 

de inzet en creativiteit van onze lokale partners is dit kleinschalige project snel van de grond 

gekomen.  

Village Health workers zijn met luidsprekers, flyers, emmers, en zeep op pad gegaan. Lokale marktjes 

zijn bezocht en leraren en kerkelijk leiders werden getraind in het nemen van preventieve 

maatregelen. Op hun beurt konden zij hun eigen achterban weer instrueren. 

SINTAN IP heeft graag haar steun verleend aan dit project vooral omdat het initiatief uit het gebied 

zelf kwam.  

 

 BEmONC training en Follow up augustus en september  

Na een voorbereiding van 2 jaar hebben we een basistraining 

op het gebied van spoedeisende verloskundige-en neonatale zorg, de 

“BEmONC” (Basic Emergency and Obstetric Neonatal Care)  kunnen 

faciliteren voor 4 kleine gezondheidscentra in Ngorika Ward. Daarbij 

hebben we ook deze keer weer financiële ondersteuning gehad van 

Wilde Ganzen. 

De organisatie van de training was volledig in handen van Mater Dei 

Africa, een lokale NGO. En met hulp van onze contactpersoon Frida, is 

een geschikte lokatie gevonden om de 14 gezondheidswerkers 

gedurende twee weken te herbergen.  
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Dr. Macheku, gynaecoloog in het nabij gelegen Mawenzi Hospital en verpleegkundige mevrouw 

Cairo, beide gekwalificeerde BEmONC trainers, hebben de lessen verzorgd. Deze bestonden uit een 

week theorie en een week praktijk. Alle deelnemers 

hebben een certificaat ontvangen. 

Na afloop bleek dat de gezondheidswerkers behoefte 

hadden aan een “follow up” van de training. Omdat er 

nog middelen waren is in overleg besloten dat beide 

trainers gedurende een week de 14 deelnemers in hun 

eigen gezondheidscentrum zouden bezoeken in 

september. 

Uit de rapportage van deze missie is o.a. gebleken dat 

er behoefte is aan medische apparatuur en materialen 

voor een adequate verloskundige zorg. 

   

 

 

Ondersteuning Medische opleidingen 

Studieondersteuning 4 jarige opleiding tot verpleegkundige 

Stella Tarimo is een enthousiaste Tanzaniaanse studente die heel graag een 
opleiding tot verpleegkundige wil volgen. Helaas kwam zij niet in aanmerking voor 
een bijdrage van de Tanzaniaanse overheid omdat zij niet aan de juiste school haar 
vooropleiding had genoten. In 2018 hebben wij besloten om Stella bij haar vierjarige 
universitaire opleiding financieel te ondersteunen, mits haar studieresultaten 
positief waren. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een mooie bijdrage van de 
AMZ stichting.    
De studieresultaten van Stella waren in 2020 ondanks Corona weer dermate goed 
dat we ook dit jaar een bedrag naar haar universiteit in Mwanza konden overmaken. 
Door de Corona crisis werd het vierde semester online gegeven. Online les was 
echter niet altijd mogelijk omdat er geen goed bereik was. 
Stella :  Het zijn allemaal uitdagingen die we aan moeten gaan en ik wil heel graag verpleegkundige 
worden, dus ik ga ervoor!” 
 

 
 
Ondersteuning opleiding Health Policy and Management   

Met Ekia Shuma heeft SINTAN IP al langer een samenwerkingsrelatie. Als Hospital Administrator 
heeft hij in het verleden de plaatsing van co-assistenten in Mvumi Hospital georganiseerd. En in 2016 

en 2018 is Ekia intensief betrokken geweest bij Newborn Life 
Support trainingen van onder meer Nederlandse 
kinderartsen in Mvumi Hospital. Ondanks de vele personele 
wisselingen in Mvumi Hospital zorgde  Ekia steeds weer voor 
een goede voorbereiding van de trainingen.  
Toen Ekia afgelopen zomer bij ons aanklopte voor financiële 
ondersteuning  bij een tweejarige masteropleiding hebben 
we direct ja gezegd.  
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De jonge en energieke Ekia Shuma, vader van 2 kinderen, is nu werkzaam als secretaris 
gezondheidszorg van het Bahia District in Dodoma Regio. Hij heeft al een Bachelor Diploma in “Health 
Systems and Management”. Ekia wil nu een tweejarige Masteropleiding “Health Policy and 
Management” aan de Muhimbili Universiteit in Dar es Salaam volgen.  
Bij positieve studieresultaten ondersteunen wij Ekia gedurende twee jaren met een bijdrage die deels 
bestaat uit een gift en deels uit een renteloze lening.    
 

 

 Einde succesvolle ondersteuning van Dr. Greyson Mpinga 

De financiële ondersteuning van gynaecoloog Dr. Greyson Mpinga is beëindigd. Hij is inmiddels 
gynaecoloog en sinds dit jaar officieel geregistreerd als specialist. 
In juli 2017 bereikte ons zijn verzoek om de laatste 2 jaar van zijn 
specialisatie financieel te ondersteunen omdat hij zelf door 
familieomstandigheden niet in staat was deze kosten te dragen. 
SINTAN IP heeft een overeenkomst met hem afgesloten en een bedrag ter 
beschikking gesteld. Deels als gift en deels als renteloze lening. De 
afgelopen periode hebben wij gebruik kunnen maken van zijn expertise. Zo 
heeft hij voor ons de behoeften- en de problemen geïnventariseerd van de 
gezondheidscentra in “Ngorika Ward”. Met deze gegevens als 
uitgangspunt is de planning van de BEmONC training (zie boven) gestart. 
Dr. Mpinga heeft in 2018 deelgenomen aan de Newborn Life Support 
training en heeft   samen met Nederlandse kinderartsen de lessen 
verzorgd. Hij is thans werkzaam in het regionale ziekenhuis in Songwe, in 
het westen van Tanzania dichtbij de Zambiaanse grens. Het zijn moeilijke 
jaren voor hem omdat zijn vrouw en drie kinderen aan de kust in Tanga 
wonen. Door de grote afstand en het vele werk heeft hij weinig tijd om te 
reizen dus hij ziet zijn gezin niet vaak. 
 

 

Incidentele activiteiten 

In februari hebben twee bestuursleden op verzoek van de Lions Appingedam-Delfzijl een power point 
presentatie gegeven. In de presentatie werd met name ingegaan op de projecten met de kleine 
gezondheidscentra in het Simanjiro district in Noord Tanzania.   
Helaas ging een groot evenement waarbij SINTAN IP een van de goede doelen was door de Corona 
crisis niet door. De opbrengst van dit evenement zou met name ten goede komen aan de projecten 
met de kleine gezondheidscentra in het Simanjiro district.  
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Plannen voor 2021 

De komende periode richten wij ons hoofdzakelijk op de ondersteuning van 
de kleine gezondheidscentra in- en rondom het dorp Nyumba ya Mungu in 
het Simanjiro District in het Noorden van Tanzania. We hopen voldoende 
fondsen te kunnen werven om de kleine gezondheidscentra van de dringend 
nodige medische apparatuur en –materialen te voorzien.  
 
Om de aangeleerde vaardigheden van de BEmONC te blijven monitoren 
houden we contact met de lokale docenten en een tweede follow up van de  
training heeft prioriteit.  
 
Daarnaast hebben we in 2021, afhankelijk van de studieresultaten van de 
twee studenten, de financiële verplichting een bijdrage te leveren aan hun 
studiekosten. 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 

  

  

 

 


