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Jaarverslag Stichting SINTAN IP 2021 

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. 
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Activiteiten 2021 

 

Studieondersteuning 4 jarige opleiding tot verpleegkundige 

De Tanzaniaanse studente Stella Tarimo 

behaalde opnieuw dermate goede 

studieresultaten dat we ook in 2021 een bedrag 

naar haar universiteit in Mwanza hebben 

overgemaakt. Dit laatste jaar is een praktijkjaar. 

Zij gaat eerst 6 maanden naar  Shinyanga 

(Kambarage hospital and referral hospital in 

Shinyanga)  en daarna nog 4 maanden naar  

Bugando hospital in Mwanza. 

Tijdens haar derde studiejaar deed Stella een 

stage sociale geneeskunde in Bukumbi village. 

Zie een kort verslag daarvan op www.sintan.nl 

 

Stella laat zien hoe veilige ovens door de mensen 

zelf gebouwd kunnen worden. 

 

Ondersteuning opleiding Health Policy and Management 

 

Het afgelopen jaar hebben we Ekia Shuma – secretaris gezondheidszorg van het Bahi district – weer 

financieel ondersteund bij zijn tweejarige masteropleiding 

‘Health Policy and Management’ aan de Muhimbily 

Universiteit in Dar es Salaam. De bijdrage bestond deels 

uit een gift en deels uit een renteloze lening. Ekia heeft in 

het verleden als Hospital Administrator de plaatsing van 

co-assistenten in Mvumi Hospital georganiseerd. Ook 

heeft hij Newborn Life Support trainingen van onder meer 

Nederlandse kinderartsen in Mvumi hospital helpen 

realiseren.  

Bij de start van dit studiejaar is Ekia nog steeds even 

ambitieus:  ‘My ambition at this semester is looking for a 

university prize on Overall Best Final year’. 

Onderdeel van dit studiejaar is een onderzoek naar ‘Social marketing strategies on achieving universal health 

coverage through enrollment of members in Improved Community health Fund’. Het is Ekia’s wens om 

daarmee bij te dragen aan verbetering van de financiering van het gezondheidszorgsysteem in Tanzania en 

specifiek in Dodoma regio. 
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Corona preventie 

Lange tijd was het onduidelijk hoe de Corona pandemie in Tanzania verliep. Tanzania gaf daar geen officiële 

informatie over.  

In maart 2021 overleed zeer plotseling de president, John Magufuli. Hij stond bekend als de grootste 

coronascepticus van Afrika. Sinds het aantreden van zijn opvolgster Samia Suluhu Hassan, de eerste 

vrouwelijke president van Tanzania, wordt corona serieus genomen. Er is nu meer openheid over de 

pandemie. Overigens is de ernst hiervan, volgens onze contacten, niet te vergelijken met de wijze waarop 

Europa getroffen is het door het virus. 

Op lokaal nivo hebben wij een kleine bijdrage kunnen leveren aan preventie. Naast de door ons gesponsorde 

voorlichtingscampagne in 2020 hebben wij in december 2021 een serie sneltesten naar Tanzania kunnen 

versturen. 

 

 

Ondersteuning kleine gezondheidscentra 

 

Het afgelopen jaar is er nagegaan of er een vervolg kon worden gegeven aan 

de eerste “Basic Emergency and Obstetric Neonatal Care” (BEmONC) 

trainingen. Hetzij weer een follow-up bij de vier dispensaries die al een 

training hadden gekregen, hetzij een eerste training bij andere dispensaries in 

het uitgestrekte gebied.  

In een rapportage over de eerste trainingen werd nadrukkelijk aangegeven dat 

voor het vervolg ook de lokale overheid aan zet was. Het district zou onder 

meer deze BEmONC trainingen moeten opnemen in haar district 

gezondheidsplannen.  

Een wisseling van de daarvoor verantwoordelijke District Medical Officer in 

2021 heeft er mede aan bijgedragen dat er tot nu toe geen vervolg is gekomen op de eerste trainingen.  

Daarentegen zijn er positieve berichten over de gevolgen van de trainingen. Zo rapporteerde de gynaecoloog 

uit het regionale ziekenhuis in Mawenzi dat de doorverwezen patiënten, afkomstig uit de dispensary in 

Ngorika Ward, in een betere conditie zijn dan in de periode voor de trainingen. Tevens is de communicatie 

tussen de gezondheidswerkers uit de afgelegen gebieden en de arts in het regionale ziekenhuis in Mawenzi 

sterk verbeterd. Verder zijn er in het gezondheidscentrum in Nyumba ya Mungu dit jaar geen pasgeborenen 

overleden. 
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Toenemende regeldruk van overheid en banken in Nederland 

De uitbreiding van wet- en regelgeving heeft het afgelopen jaar de nodige tijd en aandacht van het bestuur 

gevraagd. Met enige regelmaat hebben we tijd moeten inruimen voor het bespreken en regelen van zaken 

onder meer op het gebied van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), UBO-register 

(Ultimate Beneficial Owners), aangescherpte ANBI-regelgeving (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en Wet 

BTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.   

 

Fondswerving in Corona tijd 

Het zal u niet verbazen dat de fondswerving het afgelopen jaar moeizaam verliep. Kleine en grote 

publieksevenementen zoals kerstmarkten en rommelmarkten waren niet toegestaan. Tevens was het niet 

mogelijk om sponsoracties met scholen te organiseren. 

 

Plannen voor 2022 

Ook in 2022 richten wij ons voornamelijk op de ondersteuning van kleine gezondheidscentra in het Maasai 

gebied. We willen ons daarbij niet uitsluitend op trainingen richten maar ook op het voorzien van de 

dringend benodigde medische apparatuur en materialen.  

In 2022 hebben we vooralsnog geen financiële verplichtingen meer bij 

het ondersteunen van de twee studenten in hun laatste studiejaar. 

Daarentegen start een eerder door ons gesponsorde student met het 

terugbetalen van een eerste deel van de destijds aan hem verstrekte 

renteloze lening voor zijn studie gynaecologie.  

 

De rapportage vanuit Simanjiro district over de positieve resultaten en 

gevolgen van de eerste BEmONC training en de follow up sterken ons 

in de gedachte dat we samen met onze collega’s in Tanzania op de goede weg zijn. Er is inmiddels een 

verzoek van het districts gezondheidsteam van Simanjiro om nog eens 31 gezondheidswerkers te trainen. Wij 

zijn momenteel al bezig met de eerste besprekingen van zo’n training. 

 


