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Vanuit Gieten sparen voor
een ambulance in Tanzania
Stichting Sintan
in Gieten spaart
voor een ambu-
lance in Tanzania,
want voor medi-
sche noodgeval-
len tijdens een be-
valling moeten
vrouwen daar nu
soms uren op een
brommertje rij-
den naar een zie-
kenhuis.

WOUTER HOVING

I
n de kamer van Hans van Luijk
(75) in Gieten staan allerlei
houtsnijwerkjes uit Afrikaanse
landen. „Vakmanschap”, vindt

hij. Talloze keren was hij al in Tanza-
nia. Het land, de mensen daar, ze
hebben zijn hart.

„Het voelt als een tweede thuis, al
heb ik er nooit gewoond.”

Samen met Hilde Kiers (68) uit
Odoorn zet Van Luijk zich in voor
kraamvrouwen in Tanzania. Dit jaar
bestaat de stichting twintig jaar en
willen de beide vrijwilligers iets bij-

zonders doen: voor een ambulance
sparen zodat bevallende vrouwen in
het arme land sneller bij complica-
ties in het ziekenhuis kunnen zijn.

Van Luijk: „Als er iets misgaat
moet een vrouw – al dan niet met
het geboren kind – achterop de laad-
bak van een truck of achterop de
brommer tachtig kilometer verder
naar het ziekenhuis door het uitge-
strekte district. In het regenseizoen
is dat soms niet eens mogelijk, dan
zijn bepaalde delen onbereikbaar.”

„De problemen kunnen groot
zijn”, zegt Kiers, die zelf jaren in Tan-
zania woonde. „Als het kindje niet
door het bekken kan, dan overlijdt
het. De vrouw is voor het leven gete-
kend, kan haar plas niet meer op-
houden. Je ziet daar ook vaker ge-
handicapte kinderen, die bijvoor-
beeld zuurstoftekort hebben gehad
bij bevallingen.” Een ambulance zou
bij moeilijke bevallingen het ver-
schil tussen leven of dood kunnen
maken.

Eerst even: wat is Sintan? Het
zaadje voor de stichting werd ge-
plant in 2000. De Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten (VNG)
deed het verzoek aan gemeente Aa
en Hunze om een relatie op het ge-
bied van plattelandsontwikkeling
op te zetten met Tanzania. Hans van
Luijk, toen PvdA-raadslid, ging er-
heen met een gemeentelijke delega-
tie. Na het bezoek gebeurde er eigen-
lijk weinig meer met de contacten.
Omdat Van Luijk dat niet vond kun-
nen, initieerde hij in 2003 de stich-
ting Sintan.

Er waren in die tijd zoveel goedbe-
doelende personen en stichtingen,
dat de club vooral bezig was met de
organisatie van Tanzaniadagen.
Daar konden allerlei vrijwilligers el-
kaar ontmoeten, tips uitwisselen en
samenwerkingen smeden. Vanaf
2007 begon de stichting op verzoek
van het Universitair Medisch Cen-
trum Groningen (UMCG) en later
het Erasmus Medisch Centrum co-
schappen te begeleiden van genees-
kundestudenten, onder de noemer
Integrated Projects.

De stichting startte met hulp bij
investeringen in de gezondheids-
zorg in het afgelegen district Siman-
jiro (220.000 inwoners, regio Many-
ara). Vanaf 2013 financierde Sintan
trainingen door Nederlandse artsen
in Tanzania. Dat was niet zo effec-
tief: de kennis kwam van buitenaf
en was eenmalig.

In 2020 faciliteerde de stichting
daarom een lokale arts. Hij gaf een
twee weken durende kraamcursus
vanuit het Tanzaniaanse kraampro-
gramma ‘Bemonc’ aan veertien ge-
zondheidsmedewerkers van vier ge-
zondheidsposten. Dat is nodig om-
dat de kraamsterfte in het land hoog

is. 524 van de 100.000 kinderen
overlijden (cijfers uit 2017). Ter ver-
gelijking: in Nederland zijn dat 5 van
de 100.000.

De cursus beviel goed: medewer-
kers van gezondheidsposten – in de
praktijk soms armoedige schuurtjes
met vleermuizen – waren veel beter
toegerust voor hun werk. In oktober
vorig jaar volgde daarom een herha-
ling op grotere schaal voor 31 mede-
werkers van 28 posten. De organisa-
tie leverde Kiers en Van Luijk slape-
loze nachten op. De financiering was
niet rond en vanwege corona brach-
ten activiteiten zoals rommelmark-
ten geen extra geld in het laatje.
Kiers: „Dat was echt een drama.
Maar het móést doorgaan.”

Het geld kwam er uiteindelijk en
de cursus viel in goede aarde. Mede-
werkers herkennen nu bijvoorbeeld
eerder zwangerschapsvergiftiging
bij aanstaande moeders en weten
wat ze moeten adviseren.

Nu de kennis beter op orde is, is er
behoefte aan materiaal. Concreet:
een ambulance voor de gezond-
heidsposten. Het hoeft geen nieuwe
te zijn. „Maar het is zwoegen om de
middelen te krijgen”, zegt Van Luijk.
„Wij denken dat we met 30.000 tot
40.000 euro al een heel eind ko-
men.”

Een deel van het geld wordt aan-
gevraagd van stichting Wilde Gan-
zen, een ander deel moet van het dis-
trictbestuur van Simanjiro komen.
„Dat is ook altijd onze voorwaarde:
als wij iets doen, dán verwachten we
van hun ook inzet.”

‘Het is zwoegen
om de
middelen
te krijgen’

Hans van Luijk en Hilde Kiers zetten zich in voor een (kraam)ambulance in Tanzania vanuit stichting Sintan in Gieten. FOTO HARRY TIELMAN


