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Nieuwsbrief, Januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella afgestudeerd als verpleegkundige 

Na 4 jaar hard studeren heeft Stella Tarimo het bachelor 

diploma voor verpleegkundige (Bachelor in Nursing Science) 

behaald aan de Bugando Universiteit in Mwanza. Tijdens haar 

opleiding heeft ze geen tentamen gemist en ze is dan ook met 

goede cijfers geslaagd. Van de 79 studenten is ze als nummer 22 

geëindigd.  

Stella heeft besloten dat ze tot april bij haar moeder woont 

omdat ze gedurende haar studietijd weinig thuis is geweest. 

Daarna gaat ze aan het werk bij het Mawenzi ziekenhuis in 

Moshi, in het noorden van Tanzania.  

Ze heeft toegezegd dat ze een ambassadeur voor SINTAN IP zal 

zijn. En voor ons is het een fijne gedachte dat we in de 

toekomst een beroep op haar kunnen doen bij onze activiteiten. 

SINTAN IP heeft Stella ondersteund met een jaarlijkse bijdrage 

in de studiekosten. Dit hebben wij kunnen doen met inkomsten uit privé donaties en ook mede 

dankzij een bijdrage van de Antoinette Metternich-Zandhuis stichting. 

Namens het bestuur 

Het jaar 2022 sluiten we af met een blij gevoel.  

 

Na twee zware jaren waarin de fondsenwerving moeizaam verliep, hebben we toch 

aan het eind van het jaar een basistraining spoedeisende verloskundige zorg kunnen 

faciliteren. Dankzij samenwerking met Wilde Ganzen en giften van verschillende 

stichtingen en privé donaties.  

Wij bedanken een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan een van de projecten. 

Graag  bieden wij u hierbij onze nieuwjaar nieuwsbrief  aan. Mocht u meer willen 

weten ga dan naar onze website www.sintan.nl of neem kontakt met een van ons op. 

 

 

 

 

 

 

 

Hans van Luijk, voorzitter 

Hilde Kiers, secretaris 

Gerard Berghuis, penningmeester 

Hinke van der Weide, lid 

Henriëtte Koerts, lid 

 

http://www.sintan.nl/
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Ondersteuning student Health Policy and Management 

 
 

Ekia Shuma, secretaris gezondheidszorg van het Bahi district, is bezig 

met de laatste loodjes van zijn studie. Ekia is gedurende zijn 

tweejarige studie financieel ondersteund door SINTAN IP, deels met 

een gift en deels met een renteloze lening. 

Hij heeft veel pech gehad omdat in oktober zijn telefoon en laptop 

met alle onderzoeksgegevens zijn verdwenen. Met hulp van zijn 

opleider heeft hij uiteindelijk zijn onderzoek, dat gaat over de 

verbetering van de financiering van de gezondheidszorg in Dodoma 

regio, kunnen afronden. 

Eind maart hoopt hij de uitkomsten van zijn onderzoek voor een panel 

van docenten te kunnen verdedigen. 

 

Gedurende zijn studie heeft Ekia verlof gekregen van zijn werk in het 

districtskantoor van Bahi. Inmiddels heeft hij zijn werkzaamheden 

weer opgepakt en kan bij weer bij zijn gezin in Dodoma zijn. 

 

 

 

Basistraining spoedeisende verloskundige zorg 

In oktober hebben 31 gezondheidswerkers, afkomstig van 28 kleine gezondheidsposten in het 

Simanjirodistrict, deelgenomen aan een basistraining spoedeisende verloskundige zorg. De 

“BEmONC training” werd ook deze keer weer gegeven door de Tanzaniaanse gynaecoloog dr 

Macheku samen met de gespecialiseerde verpleegkundige Rose Cairo. 

Gedurende 14 dagen verbleven de deelnemers in hostels in de provinciestad Mererani waar de 

lessen in het community center gegeven werden. De praktijklessen vonden in het lokale 

gezondheidscentrum plaats. 

 

    

 

 

 

Praktijkles Gezondheidscentrum in Mererani 
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De fondsenwerving voor deze training heeft tijd gekost. Tijdens de corona periode hebben veel 

organisaties te maken gehad met minder inkomsten en daardoor hebben we langer moeten 

wachten op toegezegde bijdragen. Toch is het uiteindelijk gelukt om de begroting rond te krijgen. 

Naast donaties van mensen die SINTAN IP een warm hart toedragen ontvingen we giften van 

diverse stichtingen, waaronder de Haella Stichting.  

Ook voor dit project hebben we weer samengewerkt met 

Wilde Ganzen. Na een project positieve  beoordeling kon Dr 

Norbert Mchomvu, directeur van onze lokale partner Mater 

Dei Africa, aan de slag met de organisatie van de training. 

Zaken zoals het printen van studiemateriaal, onderdak 

regelen voor de deelnemers en ook het financiële deel 

worden allemaal door hem geregeld. 

Alle uitgenodigde gezondheidswerkers hebben deelgenomen 

aan de training. Aan de orde kwamen o.a. onderwerpen als 

het herkennen van symptomen van 

zwangerschapsvergiftiging, het leren lezen van een 

partogram en hoe te handelen bij de beademing van  

pasgeborenen. 

Bij de evaluatie van de training gaven de deelnemers aan 

behoefte te hebben aan een follow up van de training.  

 

Momenteel zijn we in overleg met het districtsgezondheidsteam van Simanjiro om te kijken of we 

op korte termijn deze follow up samen kunnen organiseren. We zijn verheugd dat we daarvoor al 

een eerste bijdrage hebben ontvangen van de Stichting Rommelmarkt Haren. 

 

Corona preventie  

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Frida Tarimo, onze contactpersoon in het dorp Nyumba 

ya Mungu, aan de bel trok met de mededeling dat zij en haar dorpsgenoten zich ernstig zorgen 

maakten over de verspreiding van het coronavirus.  

Dankzij de inzet en creativiteit van onze lokale partners en de 

ondersteuning door Wilde Ganzen is er destijds in twee weken 

tijd een COVID voorlichtingscampagne gerealiseerd.  

Lokale gezondheidswerkers zijn met luidsprekers, flyers, 

emmers en zeep op pad gegaan om voorlichting te geven over 

het coronavirus en welke hygiëne maatregelen belangrijk zijn 

om verspreiding tegen te gaan. Leraren en kerkelijk leiders 

werden ingeschakeld. 

 

Van de lokale gezondheidswerkers kregen we in november het 

bericht dat de stellages (zie foto) tot op de dag van vandaag in 

gebruik zijn. Ze zijn bij scholen, op de markt en ook bij de 

dorpskantoren in het gebied te vinden. Deze aandacht voor hygiëne kan uiteindelijk ook leiden tot 

een afname van andere infectieziekten zoals diarree en de oogziekte trachoom.  

 

 

 

Dr Norbert Mchomvu 
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Neonatale afdeling van Same District Hospital 

Al een aantal jaren geleden heeft SINTAN IP de 

verbouw van een oud gebouw tot neonatale afdeling 

financieel mogelijk gemaakt.  

In onze overeenkomst met het ziekenhuis is destijds 

afgesproken dat in het budget een bijdrage opgenomen 

zou worden voor een specifieke scholing van een 

aantal verpleegkundigen tot neonatologie 

verpleegkundige.    

In februari 2022 is de neonatale afdeling daadwerkelijk 

van start gegaan. Enkele verpleegkundigen bieden daar 

zorg aan maximaal 7 prematuur geboren kinderen, die 

daar blijven tot ze 1 ½ kilo zijn. Daarna komen ze nog 

regelmatig terug tot ze een gewicht hebben bereikt 

van 2 ½  kilo.  

            

Plannen voor 2023 

De deelnemers aan de BEmONC training hebben een soort actieplan geformuleerd voor 

mogelijk volgende stappen om de zorg voor moeder en kind nog verder te verbeteren Dat 

varieert van een korte follow-up training tot het beschikbaar komen van materialen en 

apparatuur. Daarbij is o.a. ook de behoefte aan een ambulance aangegeven. In afstemming 

met onze Tanzaniaanse partners wil SINTAN IP de mogelijkheden voor de aanschaf van een 

- al of niet tweedehands - ambulance nagaan. 

SINTAN IP heeft met het districtbestuur voorafgaand aan de training al besproken dat  de 

BEmONC training een eerste stap is op weg naar een verbetering van de spoedeisende 

verloskundige zorg. We hopen dat er inderdaad in 2023 volgende stappen gezet kunnen 

worden. Waar mogelijk is SINTAN IP bereid hen daarbij te ondersteunen. 

 

 

“Heri ya mwaka mpya” 

Wij wensen u een voorspoedig 2023 toe. 
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