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Doelstelling project
Vervanging en aanvulling van structurele basisbenodigdheden op de
kinderafdeling van het Sengerema Designated District Hospital.

Wie zijn wij?
Stichting Vrienden Sengerema Hospital heeft ten doel het ondersteunen van het
Sengerema Designated District Hospital (SDDH) in Sengerema, Tanzania. Door
projectmatige ondersteuning (in samenwerking met Nederlandse coassistenten
ter plaatse) willen wij de zorg in het ziekenhuis verbeteren en de gezondheid van
de plaatselijke bevolking bevorderen.
Wij, de oprichters, zijn allemaal oud coassistenten die met veel plezier in
Sengerema hebben gewerkt en in korte tijd zeer betrokken zijn geraakt bij het
ziekenhuis, de patiënten en de werknemers. Onze visie is dat wij door middel
van transparante, kleinschalige projecten de kwaliteit van de geleverde zorg in
het ziekenhuis kunnen verbeteren en daarmee tevens het ziekenhuis helpen
voort te bestaan.
Door onze korte lijnen met het medisch hoofd van het ziekenhuis, de
Nederlandse tropenarts zuster dr. Marie Jose Voeten, en de Nederlandse
coassistenten ter plaatse, zijn wij nauw betrokken bij de actuele ontwikkelingen
in het ziekenhuis en in staat onze projecten daarop aan te passen.
Zowel het bestuur als de overige betrokkenen bij de stichting werken op
vrijwilligersbasis en leveren geheel kosteloos hun bijdrage, waardoor de
overheadkosten zeer laag blijven. Alle schenkingen komen geheel ten goede aan
het ziekenhuis.

Achtergrond ziekenhuis
Het Sengerema Designated District Hospital (SDDH) is een groot
missieziekenhuis in Sengerema, provincie Mwanza, dat in 1959 is
opgericht door de broeders St Johannes de Deo en de zusters van St
Charles Borromeo.
Het ziekenhuis heeft circa 300 bedden, verdeeld over 9 afdelingen. Er is
een kraam/zwangeren afdeling, de verloskamers, een grote
kinderafdeling, een interne mannen en vrouwen afdeling, een
chirurgische mannen en vrouwen afdeling, een oogafdeling en een
particuliere afdeling. Daarnaast zijn er een aantal grote poliklinieken
(outpatient department) met onder andere een tandarts, oogarts,
fysiotherapie, TBC kliniek en een grote HIV kliniek. Verder beschikt het
ziekenhuis over een farmacy, een klein laboratorium, drie
operatieruimtes en een röntgenafdeling.
Gemiddeld bezoeken elke dag zo’n 400 mensen het ziekenhuis en worden
er dagelijks 50 tot 70 patiënten opgenomen.
Het ziekenhuis onderscheidt zich in de regio door haar grote
toegankelijkheid. Ook patiënten die niet de financiële middelen hebben
om hun ziekenhuisbezoek te bekostigen, zijn welkom en krijgen de zorg
die zij nodig hebben. Sengerema Hospital heeft daardoor een goede
reputatie opgebouwd onder de lokale bevolking en zich ontwikkeld tot
één van de belangrijkste zorgverlenende centra in de regio. Het
ziekenhuis is sinds jaren tevens een belangrijk opleidingscentrum voor
clinical officers (semi‐artsen met een verkorte opleiding) en
verpleegkundigen.
Sinds 2005 wordt het ziekenhuis bestuurd door de Nederlandse dr.
Marie‐Jose Voeten, een betrokken manager en arts die dag en nacht klaar
staat voor haar ziekenhuis. Mede dankzij haar leiding en inzet
onderhoudt het ziekenhuis na ca. 40 jaar nog steeds nauwe banden met
het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen bij het opleiden
van coassistenten. Sinds 2009 komen er ook Amsterdamse coassistenten
van het Academisch Medisch Centrum in het Sengerema Designated
District Hospital. Beide samenwerkingen bevestigen het vertrouwen in de
kwaliteit en continuïteit van de zorg in het ziekenhuis.
Het ziekenhuis wordt hoofdzakelijk gefinancierd uit overheidsgelden via
verschillende stromen (directe financiering, nationale gezondheidszorg
verzekeringsgelden, betaling van salarissen van medewerkers in vaste
dienst, gelden in het kader van HIV/AIDS bestrijding). De wereldwijde
economische crisis heeft de afgelopen jaren echter zijn weerslag gehad op
de budgetten die beschikbaar zijn voor gezondheidszorg vanuit de

nationale overheid. Bijdrages in het kader van ontwikkelingshulp vanuit
de Westerse wereld zijn fors verlaagd maar ook non‐gouvernementele
organisaties hebben minder inkomsten en zijn gedwongen hun
uitgavenpatroon te herevalueren.
Het komt daarom regelmatig voor dat overheidsbetalingen vertraagd of
niet worden uitgevoerd. Ook is de aanvoer van medicijnen en andere
medische hulpmiddelen, zoals gazen en handschoenen, via
overheidsstromen onzeker geworden en is het ziekenhuis steeds vaker
genoodzaakt dit via commerciële wegen voor een hogere prijs aan te
schaffen.
Om de continuïteit van zorg bij een jaarlijks toenemend aantal patiënten
te garanderen is het ziekenhuis steeds afhankelijker geworden van
benefactors in de vorm van kleine stichtingen en giften van individuele
personen. Stichting Vrienden van Sengerema Hospital hoopt hierbij een
belangrijke bijdrage te leveren door zich te richten op structurele
projecten waar het ziekenhuis op dit moment absoluut geen budget voor
heeft.

Ingang kinderafdeling

Situatieschets
De kinderafdeling van het ziekenhuis is een van de drukste afdelingen van het
ziekenhuis met ca. 6000 opnames per jaar (ca. 16 per dag!) en een gemiddelde
opnameduur van 4,5 dag. Dit aantal opnames stijgt bovendien nog ieder jaar.
De afdeling beschikt over 4 aparte, grote zalen voor chirurgie, ondervoeding en
infectieuze ziektes als malaria en diarree/uitdroging, en nog eens
3 kleinere zalen voor kinderen met meningitis, opvang en intensive care
behandeling van ernstig zieke kinderen en oncologische behandeling van
Burkitt’s lymfoom
De drie veruit belangrijkste redenen voor opname zijn respectievelijk malaria
(>3500 opnames per jaar), diarree/uitdroging (t.g.v. gastro‐intestinale infecties)
en longontsteking. Andere veelvoorkomende ziektebeelden zijn
hersenvliesontsteking, ondervoeding en chirurgische problematiek als
brandwonden of fracturen.

Eén van de grote zalen

Ondanks dit grote aantal opnames is de officiële capaciteit van de kinderafdeling
beperkt tot slechts 70 bedden. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare middelen
en accommodatie tot het uiterste benut worden en aan forse slijtage onderhevig
zijn. Zo moeten meerdere kinderen bijvoorbeeld regelmatig één bed en matras
delen en is er voor ouders vrijwel geen mogelijkheid meer om bij hun kinderen
te blijven ’s nachts.
Veel van deze materialen heeft men al jaren niet meer kunnen vervangen en zijn
vrijwel niet meer bruikbaar.
De matrassen zijn compleet versleten, er is een tekort ontstaan aan speciale
kinderbedjes voor kinderen onder de 2 jaar met verstelbaar hekwerk.
Ter bescherming van de matrassen zijn er nieuwe plastic hoezen nodig.
Ook de krukjes voor ouders en artsen om zich naast het bed op het niveau van
het kind te kunnen positioneren zijn schaars geworden.
Lakens en dekens heeft men al geruime tijd niet meer kunnen vervangen
waardoor er een tekort is aan beddengoed dat kwalitatief nog in orde is. Het
aantal infuuspalen op de afdeling is veruit onvoldoende bij het aantal kinderen

met intraveneuze therapie. Er zijn vrijwel geen goede kamerschermen meer die
men gebruikt om ernstig zieke kinderen af te scheiden van de rest van de
afdeling.
Verder is de aanwezigheid van een muskietennet bij ieder bed helaas niet meer
te garanderen en schiet de bescherming tegen malaria in het ziekenhuis
daardoor tekort.
Tot slot zou men graag een aantal kluisjes willen aanschaffen waar
patiënten/ouders hun waardevolle persoonlijke bezittingen in kunnen bewaren.
Er zijn regelmatig meldingen van diefstal binnen de afdeling, iets wat vrijwel niet
te voorkomen is als er zoveel mensen samen in één ruimte verblijven.
Het ziekenhuis heeft, mede door de hoge kosten om de continuïteit van zorg te
waarborgen op het moment, helaas geen financiële middelen om dergelijke
structurele materialen aan te schaffen.
Wij zijn daarom hard op zoek naar een externe sponsor om juist dergelijke
materialen te bekostigen. Hiermee kunnen wij ook in de komende jaren de
kwaliteit en capaciteit van deze afdeling garanderen.

Doelstelling project
Vervanging en aanvulling van structurele basisbenodigdheden op de
kinderafdeling waaronder:
‐ Kinderbedden
‐ Matrassen voor normale bedden en kinderbedden
‐ Plastic bedekking voor matrassen
‐ Krukjes voor ouders naast bed
‐ Kamerschermen ter afscherming van ernstig zieke kinderen
‐ Lakens en dekens
‐ Kluisjes voor naast het bed voor persoonlijke bezittingen
‐ Infuuspalen
‐ Muskietennetten

Uitvoering project
Stichting Vrienden van Sengerema Hospital zal, indien de financiering wordt
toegekend, in samenwerking met dr. Voeten garant staan voor de correcte
besteding van het geld en voor de realisatie van het project in zijn geheel. Zij
zullen een volledige financiële verantwoording afleggen aan de sponsor.
Het plan is om de benodigde materialen zo snel mogelijk na het beschikbaar
komen van het geld, uiterlijk binnen 1 jaar, aan te schaffen.

Lange termijn
Vrijwel alle materialen die met deze financiering aangeschaft zullen worden, zijn
duurzame producten die minstens weer 8‐10 jaar mee kunnen. Het ziekenhuis
beschikt tevens over een technische dienst die regelmatig onderhoud zal plegen,
en eventueel ook reparaties uit kan voeren indien nodig. De levensduur van de
diverse materialen wordt hierdoor geoptimaliseerd.
Een uitzondering hierop zijn de muskietennetten en lakens. Er is daarom in de
begroting voor een dubbele hoeveelheid van beiden gerekend om de voorraad
hiervan voor ten minste de komende 3‐5 jaar te garanderen. Ook lakens en
muskietennetten kunnen bovendien lokaal weer hersteld worden indien nodig.

Begroting

Normale matrassen
Kinderbedden
Kindermatrassen
PVC hoes matras
Muskietennetten
Infuuspalen
Kamerschermen
Lakens
Dekens
Bedside kluisjes
Bedside krukjes

Aantal
(stuks)
65
6
6
70
140
8
3
140
70
20
30

Prijs per stuk
(Tanz shilling)
110.000
300.000
60.000
5.000
10.000
336.000
170.000
15.000
17.000
140.000
50.000

Prijs stuk
(Euro)
51,70
141
28,20
2,35
4,70
157,92
79,90
7,05
7,99
65,80
23,50
Totaal

Totaal
(Euro)
3361,‐
846,‐
170,‐
165,‐
658,‐
1264,‐
240,‐
987,‐
560,‐
1316,‐
705,‐
€ 10.272,‐

Totaal gevraagd bedrag ter financiering:

€ 10.272,‐ euro
Kosten in Euro zijn berekend o.b.v. een wisselkoers van:
1000 Tnz Shilling = 0,47 euro (koers 17 maart 2013 Citibank N.A.)

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Sengerema Hospital
www.stichtingvsh.nl
E‐mail:
Rabobank rekening nummer:
KvK Amsterdam nummer:

penningmeester@stichtingvsh.nl
1679.07.220
53392841

