
  

 

      
      

BELEIDSPLAN 2021 
Stichting Vrienden Sengerema Hospital is in 2011 
opgericht door oud coassistenten. Inmiddels bestaat 
de stichting 10 jaar en ondersteunt Sengerema 
Hospital sindsdien structureel door het leveren van 
noodzakelijke hulp ten behoeve van het verbeteren 
van de noodzakelijke (gezondheids)zorg in 
Sengerema, Tanzania. 
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Introductie 

 

Voor u treft u het beleidsplan voor 2021 van Stichting Vrienden Sengerema Hospital (SVSH). 

De samenwerking tussen SVSH en het Sengerema Hospital is in de afgelopen jaren zeer 

vruchtbaar geweest. Ook is er een goede samenwerking tussen SVSH, stichting Simba en 

Stichting Little Superheroes die ook in 2021 zal worden voortgezet. 

 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten opgestart, waarvan een deel inmiddels 

succesvol is afgerond. Daarnaast zijn er lopende projecten en (eenmalige) nieuwe projecten. 

Onderstaand kunt u een verdere beschrijving van de verschillende projecten vinden en de 

jaarplanning voor 2021.  
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Hoofdstuk 1: 

Missie en visie 
 

MISSIE 

Stichting Vrienden Sengerema Hospital is sinds de oprichting in 2011 met niet aflatende inzet 

en enthousiasme betrokken bij het leveren van structurele hulp ten behoeve van het 

verbeteren van de noodzakelijke (gezondheids)zorg in Sengerema, Tanzania. Dit doen we 

zowel voor de patiënten, als de medewerkers. Door goed te luisteren naar de lokale 

behoeften, kunnen wij onze hulp laten aansluiten bij deze behoeften en zo maatwerk 

bijstand leveren. 

 

VISIE 

We trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op, zijn transparant in onze werkwijzen en 

garanderen onze vrienden dat donaties in welke vorm dan ook 100% ten gunste van 

Sengerema Hospital komen. En juist omdat er niets aan die welbekende strijkstok blijft 

hangen, kunnen we vol trots en dankbaarheid terugkijken op hetgeen we -met elkaar- de 

afgelopen jaren hebben weten te bereiken. 

 

Vanzelfsprekend zijn we er nog niet en is de verlanglijst nog relatief lang. Met name het 

versterken van de reeds aanwezige lokale expertise, door het toegankelijker maken van 

medische zorg en scholing is essentieel om als hospitaal ooit op eigen benen te kunnen staan. 

Daarmee zou onze missie immers volledig zijn geslaagd! 

Of het ooit zover komt hangt in grote mate af van uw onmisbare steun, waarmee wij soms 

verrassend snel- en op andere momenten tergend langzaam toch weer steeds een stapje 

dichterbij dit einddoel weten te komen. Asante Sana… oftewel veel dank! 
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Hoofdstuk 2: 

Projecten Stichting Vrienden Sengerema Hospital 
 

 

2.1Actuele projecten: 

 

1. ABCDE-project 

2. Armenfonds 

3. Brandwonden en schisis 

4. Handdesinfectie 

5. Huisvesting 

6. NICU 

7. Ondervoeding 

8. Veilig moederschap 

 

2.2  Afgeronde projecten: 

1. Farmacie 

2. Hepatatis B 

3. Kinderafdeling 

4. Materiele steun 

5. Sanitatie 

6. Coronavirus 
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PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Aangeleerde structuur ABCDE-

methodiek die op spoedeisende 

hulp leidt tot 

kwaliteitsverbetering binnen de 

acute zorg.  

DOEL 

 

Levensbedreigende condities snel 

en zorgvuldig opsporen en hierop 

anticiperen. 

 

 
ABCDE 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

 

2017 

LOOPTIJD PROJECT 

 

Vooralsnog doorlopend project 

 

PROJECT COORDINATOR 

 

Rian Jager  

SAMENVATTING PROJECT 

 

Sengerema Hospital beschikt over een grote spoedeisende hulp 

waar dagelijks zieke en instabiele patiënten worden opgevangen. 

Met dit project wordt door middel van scholing gestreefd naar 

grote kwaliteitsverbetering binnen de acute zorg. Er is een 

structuur aangeleerd volgens de ABCDE-methodiek, waarbij 

levensbedreigende condities snel en zorgvuldig kunnen worden 

opgespoord. De training vond plaats conform Nederlandse 

standaarden.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 
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PROJECTEN 

 

SANDRA_ZOETELIEF@HOTMAIL.COM 

 

+31650856059 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Voedselondersteuning en 

medische ondersteuning voor 

patiënten die niet in staat zijn in 

deze kosten te voorzien. 

DOEL 

 

Financieel vangnet voor arme 

patiënten om te voorzien in 

voeding en medische zorg. 

 

 
ARMENFONDS 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

2011 

LOOPTIJD PROJECT 

Doorlopend project 

 

PROJECT COORDINATOR 

Sandra Zoetelief 

SAMENVATTING PROJECT 

Stichting Vrienden Sengerema Hospital streeft naar goede zorg die 

voor iedereen toegankelijk is. Omdat niet alle patiënten in staat 

zijn zorg te betalen, is het armenfonds opgericht. Dit armenfonds 

richt zich op twee belangrijke pijlers: voedselondersteuning en 

medische ondersteuning met elk een eigen budget. Dit 

doorlopende project kan maandelijks zo’n 15-20 mensen 

gedurende langere tijd ondersteunen.  

 

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

€8.000 op jaarlijkse basis. 
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PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Project om zorg voor 

brandwonden en schisis patiënten 

beter te kunnen organiseren.  

DOEL 

 

Chirurgische correctie van schisis 

en skin grafts verrichten bij 

brandwonden. Daarnaast 

voorlichting en preventie. 

 

 
BRANDWONDEN EN SCHISIS 

DATUM AANVANG PROJECT 

 

2017 

LOOPTIJD PROJECT 

 

Voorlopig doorlopend 

 

PROJECT COORDINATOR 

 

Rian Jager 

 

SAMENVATTING PROJECT 

In lage inkomenslanden, waaronder Tanzania, komen 

brandwonden veel voor. Brandwonden staat in de top 10 van 

meest voorkomende aandoeningen voor alle opnames van 

kinderen onder de 5 jaar in Sengerema hospital. 

 

Schisis is een aangeboren afwijking van de lip en/of het verhemelte. 

Er worden in Sengerema jaarlijks zo’n 20 kinderen geboren met 

een schisis. Mogelijke problemen die zich voor kunnen doen zijn 

onder andere ondervoeding, ontstekingen van de oren, 

gehoorproblemen en problemen met de tanden.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Het brandwonden project wordt sinds 2018 gefinancierd door 

Ole Brumm voor een bedrag van €7500 per jaar voor in totaal 3 

jaar. 
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PROJECTEN 

 

SANDRA_ZOETELIEF@HOTMAIL.COM 

 

+31650856059 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Doorlopend voorzien van 

desinfectie vloeistof ter 

infectiepeventie in het gehele 

ziekenhuis. 

DOEL 

 

Verspreiding van infectieziekten 

voorkomen.  

 

 
HANDDESINFECTIE 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

2011 

LOOPTIJD PROJECT 

Doorlopend project 

 

PROJECT COORDINATOR 

Sandra Zoetelief 

SAMENVATTING PROJECT 

Stichting Vrienden Sengerema Hospital voorziet jaarlijks in kosten 

die nodig zijn voor het maken van desinfectie vloeistof. Tijdens de 

opstart van het project zijn door het hele ziekenhuis 

alcoholdispensers opgehangen en is onderwijs gegeven over 

infectiepreventie en het belang van goede handdesinfectie. Dankzij 

deze ondersteuning kan het ziekenhuis garanderen dat er op alle 

afdelingen te allen tijde desinfectievloeistof beschikbaar is voor het 

personeel.  

 

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

€2000 op jaarlijkse basis.  
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PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Uitbreiding van huisvesting en 

renovatie van gastenverblijven 

voor personeel en gasten.   

DOEL 

 

Uitbreiding huisvesting en 

renovatie gastenverblijven om 

inkomsten te genereren en 

verbetering van de zorg door 

meer medici aan te trekken.  

 

 
HUISVESTING 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

 

2018 

LOOPTIJD PROJECT 

 

2021 

 

PROJECT COORDINATOR 

 

Rian Jager 

SAMENVATTING PROJECT 

 

Op dit moment is er onvoldoende huisvesting voor studenten, 

docenten en/of specialisten die voor korte of langere tijd 

Sengerema Hospital komen ondersteunen. Daarom is er gekozen 

om 3 huizen op de voormalig airstrip (net achter het ziekenhuis) 

en de gastenverblijven binnen het ziekenhuisterrein te renoveren. 

De 3 huizen op de voormalig airstrip waren al lang niet meer 

bewoonbaar vanwege achterstallig onderhoud en hoewel de 

gastenverblijven binnen het ziekenhuisterrein uit noodzaak nog 

gebruikt werden, is renovatie hoognodig. 

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Er is financiering voor dit project gereserveerd. De daadwerkelijke 

verbouwing van de huizen zal plaatsvinden wanneer Nederlandse 

studenten opnieuw naar het Sengerema Hospital zullen gaan. 
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PROJECTEN 

 

MILOU.VANINGEN@RADBOUDUMC.NL 

 

+31615961550 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Reductie babysterfte en bieden 

van adequate zorg op maat aan 

ernstig zieke pasgeborenen. 

DOEL 

 

Zelfredzaamheid en 

duurzaamheid aangaande 

neonatale zorg binnen 10 jaar 

(2025). 

 

 
NICU 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

01-09-2015  

LOOPTIJD PROJECT 

Het betreft een doorlopend project. Het streven is financiële, 

materiele en fysieke zelfredzaamheid binnen 10 jaar. Financiering 

voor Project NICU loopt in principe tot en met 2025. 

 

PROJECT COORDINATOR 

Milou van Ingen 

SAMENVATTING PROJECT 

Project NICU is in 2015 gestart wegens hoge peri- en neonatale 

sterfte in Sengerema Hospital. Doelstelling van project NICU is 

reductie van neonatale sterfte en adequate zorg leveren aan 

ernstig zieke pasgeborenen. Het streven hierin is duurzaamheid en 

zelfredzaamheid op lange termijn. De initiële looptijd van het 

project was vijf jaar. Volledige zelfredzaamheid is echter nog niet 

haalbaar, derhalve is de looptijd verlengd tot en met 2025.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Jaarlijks wordt €10.500 geïnvesteerd vanuit Stichting Vrienden 

Sengerema Hospital in project NICU. Hiervan worden twee 

verpleegkundige salarissen gefinancieerd (€6000), toelage van 

nachtdiensten (€2500) en medicatie (€2000). Tevens investeren 

het Nederlands Albert Schweitzer Fonds, Stichting Little 

Superheroes en Wilde Ganzen in project NICU met een aantal 

eenmalige, grote projecten.  
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PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Reductie en vroegtijdige 

herkenning van ondervoeding bij 

kinderen in Sengerema Hospital. 

DOEL 

 

Het lokale, medische systeem  

optimaliseren en ervoor zorgen 

dat elk ondervoed kind de juiste 

behandeling ontvangt om zo de 

overlevingskans te vergroten. 

 

 
ONDERVOEDING 

DATUM AANVANG PROJECT 

2016 

LOOPTIJD PROJECT 

Aanvankelijk 1 jaar financiële en fysieke steun vanuit Stichting 

Vrienden Sengerema Hospital. In 2021 is het project opnieuw 

opgepakt en is de keuken bij de Malnutrition ward verbouwd. In 

2021 zal ook een renovatie plaatsvinden van de Malnutrition ward. 

 

PROJECT COORDINATOR 

Rian Jager 

Sandra Zoetelief, Marjolijn Quaak 

SAMENVATTING PROJECT 

In Sengerema is ondervoeding een veelvoorkomend 

gezondheidsprobleem onder kinderen. Het doel van het 

ondervoedingsproject is om het lokale, medische systeem te 

optimaliseren en ervoor te zorgen dat elk ondervoed kind de 

juiste behandeling ontvangt om zo de overlevingskans te 

vergroten. Het project richt zich op betere herkenning van 

symptomen, waardoor de diagnose eerder gesteld kan worden. 

Daarnaast zijn werknemers getraind in het bieden van adequate 

zorg aan kinderen met ondervoeding. Begin 2021 is de keuken 

behorend bij de Malnutrition wordt gerenoveerd, zodat op een 

hygiënische en goede manier eten voor ondervoede kinderen 

bereid kan worden. Tevens wordt een deel van de kinderafdeling 

gerenoveerd. 

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Dit project wordt vanaf 2021 gedurende 3 jaar gefinancierd door 

Ole Brumm voor een totaal van €4050 (verspreid over 3 jaar) 
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PROJECTEN 

 

SANDRA_ZOETELIEF@HOTMAIL.COM 

 

+31650856059 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Zwangere vrouwen voorzien van 

HIV en syfillis testen tijdens de 

zwangerschap.  

DOEL 

 

Vroegtijdig opsporen van HIV en 

syfillis en hierop anticiperen bij 

moeder en kind. 

 

 
VEILIG MOEDERSCHAP (HIV/SYFILIS TESTEN) 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

2011 

LOOPTIJD PROJECT 

Doorlopend project 

PROJECT COORDINATOR 

Sandra Zoetelief 

SAMENVATTING PROJECT 

Goede zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind is 

essentieel om het nieuwe leven een eerlijke kans te geven op een 

goed bestaan. Onze focus bij dit project ligt op de opsporing van 

HIV en syfilis bij zwangere vrouwen. Dit wordt door de WHO 

geadviseerd omdat het erg effectief is en grote winst oplevert 

voor moeder en kind.  

 

In Sengerema Hospital is er een goede infrastructuur voor het 

opsporen en behandelen van HIV/AIDS en syfilis, waarbij de testen 

de belangrijkste missende schakel zijn. Om te zorgen dat deze 

zorg geleverd kan worden hebben wij besloten bij te dragen aan 

de aanschaf van HIV en syfilis testen als er tekorten in ontstaan.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

€4000 op jaarlijkse basis 
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AFGERONDE 

PROJECTEN 

 

NIEK@VERSTEEGDE.COM 

 

+31616915011 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Het goedkoop inkopen van 

medicatie en het oprichten van 

een procurement team.  

DOEL 

 

Verbeteren voorraadbeheer en 

infrastructuur farmacie. 

 

 
FARMACIE  

DATUM AANVANG PROJECT 

                                               2015 

LOOPTIJD PROJECT 

                                            Twee jaar 

PROJECT COORDINATOR 

Niek Versteegde 

SAMENVATTING PROJECT 

Dit project heeft een procurement team opgericht en de 

infrastructuur van het voorraadbeheer van medicatie verbeterd. 

Tevens is de voorraadkamer fysiek opgeknapt, een 

gecomputeriseerd voorraad systeem ingevoerd en hebben de 

medewerkers een cursus hieromtrent mogen volgen. Dit maakt 

het inzichtelijker welke medicatie voorradig is- en wat niet.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Opbrengst vanuit benefietfeest ‘pils 4 pills’, een donatie van de 

broeders van Johannes de Deo en vermeerdering van de 

opbrengst met 50% door Wilde Ganzen.  
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AFGERONDE 

PROJECTEN 

 

NIEK@VERSTEEGDE.COM 

 

+31616915011 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Ziekenhuisbreed testen van 

personeel op dragerschap op 

hepatitis B en vervolgens inenten.   

DOEL 

 

Immuniseren van personeel tegen 

Hepatitis B.   

 

 
HEPATITIS B 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

                                               2013 

LOOPTIJD PROJECT 

                                            Twee jaar 

PROJECT COORDINATOR 

Niek Versteegde 

SAMENVATTING PROJECT 

In Tanzania heeft hepatitis B een hoge incidentie en mortaliteit. 

Doelstelling van het ‘Hepatitis B project’ is het ziekenhuisbreed 

testen van personeelsleden op hepatitis B en vervolgens inenten. 

In de eerste fase zijn alle 276 personeelsleden getest op 

dragerschap en heeft zijn eerste vaccinatie ontvangen. Ook directe 

partners en indien relevant kinderen zijn getest en ingeënt.   

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 
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AFGERONDE 

PROJECTEN 

 

NIEK@VERSTEEGDE.COM 

 

+31616915011 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Vernieuwing en verbetering van 

de materialen op de 

kinderafdeling ter 

kwaliteitsbevordering.    

DOEL 

 

Kwaliteitsbevordering en 

optimaliseren comfort en 

hygiënische maatregelen op de 

kinderafdeling.   

 

 
MATERIALEN KINDERAFDELING 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

                                               2013 

LOOPTIJD PROJECT 

                                            Twee jaar 

PROJECT COORDINATOR 

Niek Versteegde 

SAMENVATTING PROJECT 

Op de kinderafdeling van Sengerema Hospital worden jaarlijks 

gemiddeld 6000 kinderen opgenomen. Materialen zijn hierdoor 

aan slijtage onderhevig. Met dit project zijn verschillende 

materialen gekocht, zoals muskietennetten, matrassen met 

kunststofhoes, stoelen, nachtkastjes, kamerschermen, 

warmtelichten, rolstoelen, een brancard en standaarden voor 

infuuszakken.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Eenmalige investering door  

Stichting Dayalu €10.000 
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AFGERONDE 

PROJECTEN 

 

NIEK@VERSTEEGDE.COM 

 

+31616915011 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Project om levering van 

noodzakelijke, medische middelen 

en apparatuur te bewerkstelligen.   

DOEL 

 

Het leveren van basale en 

complexe medische hulpmiddelen 

aan Tanzania. 

 

 
MATERIËLE STEUN ALGEMEEN 

DATUM AANVANG PROJECT 

2013 

 

LOOPTIJD PROJECT 

doorlopend 

 

PROJECT COORDINATOR 

Niek Versteegde 

SAMENVATTING PROJECT 

In Tanzania is veel basale en complexe medische apparatuur en 

middelen niet of nauwelijks verkrijgbaar. Met behulp van een groot 

aantal donaties, onder andere in natura en voor transport 

(bedden, kastjes en andere materialen vanuit verschillende 

ziekenhuizen), konden meerdere containers worden gevuld en 

getransporteerd. Deze containers worden vervolgens gebruikt als 

‘bouwblokken’ voor onderwijs- en kantoorruimte.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

‘Cycle for future’  

Jacob Denkers ‘Denkers transport BV’ 

Laurentius ziekenhuis 

Rijnstate ziekenhuis 

MCA Alkmaar 

Stichting Pius XII 
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AFGERONDE 

PROJECTEN 

 

HILDEVANSUSANTE@GMAIL.CO

M 

 

+31610787912 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Het voorzien van stromend 

water aan meerdere afdelingen 

van Sengerema Hospital.   

DOEL 

 

Stromend water op meerdere 

afdelingen bewerkstelligen om 

hygiëne te verbeteren. Dit 

verkleint de kans van verspreiding 

van bacteriën en virussen door 

personeel en patiënten.  

 

 
SANITATIE 

DATUM AANVANG PROJECT 

                                               2013 

LOOPTIJD PROJECT 

                                            Twee jaar 

PROJECT COORDINATOR 

Hilde van Susante 

SAMENVATTING PROJECT 

Op meerdere afdelingen van Sengerema Hospital was tot begin 

2013 geen stromend water. Derhalve zijn waterleidingen 

aangelegd en is gebruik gemaakt van het reeds bestaande 

watersysteem. Om stromend water te bewerkstelligen, is een 

pompsysteem aangelegd. Tevens zijn gootstenen en kranen op de 

afdelingen aangelegd.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Opbrengst vanuit benefietfeest ‘drink voor water’ en aanvulling 

door Wilde Ganzen. 
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AFGERONDE 

PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

 

Een project gericht op bestrijding 

van het coronavirus in 

Sengerema. 

DOEL 

 

Het voorbereiden van Sengerema 

Hospital op een toenemend 

aantal coronapatiënten en in 

bredere zin het verbeteren van 

infectiepreventie. 

 

 
CORONAVIRUS/INFECTIEPREVENTIE 

DATUM AANVANG PROJECT 

                                               2020 

LOOPTIJD PROJECT 

                                            6 maanden 

 

PROJECT COORDINATOR 

Rian Jager 

SAMENVATTING PROJECT 

Tropenarts Rian Jager is samen met anesthesiemedewerker Isiaiah 

bezig geweest met scholing van de beveiligers op het gebied van 

corona-triage bij de poort. Daarnaast zijn van dit prachtige bedrag 

vijf thermo-scanners gekocht, worden face shields gemaakt en 

tevens mondkapjes en schorten genaaid. Daarnaast is het team 

begonnen met training aan verpleegkundigen op het gebied van de 

isolatiemaatregelen en scholing omtrent het coronavirus. Sinds 9 

april 2020 is er tevens een holding facility klaargemaakt 

klaargemaakt om patiënten te zien- en behandelen, zijn er 

handpompjes gekocht en opgehangen.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Opbrengst van een digitale wervingsactie door Stichting Vrienden 

Sengerema Hospital, waarbij het bedrag werd verdubbeld door 

Wilde Ganzen. 
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Hoofdstuk 3: 

Beknopte jaarplanning Stichting Vrienden Sengerema 

Hospital 
 
Voor aanstaand jaar zullen de lopende projecten worden voortgezet zoals deze in hun 

projectvoorstel zijn opgenomen. Financiering is hier reeds voor gerealiseerd.  

 

In 2020 is er begonnen met fondsenwerving voor en de start van de renovatie van de 

neonatale intensive care unit (NICU). Voor dit project is er een looptijd van twee jaar 

opgenomen. Na het afronden van de bouw, dat in 2021 gerealiseerd zal worden zal er 

tevens ondersteuning in medicatie, training en personele bezetting zijn. 

 

Naast alle lopende projecten zal er in 2021 worden begonnen aan de bouw van de RCH 

(Reproductive & Child Health center) in samenwerking met Stichting AFAS die de volledige 

financiering van de RCH doen. De verwachting is dat de bouw in 2021 volledig zal zijn 

afgerond. Als de RCH is gebouwd, zal er een start worden gemaakt aan de bouw van een 
nieuwe SEH (spoedeisende hulp), waar Stichting Vrienden Sengerema Hospital deels bij 

betrokken zal zijn. Gezien er pas met de bouw van de SEH zal worden gestart als de RCH 

volledig is afgerond zal dit waarschijnlijk doorlopen tot eind 2022. 

 

Naast het vernieuwen van deze afdelingen is voor Stichting Vrienden Sengerema Hospital het 

van zeer groot belang, zowel financieel alsmede door middel van kennisdeling bij te staan in 

de transitie van district ziekenhuis naar verwijsziekenhuis. Hiervoor wordt een lokale 

projectmanager aangesteld en wordt er een samenwerking met andere partijen om genoeg 

kennis te waarborgen dit op korte termijn te kunnen realiseren.  

 

Als laatste is in 2021 extra aandacht voor het ondervoedingsproject. De keuken van de 

malnutrition ward is verbouwd en de afdeling zal worden gerenoveerd. Daarnaast worden er 

trainingen gegeven omtrent voeding en worden de opgenomen kinderen van voedzame 

maaltijden voorzien. Financiering hiervoor is extern aangetrokken bij Ole Brunn en alle 

kosten hiervoor zijn gedekt.   
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Hoofdstuk 4: 

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden Sengerema 

Hospital 
 
 

 

Niek Versteegde 
Voorzitter 

Niek Versteegde is werkzaam als huisarts- en heeft in het verleden als tropenarts in 

Sengerema gewerkt. Hij is actief in het bestuur als voorzitter, projectcoördinator maar ook 

in de fondsenwerving. 

 

Laura Duineveld 
Secretaris 

Laura heeft in 2010 haar coschappen in Sengerema gelopen en is in de tussentijd al 

meermaals terug geweest naar Sengerema. Inmiddels getrouwd met Niek en huisarts, wat ze 

momenteel combineert met het laatste gedeelte van een promotietraject. 
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Milou van Ingen 
Projecleider NICU en PR 

Milou van Ingen is Physician Assistant op de Neonatale Intensive Care Unit van het 

Radboudumc. In 2015 startte zij samen met Niek Versteegde de couveuseafdeling in 

Sengerema. Sindsdien reist zij minimaal tweemaal per jaar naar Sengerema. Daarnaast regelt 

zij de PR voor de stichting. 

 

Sandra Zoetelief 
Projectmanager 

Sandra is na haar laatste coschap in Sengerema als ANIOS kindergeneeskunde aan de slag 

gegaan in het OLVG west in Amsterdam. Sengerema heeft haar hart gestolen en daarom is 

zij enthousiast in het bestuur toegetreden als projectleider. 
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Sebastian van Lare 
Penningmeester 

Sebastian is werkzaam als financial controller binnen de veterinaire zorg. Hij ging als ‘niet 

medicus’ naar Sengerema om mee te helpen met de financiën. Met zijn financiële 

achtergrond is de functie van penningmeester op zijn lijf geschreven. 

 

Bezoldiging bestuurders:  
Het bestuur is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor enkele gemaakte 

onkosten. 
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Hoofdstuk 5: 

Contactgegevens Stichting Vrienden Sengerema Hospital 
 
 
Stichting VSH 
Kalverkamplaan 14 
1911 LS Uitgeest 
info@stichtingvsh.nl 
 
IBAN NL07RABO0167907220 te Amsterdam 
KvK Amsterdam nr. 53392841 
RSIN 850864471 
  

mailto:info@stichtingvsh.nl
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