Nieuwsbrief Juli 2021
Stichting Vrienden Sengerema
Hospital

Stichting Vrienden Sengerema Hospital heeft niet stil gezeten
de afgelopen tijd. In Sengerema Hospital zijn een boel
projecten gaande met mooi effect. In deze nieuwsbrief willen
wij u graag een update geven van onze projecten en de laatste
nieuwtjes.

Project NICU
Eind 2015 opende de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in Sengerema z’n deuren. Een
succesvolle afdeling, die inmiddels qua opnames is verdrievoudigd. Reden genoeg om een
grote, ingrijpende verbouwing uit te voeren. Mede dankzij financiële steun vanuit donaties,
Wilde Ganzen, het Nederlands Albert Schweitzer Fonds en Little Superheroes Foundation, is
het mogelijk gemaakt om de NICU fysiek flink uit te breiden. Daarnaast wordt alle apparatuur
vernieuwd, zijn er extra couveuses en nieuwe monitors aangeschaft. We hopen op lange
termijn de kwaliteit van zorg te verbeteren en het sterftecijfer van baby’s nóg verder te laten
dalen. De officiële opening van de nieuwe NICU zal hoogstwaarschijnlijk aankomende week
plaatsvinden.
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De nieuwe NICU

nieuwe couveuses in elkaar zetten

Donaties
We hebben de afgelopen periode veel hartelijke en warme reacties ontvangen met prachtige
donaties aan onze stichting. Zo hebben verschillende zorgprofessionals hun gehele corona
bonus overgemaakt aan de stichting. Wij zijn hen hiervoor ontzettend dankbaar.
Daarnaast is 31 maart Sara geboren. In plaats van kraamcadeaus hebben haar ouders om een
financiële bijdrage voor de NICU gevraagd. Van dit mooie bedrag is een simulatiepop
gekocht, om het personeel nog beter te kunnen trainen en voorbereiden op alle mogelijke
scenario’s.

Project ondervoeding
In 2016 werd ‘project ondervoeding’ opgestart in het kinderziekenhuis. Een mooi project dat
anticipeert op kinderen met ernstige ondervoeding maar deels ook bestaat uit een stuk
preventie om heropname te voorkomen. Afgelopen jaar ontving de stichting een prachtige
donatie, waardoor project ondervoeding nieuw leven ingeblazen kreeg. Onder andere de
keuken is volledig gerenoveerd! Een prachtig uitgangspunt om moeders te scholen in een
gezonde, adequate voedingsintake.
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Reproductive Health and Child Healthcare
De AFAS Foundation gaat een nieuw gebouw sponsoren voor preventieve zorg voor
(aanstaande) moeders en jonge kinderen. De RCH (Reproductive Health and Child Health
Programme) streeft naar goede begeleiding rondom zwangerschap en bevalling om sterfte
onder moeders en pasgeborenen in ontwikkelingslanden te reduceren.

Bouwtekeningen voor de nieuwe RCH

Bestuursleden in Sengerema
Bestuursleden Sebastian en Sandra zijn afgelopen voorjaar in Sengerema Hospital op bezoek
geweest. Sebastian heeft zich als penningmeester vooral beziggehouden met de financiële
status van het ziekenhuis en de lopende projecten van de Stichting. Arts kindergeneeskunde
Sandra heeft zich met name gestort op de lopende projecten kindergeneeskunde. Aanstaande
oktober zal projectleider Milou voor een half jaar naar Sengerema gaan voor Project NICU.

ETAT-training
Afgelopen maanden verbleef kinderarts in opleiding Esmee Jacobs in Sengerema. Samen met
tropenarts Rian Jager en tropenartsen in opleiding Emil en Marloes hebben zij gedurende deze
periode geregeld de 'Emergency Triage and Assesment Training' (ETAT) aan het personeel
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van de kinderafdeling en spoedeisende hulp gegeven. Het doel van deze training is
vroegtijdige herkenning van kinderen in nood, zodat zij als eerste gezien worden door een
dokter.

De ETAT-training

Coronavirus
Helaas is het coronavirus ook nog actueel in Sengerema. Er kunnen geen testen worden
uitgevoerd in het ziekenhuis, maar er wordt wel aan de poort gescreend door speciaal
getrainde guards. Patiënten met ‘alarmsymptomen’ worden in een speciaal daarvoor ingericht
gebouw opgenomen en krijgen desgewenst zuurstof toegediend.

Blijf op de hoogte
Volg de laatste actualiteiten via onze website www.stichtingvsh.nl of via onze sociale
kanalen facebook, instagram en linkedin. Voor vragen of suggesties mail naar
info@stichtingvsh.nl.

