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Introductie 

 

Voor u treft u het beleidsplan voor 2022 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 vruchtbare, continue samenwerking met Simba Health en 

Stichting Little Superheroes die in 2022 wederom 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 2022. 
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Hoofdstuk 1: Missie en visie 

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.  
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Hoofdstuk 2: 

Projecten Stichting Vrienden Sengerema Hospital 

2.1 Actuele projecten:  

1. ABCDE-project  

2. Armenfonds  

3. Brandwonden en schisis  

4. Handdesinfectie  

5. NICU  

6. Onderwijs 

7. Veilig moederschap  

2.2 Afgeronde projecten:  

1. Farmacie  

2. Hepatitis B  

3. Kinderafdeling  

4. Materiele steun  

5. Sanitatie  

6. Coronavirus  

7. Huisvesting 

8. Ondervoeding 

Voor de inhoud van de afgeronde projecten: zie www.stichtingvsh.nl.  
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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 

Donaties aan de stichting 
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PROJECTEN 

 

SANDRA_ZOETELIEF@HOTMAIL.C

OM 

 

+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.  
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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 en Hilde van Susante 

 

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.  
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PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 
 

Geprotocolleerd beleid 

uitvoeren rondom COVID-19.  

DOEL 
 

Optimaliseren behandeling 

voor COVID-19 verdachte 

patienten en treffen 

preventieve maatregelen voor 

gezondheidsmedewerkers. 

 

 
COVID-19 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

2020 

 

LOOPTIJD PROJECT 

Voorlopig doorlopend 

 

PROJECT COORDINATOR 

Rian Jager  

 

In Samenwerking met Simba Health 

SAMENVATTING PROJECT 

Het geven van doorlopende scholingen rondom COVID-19, 

triage aan de poort, isolatiemaatregelen en behandelingen. 

Daarnaast een continue investering in face 

shields,mondkapjes,   zeep, handpompen en herbruikbare 

schorten. Er is eenmalig geïnvesteerd in het bouwen van 

een holding facility, waar COVID-19 verdachte patiënten 

worden opgenomen en behandeld.  

 

  

 

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Particuliere donaties aan onze stichting 
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PROJECTEN 

 

SANDRA_ZOETELIEF@HOTMAIL.C

OM 

 

+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 

 

SANDRA_ZOETELIEF@HOTMAIL.C

OM 

 

+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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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 looptijd van dit project is gaandeweg uitgebreid naar 10 

jaar, einddatum 2025.   

 

Jaarlijks worden gemiddeld 1500 neonaten opgenomen op 

de NICU. De perinatale sterfte is na opening van de NICU 

gereduceerd met 40%, en over de jaren blijft dit getal stabiel. 

In 2021 werd de afdeling gerenoveerd en in omvang 

verdrievoudigd.  

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Jaarlijks wordt €10.500 geïnvesteerd vanuit Stichting 

Vrienden Sengerema Hospital in project NICU. Hiervan 

worden twee verpleegkundige salarissen gefinancierd 

(€6000), toelage van nachtdiensten (€2500) en medicatie 

(€2000). Tevens investeren het Nederlands Albert Scheitzer 

Fonds, Wilde Ganzen en Little Superheroes in project NICU 

met een aantal eenmalige, grote projecten.  
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PROJECTEN 

 

RIANJAGER@GMAIL.COM 

 

+31626969225 

 

 

 

BEKNOPTE SAMENVATTING 
 

Om het kennisniveau te 

optimaliseren, faciliteert SVSH 

in een CPD-geaccrediteerd 

onderwijsprogramma, 

passende bij de speerpunten 

van onze stichting. 

DOEL 
 

Kennisbevordering en 

optimaliseren bekwaamheid. 

 

 
ONDERWIJS 

 

DATUM AANVANG PROJECT 

Continu  

 

LOOPTIJD PROJECT 

Continu 

 

PROJECT COORDINATOR 

Rian Jager en Milou van Ingen 

SAMENVATTING PROJECT 

 

Stichting Vrienden Sengerema Hospital faciliteert 

Sengerema Hospital met verschillende 

onderwijsprogramma’s. Gezondheidsmedewerkers in 

Tanzania moeten ook accreditatiepunten behalen om 

bevoegd en bekwaam geregistreerd te blijven. In Tanzania 

heten dit ‘Continuous Professional Development’ points. 

Sengerema Hospital is sinds 2022 ‘CPD-providing’ 

ziekenhuis, waardoor we deze geaccrediteerde trainingen 

kunnen aanbieden aan een grotere regio. Onze stichting 

heeft geïnvesteerd in de volgende trainingen: Helping Babies 

Breathe, Emergency Triage Assessment and Treatment en 

essential newborn care. 

 

BEGROTING/FINANCIERING PROJECT 

Donaties aan stichting 

Opbrengst van aanbieden onderwijs in Nederland  
 

 

 

 

 

 

 

 



Beleidsplan 2022 12 

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 2021 is de renovatie en verbouwing van de Neonatale Intensive Care Unit uitgevoerd. 

Inmiddels is de nieuwe NICU reeds in gebruik genomen, en kunnen de 1500 jaarlijkse 

opnames adequaat worden gewaarborgd. Financiële steun voor structurele onkosten van 

Wilde Ganzen en het Nederlands Albert Schweitzer Fonds loopt nog tot 01-01-2023. 

In 2021 is de renovatie van de woning van de specialisten in opleiding vanuit Nederland 

afgerond. In deze woning kunnen twee tropenartsen- en/of kinderartsen in opleiding 

verblijven tijdens hun rotatie in Sengerema Hospital. In 2022 zal de woning definitief worden 

geoptimaliseerd voor een voldoende comfortabel verblijf. 

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

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

volledige financiering van de RCH doen. De verwachting is dat de bouw in 2022 volledig zal 

zijn afgerond. Als de RCH is gebouwd, zal er een start worden gemaakt aan de bouw van 

een nieuwe 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.  

Stichting Vrienden Sengerema Hospital faciliteert Sengerema Hospital met verschillende 

onderwijsprogramma’s. Gezondheidsmedewerkers in Tanzania moeten ook 

accreditatiepunten behalen om bevoegd en bekwaam geregistreerd te blijven. In Tanzania 

heten dit ‘Continuous Professional Development’ points. Sengerema Hospital is sinds 2022 

‘CPD-providing’ ziekenhuis, waardoor we deze geaccrediteerde trainingen kunnen 

aanbieden aan een grotere regio. Onze stichting heeft geïnvesteerd in de volgende 

trainingen: Helping Babies Breathe, Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT) 

en Essential Newborn Care. In 2022 zullen we deze trainingen meermaals aanbieden.  
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Hoofdstuk 4: 

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden Sengerema Hospital 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notabene:  

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  

 

 

 


