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STICHTING VRIENDEN SENGEREMA HOSPITAL 

SENGEREMA HOSPITAL 
Sengerema Hospital is een groot missieziekenhuis in het district 
Sengerema te Tanzania sinds 1958. Het ziekenhuis heeft circa 

320 bedden, verdeeld over 9 afdelingen. Inmiddels is het 
ziekenhuis uitgegroeid tot een groot districtsziekenhuis waar 

dagelijks zo’n 400 patiënten komen.   

STICHTING VRIENDEN SENGEREMA HOSPITAL 
Stichting Vrienden Sengerema Hospital (SVSH) 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 gezondheidszorg in 
Sengerema. Dit wordt gedaan door middel van duurzame en 

transparante projecten, afgestemd op de lokale behoefte. 

WORD LID 

Stichting Vrienden Sengerema Hospital bestaat inmiddels 10 
jaar, en heeft inmiddels 14 succesvolle lopende- alsmede 

afgeronde projecten die bijdragen aan structurele en duurzame 
verbetering van de zorg in Sengerema Hospital. Om dit niveau 
te kunnen blijven waarborgen, is (structurele) financiële hulp 
nodig. Een mogelijkheid om ons financieel te steunen, is door 

middel van lidmaatschap van de club van honderd. 

De club van honderd is een club van mensen die jaarlijks 100 
euro schenken aan onze stichting. Het doel van deze club is dat 
veel verschillende mensen met een relatief klein bedrag samen 
toch structureel een grote som geld ophalen voor het goede 
doel, Sengerema Hospital. Het geld voor de club van honderd 

kan per maand (€8,50) of per jaar (€100) worden afgeschreven.  

Inschrijven kan via onderstaand formulier of direct via onze 
website. 

 

 

 



Beste vriend van Sengerema Hospital, 
 

Bedankt voor uw interesse in onze stichting en de bereidwilligheid een schenking te doen!  
 
Voor u schenkt, is het belangrijk te weten dat donaties in principe niet gereserveerd worden voor 
specifieke doelen. Dit betekent dat het bestuur bepaalt hoe het geld besteed wordt, met het oog op 
de lokale behoeftes. Mocht u willen dat uw geld aan een specifiek doel wordt besteed, verzoeken wij 
u dit op papier te zetten met een korte toelichting.  
 
Verder is onze stichting door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). U kunt hiermee uw voordeel doen als u een donatie doet die groter is dan 1% van uw 
jaarinkomen, of als u overweegt om een periodieke schenking of een periodieke notariële schenking 
voor tenminste 5 jaar te doen.   
 
Voor uw schenking kunt u onderstaand machtigingsformulier invullen. U kunt het geld ook zelf 
overmaken naar IBAN NL07 RABO 0167 9072 20 tnv Stg. Vrienden Sengerema. Wanneer de 
incasso verwerkt wordt, ontvangt u per mail uw unieke kenmerk waaraan u onze incasso kunt 
herkennen. 
 

Voor aanvullende informatie over ons en de financiële regelingen rondom donaties verwijzen wij u 
graag naar onze website: www.stichtingvsh.nl. Daarnaast kunt u voor meer informatie over 
donaties en andere financiële zaken, contact opnemen met de penningmeester:  
penningmeester@stichtingvsh.nl 
  
Ingevulde formulieren kunt u mailen of opsturen naar: Stichting VSH  

Kleine Houtweg 17C 
         1969 KS Heemskerk 
 
1969 KS Heemskerk 

 
 
 

Incassoformulier ten bate van Stichting Vrienden Sengerema Hospital: 

Naam + voorletters:…………………………….………….......................Adres:…………………....................................... 

Woonplaats:..………………………………………………….................Postcode:…………………........................................ 

E-mail:.............................................................................Telefoonnr:………………………………............................... 

Naam rekeninghouder …………………..………………….................IBAN nr:………………………........................................... 

Postcode en woonplaats rekening houder:...................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
Betaalopties:  svp aankruisen wat van toepassing is en zo nodig invullen: 

� Ik word lid van de club van honderd:  � ik doneer jaarlijks € 100 euro aan stichting VSH 
     � ik doneer maandelijks € 8.50 aan stichting VSH 
 

� bedrag naar keuze, ik bepaal zelf het bedrag en de termijn van mijn schenking 
 

Af te schrijven bedrag: €   __________Termijn: eenmalig / maandelijks / jaarlijks  

Plaats: ...............................................................      

Datum: ............................................................... Handtekening:........................................................................ 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden Sengerema Hospital incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven ten behoeve van uw donatie en uw bank om een bedrag  
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden Sengerema Hospital. Als u het niet eens 
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving  contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Afhankelijk van uw keuze hieronder gebeurt dit eenmalig of doorlopend. 
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