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Beste vrienden van Turiani

Het jaar 2019 zijn we weer vol energie gestart 
met onze activiteiten ter ondersteuning van het 
Turiani ziekenhuis. Zoals u in de nieuwsbrief van 
december 2018 heeft kunnen lezen, zijn 
de bestaande stichtingen Burns Turiani en 
Vrienden van Turiani samengevoegd. Dit 
betekent: één stichting met één bestuur en 
een drietal werkgroepen gekoppeld aan 
de thema’s: organisatie en bedrijfsvoering, 
zorgkwaliteit en opleiden, communicatie en PR. 
We hopen daarmee slagvaardig het ziekenhuis 
op hun verzoek te steunen bij concrete acties 
en projecten uit hun meerjarenplan. 

Nieuws uit Turiani

Dr. Joseph laat ons weten, dat hij erg content is met 
de betrokkenheid vanuit Nederland. Het helpt hem en 
zijn collega’s om alert te zijn en te blijven op de ontwik-
kelingen die in gang zijn gezet. Regelmatig rapporteert 
hij de cijfers van het ziekenhuis en bespreekt de acties, 
die hij daaraan verbindt. Een aantal getallen op een rijtje:
• Per dag zijn gemiddeld 100 bedden bezet.
• Dagelijks worden circa 20 patiënten ontslagen en 

er komen er ook circa 20 bij. In de private ward zijn 
gemiddeld 10 bedden bezet.

• De OPD (poli) ontvangt per dag 100 à 150 patiënten 
exclusief de patiënten voor Moeder en Kindzorg en 
HIV/aids. Deze aantallen groeien. Bijv. op maandag  
20 mei waren 246 patiënten geregistreerd.

• Inmiddels heeft ongeveer 45% van de OPD patiënten 
een ziektekostenverzekering. En nog eens tussen 
de 5 en 10% valt onder het ziekenfonds. Bij de 
opgenomen patiënten liggen die percentages wat 
lager.

• Per dag bevallen gemiddeld 10 vrouwen. Sinds 
de verloskundigen beslissen welke vrouwen 
via de natuurlijk weg bevallen en voor wie een 
keizersnede nodig is, daalt het aantal keizersneden 
en sterfgevallen.

• In het ziekenhuis werken ca 200 medewerkers.
• Financieel draait het ziekenhuis weer bijna gezond. 

De kwaliteit en de kwantiteit van geleverde zorg is 
sterk toegenomen en de administratie is op orde. 
Getracht wordt een buffer op te bouwen voor 
onvoorziene omstandigheden.

Dr. Joseph beschouwt de Vrienden als een van zijn 
belangrijke ‘sparring-partners’. Ook de snelle en 
spontane hulp die het ziekenhuis van ons en de Wilde 
Ganzen ontving in april na de beschadigingen aan 
apparatuur door de orkaan Idai (actie Noodfonds) was 
voor hem en alle medewerkers erg bemoedigend. 
Het ziekenhuis werkt hard aan verdere verbeteringen 
van de medische zorg, klantgerichtheid en het starten 
van nieuwe dienstverlening zoals spoedeisende hulp, 
Intensive care en neonatologie. Op dit moment zijn bijv. 
gesprekken gaande met een Amerikaans bedrijf om een 
basis dialyse unit op te zetten.
Scholing en training wordt vooral binnenshuis verzorgd 
door Tanzaniaanse (medisch) specialisten, die volgens 
een vast schema ook patiënten behandelen. 
De nieuwe ‘Infusion Unit’ is in gebruik alsmede een 
nieuwe apotheek voorziening voor de ‘buiten-patiënten’.
Uit de contacten tijdens de bezoeken aan Turiani blijkt, 
dat het ziekenhuis goed staat aangeschreven bij de 
bevolking uit de omliggende dorpen en de lokale 
overheden.



Bezoeken aan Turiani

Van 19 april tot 4 mei bezocht Ina Boerma het ziekenhuis 
om een vervolg te geven aan het trainingsprogramma 
gericht op (brand)wondenzorg, hygiëne en infectie-
preventie en trainingsvaardigheden voor de trainers/ 
staff nurses van het ziekenhuis.
Aandachtspunten in dit programma waren: antibioticum-
gebruik, preventie van brandwonden (m.n. kinderen), 
wondverzorging en spoedeisende hulp. Door klinisch 
onderwijs en ‘bedsite-training’ hebben veel verpleeg-
kundigen en artsen kunnen profiteren van deze 
trainingen. De Trainers/ senior staff nurses zijn verder 
geschoold in communicatie vaardigheden, het creëren 
van een veilige leeromgeving, het geven van feed-back, 
etc. Kortom: weer een leerzaam bezoek over en weer.
En: een container medische hulpgoederen is vanuit 
Groningen onderweg naar Turiani!

Van 15 tot 22 mei bezocht Yvonne Geerdink het zieken-
huis om samen met dr. Joseph en het management 
de ontwikkelingen in het ziekenhuis te bespreken 
om daaruit te destillereren waar we ons de komende 
periode op kunnen richten. Belangrijk tijdens dit bezoek 
was het gesprek met het Bisdom, de ontmoetingen met 
lokale overheden en dorpsoudsten en Tanzaniaanse 
partners waarmee het ziekenhuis samenwerkt. Uit het 
verslag van Yvonne:

“Het ziekenhuis ervaart veel steun van ons als Vrienden. 
Dat zegt niet alleen dr. Joseph maar ook Fr Japhet, 
de Hospital Administrator, en de andere MT leden. De 
belangrijkste steun ervaren ze in onze open kritische 
feedback, in het meedenken en in ‘moral support’. Wij 
zijn een welkome partner in het samenwerken aan de 
toekomst van het ziekenhuis. Openheid en vertrouwen 
zijn daarbij absolute randvoorwaarden. Daarmee werken 
ze in het ziekenhuis en ook met al hun partners.
Daarnaast is het erg welkom dat wij vakinhoudelijk 

kennis en ervaringen kunnen aanvullen op wat reeds 
beschikbaar is. En natuurlijk is het heel fijn dat we, als 
het echt niet anders kan, ook financieel kunnen steunen, 
zoals dat bijvoorbeeld gebeurde bij de Noodhulp.
Het ziekenhuis en haar eigen management zijn leidend 
in visie, strategie en plannen. En stelt daarbij input en 
reacties van ons zeer op prijs. Zij willen graag steun 
die aanvullend is op de basis die ze lokaal leggen. 
Vooral ook omdat de kennis en inzichten vanuit de 
Tanzaniaanse gezondheidszorg vaak beter passen en 
aansluiten bij wat lokaal kan dan bijvoorbeeld kennis en 
inzichten vanuit hoog specialistische centra hier”.

Actie Noodfonds

Het was hartverwarmend te ontdekken dat enkele 
vrienden die wij daarvoor specifiek hebben benaderd, 
in een heel kort tijdsbestek positief reageerden op onze 
vraag om een financiële bijdrage te geven voor het 
herstel van de schade na de orkaan Idai. Deze kwam 
weliswaar in Mozambique aan land maar zorgde ook 
in het Turiani ziekenhuis voor veel schade, vooral aan 
alle elektrische apparatuur.  De actie heeft 25.000 euro 
opgebracht en is verdubbeld tot 50.000 euro door de 
Wilde Ganzen. Daarmee is de schade hersteld en is 
ook een nieuwe transformator geplaatst om dergelijke 
calamiteiten in de toekomst beter het hoofd te kunnen 
bieden.

Actie X-ray

Momenteel loopt de actie voor hulp bij de financiering
van een nieuw röntgenapparaat voor het ziekenhuis 
samen met de Wilde Ganzen. We maken hierbij een 
uitzondering op onze visie om geen grote donaties 
te geven. De achterliggende reden is, dat het nieuwe 
apparaat niet alleen noodzakelijk is voor de behandeling 
van patiënten maar ook een belangrijke bron van 
inkomsten is wat helpt bij het financieel gezond draaien 
van het ziekenhuis. U heeft allen een brief van ons 
ontvangen, waarin we dit uitleggen en waar velen van 
u al op hebben gereageerd met een donatie of een 
meerjarenschenking. 
We hopen het resterend deel, zo’n 10.000 euro van de 
in totaal benodigde 32.500 euro van onze kant deze 
zomer bijeen te brengen. Wilde Ganzen verdubbelt het 
dan naar 65.000 euro. Aan u de vraag of u alsnog een 
donatie wilt overwegen, als u dit nog niet heeft gedaan. 
En het doorgeven van deze actie aan familie, vrienden 
en anderen in uw netwerk is meer dan welkom. Ook zijn 
we altijd bereid meer informatie toe te sturen of uitleg te 
geven over deze actie.



Nieuwe website en facebook pagina

We werken hard aan een nieuwe website. De eerste 
versie komt medio juli online. U kunt deze dan vinden op 
www.turiani.nl. Op de site vindt u de algemene informatie 
van de Vrienden van Turiani en het Turiani ziekenhuis. 
Daarnaast een overzicht van reeds uitgevoerde projecten 
en de acties, die momenteel spelen. 
Ook de jaarverslagen en jaarrekeningen vindt u terug 
op de site. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties 
hebben over de site: laat het ons weten.
Naast de informatie op de website kunt u ons ook 
volgen via Facebook, waar we actuele korte berichten 
en foto’s op plaatsen. 

Beleid komende halfjaar

Het bestuur van de Vrienden van Turiani gaat zich 
een dezer dagen beraden over haar activiteiten 
voor het komend halfjaar. Onze kerndoelstelling blijft 
daarbij richtinggevend nl: het bieden van steun aan 
het Turiani ziekenhuis op verzoek en in aansluiting 
bij de plannen en projecten van de mensen zelf. 
Concreet in de vorm van managementondersteuning, 
scholing en training en het uitwisselen van 
aanvullende expertise.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen 
of suggesties, laat het ons weten zodat we ze mee 
kunnen nemen in de voortgang van onze activiteiten.
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u 
zich afmelden bij Wieneke Boldewijn: w.boldewijn@
kutano.nl

Voor allen een fijne 
warme zomer gewenst!
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