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Beste vrienden van Turiani
De laatste nieuwsbrief was van juni 2019. De
reden, dat u daarna geen nieuws uit Turiani heeft
ontvangen was vooral omdat we in de tweede
helft van 2019, na de managementwissel in
Turiani ziekenhuis, weinig informatie hadden en
ons vooral zorgen maakten. We wilden eerst wat
meer beeld krijgen over de actuele situatie in het
ziekenhuis, voordat we u uitgebreider zouden
kunnen informeren. Dat moment is nu gekomen.

Gesprek met bisdom

Ontwikkelingen in Turiani

Bezoek aan Turiani

In juni schetsten wij een positief beeld van de inzet van
de leiding van het ziekenhuis om toe te werken naar
een ‘gezonde organisatie’. Echter door omstandigheden,
waar wij geen vat op hadden, is door het Bisdom en de
lokale overheid besloten het management te vervangen
en heeft dr. Joseph als Medical Officer in charge (MO
i.c.) zijn functie neergelegd. Ook wij hebben afscheid
van hem genomen en hem veel succes gewenst in
zijn nieuwe baan bij het Ifakara Hospital, dichterbij zijn
woonplek en gezin.

Van 5 tot 18 januari j.l. waren Ina van I (verpleegkundig
specialist) en Ina B (nurse practitioner) in Turiani om ter
plekke te ervaren hoe de situatie is en te spreken met
het management, de vaste staf en de Diocese.
Tevens om een vervolg te geven aan het trainingsprogramma. Gelukkig kwamen zij met positieve
berichten terug.

Een half jaar geleden zijn in Turiani dr. Castus Haule
en Fr Boniphace Miga aangesteld als resp. MO i.c. en
Hospital Administrator. Met dr. Castus hebben we onze
zorgen besproken over het stagneren van de door
het vorige management ingezette koers. Ook met de
Diocese van Morogoro als eigenaar van het ziekenhuis
hebben we deze zorg gedeeld. N.a.v. deze gesprekken
besloten we om het nieuwe management de tijd te
geven zich in te werken
en zelf even pas op de
plaats te maken voor (her)
bezinning afhankelijk van
de berichten uit Turiani en
het geplande bezoek van
Ina van Ingen Schenau
en Ina Boerma aan het
ziekenhuis. Zij zijn al vele
jaren betrokken bij het
ziekenuis.

•

Moeder met baby op de
kraamafdeling

Belangrijkste bevindingen

•

•

Het nieuwe management raakt langzamerhand
ingewerkt en dr. Castus en Fr Boniphace werken hard
om het personeel weer te motiveren en de situatie
van het ziekenhuis te verbeteren.
Punt van aandacht is het blijvend toewerken naar
een financieel gezond ziekenhuis. Helaas blijft de
overheid in gebreke in het betalen van de lopende
kosten en gratis zorg voor specifieke groepen
patiënten. Dit is een landelijk probleem. Ook de
Diocese van Morogoro kan financieel niet bijdragen.
En door slechte oogsten is de economische situatie
van de bevolking verslechterd. Momenteel is het
aantal patiënten weer groeiende. Extra inkomsten
worden gegenereerd door een goede en uitgebreide
laboratoriumdienstverlening en de aanschaf van de
nieuwe X-Ray.
Er is aandacht voor patiënten bejegening, kwaliteit
van zorg en het structureel inzetten van medisch
specialisten. Dit versterkt de ‘naam en faam’ van
het ziekenhuis en is er weer meer vertrouwen in de
leiding van het ziekenhuis.

Toekomstwensen van het
ziekenhuis
•
•

•
•

•

Een strategisch plan waarin prioriteiten helder zijn
uitgewerkt tot haalbare plannen.
Extra inkomsten om de schuldenlast verder naar
beneden te brengen, waardoor m.n. achterstand in
salarisbetalingen worden weggewerkt, van belang
voor de motivatie van het personeel.
Werken aan de verhoging van kwaliteit van zorg.
Adequate huisvesting van de (NL) studenten bijv.
door het verbouwen van de oude dokterswoning op
het terrein. Biedt ook extra inkomen.
Vieren van het 60-jarig bestaan van het ziekenhuis
in 2021!

Scenariotraining op de SEH, een van de scholingen tijdens het bezoek

Gevraagde ondersteuning door
de Vrienden

Project ‘Meerjarenplan scholing
en training’

•

Tijdens hun bezoek in januari hebben beide Ina’s weer
een vervolg gegeven aan het trainingsprogramma
gericht op (brand)wondenzorg, hygiëne en
infectiepreventie en trainingsvaardigheden voor de
trainers/ staff nurses van het ziekenhuis.
Mede op verzoek van het ziekenhuis willen we komende
periode starten met het project ‘meerjarenplan scholing
en training’.
Ook voor dit project vragen we uw bijdrage en zijn
nieuwe donateurs van harte welkom.
		

•

•
•

•

Advisering bij het maken van een praktisch bruikbaar
strategisch plan met daaraan gekoppeld een
concreet activiteitenplan.
Projecten gericht op kwaliteit van zorg zoals
infectiepreventie, (brand)wondenzorg, onderzoek op
het gebied van antibiotica gebruik en resistentie.
Waar gewenst bemiddeling van en ondersteuning
door (para)medisch specialisten uit NL.
Een meerjarig scholingsplan en programma vanuit
NL, afgestemd op scholingsprogramma in Turiani.
Gericht op verbeteren van kwaliteit van zorg en
aansluitend op lopende projecten.
Helpen zoeken naar wegen en middelen om
specifieke projecten te realiseren zoals bijvoorbeeld
de huisvesting van (NL) studenten.

Project X-Ray
In totaal heeft het ziekenhuis 65.000 euro nodig om een
nieuw röntgenapparaat te bekostigen. Mede dankzij
uw donaties en door de verdubbeling hiervan door
de Wilde Ganzen heeft het ziekenhuis het apparaat
kunnen aanschaffen en het daarvoor lokaal geleende
geld grotendeels afbetaald. Dit nieuwe apparaat was
dringend nodig voor een goede diagnostiek én om
extra inkomen te verwerven voor een financieel gezond
ziekenhuis. Op dit moment is nog ca 800 euro nodig om
het bedrag van 32.500 te bereiken. We hopen daarmee
de actie binnenkort af te kunnen ronden. Een prachtig
resultaat waarvoor onze hartelijke dank mede namens
het ziekenhuis.
Nieuwe X-Ray röntgenapparaat

Container medische
hulpgoederen
De inhoud van de container is goed aangekomen
in Turiani en wordt dankbaar gebruikt op de
betreffende afdelingen. Met dank aan de gulle
gevers, de organisatie door Ina Boerma en de MASH
studenten voor het inzamelen.

Beleid komende halfjaar
We zijn blij dat, voor zover wij dat kunnen overzien,
de rust is weergekeerd in Turiani. De kerndoelstelling
van de stichting blijft richtinggevend voor onze
samenwerking met het ziekenhuis nl: het bieden van
steun 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.

Monitor, computer, ECG apparaat en couveuse, aantal materialen
uit de container

NIeuwe website!
De nieuwe website vriendenvanturiani.com is online!
Hierop vindt u informatie van de Vrienden van Turiani
en het Turiani ziekenhuis, hoe vriend of donateur te
worden en een overzicht van projecten en acties.
Ook de jaarverslagen en jaarrekeningen vindt u
terug op de site. Heeft u vragen, opmerkingen of
suggesties n.a.v. de site: laat het ons weten. U kunt
ons ook volgen via Facebook, waar we actuele korte
berichten en foto’s op plaatsen.
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Stichting Vrienden van Turiani Oosterkade 8F , 9711 RS Groningen, the
Mail: w.boldewijn@kutano.nl / Rabobank IBAN: NL60RABO 012 226 4274 /
netherlands
KvK: 01133138

www.vriendenvanTuriani.com

