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De Vrienden van Turiani bestaat uit een kleine bevlogen groep vrijwilligers, die het 
Turiani ziekenhuis in Tanzania steunt. Sinds 1999 bezoeken zij het ziekenhuis om te 
helpen bij concrete vragen en projecten. 

Ons streven is, dat het ziekenhuis vanuit een gezonde financiële basis kwalitatieve 
goede zorg kan bieden aan de bevolking in de regio (het Mvomero District) en op 
termijn onafhankelijk wordt van input en donaties van derden.

Daarbij heeft de Stichting als doelstelling:
- de materiële en immateriële ondersteuning van bestuur, management en 

vaste staf van het ziekenhuis bij hun strategische plannen en uitvoering 
hiervan;

- het bieden van scholing ter verbetering van de kwaliteit van (medische)zorg 
met als specifiek aandachtspunt hygiëne, infectiepreventie en 
(brand)wondenzorg.

Het uiteindelijk doel is de verbetering van de gezondheid en daarmee 
leefomstandigheden van de bevolking in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. 

De activiteiten van de Vrienden bestaan uit:
- het op verzoek meedenken en geven van feedback bij 

managementvraagstukken zoals de ontwikkeling van een strategisch plan 
voor het ziekenhuis; 

- het gemiddeld tweemaal per jaar op locatie uitvoeren van scholing gericht op 
o.a. (brand)wondenzorg, training van trainers en ontwikkeling van 
professionele standaarden en richtlijnen. Elke drie jaar wordt een meerjaren-
scholingsplan opgesteld in overleg met het ziekenhuis;

- het op verzoek bieden van (aanvullende financiële) hulp bij (grotere) 
infrastructurele projecten zoals de (ver)bouw van een Guesthouse voor 
studenten en bezoekers, overdekte paden tussen de gebouwen, etc;

- het bemiddelen bij stages van studenten verpleegkunde en anderen ter 
ondersteuning van de kennis en kunde in Turiani;

- overleg over samenwerking, zoals met de hulporganisatie Wilde Ganzen, 
MASH, de Hanzehogeschool, Noorderpoort, individuele professionals, etc.

De meeste activiteiten worden uitgevoerd door de actieve leden van de drie 
werkgroepen: ‘Communicatie en PR’, ‘Organisatie en Bedrijfsvoering’ en 
‘Zorgkwaliteit en Scholing’. Afhankelijk van de concrete vraag om steun participeren 
ook vrijwilligers vanuit onze netwerken.

De Stichting zamelt gelden in via eenmalige en periodieke donaties. In elk 
jaarverslag verantwoordt de Stichting haar inkomsten en uitgaven. 
De uitgaven betreffen met name het rechtstreeks doorstorten van bedragen naar een
specifiek doel, de kosten van de werkbezoeken, het budget van de drie actieve 
werkgroepen en reserveringen voor de infrastructuur van het ziekenhuis. 
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, waardoor binnen de 
daarvoor geldende regels giften aftrekbaar zijn.
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