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Beste Vrienden van Turiani
Via deze brief brengen we jullie graag op de hoogte
van de ontwikkelingen in Turiani en de activiteiten
van de Vrienden van Turiani. Speciale aandacht
vragen we voor onze decemberactie: ‘ Project
Pharmacy’, waarbij we het ziekenhuis willen steunen
bij hun plan om de apotheek te transformeren tot
regionale groothandel van medicijnen; een winwin situatie voor het ziekenhuis en de omliggende
kleine apotheekhoudende gezondheidsposten
(dipensaries).

Ontwikkelingen in Turiani
In februari schreven we over de managementwissel in
het ziekenhuis, de ambities en plannen om de zorgelijke
financiële situatie van het ziekenhuis te verbeteren. Dit
laatste gaat met ‘vallen en opstaan’. De inkomsten blijven
nog steeds achter op de uitgaven en het management
heeft nu besloten dat er drastische maatregelen worden
genomen zoals ontslag en inkrimping van personeel. Dit
doet pijn, maar kan niet anders.
Daarnaast wil het ziekenhuis zich vooral richten op:
• het aanbieden van meer specialistische zorg.
Deze keuze is gemaakt omdat het aanbod van
de basiszorg in de omgeving steeds groter wordt
en het extra patiënten aantrekt. Dit kan door
intensivering van bezoekende specialisten uit andere
ziekenhuizen en ondersteuning door deskundigen
vanuit NL;
• inzet van het laboratorium en de nieuwe X-Ray ten
behoeve van omliggende gezondheidsposten;
• de apotheek als regionale groothandel van medicijnen
voor de ‘dispensaries’ in de regio. Hiervoor heeft dr.
Castus samen met de apotheker een projectplan
opgesteld: het ‘Turiani Hospital wholesale Pharmacy
Project’. Daarover verderop meer.
Voor onze ondersteuning is en blijft het van belang,
dat het ziekenhuis een duidelijk eigen koers uitzet en
lokaal steun ontvangt van het Bisdom, de Overheid en
de Zorgverzekeraars. Dit is zeker het geval wat betreft
het Bisdom en de verzekeraars. Met de overheid is
het draadje af en toe dun, maar dr. Castus zet al zijn
kwaliteiten in om deze contacten te verstevigen.

Een andere belangrijke lokale
partner is de Mtibwa Sugar
Estate, zo’n 7 km van Turiani. Zij overwegen hun eigen
kleine kliniek op te heffen en gebruik te maken van
Turiani ziekenhuis. Ook geven ze scholing en training op
managementgebied aan de staf van het ziekenhuis. Een
positieve ontwikkeling.

Resultaat oproep
beschermingsmiddelen
In mei stuurden we u een oproep om Turiani ziekenhuis
te helpen aan beschermingsmiddelen tegen besmetting
met het Covid 19 virus. Deze oproep heeft € 4700
opgebracht, verdubbeld door de Wilde Ganzen tot
€ 9400. Een prachtig resultaat!
Dr. Castus (Medical Officer in Charge) heeft ons een
lijst gestuurd met de aangeschafte middelen. Tanzania
en ook Turiani kent tot nu toe weinig positief geteste
mensen. Verdachte patiënten worden getest, geïsoleerd
en naar het aangewezen district ziekenhuis vervoerd.

Project ‘Guesthouse’
Mede dankzij de donaties van een aantal betrokken
Vrienden is Turiani gestart met de verbouw van een
oude dokterswoning op het terrein van het ziekenhuis

tot een ‘Guesthouse’ met 9 kamers. Begin 2021 is
de verbouw klaar zodat NL studenten, bezoekend
specialisten en andere gasten hier prettig en veilig
kunnen verblijven, verzorgd door het ziekenhuis.
Tevens een mooie bron van inkomen!

Project ‘meerjarenplan scholing
en training’
Onze werkgroep ‘kwaliteit en scholing’ is actief bezig
om samen met de mensen uit Turiani een meerjarenplan
voor scholing in te vullen. Daarvoor is o.a. digitaal
contact met de Patron en de trainers in Turiani opgezet.
Van september tot december is Jos Dijkmans (voormalig
tropenarts / huisarts) in Turiani om met dr. Castus, de staf
en trainers mee te lopen en te bespreken wat nodig
is, wat anders / beter kan, etc. Hij is actief lid van de
werkgroep en helpt o.a. mee input te geven aan het
scholingsplan.
Als lid van de werkgroep heeft Ina Boerma afscheid
genomen; zij was betrokken vanaf ‘het eerste uur’ en we
bedanken haar graag voor haar inzet en betrokkenheid.

Turiani heeft ons om financiële steun gevraagd als
startkapitaal voor de inkoop van medicijnen en een
aantal aanpassingen aan de huidige ziekenhuisapotheek. Het gaat om een bedrag van ruim 34 miljoen
Tanzaniaanse shilling, ofwel 13 duizend euro.
Wij willen dit graag als Decemberactie onder de aandacht brengen bij jullie als trouwe vrienden/ donoren.
De Wilde Ganzen hebben inmiddels ingestemd met dit
plan en zullen ook deze actie ondersteunen.
Doen jullie ook mee? Graag bij donatie voor dit doel
vermelden: “Pharmacy”.

Tot slot
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: wboldewijn@
icloud.com.

Project ‘Pharmacy’
Eén van de plannen van het ziekenhuis is om een eigen
directe afname van medicijnen bij de groothandel te
regelen, buiten de distributielijn van de overheid om.
Met die directe lijn krijgt het ziekenhuis meer zekerheid
in leveringen en kan zij als een soort van groothandel
gaan functioneren voor de ‘dispensaries’ en kleine
particuliere klinieken in de regio. Bijkomend voordeel
is dat die particuliere klinieken daardoor een (positieve)
afhankelijkheid van het ziekenhuis krijgen, waardoor het
aanbieden van andere specialistische diensten door het
ziekenhuis ook gemakkelijker wordt zoals laboratorium
diensten, X-Ray en specialistische zorg.

Ondanks de beperkingen, die Covid 19 ons oplegt,
wensen we jullie allen een fijne en gezellige
decembermaand en een gezonde start in 2021.
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RSIN/Fiscaal nummer: 8195713131 Turiani is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Daarmee zijn giften onder voorwaarden
aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor periodieke giften (minimaal 5 jaar) gelden gunstiger voorwaarden.

