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Turiani ziekenhuis (200 bedden) is een platte-
landsziekenhuis in Tanzania, circa 300 km van 
Dar es Salaam, in 1962 opgericht door het 
Bisdom van Morogoro. Tenminste 350.000 
mensen zijn van het ziekenhuis a!ankelijk 
voor medische en meer specialistische hulp. 
De goed functionerende apotheek vervult 
hierbij een essentiële rol.

Vrienden van Turiani
Al meer dan 20 jaar zijn wij als enthousiaste groep 
mensen in de regio Groningen betrokken bij het 
Turiani ziekenhuis. Vanuit diverse achtergronden 
zetten wij kennis, ervaring en netwerken in ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
ziekenhuis en de mensen die daar werken.

Project Pharmacy
De apotheker in Turiani ziekenhuis wil de directe 
uitgifte van medicijnen voor kleine regionale 
apotheken, gezondheidsposten (dispensaries) en 
‘mobile clinics’ mogelijk maken. Samen met de 
directie heeft zij het ‘Turiani Hospital Wholesale 
Pharmacy Project Profile’ opgesteld binnen de 
normen en eisen van de Tanzaniaanse Pharmacy 
Council met als doel:
• snelle en e!ciënte bereikbaarheid van medicijnen 
tegen redelijke prijzen;
• het genereren van extra inkomsten, waarmee de 
kwaliteit van zorg kan worden verbeterd;
• meer zekerheid van tijdig en voldoende voorraad 
voor het ziekenhuis zelf.

Bijkomend voordeel is, dat door deze binding aan het 
ziekenhuis patiënten eerder worden doorverwezen 

Bent u bereid de apotheker in Turiani ziekenhuis te steunen?

naar het ziekenhuis voor diagnostiek (zoals X-ray, 
laboratorium) en meer specialistische zorg.
Om de basisvoorraad aan te vullen en de huidige 
ziekenhuisapotheek geschikt te maken voor extra 
opslag en uitgifte van medicijnen is een startkapitaal 
nodig van 13.000 euro. Dit kan niet door het zieken-
huis zelf worden (voor)gefinancierd en daarom is onze 
hulp hierbij hard nodig.

Het project wordt gedragen door het Bisdom als 
eigenaar van het ziekenhuis, de lokale overheid, de 
regionale gezondheidsposten en de ‘community’. 

Doet u ook mee?
Graag bij een donatie voor dit doel vermelden: 
‘Pharmacy’. Deze wordt dan met 50% vermeer-
derd door onze samenwerkingspartner de 
hulporganisatie Wilde Ganzen, waarmee wij de 
afgelopen jaren al meerdere projecten in Turiani 
hebben kunnen realiseren. Meer informatie kunt u 
lezen op onze website of stuur ons een mailtje.
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RSIN/Fiscaal nummer 819 571 313. 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.
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