
 

 

 
 

 
 
 

 
ACTIE Ambulance Turiani 
  
Helpt u uw collega’s van Turiani Hospital in Tanzania? 
De (enige) ambulance van Turiani Hospital is door een ongeval ernstig beschadigd. Reparatie is dringend nodig 
zodat de ambulance weer kan worden ingezet voor spoedeisende hulp en vervoer van patiënten naar meer  
gespecialiseerde ziekenhuizen. Het ziekenhuis kan de reparatiekosten op korte termijn niet financieren. Daarom 
hebben zij ons om hulp gevraagd. 

In oktober 2018 is Turiani Hospital, een ‘rural ’ziekenhuis met 200 bedden, gestart met een afdeling spoed- 
eisende hulp en intensive care. Verpleegkundigen zijn hiervoor specifiek geschoold. Na vervoer van een  
patiënt naar Dar es Salaam is op 9 maart j.l. (buiten schuld) de ambulance op de terugweg aangereden  
door een bus. Gelukkig raakte alleen de chauffeur licht gewond, echter de ambulance is zwaar beschadigd. 
Circa 600.000 mensen in het plattelandsgebied rond het ziekenhuis zijn afhankelijk van deze dienstverlening. Zon-
der ambulance moeten (soms ernstig zieke) patiënten worden vervoerd achter op (motor)fietsen, in  
laadbakken van vrachtauto’s of met de bus.  

Welke hulp is nodig? 
Dr Castus Haule, Medical Officer in charge, vraagt onze en uw financiële hulp voor de reparatie van hun  
ambulance. De kosten bedragen in totaal € 6.600, -. We vragen u om samen met ons dit bedrag bijeen te  
brengen zodat de ambulance op korte termijn weer rijklaar gemaakt kan worden. 

Vrienden van Turiani 
Als vrienden van Turiani steunen we Turiani Hospital al meer dan 20 jaar met een enthousiaste groep mensen  
uit de regio Groningen. Onze kennis, ervaring en netwerken delen we graag met onze collega’s in Turiani. 

Doet u ook mee? 
Uw donatie is meer dan welkom. U kunt uw donatie overmaken op Rabobank IBAN NL 60 RABO 012 226 4274. 
Graag bij een donatie voor dit doel vermelden: Ambulance Turiani. Deze wordt dan met 50% vermeerderd door 
hulporganisatie Wilde Ganzen, onze samenwerkingspartner, waarmee we de afgelopen jaren al meerdere  
projecten in Turiani hebben kunnen realiseren. Meer informatie kunt u lezen op onze website   
www.vriendenvanturiani.com of stuur ons een mailtje naar info@turiani.nl of wboldewijn@icloud.com 

Warme groet, Stichting Vrienden van Turiani 

RSIN/ Fiscaal nummer 819 571 313. Stichting Vrienden van 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.  KvK 01133138 


