
 

 

 

 

 

Actie: Anesthesie apparaat voor Turiani Hospital  

https://vriendenvanturiani.com 

Beste collegae, ex-Turiani Hospital tropenartsen, 

Recent ben ik teruggekomen nadat ik gedurende 3 maanden in Turiani ben verbleven. Twee 

maanden heb ik met passie kunnen werken in het ziekenhuis. Als gepensioneerd huisarts kon ik goed 

bijspringen op verschillende afdelingen, in het bijzonder op de kinderafdeling en de NICU. De 

Tanzaniaanse artsen zijn uitstekend en ook de verpleegkundigen werken goed. Naast het klinische 

werk heb ik samen met de medical officer in charge dokter Castus Haule, een aantal projecten 

kunnen uitwerken. We hebben aan de Stichting Vrienden van Turiani in Groningen voorgesteld om 

het ziekenhuis ook dit jaar weer op verschillende punten structureel te ondersteunen. Er is een 

nieuw Guesthouse gebouwd om de verpleegkundigen uit Groningen en de coassistenten vanuit de 

VU te huisvesten. Mede om meer inkomsten te genereren voor het ziekenhuis. 

Nadat ik 35 jaar geleden vertrok uit Turiani is er veel veranderd in het ziekenhuis. Zo is de rol van de 

acute zorg bij minder grote klachten afgenomen en beperkt de acute zorg zich vooral tot ernstige 

gevallen. Er komen veel gewonden in het ziekenhuis na ernstige verkeersongevallen met brommers 

en motoren, die vaak als taxi fungeren (BodaBoda). De asfaltweg loopt nu tot voorbij Manyinga en er 

wordt te hard gereden. Daarnaast worden natuurlijk nog steeds ernstige infecties behandeld. Naast 

Malaria komen veel luchtweginfecties voor en waarschijnlijk speelt ook Corona hierbij een rol. Er 

wordt echter nog niet getest.  

Er vinden nog altijd veel operaties plaats. Helaas heeft onlangs het 40 jaar oude apparaat voor ether-

anesthesie het begeven (Zie foto). Een ziekenhuis met alleen lumbaalpunctie en ketelar als opties 

voor anesthesie is echt onvoldoende. Geld voor een nieuw anesthesie apparaat is er niet. Het 

ziekenhuis zit financieel in zwaar weer.  

Steeds vaker komen specialisten uit Morogoro naar Turiani om ingrepen te doen en dit draagt bij aan 

de inkomsten voor het ziekenhuis. Externe financiering voor exceptionele uitgaven is echter nog 

altijd nodig om het Turiani Hospital te kunnen laten functioneren.  

Met dit schrijven wil ik jullie vragen om een steentje bij te dragen om dit concrete goede doel, de 

aanschaf van een nieuw anesthesie apparaat, te realiseren. (Kosten ongeveer 22.500 euro) 

De stichting Vrienden van Turiani  heeft een ANBI-verklaring waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 

(ANBI/ RSIN – fiscaal nr. 819571313). De stichting de Wilde Ganzen zal het project ondersteunen. In 

https://vriendenvanturiani.com/


totaal hopen we  via donatie € 15.000 bij elkaar te krijgen, waarna de Stichting de Wilde Ganzen het 

ontvangen bedrag met 50% aanvult.  

We hebben jullie steun hard nodig. Bij een eventuele gift graag vermelden “Anesthesie apparaat 

Turiani Hospital”.  Mede namens de andere leden van de werkgroep “ kwaliteit en onderwijs” van de 

stichting Vrienden van Turiani een hartelijke Tanzaniaanse groet, 

Kwaheri, 

Jos Dijkmans (tropenarts van 1984-1989)                                                                                                          
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