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Beste Vrienden van Turiani

In onze laatste Nieuwsbrief van juli ’21 hebben we 
jullie vooral geïnformeerd over de situatie in Turiani 
ziekenhuis en de ondersteuning die we daar bieden. 
In deze brief kunnen jullie lezen op welke wijze 
we op dit moment samenwerken met de staf van 
het ziekenhuis, welke activiteiten we hebben 
ondernomen en wat er op stapel staat.

Samenwerking met het ziekenhuis
Helaas is in deze Corona tijd het in het najaar van 2021 
geplande bezoek aan het ziekenhuis uitgesteld tot voorjaar 
2022 (Corona-volente). Dr. Castus had zich erg verheugd op 
onze komst maar heeft begrip voor dit besluit. Wel hebben 
we regelmatig digitaal en telefonisch contact met hem 
waarin hij ons bijpraat en graag zijn plannen voor verdere 
ontwikkeling van het ziekenhuis deelt.
Bijzonder was in oktober de onlineverbinding met dr. Castus 
tijdens de bijeenkomst van het bestuur en de werkgroep 
leden van de Vrienden van Turiani. Castus vertelde daar 
over de situatie in het ziekenhuis, zijn plannen en behoefte 
aan steun van ons. Wij konden vragen stellen en met 
hem meedenken. Gelukkig is de financiële situatie van 
het ziekenhuis nu redelijk. Schulden worden stapsgewijs 
afgelost en achterstanden in salarissen zijn zo goed als 
weggewerkt. De patiënten aantallen zijn stabiel ondanks  
de toename van kleine klinieken rondom. 

Meerjarenplan ziekenhuis
Wat wil het ziekenhuis de komende drie tot vijf jaar 
bereiken en wat is daarvoor nodig? Sleutelbegrippen 
zijn: kwaliteit van zorg, scholing en specialisatie en een 
financieel gezonde organisatie. Het ziekenhuis heeft 
een assessment laten maken door de CSSC, een lokale 
christelijke organisatie met expertise op het gebied van 
ziekenhuisbeleid en -management. Wilde Ganzen en de 
Vrienden hebben geholpen om deze analyse en rapportage 
financieel mogelijk te maken. 
De volgende stap is om met hulp van CSSC concrete 
actieplannen te ontwikkelen. Als Vrienden willen we dit 
graag ondersteunen: financieel en fysiek tijdens een bezoek 
in het voorjaar. Specifiek onderdeel wordt het scholingsplan 
met als doel: het bekwamen van een multidisciplinair team in 
een aantal chirurgische (specialistische) ingrepen. Daarvoor 
is o.a. een snelle internetverbinding nodig om ‘online’ 
scholing en samenwerken mogelijk te maken. Als Vrienden 
hebben we bijgedragen in de aanschaf van ‘hardware’ en 
de aanleg. Het ziekenhuis neemt de abonnementskosten 
voor haar rekening. 

Werkbezoeken 2022
In het voorjaar en de zomer zijn twee bezoeken gepland.
Het doel van het eerste bezoek is: het uitwerken van het 
meerjarenplan, het continueren van het trainingsprogramma 
voor verpleegkundigen en het selecteren van de specifieke 
ingrepen voor het meerjarenscholingsplan.
Bij het tweede bezoek richten we ons op de start van 
de trainingen voor de gekozen chirurgische ingrepen, 
de verdere uitwerking van het scholingsplan, het daarbij 
behorende plan voor marketing en bedrijfsvoering en het 
analyseren van de procedures op de operatieafdeling.

Aanschaf anesthesie-apparaat
Door het initiatief van dezelfde tropenarts is het gelukt om 
in samenwerking met zijn oud-collega’s en Wilde Ganzen 
het geld bijeen te brengen voor een nieuw anesthesie-
apparaat. Dr. Castus heeft een apparaat uitgezocht waar-
mee het ziekenhuis goed kan werken en zorgt voor de 
noodzakelijke scholing. Een mooi resultaat!

TURIANI HOSPITAL 
Private Bag, Morogoro ± Tanzania        Tel. 0717788919 Email: turianihospital@yahoo.co.uk 
 

 
 

TURIANI HOSPITAL 
Private Bag, Morogoro ± Tanzania        Tel. 0717788919 Email: turianihospital@yahoo.co.uk 
 

 
 

� �

dŚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ŶĞǁ�ĂŶĞƐƚŚĞƐŝĂ��ŵĂĐŚŝŶĞ��

 



   Stichting Vrienden van Turiani  Oosterkade 8F , 9711 RS Groningen, the netherlands www.vriendenvanTuriani.comMail: wboldewijn@icloud.com   /  Rabobank IBAN: N L 6 0 R A B O  0 1 2  2 2 6  4 2 7 4   /  KvK: 01133138

Aanschaf instrumentarium voor 
de operatieafdeling
Twee actieve tropenartsen hebben in samenwerking met 
dr. Castus en Stichting Medic in Apeldoorn een pakket aan 
instrumenten samengesteld, bestemd voor de operatie-
afdeling van het ziekenhuis. Veel instrumenten waren hard 
aan vervanging toe en een deel moet worden aangevuld 
om de gewenste specialistische ingrepen mogelijk 
te maken. Foundation Medic heeft het totaalbedrag 
gesponsord, waarvoor hartelijk dank!

Verloskundigen naar Turiani
Vanaf eind januari werken vanuit NL drie verloskundigen 
in Turiani. Een van hen blijft circa drie maanden en de 
andere twee lossen elkaar af met een periode van ieder 
drie weken. Ze zijn zeer welkom en op verzoek van dr. 
Castus zullen ze hun deskundigheid vooral inzetten voor 
onderzoek naar het voorkomen van ‘Maternal Death’. Ter 
voorbereiding zijn ze een inzamelingsactie gestart bij familie 
en vrienden om zo een aantal medische hulpmiddelen te 
kunnen meenemen voor de zorg van zieke pasgeborenen 
en prematuren.

Project guesthouse
De verbouwing van een voormalige dokterswoning tot 
guesthouse is klaar met 7 eenpersoonskamers en 2 
tweepersoonskamers, allen met douche en toilet. Studenten, 
bezoekende specialisten en andere gasten kunnen hier 
comfortabel logeren. Dit project is mogelijk gemaakt door 
donaties van de Stichting GGD, Baron van Hardenbroek 
van de kleine Lindt, Dritte Welt Aktion Elten Duitsland, een 
bevriende donateur en een voormalig tropenarts in Turiani.

Coassistenten en HBO-V / MBO-V 
stagiaires
Helaas zijn er afgelopen en komende periode geen 
coassistenten en verpleegkundige stagiaires vanuit 
Amsterdam en Groningen in het ziekenhuis. Dit heeft met 
name te maken met de Corona maatregelen.

Oproep om als vrijwilliger te 
werken in Turiani Ziekenhuis
Op verzoek van dr. Castus zoeken wij naar medisch 
geschoolde professionals die als vrijwilliger 2 à 3 
maanden in het ziekenhuis willen werken. Het ziekenhuis 
heeft met name behoefte aan specialisten chirurgie, 
kindergeneeskunde, oogheelkunde, algemene 
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geneeskunde, verloskunde en verpleegkunde. Heb 
je belangstelling of ken je iemand die dit mogelijk zou 
willen, neem dan contact met ons op via info@turiani.nl.

Nieuw lid Comité van 
Aanbeveling
Als nieuw lid van ons Comité van Aanbeveling is Linda 
Maat, directeur van de Hanze University Foundation, 
toegetreden. We heten haar van harte welkom.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen 
of suggesties, laat het ons weten zodat we deze mee 
kunnen nemen in onze samenwerking met het Turiani 
ziekenhuis. 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dit 
melden bij Wieneke Boldewijn: wboldewijn@icloud.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Vrienden van Turiani
Yvonne Geerdink
Hugo Klomp
André Kurvers
Ina van Ingen Schenau
Wieneke Boldewijn


