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Jaarverslag 2012, Mara werkgroep 

 

 

 

Bethsaida, moeder en kind zorg. In Tanzania Prioriteit nummer 1 van het Gezondheidszorg beleid.   
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INLEIDING 

In 2012 zijn de projecten van doopsgezind Wereldwerk twee keer bezocht; zowel door Els de Quant als 

door Aafke en Elze Jongsma en Reinier, de man van Aafke. Zij hebben in Bethsaida een elektronisch 

patiënten dossier aangelegd. Voor Bethsaida is de grootste uitdaging nog steeds het aangaan van een 

partnerschap met de overheid. In de zomer van 2012 hebben wij daarvoor de Minister van lokale en 

regionale overheden, Mw. Ghasia,  bezocht. Verder zijn de reeds lopende projecten bezocht, met name in 

Shirati. Ook zijn er nieuwe plannen in de maak zoals een weeshuis en een technische middelbare school. 

Er is een nauwe band ontstaan tussen het ziekenhuis in Shirati en Bethsaida. Die band is deels te danken 

aan het feit dat ik daar een jaar heb gewerkt en deels doordat Dr. Bwire Chirangi, medisch directeur van 

Shirati èn medisch supervisor van Bethsaida is. Ook is de band met Bishop John Nyagwegwe in Shirati 

betrouwbaar en goed te noemen. Maar ook de band met de Bishop van Dodoma is steeds relevanter en 

beter. Hij is onlangs benoemd tot voorzitter van het Mara Health Committee en zal zich ook vanuit die 

functie inzetten om het partnerschap met de lokale overheid in Musoma te realiseren voor Bethsaida.  

 

Het elektronische patiënten dossier. 
 
Het is zeer gebruiksvriendelijk gemaakt zodat iedereen ermee kan werken. Het functioneert goed en 
iedereen is er nog altijd trots op. Het heeft Bethsaida veel gemak gebracht. Alles is overzichtelijk 
opgeslagen en iedere patiënt, ook al is hij of zij drie jaar niet geweest, is moeiteloos terug te vinden. 

 Dr. Waryoba, onze Hoofdarts, krijgt les van Aafke 
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Scholarship Fund. 

Het lokale Scholarship Committee in Tanzania bestaat nu uit de heren Charles Mukakaro (gepensioneerd 

accountant), Godfrey Chirangi (leraar Engels) en Jumanne Magiri, secretaris generaal van de KMT. 

Millicent Rabach, hier op de foto, hoofdverpleegkundige van Bethsaida, studeert 1 jaar met hulp van het 

Scholarship Fonds aan de Universiteit van Dar es Salaam om haar Diploma verpleegkunde te halen 

waarmee zij dan ook officieel Hoofdverpleegkundige mag zijn.  

millicent 

 

Doopsgezinde vrouwenorganisatie in Tanzania 

De doopsgezinde Tanzaniaanse vrouwen organisatie, de koepelorganisatie, heeft in 2012 een verzoek 

ingediend tot steun bij het organiseren van een landelijke workshop. Het probleem waren de kosten van 

vervoer. De doopsgezinde vrouwenzending heeft hen begin 2013 met € 1.000,00 geholpen. 

Hand - en spandiensten vanuit Nederland. 

Er zijn vele kleine bezigheden die in Nederland gedaan worden voor Tanzania. Zoals een gesprek met 

vrijwilligers die van plan zijn daar te gaan werken. Dit kunnen verpleegkundigen zijn, artsen, ergo- of 

fysiotherapeuten, een predikant of anderen, zoals het doopsgezinde echtpaar dat gereageerd heeft op 

een advertentie in Doopsgezind nl om naar Dodoma te gaan om daar voor de kerk te werken. Of, op 

verzoek van Annemarie Hekkers van de dg gemeente Wageningen, een gepensioneerde arts-hoogleraar, 

die les wil gaan geven op de opleiding voor artsen die onlangs in Shirati is gestart.  

 

MARA REGION – Kanisa la Mennonite 

De doopsgezinde kerk in het Mara gebied, in Shirati, Rorya en Tarime. 

Met de kerk lopen er momenteel 4 projecten: het Aidswezen project, het regenwaterproject en 2 nieuwe: 

de technische middelbare school en misschien het babyweeshuis. 
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Aidswezen. 

Doopsgezind Wereldwerk steunde samen met het Fonds Weeshuis der Doopsgezinden in 2012 146 

(half)wezen met schoolgeld en met de middelen om naar school te kunnen. Het gaat om lager- en 

middelbaar onderwijs; 52 Lagere schoolkinderen en 94 middelbare schoolkinderen. 

Om zeker te weten dat al deze kinderen ook werkelijk naar school gaan is er eind 2012 iemand langs alle 

scholen gegaan om dit te checken. Slechts 1 kind ontbrak. Dit is nagetrokken en dit kind is weer naar 

school gegaan. Nu is het lager onderwijs op de overheidsscholen gratis. Dan moeten wel de kosten van 

schoolboeken, uniform, sokken en schoenen worden betaald (€ 15,00 voor uniform, sokken en schoenen). 

De overheidsscholen zijn overbezet. Daar komt bij dat deze scholen kwalitatief overwegend als niet 

voldoende worden beoordeeld. De omstandigheden in de klassen zijn ook abominabel: de klassen zijn 

overvol en er is geen lesmateriaal voor ieder kind beschikbaar. Het resultaat is dat er leerlingen van de 

lagere school komen die niet kunnen lezen en schrijven. Regelmatig wordt uitgeweken naar particuliere 

scholen zoals die van de Katholieken of Lutheranen. Die worden als goed beoordeeld. Soms moet er een 

school verder weg gezocht worden wegens plaatsgebrek. Dan komen er kosten bij voor huisvesting en 

onderhoud. Deze scholen heten boarding schools.  Er zijn geen gratis middelbare scholen.  

De schoolkosten (zonder uniformen en boeken) voor het middelbaar onderwijs zijn als volgt: 

Public Day school: € 40,00 per jaar 

Private Day school: € 450,00 per jaar 

Public Boarding school: € 75,00 per jaar 

Private Boarding school: € 750,00 per jaar 

 

Het regenwaterproject. 

Mennonitische Hilfe en dgWW hebben samen voldoende geld overgemaakt om een regenwater opvang 

systeem, met dakgoten, aan te leggen voor het Community Centre. De tonnen heb ik op de foto 

vastgelegd. Dat was de laatste stand van zaken. 
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Baby weeshuis. 

Er staat € 10.000,00 bij dgWereldwerk voor een babyweeshuis waar baby’s en peuters tot 3 jaar terecht 

kunnen. Voorwaarden zijn een gegarandeerde terugkeer naar de familie en voldoende contact gedurende 

de jaren dat het kind in het weeshuis is. Daarvoor moet worden getekend. In Musoma is een dergelijk 

weeshuis. De volgende keer zal ik daar gaan kijken.  

Het mooie van deze vorm van opvang is dat de familie waar wezen meestal terechtkomen, geholpen 

wordt tijdens deze zeer bewerkelijke jaren. Kan een kind lopen en zelf eten en is het zindelijk, dan is het 

voor grootouders makkelijker het kind bij zich te hebben.  

Echter, dit plan heeft nog meer geld nodig dat eind 2012 nog niet voldoende aanwezig was. De Bishop 

heeft gevraagd dat geld tot nader order in Nederland te laten. Op de foto het land waar het babyweeshuis 

zou kunnen komen. 

 

 

 

 

Middelbare technische school.  

Wereldwerk heeft de Diocees toegezegd een bedrag van € 5.000,00 te willen doneren gedurende 5 jaar. 

Omdat Mennonitische Hilfe eventueel ook mee wil doen wil het bestuur hun beslissing, die in november 

genomen zal worden, af wachten. MH vergadert 2x per jaar. Om die reden werkt de besluitvorming erg 

traag. Inmiddels is de diocees zelf wel begonnen met het werven van fondsen omdat de fondsen van 

Wereldwerk en MH alleen niet genoeg zijn. Ook zijn er misschien mogelijkheden machines en meubilair 

vrij te krijgen uit een technische school in Nederland die gaat sluiten. Het goede van dit plan is dat het 

mensen oplevert met een vakdiploma die vrij eenvoudig werk zullen vinden. Daarmee kunnen zij hun 

familie weer onderhouden. Het plan is door het Algemeen Bestuur van Wereldwerk geaccordeerd.  
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MUSOMA 

Bethsaida. 

Ook in 2012 is veel ondernomen om het Public Private Partnership met de gemeente Musoma te kunnen 

sluiten. We zijn ervoor naar Dodoma gereisd en hebben met de minister van regionale en lokale 

overheden gesproken. Zij heeft de directeur van het gemeentebestuur van Musoma aangespoord een 

personeelsvoorstel te doen voor Bethsaida bij de centrale overheid. De uitslag is nog niet bekend. Om die 

reden konden wij ook geen gebruik maken van het Basket Fund. Echter is een van de 3 co-directeuren 

begin 2013 in Nederland gepromoveerd  en naar Tanzania teruggekeerd. Hij zal het opnieuw proberen. 

Gelukkig is Bethsaida ook in 2012 weer volop geholpen door Nederlandse Fondsen. Mochten wij het PPP 

wel bemachtigen dan zijn wij financieel “uit de brand”. 

Voor Bethsaida hebben we een personen-transportbusje gekocht om patiënten mee te transporteren van 

de stad naar Bethsaida en weer terug. Het geld is gedoneerd door MIVA, Achmea Foundation, de PKN 

diaconie in Rijswijk  en het Mare Fonds. We hebben dit gedaan op verzoek van de patiënten maar ook om 

aan nog meer patiënten te komen, hoewel het gebouw dit eigenlijk niet aan kan. Er kwamen in 2012 

10.299 patiënten. Daarbij zijn er al een aantal jaar zo’n 100 thuiszorg patiënten. Op de foto hieronder een 

thuiszorgbezoek. Van iedere patiënt is een “handmatig” dossier. 

   

Een meisje met veel beenzweren. Van Bethsaida v.l.n.r., Sarah, verpleeghulp, dr. Mtopa, arts en David, 

verpleegkundige. 
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We hebben een Toyota Hiache gekocht in Dar es Salaam. De reis naar Musoma verliep goed en 

momenteel wordt gewerkt aan het operationeel krijgen van het busje. Er zijn12 zitplaatsen in het busje. 

Het is de bedoeling dat we 4x per dag op en neer rijden. 

 

 

 

 

 

 

In Bethsaida was het erg rommelig. Millicent Rabach zat op school om haar diploma voor 

Hoofdverpleegkundige te halen. Die hadden we al wel in Dar es Salaam gezien. Zij zou later in haar 

vakantieweek nog naar Bethsaida komen. Dat was maar goed ook om even haar afdeling weer te 

organiseren. 

Onze nieuwe locatie manager was met zwangerschapsverlof. Onze nieuwe en moderne accountant was 

er wel. Het was jammer dat ik hen de laatste keer niet goed heb kunnen inwerken. Dat heb ik nu alsnog 

gedaan. We hebben voornamelijk gewerkt aan personeelszaken, reparaties en opruimen en 

schoonmaken. Het was erg slecht weer: Dagelijkse stormen en onweersbuien. Dat maakt steeds weer 

veel kapot. Een voorbeeld is het kapotgaan van een van onze elektriciteitskabels. Daardoor zat de helft 

van het gebouw zonder stroom. De spoeddienst kwam na 5 dagen en repareerde de kabel. Maar daarna 

joegen ze er zoveel stroom doorheen dat 2 computers begonnen te roken. Maar goed, toen ik wegging 

was alles schoon, georganiseerd en gerepareerd. Er was weer water en stroom. Ook was het IMO geld 

gearriveerd voor de aanschaf van een volautomatische en geluidsarme nieuwe generator. Onze 

boekhouding is nu helemaal gedigitaliseerd dus is stroom voor Bethsaida van levensbelang. Ondanks 

deze problemen draait ons elektronisch patiënten dossier nog als een zonnetje.  

Echter zag ik in de eerste mail die ik opende na thuiskomst dat er een omheiningsmuur was neergestort 

door de zware regenval…. Tja.  
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Medewerkers vergadering. Iedere maand wordt een dergelijke bijeenkomst gehouden. Buiten, onder de 

Mango boom.  

  

 

Bezoek van MCC, de nieuwe vertegenwoordigers in Arusha (helemaal rechts). Dat was een leuk en goed 

bezoek. Zij waren heel erg onder de indruk van onze visie en wat wij deden, ook met de thuiszorg erbij. 

MCC steunt Bethsaida met de salariskosten van 3 medewerkers.  
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Het thuiszorgonderzoek.  

Er wordt nu hard gewerkt aan het onderzoek in ons verzorgingsgebied (26.000 inwoners) dat de basis 

moet vormen voor het model voor thuiszorg dat wij willen aanbieden aan de Tanzaniaanse overheid in 

2015. De universiteit van Dar es Salaam is betrokken en Africare, de organisatie die op verzoek van de 

overheid thuiszorg levert aan HIV/Aids patiënten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 

vervolmaken en rubriceren van de vragenlijsten voor diverse doelgroepen, waaronder de patiënten en de 

bewoners van Kwanga, ons gebied. De planning is om in 2013 alle vragenlijsten uitgezet en ingenomen te 

hebben en in 2014 de analyse te maken met de conclusies. 

  

 

 

Hieronder staat een totaal overzicht van alle verrichtingen, de inkomsten en de uitgaven in 2012. Dit 

rapport noemen wij Comprehensive Report. Opvallend is de enorme kostenstijging van 16 -17 %, de 

inflatie. Inmiddels is voor 2013 de inflatie verwerkt in onze prijzen.   
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Resultaten Bethsaida 2012 

 

Aktiviteiten in aantallen 
 

Aantal 

Polikliniek patiënten, mannen, vrouwen en kinderen 3.694 

Controle zwangere vrouwen  380 

Controle kinderen tot 5 jaar 4.580 

Opnames, inclusief bevallingen met opname 809 

Operaties 33 

Bevallingen 43 

Aantal opgenomen patiënten 760 

Totaal aantal patiënten 10.299 

Aantal laboratorium onderzoeken 17.780 

 

Inkomsten van patiënten, aktiviteiten en donoren 
 

Tanzaniaanse Shilling (Tsh.) 

Tanesco 886.253 

NHIF 13,871,233 

Medicijnen 48,781,115 

Registraties 7,736,500 

Lab onderzoeken 20,309,000 

Opnames 2,578,000 

Bevallingen 422,000 

Echo onderzoeken 10,810,000 

Operaties 334,280 

Kantine 480,000 

Donoren 62,034,730 

Brought forward balance (kaspositie eind van het jaar) 25,668,050 

 
Totaal Inkomsten 

 
193,911,161 

 

Uitgaven 
 

Tsh. 

Operationele kosten 69,716,357 

Salariskosten 121,686,764 

Bankkosten 593,748 

 
Totaal uitgaven 

 
191,996,870 

 
Resultaat 

 
1,914,291 
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Het IMO-adoptieprogramma in Musoma. 

In 2012 werden 22 kinderen gesteund. Een aantal gingen uit het programma wegens verscheidene 

redenen zoals gaan werken of trouwen. Het jongste kind is 5 jaar en het oudste 21 jaar. Er is 1 wisseling 

geweest in het management. Een eerder gerealiseerde verandering in de aansturing is niet bevallen en 

zal weer ongedaan gemaakt worden. Begin 2013 zijn de meeste kinderen bij elkaar geweest en zijn er 

foto’s gemaakt en brieven geschreven. De meeste kinderen maken het goed. Een van de kinderen is 

Laurence. 

Laurence. 

Laurence, hieronder op de foto in het Community Centre met George de fysiotherapeut, is een jongetje 

van 9 jaar dat in het IMO adoptieprogramma zit. Hij woont met 9 broertjes en zusjes in een piepklein 

huisje dat vol staat met bedden. Onder de bedden huizen de eenden en de kippen en bovenop de bedden 

het gezin. Het leven vindt buiten plaats. Er is geen toilet, geen water en geen elektriciteit. Er is een 

moeder maar een vader is tot op heden niet gezien. Laurence had twee 0-benen. In januari is 1 been 

rechtgezet door de orthopedisch chirurg die 2x per jaar komt opereren in Shirati. In september volgt het 

tweede been. Dit zijn enorme ondernemingen omdat Laurence ver weg woont en niet bepaald in een 

veilige omgeving om te kunnen revalideren. Maar samen met het Community Centre, het Shirati 

ziekenhuis met de fysiotherapie afdeling en Bethsaida en de hulp van velen waaronder het wijkhoofd in 

Bukanga, waar Laurence woont, is het eerste been recht gezet.  

 

 

 

Mwisenge doopsgezinde kerk in Musoma 

De jonge kerk in Mwisenge, een wijk in Musoma, groeit en bloeit. Het is voor de doopsgezinden daar een 

serieuze zaak, de kerk, het kerkgebouw, de jeugd en het koor. Bijna ieder lid heeft wel iets te doen. Ik heb 

dat gezien bij de bestuurswisseling eens in de drie jaar. Dat behelst niet alleen de kerkenraad maar alle 

andere functies ook zoals de jeugd en het koor. Ik zie steeds meer mensen in de kerk en het koor groeit 

en zingt mooi. Iets om trots op te zijn. Ik kom er graag. Zoveel enthousiasme doet je goed.  
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SHIRATI 

Zappe Kindergarten in het dorp Kabwana in Shirati. (zie de foto onderaan het verslag) 

Op deze kleuterschool subsidieerde dgWereldwerk, wederom met steun van het weeshuisfonds, 24 

plaatsen. Hier kunnen kinderen naar school die zorgvuldig geselecteerd worden volgens bepaalde criteria 

en in een algemene ouder bijeenkomst. Dat werkt prima. Het is voor het draagvlak ook van belang dat 

iedereen op school achter deze keuzes staat want in een klein dorp als Kabwana kent iedereen elkaar.   

Het Shirati ziekenhuis. 

Dit ziekenhuis steunt dgWereldwerk al vele jaren. In 2007 gingen er 150 bedden, nachtkastjes en 

matrassen naar toe vanuit Nederland. Deze bedden zijn nog steeds goed. Ook is er een nieuwe 

professionele wasmachine naar toe gegaan, is de wasserij helemaal opgeknapt evenals het mortuarium 

en de “infusion unit” waar infuusvloeistof gemaakt wordt. Veel medisch en verpleegkundig materiaal als 

ook computers van het Joegoslavië Tribunaal zijn gedoneerd in de loop der jaren evenals brancards, 

rolstoelen, looprekjes, rollators en dergelijke. Er zijn met de hand gebreide katoenen zwachtels heen 

gegaan die nog altijd gebruikt worden. Vooral door de lepra patiënten. En voor 2013 is een bijdrage 

overgemaakt voor uitbreiding van de polikliniek. Het ziekenhuis is eind 2012 / begin 2013 helemaal 

opnieuw geverfd door vrijwilligers uit Canada. Na de steun van Wereldwerk zijn ook de “Friends of 

Shirati”, de vroegere Amerikaanse zendelingen, weer actief geworden.  Zij steunen met geld voor 

medicijnen en hebben onlangs een nieuw röntgenapparaat gedoneerd. Dr. Bwire Chirangi is sedert enige 

jaren Medisch Directeur en ziet kans al deze kontakten te onderhouden. Er is een hechte band tussen 

Shirati en Bethsaida. Dat is ook erg praktisch: de verpleegkundigen van Bethsaida gaan in 2013 allemaal 

beurtelings een week praktijkervaring opdoen op de verloskamers en op de operatiekamer van het 

ziekenhuis. Dr. Chirangi is daarbij medisch supervisor van Bethsaida. Een gezamenlijke aanpak voor de 

operatie van het jongetje Laurence heeft door deze hechte samenwerking ook positief gewerkt. 
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Kajiwawa  

De vrouwengroep Kajiwawa heeft in 2012 hard gewerkt aan haar droom: een bruidswinkel met verkoop 

van bruidsservices en met een klein restaurant erbij. Het gebouw is vrij ruim. Het is nog niet klaar maar 

het dak zit erop. Het zijn sterke vrouwen die niet opgeven. Kajiwawa werd opgericht in 2005 en heeft via 

een micro-krediet allerlei inkomen genererende activiteiten ontplooit.  

 Binnenin 

     Judith, Miriam en Els

 De achterkant 
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Safina 

Safina is de naam van een klein weeshuis. Het wordt financieel gesteund door de doopsgezinde 

gemeente in Wageningen. Het is geen project van dgWereldWerk maar ik ga er soms op verzoek kijken 

en breng dan verslag uit aan Wageningen. Het weeshuis heeft ongeveer 18 kinderen, klein en groot. Een 

van de oudere meisjes gaat de opleiding voor verpleegkundige doen in Shirati. Het weeshuis ligt bij Shirati 

en wordt vooral gemanaged door Mw. Leah Makoyo.  

 

 

 

De MARA werkgroep bestaat uit Guus Buijn, Oene de Vries en Els de Quant. Guus en Oene vinden dat 

het tijd is plaats te maken voor nieuwe leden. Daarom zullen Evelien Joor en Sjoukje Wethmar per 27 mei 

2013 hun plaats innemen in de MARA werkgroep. . 

 

 

De Zappe Kindergarten…tot ziens! 


