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Algemeen doel: directe en flexibele ondersteuning op kleine schaal aan gezondheid, onderwijs en 
welzijn bevorderende initiatieven en activiteiten in de Regio Tabora en het Aartsdiocees Tabora - in het 
bijzonder in NDALA Hospital. Tabora ligt in het westen van Tanzania, Oost-Afrika. 

Het jaarverslag over 2021: 
1.  Algemeen. 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit Paulus Lips (voorzitter), Katelijne Schmeink en Henk 
Post konden ten gevolge van de corona-maatregelen pas op 12 december 2021 in Oostkapelle 
bijeenkomen om de notulen van de vorige jaarvergadering (11 juli 2020) en het Jaarverslag met bij 
behorende Balans en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2020 formeel vast te stellen en voor 
akkoord te tekenen. Deze stukken waren al in maart 2021 ter voorlopige goedkeuring toegezonden.  
De voorzitter kondigde zijn terugtreden uit de RvT aan vanwege het aanvaarden van een 
veeleisende functie bij de medische coördinatie van alle AZC’s in Nederland en dat in combinatie 
met zijn huisartsen praktijk. Twee ex-Ndala gangers zouden werden gepolst om de vacature te 
vervullen, waarvan Wouter van Weers, ex-coassistent in Ndala (±1995), nu huisarts in Amsterdam 
en woonachtig in Castricum inmiddels als lid van de RvT is ingeschreven bij de KvK en het UBO 
register. 
Gedurende het jaar zijn problemen met betrekking tot de registratie van de stichting bij de kamer 
van koophandel (KvK) en de invoering van een bij wet verplichte registratie van de leden van de 
RvT in een zogenaamd UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’). Deze verplichting geldt voor 
alle vennootschappen en andere juridische entiteiten waaronder ook ANBI stichtingen zijn 
ondergebracht, al zijn deze RvT-leden in geen enkel opzicht ‘beneficiaries’. Niet voldoen aan deze 
verplichte registraties zou automatisch verlies van de ‘ANBI-status’ inhouden; meerjarige 
overeenkomsten met donoren om belastingvrijstelling te verkrijgen zouden dan onmogelijk worden! 
Gelukkig kon de belastingdienst ervan overtuigd worden dat de Stichting ook aan deze nieuwe 
voorwaarde volledig voldeed.  

2. Steun aan Studenten. 
Nog 7 studenten ontvingen steun om hun opleiding af te ronden. In een geval ontving een 
betrokkene door een vergissing bij de overboeking naar zijn bank zijn bijdrage tweemaal. Omdat dit 
niet onmiddellijk duidelijk was kon deze overmaking niet worden teruggedraaid en moest dan maar 
worden beschouwd als een voorschot om ingewikkelde (en kostbare!) terugboekingen te 
voorkomen. De ontvanger heeft deze dubbele steun wel bevestigd. Voor 3 studerende jongeren die 
vermeld worden op de ‘Toelichting van Baten en Lasten) van de Balans zal het de laatste 
vermelding zijn. NB. Via een vroegere student werd een klein bedrag overgemaakt om voetballen te 
kopen voor het door hem begeleide  junioren team. Moderne voetballen hebben een korte 
levensduur bij intensief en frequent gebruik op veldjes omringd door planten met scherpe stekels. 

Steun aan Ndala Hospital. (zie ook de toelichting op de ‘Staat van Baten en Lasten’) De corona 
problematiek heeft weinig specifieke problemen opgeleverd in  Ndala Hospital. Vaccinatie werd 
aangeboden op vrijwillige basis, maar de belangstelling daarvoor was niet overmatig en goede 
virustest mogelijkheden ontbraken.  



De eerder genoemde toelichting bij de Staat van Baten en Lasten geeft een indicatieve specificatie 
waarvoor de overmakingen en naar de Euro-account van Ndala Hospital in 2021zijn aangewend. 
Van de ziekenhuis administratie wordt van iedere transactie geen precies kloppende financiële 
verantwoording van iedere transactie gevergd maar wel een verantwoording Het Worker’s children 
education fund (WCEF) heeft in dit jaar weer aan 52 ziekenhuismedewerkers voor in totaal 72 van 
hun kinderen die vervolgonderwijs ontvangen een bijdrage die per jaar in twee porties (± per 
semester) door de ziekenhuisadministratie wordt uitbetaald in lokale valuta aan de ouders wordt 
uitbetaald; wegens koers wijzigingen en veranderingen in het aantal in aanmerking komende 
kinderen levert dit ieder jaar een ietwat verschillend bedrag op. Door de Euro-rekening van het 
ziekenhuis bij de lokale bank is de lokale inflatie geëlimineerd. Per kind kwam dat dit jaar op 
ongeveer 250.000/- shilling. Het is een bij de medewerkers geliefde bijdrage in een land waar de 
kosten van een goede opleiding sterk toenemen. Het ziekenhuis ontving dit jaar de meeste steun 
voor reparaties aan de Röntgen apparatuur, onderhoud aan de zonnepanelen en een groot bedrag 
werd besteed aan het opzetten van bacteriële kweek & gevoeligheid onderzoeksapparatuur  in het 
laboratorium. 
NB. Drie leden van de Ndala werkgroep hebben in het laatste kwartaal een intensief of een 
meerdere weken durend bezoek gebracht en daarover uitvoerig gerapporteerd. Deze verslagen 
zullen op de website < stichtingtabora.nl > te vinden zijn. Dit jaar is veel aandacht besteed aan de 
medebeoordeling van aangevraagde projecten bijvoorbeeld de haalbaarheid van de invoering van 
een - door de overheid verplicht - electronic Hospital Medical Information Systeem (eHMIS). De 
totale offerte voor een systeem (INAYA) dat al functioneert in een door Indiase zusters geleid 
ziekenhuis in de buitenwijken van Tabora Town bedraagt een bedrag van ongeveer € 20.000,-  ( ± 
40 miljoen shilling.)  
Samen met de de uitvoerder van de recente renovatie van het bestaande regenwater opvangsysteem  
(capaciteit ±1.5 miljoen liter) is ook bekeken hoe dit systeem op een logische en efficiënte manier 
gekoppeld moet worden aan het sinds enige maanden bestaande lokale drinkwater distributie 
systeem van de regionale overheid, rekening houdend met de bestaande grondwater bronnen, die 
alleen water opleveren voor schoonmaak en toilet-doorspoel doeleinden. Voor de publieke 
drinkwatervoorziening zal per kuub moeten worden betaald en voorlopig  is een continue levering 
allerminst zeker. Een reële schatting van de kosten van de noodzakelijke renovatie van bestaande 
verbindingen en het leggen van nieuwe leidingen is nog niet beschikbaar.  
Aan het einde van het jaar werd door het ziekenhuis financiering gevraagd voor de bouw van een 
“Pharmacy Shop” bij de ingang van het ziekenhuis om een tegenwicht te bieden aan de overal in de 
dorpen aanwezige ‘duka la dawa’  (medicijn-winkeltjes die nauwelijks door de overheid worden 
gecontroleerd). Op basis van de een lijst van benodigde bouwmaterialen werd een bedrag van € 
5000,- overgemaakt en kon nog in december met de bouw worden begonnen.  

Het Financiële Jaarverslag. 
De Balans en Staat van Baten en Lasten met de toelichtingen daarop voldoen aan de wettelijke eisen 
en bieden een summier beeld van de de bestedingen (de ’Lasten’). het ontbreken van enige rente-
inkomsten over de (spaar)rekeningen zal niemand verbazen. De administratie- en bankkosten 
(€966,38) bedroegen 2,36% van totale lasten met de aantekening dat 98,5% daarvan uit bank- en 
transactiekosten bestond. Het ruime voordelige saldo komt door een grote eerste donatie op basis 
van een 5-jarige overeenkomst die vlak voor de jaarwisseling werd ontvangen!  

Toekomstige Ontwikkelingen. 
 De mogelijkheden om in 2022 het ziekenhuis te blijven ondersteunen en enige nieuwe ‘projecten’ 
te kunnen financieren zijn zelfs enigszins toegenomen. 

http://stichtingtabora.nl


Het verheugt de bestuurder zeer te kunnen meedelen dat in 2022 een zeer geschikte medebestuurder 
is gevonden met recente ervaring in Ndala Hospital, die in 2022 formeel als zodanig kan worden 

benoemd, met als oogmerk de huidige administratieve taken over te nemen. 

George P.A. Joosten, bestuurder       maart 2022 


