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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 

NDALA Hospital. Tabora ligt in het westen van Tanzania, Oost-Afrika. 

 

Het jaarverslag over 2018: 
 

Dit is het eerste volledige jaar onder een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit 

drie leden van de werkgroep ‘ex-Ndala gangers’: Adriaan Groen, Katelijne Schmeink en 

Henk Post. Dit jaar worden de hierna volgende twee programma’s (1. en 2.) als afgesloten 

beschouwd nadat Gon en George Joosten (als bestuurder) hun jaarlijks verblijf in Ndala 

Hospital hadden beëindigd en het lokale comité’ in 2017 was opgeheven. 

 
1. Het Aids voorlichting en bewustmakingsprogramma in 40 lagere en 10 middelbare scholen van de 42 dorpen van het 

district Puge, werd na 14 jaar, reeds in 2014 beëindigd. Het onderwerp behoort inmiddels tot het standaard curriculum 

van de lagere scholen. Dit programma heeft gedurende haar 14-jarige looptijd tenminste 20.000 scholieren bereikt. Het 

totale aantal toehoorders bij de lessen was groter dan 160.000 ! 

 

2. Het steunprogramma voor arme huishoudens van bejaarden, grootouders met hun door aids wees geworden 

kleinkinderen, blinden, door lepra en andere oorzaken gehandicapten, was in augustus 2017 afgesloten. Deze 

activiteiten stonden onder toezicht van een ‘lokaal comité’ van 4 in de gemeenschap gerespecteerde personen. Ieder 

van hen was belast  geweest met een gedeelte van de uitvoering van een van de activiteiten, waaronder een wekelijkse 

spreekuur. Inmiddels is de lokale structuur van sociale voorzieningen voor deze huishoudens sterk genoeg. De 

financiële verplichtingen als gevolg van beeindiging van hun werkzaamheden voro de stichting (‘gratuities’ en 

opgebouwde ‘benefits’ ) aan de leden van dit lokale comité waren al eerder volgens in het land geldende regels, 

voldaan. 

 

3. Steun aan leerlingen/studenten voor vervolgopleidingen. 

In 2018 werden nog 12 jonge mensen gesteund om hun vervolgopleidingen te kunnen afmaken. (zie 

financiële balans onder gesteunde doelen). (In 2017: 26 studenten , in 2016: 42, in 2015: 48, in 2014: 59; in 2013: 64.) 

Uitgaven voor dit doel in 2018: € 17.050,- , (in 2017: €22.850,-, in 2016: € 14.800,- ; in 2015: €11.418,-; in 

2014: €18.800,- ) NB. Sinds 2012 werden aan nieuwe jongeren bijna geen toezeggingen meer gedaan! 

 

4. Incidentele steun aan lokale initiatieven, projecten en bemiddeling. 

a. € 25.750,- werd overgemaakt naar de rekening van Ndala Hospital: medicijnen voor de 

Mental/Epilepsy Clinic, het ‘Workers Children Secondary Education Fund’ (WCEF), de opleiding 

van een ziekenhuismedewerker, de renovatie van de grote regenwater cistern met toevoerende goten 

en pijpen, en een gift om de omheining van het ZH compleet te maken. (zie ook de financiële balans 

per 31 december 2018). 

b. € 3.250,- werd overgemaakt op de rekening van het Archdiocesan Health Office (AHB) 

voor de laatste fase van de medische studie van Fr. Steve Chobo, die inmiddels in Ndala Hospital 

als arts werkzaam is. 

c. € 160,94 ging naar Development Project Assistance in Burgh-Haamstede voor transport en 

import duties van een zending medische instrumenten. 

 

 

 



 

 

5.  Financieel Overzicht, de Balans en Staat van Baten en Lasten. (bijgevoegd) 

Totale uitgaven van de stichting in 2018: € 47.238,68 (in 2017: € 52.077,65 , in 2016: €48.817,82 ; in 

2015: €60.806,06; in 2014: €63.719,18; in 2013: €84.435,25; in 2012: €110.884,88; in 2011:€85.750,-; in 2010: 

€102.435,39). NB. Dat is inclusief administratie kosten: (in 2018: € 1027,74 = 2,2%; in 2017: € 578,- = 1.1% ;        

in 2016: € 814,- = 1,7% ; in 2015: 1,13%; in 2014: 1,03% ; in 2013: 1,2%; in 2012:1,27% ; in 2011: 1,2% ; in 2010: 

0,93%). 
NB. Het percentage administratieve kosten is toegenomen (van 1,1% naar 2,2%) in vergelijking met 2017 door de 

toename van de bankkosten verbonden aan het vanuit Nederland overmaken van de studiekosten op de individuele 

bankrekeningen van de studenten. De totale transfer en provisiekosten per overmaking nemen dan toe. 

Totaal inkomsten (donaties + rente) in 2018: 57.353,48 (in 2017: € 37.020,66; in 2016: € 37.621,74; in 

2015: €52.027,05; in 2014: € 63.475,95; in 2013: € 92.799,94; in 

2012: € 100.396,64). 

Het jaar kon worden afgesloten met een positief saldo van € 10.110,80 

 

6. Toekomstige ontwikkelingen:  

•  De Stichting Tabora is een nieuwe fase ingegaan. Het aantal bij hun studie gesteunde studenten 

uit arme gezinnen zal verder afnemen wanneer ze hun diploma’s of bachelors degree hebben 

behaald en daarmee naar verwachting in staat zullen zijn zich een eigen inkomen te verwerven. 

• Steun aan projecten voorgesteld door het management van Ndala Hospital en het Health Office 

van het Aartsdiocees Tabora, die vallen binnen de doelstellingen van de Stichting zullen per 

aanvraag op hun merites beoordeeld worden, afhankelijk van de beschikbare financiële ruimte.  

• Verschillende trouwe donoren uit het verleden zullen mogelijk besluiten zich wegens de recente 

veranderingen terugtrekken. Ze verdienen grote dank voor hun soms 20 jaar lange jaarlijkse 

steun aan de met name door Gon Joosten begeleide programma’s, die nu zijn afgesloten. 

• Er wordt daarom een werving voorbereid onder al diegenen in Nederland die vanaf het begin van 

Ndala Hospital in ± 1965 op een of andere wijze bij het ziekenhuis betrokken zijn geweest als 

arts, ‘student doctor’, verpleegkundige, research student, vrijwilliger of als partner (veelal 

aangeduid  als “ex-Ndala gangers”). Getracht zal worden mensen over te halen tot een jaarlijkse 

bijdrage of een belastingtechnisch extra voordelige overeenkomst van een jaarlijkse donatie voor 

5 jaar. Dit om aanvragen voor programma’s voor meerdere jaren te kunnen steunen en hiervoor 

een ‘budget’ te kunnen maken. 

• Vanzelfsprekend zullen verschillende leden van de huidige werkgroep ‘ex-Ndala gangers’ 

worden aangemoedigd hun jaarlijkse bezoeken aan het ziekenhuis voort te zetten om het directe 

contact met het management en de lokale medewerkers in stand te houden. 

 

 

George Joosten 

Bestuurder. 

Molenweg 1 

4356AA Oostkapelle 

 

 

 

 

 Website: www.stichtingtabora.nl. 

Giften aan de als ANBI erkende stichting zijn aftrekbaar van de belasting. 
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http://ww.stichtingtabora.nl/

