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STICHTING TABORA 
Opgericht in 1998 door alle Zeeuwse Ziekenhuisgroepen 

en gevestigd te Vlissingen 
 ING Bank A/C No: NL91INGB0656074760 

K.v.K. reg. nr.: 220420950000  
c/o Molenweg 1; 4356AA Oostkapelle 

 
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 dat 
daarmee samenvalt. Tabora ligt in west Tanzania, Oost-Afrika.  

Korte samenvatting van de gesteunde activiteiten in 2017: 

NB. In dit jaar beëindigden G&G Joosten-Nienhuys in augustus hun jaarlijkse 
langdurige bezoeken aan Ndala met een afscheidsfeest waarbij niet alleen al diegenen 
die in de loop van de jaren hebben bijgedragen aan de uitvoering van de verschillende 
programma’s, maar ook al degenen, lagere en middelbare scholieren en studenten en 
arme gezinnen, waarop de programma’s gericht zijn geweest. Het afscheid bestond uit 
een dankdienst in een volle kerk, een feest met optredens en toespraken gevolgd door 
een maaltijd voor alle genodigden, en een voetbaltoernooi voor schoolkinderen onder 
de 15 jaar waarop meer dan honderd kinderen, ingedeeld in 10 teams, hadden 
ingetekend. Het ‘lokale comité’ werd van zijn taken ontheven. Nadat alle 
verplichtingen aan de leden ervan waren afgehandeld, kon de lokale account van de 
stichting bij de National Bank of Commerce (NBC) worden  opgeheven. Hiermee is 
een einde gekomen aan verschillende activiteiten die sinds 1998 waren ontwikkeld en 
bovendien geleidelijk minder nodig waren geworden. In het bijzonder wat de arme 
gezinnen met weeskinderen betreft is de situatie aanzienlijk verbeterd en kunnen de 
lokale sociale hulpsystemen van kerken, overheid en particulier initiatief de 
problemen veel beter aan. Al is de nood dus sterk verminderd, de vraag naar hogere 
en betere opleidingen is alleen maar gegroeid met name bij de middenklasse. Voor dit 
probleem moeten en kunnen lokale oplossingen worden gezocht. De stichting zal 
daarom op een andere wijze worden voortgezet maar wel binnen de bovenbeschreven 
algemene doelstelling. Daarover zal in het verslag over 2018 worden gerapporteerd.  

1. Het Aids voorlichting en bewustmakingsprogramma in 40 lagere en 10 middelbare scholen van de 
42 dorpen van het district Puge werd  al, na 14 jaar, in 2014 beëindigd. Het onderwerp behoort 
inmiddels tot het standaard curriculum van de lagere scholen. NB. Dit programma heeft gedurende 
zijn 14-jarige looptijd tenminste 20.000 jonge mensen bereikt die de serie van 4 lessen tweemaal 
hebben gevolgd! Het totale aantal toehoorders bij de lessen was groter dan 160.000 !  

2. Het steunprogramma voor arme huishoudens van bejaarden, grootmoeders met hun 
door aids wees geworden kleinkinderen, blinden, melaatsen en andere gehandicapten. Al deze 
activiteiten stonden onder toezicht van een ‘lokaal comité’ van 4 in de gemeenschap 
gerespecteerde personen. Ieder van hen was belast met een gedeelte van de uitvoering van een 
van de activiteiten waaronder wekelijkse spreekuren. De steun betrof voedsel in het lange 
droge seizoen, het meest noodzakelijke onderhoud en reparaties aan huis/dak/latrine en fiets, 
medische behandeling in het bijzonder de gratis verstrekking van anti-epilepsie medicijnen.                                               
Uitgaven in 2017: € 5170,- ; (in 2016: € 5.975,- ; in 2015: € 3.615,- ; in 2014: € 2.800,- ; in 
2013: 7.750,- ; in 2012: € 27.500,-). Het aantal huishoudens dat voedselhulp ontving is 
afgenomen tot ± 59. NB. In 2017 is dit hele programma afgebouwd. Het lokale systeem van 
lokale overheid en het initiatief van religieuze organisaties is inmiddels sterk genoeg. 
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3. ‘Sponsoring’ van leerlingen/studenten voor vervolgopleidingen.   

 A. In 2017 werden nog voor 26 (in 2016: 42 ; in 2015: 48 in 2014: 59; in 2013: 64 in 2012: 
91; in 2011: 93) jongeren (waarvan 6 meisjes) op middelbare scholen(19), vaktechnische 
scholen, universiteiten en andere opleidingen ‘gesponsord’. Tien van hen zullen ook in 2018 
nog steun ontvangen om een bachelor diploma te halen, waarmee ze bijna zeker een baan 
kunnen krijgen. Van de resultaten hangt af of de ondersteuning wordt voorgezet. (met 
sponsoring wordt bedoeld een halfjaarlijks vast bedrag, aangepast aan de individuele situatie).                                                                                                  
Uitgaven in 2017: € 22.850,-  (in 2016: € 14.800,- ; in 2015: € 11.418,-; in 2014: € 18.800,- ; 
in 2013: € 16.750,- ; in 2012: 23.500,- ; in 2011: € 19.750,- ; in 2010: € 16.600, -). Zoals in 
2012 aangekondigd werden geen nieuwe jongeren meer aangenomen.  

 B.  Lagere school leerlingen uit arme gezinnen kregen alleen nog enkele 
schooluniformen, pennen en schriften uitgereikt die in voorraad waren gemaakt (in 
2016: 64 ; in 2015: 72; in 2014: 89; in 2013: 133; in 2012: 158; in 2011: 187)                 
Kosten in 2017: € 90.- (in 2016: € ± 390,- ; in 2015; € 410,- ; in 2014; ± € 1235,- ;in 2013: 
€1425,- ). 

4. Incidentele steun aan lokale initiatieven, projecten en bemiddeling.  
a. € 19.000,- werd overgemaakt naar de rekening van Ndala Hospital voor: epilepsie 
medicijnen voor de Mental health Clinic, het ‘Workers Children Secundary Education Fund’ 
en enkele donaties met als directe bestemming projecten van het ziekenhuis 
b. € 1000,- werd overgemaakt op de rekening van het Archdiocesan Health Office (AHB) 
voor de laatste fase van de medische studie van Fr. Steve Chobo.  
c. € 1.500,- werd direct overgemaakt op de rekening van Ephrem Ligwa voor het 2de jaar van 
zijn voortgezette universtaire opleiding in ‘education’. 
 
NB:	De	steunactiviteiten	(1,	2	en	3)	werden	tot	augustus	begeleid	en	uitgevoerd	door	het	lokale	
comité:		
1.	Mr.	Stephano	Ligwa	(teacher)	=	voorzitter	en	uitvoerder	.	
2.	Mrs.	Bernadetta	Doto	(naaister)	=	leidster	van	de	naaigroep.	
3.	Mrs.	Maria	Mathias	(huisvrouw)	=	assistente	wekelijkse	spreekuren.		
4.	Mr.	Bonifas	Sabaga	(teacher–catechist)	=	secretaris.																						
Salarissen	en	kosten	van	het	lokale	comité	in	2017:	€4.100,-		
(in	2016:	€	3919,-	;	in	2015:	€	3.325,-	;	2014:	±	€	5.350,-	;	in	2013:	€	4.295,-;	in	2012:	€	4.125,-	;	in	2011	€	
4.000,-	).	
	
Totale uitgaven van de stichting 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. inclusief administratie kosten: € 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%)  
 
Totraal inkomsten (donaties + rente) 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) 
 
 De Stichting heeft een Raad van Toezicht, maakt een balans op en zeer gedetailleerde 
verslagen van de activiteiten die tezamen als Jaarverslag door de Raad worden 
vastgesteld. Deze gedetailleerde verslagen kunnen bij de bestuurder worden 
opgevraagd. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting. 
====================================Gon & George Joosten-Nienhuys  
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