
STICHTING TABORA 
Opgericht in 1998 door alle Zeeuwse Ziekenhuisgroepen 

en gevestigd te Vlissingen 
ING Bank A/C No: 65.60.74.760 
K.v.K. reg. nr.: 220420950000 

c/o Molenweg 1; 4356AA Oostkapelle 
Nederland 

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 Tanzania, Oost-Afrika. 
 

Korte samenvatting van de gesteunde activiteiten 
in 2012: 
1. Een Aids voorlichting en bewustmakingsprogramma in 40 lagere, 10 
middelbare 
scholen van de 42 dorpen van het district Puge. Nu voor het 13de jaar !!. 
In 2012 maakten in het totaal 2885 jonge mensen - 2675 lagere schoolverlaters (57,6% 
meisjes) en 210 middelbare schoolleerlingen) - kennis met vier voor hun verdere leven 
belangrijke onderwerpen: 
a. Groei naar volwassenheid. 
b. Zwangerschap en abortus. 
c. Geslachtsziekten in het algemeen. 
d. HIV/AIDS (“Ukimwi” in Kiswahili) in het bijzonder. 
Uitgaven in 2012 : ± €  6.000,- . (in 2011: €6.200.- ; in 2010: € 5000, in 2009: €4000; 
2008 €3750,- ;  2007: €6200,- ). Dit betreft het salaris van de teacher en zijn technisch 
assistent/chauffeur, als ook de gebruik - en de onderhoudskosten van de Landrover en 
audiovisuele apparatuur. Zij ontvingen dit jaar ook een gedeelte van hun te verwachten 
einduitkering bij beëindiging van het programma in 2013. In totaal werd de hele serie lessen in 
33 lagere scholen gegeven. De dit verslagjaar niet bezochte scholen, komen het volgend jaar aan 
de beurt.  
 
2.  Het steunprogramma voor ongeveer 200 arme huishoudens van 
bejaarden, 
grootmoeders met hun door aids wees geworden kleinkinderen, blinden, melaatsen en andere 
gehandicapten. De steun bestaat uit voedsel (in perioden van extreme schaarste vooral aan het 
einde 
van het lange droge seizoen en vóór de nieuwe oogst), medische behandeling in Ndala Hospital, 
landbouwwerktuigen, woning/fiets onderhoud/reparatie en schoolbenodigdheden en 
schooluniformpjes 
voor de (wees)kinderen. Huisjes worden gerepareerd of van een nieuw grasdak voorzien; 
emmers, 
hakken, kapmessen en bijlen worden verstrekt; de huur van een huisje wordt voor enkelen 
betaald. Epileptici en psychisch gestoorden krijgen hun medicijnen gratis in de kliniek van Ndala 
Hospital. Sommige arme huishoudens worden alleen gesteund door hun kinderen op de lagere 
school van 
school uniformen, schriften, schrijfgerij en schooltasjes te voorzien. Al deze activiteiten staan 
onder 
toezicht van een ‘lokaal comité’ van 5 in de gemeenschap gerespecteerde personen. Ieder van hen 
is 
belast met een gedeelte van de uitvoering van een van de activiteiten en de wekelijkse spreekuren. 
Uitgaven in 2012: €27.500,-  (in 2011: €15.000.- ; in 2010: € 12.600, - ;  2009: 
€16.000,- ; 2008: € 14.000,- ; ) Hoewel de oogsten buitengewoon slecht waren en de 
prijzen van voedsel dus buitengewoon hoog, is  gebleken dat deze enorme stijging 
voor het grootste deel het gevolg is  geweest van een veel te l iberale toepassing 
van de regels m.b.t  voedselverstrekking door het lokale comité,  zowel wat betreft 
de hoeveelheid als het aantal ontvangers als ook wat betreft de duur van de 
wekelijkse verstrekkingen. Voor 2013 is een vorm van ‘budgettering’ ingevoerd.   



 
3.  ‘Sponsoring’ van leerlingen/studenten voor vervolgopleidingen. 
a. In 2011 werden 91 (in 2011: 93 ; in 2010: 67) jongeren op middelbare scholen (70), lager 
(technisch) scholen (7), universiteiten (5) en andere opleidingen (21) ‘gesponsored’. Van hun 
resultaten hangt af  of de ondersteuning wordt voorgezet. (met sponsoring wordt bedoeld 
financiële steun afhankelijk van de eigen situatie).  
Uitgaven in 2012: 23.500,-  (in 2011: € 19.750,- ;in 2010: € 16.600, -; in 2009: € 
12.000,- ; 2008: € 13.200,- ; 2007: 7900,- ). De kosten per leerling stijgen jaarlijks! In 
2013 zal het totaal aantal gesteunde jongeren worden teruggebracht door geen 
nieuwe jongeren aan te nemen! 
b. Voor 158 arme lagere school leerlingen (in 2011: 187; 2010: 139; 2009: 200; 2008: 
195) op 12 verschillende scholen en vrij gelijkmatig verdeeld over alle 7 klassen werden dit jaar 
door één naaister uniformpjes gemaakt: 118 rokjes, 100 korte broeken, 183 witte bloezen. De 
kinderen kregen ook schriften, balpennen en potloden. Bovendien moest voor hen worden 
bijgedragen aan het laten maken van schoolbanken en het betalen van de nachtwacht van de 
school. Op één van deze lagere scholen ontvingen 82 van de ± 1000 !!!! (± 8%) kinderen zulke 
hulp.  
c.  Er was dit jaar weer een groot verloop onder de leerlingen bij de naailessen.  
Aan het eigen klaslokaal met de veilige opslagmogelijkheden voor de naaimachines en materialen 
werd een buitentoilet toegevoegd. Kosten inclusief  het salaris, onderhoud en reparaties.  
Uitgaven (b+c): ± €  2.250,-   ( in 2011: ± € 3000,- ;in 2010: € 3270, - ;in 2009: € 5850,- 
). 
 
4.  Incidentele steun aan lokale initiatieven, projecten en 
bemiddeling. 
NB. Voor a.  en b. fungeerde de stichting (gedeeltelijk) als ‘doorgever’ van fondsen die door 
anderen ter beschikking waren gesteld. 
a.  €  10.000,-  werd overgemaakt naar de rekening van Ndala Hospital als bijdrage aan de 
volledige vernieuwing van de elektrische bedrading i.v.m. de aansluiting op het landelijke net. 
b.  €  21.638,81- werd overgemaakt op de rekening van Health Office van het Aartsdiocees o.a. 
voor de volgende doeleinden: 

1. ± € 13000,- voor de opleiding van Fr. Steve Chobo tot arts. (4 semesters + 
uitrustingskosten aan de Medical School in Mwanza)  
2. ± € 3000,- voor het afronden van de regenwateropvang in Igoko (buiten kliniek) en 
Ndono (boarding secondary school voor meisjes)  
3. ± € 2500,- voor een zonnebloempitten pers van de middelbare school/seminarie. 
4. ± € 1500,- incidentele steun bij een vervolgstudie. 
5. ± Bijdrage in de cursuskosten (financieel management) van twee financieel 
verantwoordelijken van het Aartsbisdom. (CORAT, Nairobi Kenya). 

c.  €  10.000,-  werd bestemd voor de bouw van een grote (± 250.000 ltr) ondergrondse 
regenwater cistern + goten en watertoren in Itaga. 
d.  €  2400,-  werd overgemaakt aan twee al jaren lang gesteunde studenten aan de universiteit. 
e .  €  2747,36 werd overgemaakt aan Development Project Assitance (DPA) te Burgh-
Haamstede voor de aankoop en het transport van twee “tanklinings” (enorme PVC zakken met 
afdekzeilen voor het waterdicht maken van oude regenwater tanks.   
f. € 823,60 werd in Nederland uigegeven aan enkele reserve onderdelen en een hete lucht föhn 
voor het plakken/lijmen van PVC, die in de handbagage naar Ndala werden meegenomen. 
TOTAAL in 2012: €  47.609,77  
 
NB: De steunactiviteiten (1,  2 en 3) worden gedurende het jaar 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. 
5. Mr. Theodori Kulinduka (Senior Clinical Officer) = Programma Coördinator van 
Aids 
voorlichting- en bewustmakingsprogramma. 



Onkosten en salarissen van het lokale comité in 2012: €  4125,-  ;  in 2011 € 4000,- 
;  2010: € 3.242, -. in 2009: € 3300,-; 2008: € 2700,- .) 
 
Totale uitgaven in 2012: €  110.884,88   
(2011: € 85.750,- ; 2010: €102.435,39; 2009: € 97.656,55 )  
inclusief KvK/bank/administratie kosten (€35,08 + €877,43 + €362,60) = 
€1275,11 (1,27%). 
(in 2011: €999,96 = 1,2% ; 2010: € 961,24 = 0,93%; 2009:€ 835,- ; 2008: €955,73) 
 
Totale inkomsten uit donaties plus rente: €  100.396,64  
(2011: € 96.185,- ; 2010: € 89.332,31) 
NB. Het aanzienlijke negatieve verschil tussen inkomsten en uitgaven van dit jaar wordt voor het 
grootste deel veroorzaakt door de grote toename van de uitgaven binnen het steunprogramma 
voor arme gezinnen. (zie onder 2.)  
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 
 
 


