
Stichting TABORA. 
Aan de leden van de Raad van Toezicht 
 - De heer G.A.A.M. Bogaerts 
 - De heer P.C.G.F. Bouman 
 - De heer P. Rademacher 

Jaarverslag 2012 
Oostkapelle: 24 Maart 2013 

 
Geachte Leden van de Raad van Toezicht, 
 
 Op 30 juli 2012 deed ik U per E-mail (!) het verslag toekomen van de jaarvergadering 
op 13 juli 2011 te Goes. Ik verstuurde de door U goedgekeurde jaarstukken over 2011 naar de 
belastingdienst. 
 Van 30 december tot 25 februari jl. waren we weer in Tanzania voor ons jaarlijkse 
bezoek aan de regio Tabora en het ziekenhuis in Ndala. Ndala Hospital vierde op 26 januari 
haar 50-jarig bestaan op grootse wijze. Aldaar verzamelde ik weer de gegevens over de 
activiteiten van de stichting en de bestedingen door het lokale comité in 2012 en die van 
onszelf voor zover relevant voor de stichting. Mijn beroepsmatige activiteiten beperkten zich 
tot het bijwonen van de medische ochtendbesprekingen, incidentele consulten, overleg met 
het Diocesan Health Office in Tabora en bezoek aan recent afgesloten en nog in gang zijnde 
projecten in de regio.  
 Zoals gewoonlijk doe ik U hierbij de stukken toekomen die tezamen het 
jaarverslag van de activiteiten van de stichting betreffen. Evenals in 2011 heb ik de 
verslaggeving over alle ‘sociale’ activiteiten samengevoegd in “Steunprogramma in Ndala....” 
, maar het verslag van het “Reproductive Health and Aids Awareness Programme” blijft 
apart.  
  
1. Een kort samenvattend verslag over 2012.  

Dit verslag wordt gebruikt als ‘info’ voor donateurs en geïnteresseerden. Het bevat 
gegevens die vergelijking met voorgaande jaren mogelijk maakt. Het geeft ook een 
kort overzicht van “Incidentele steun aan lokale initiatieven, projecten en 
bemiddeling” die buiten het Aids Awareness en het Steunprogramma vallen.  
 

2. De Balans en de Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012.  
De toelichtingen geven een duidelijk beeld van de stand van zaken van de 
verschillende rekeningen in Nederland (ING). Ter vergelijking de balans van 2011. Er 
is dit jaar een aanzienlijk negatief saldo. Een financiële verantwoording van de lokale 
uitgaven in Tanzaniaanse shilling vanuit de National Bank Tanzania (NBC branch 
Tabora) is te vinden op pagina 5 van het “Steun Programma” (4.). Door telkens 
veranderende wisselkoersen is een volkomen sluitend overzicht niet te maken. 
Daarom wordt bij het omrekenen een gemiddelde koers gebruikt. De gemiddelde 
jaarlijkse donaties en de reserve op de spaarrekeningen zijn voldoende om de lopende 
verplichtingen (zoals salarissen en gesponsorde studies) nog tenminste een jaar te 
kunnen voortzetten. 
  

3. Het verslag “Reproductive Health and Aids Awareness Programma” (13th year). 
Het verslag spreekt voor zich. De coördinator/instructeur van het programma heeft de 
leeftijd van 73 jaar bereikt en het programma zal in 2013 beëindigd worden. Dit is 
in overeenstemming met het tijdelijke karakter dat dit programma vanaf de start gehad 
heeft. De gebruikte Landrover is dan ook 20 jaar oud en vraagt steeds meer 
reparatiekosten. 



 2 

 
4. Het Steunprogramma in Ndala en omliggende dorpen in 2011. 

- De in vorige jaren onder C. “Steun aan scholen en andere organisaties van sociaal 
belang in de regio Tabora” genoemde ‘projecten’ kunnen nu beter bekeken worden in 
het ‘korte verslag’(1.) en in de ‘Toelichting Staat van Baten en Lasten’.  
 

5. De jaarlijkse rondschrijfbrief van de echtgenote van de bestuurder  
geeft weer een beeld van de wederwaardigheden, met name wat betreft de viering van 
het 50-jarig bestaan van het ziekenhuis en de eerste twee maanden van 2013. Alle 
donateurs ontvangen dit verslag tezamen met de korte samenvatting . 
 

Toekomstige ontwikkelingen in Ndala en de Regio Tabora. 
- De bestuurder en zijn echtgenote hebben ter plaatse hun intentie herhaald hun 
huidige activiteiten in Ndala (sinds 1994) slechts tot 2014 voort te zetten. De 
komende jaren zullen verschillende activiteiten daarom worden 
afgebouwd/verminderd. De sterkte van de lokale structuren zal bepalend zijn of 
en in welke mate de Stichting Tabora nog enige steun ‘op afstand’ kan blijven 
leveren. 
- In 2013 zal geen Nederlandse arts meer permanent in Ndala Hospital werkzaam zijn. 
Een universitair opgeleide Tanzaniaanse arts, Dr. George Mgalega, zich in april 
aantreden. Ondersteuning van het management van het ZH, dat nu geheel in 
Tanzaniaanse handen is, blijft een taak voor de komende jaren van de werkgroep “ex-
Ndala artsen. Verbetering van de arbeidsomstandigheden van de ziekenhuis 
medewerkers zal gevraagd blijven worden om het verloop vooral onder 
gekwalificeerde staf de beperken. Er zal een grote vraag blijven bestaan naar betere 
huisvesting, bijscholing en opleidingsmogelijkheden voor de werkers en hun kinderen. 
- De algemene economische ontwikkeling in Tanzania gaat goed. De kloof tussen arm 
en rijk wordt daardoor wel groter. Tijdens mijn korte toespraak bij het aanbieden van 
het jubileumcadeau heb ik echter gesteld dat de oplossing van problemen niet meer 
primair in het buitenland moet worden gezocht maar lokaal! Maar armen en 
bijzondere noden zullen er altijd blijven. 
- Er blijft een grote behoefte in de hele regio naar goed drinkwater en op vele plaatsen 
zal de opvang van regenwater nog jaren de enige oplossing zijn. Van de vrij grote (en 
dure) projecten die we in afgelopen jaren op dit terrein hebben gesteund is veel 
geleerd. In principe willen we hier nog enige jaren mee doorgaan.  

   
Hierbij verzoek ik de heer Paul Rademacher, als voorzitter, een geschikte datum te 

vinden. De plaats van samenkomst zal deze keer Oostkapelle zijn. Wanneer de datum bekend 
is zal ik een agenda opstellen en U deze - ten overvloede - met het verslag van de vergadering 
in 2012 toezenden. 

In de verwachting dat een en ander een goed beeld geeft van de activiteiten van de 
Stichting Tabora, 

 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
George P.A. Joosten, 
Bestuurder 
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