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Oostkapelle: 2 oktober 2017 
Geachte Leden van de Raad van Toezicht, 
 Op 15 mei 2016 deed ik U per E-mail (!) het verslag toekomen van de 
jaarvergadering op 12 mei te Oostkapelle. 
 Van 30 mei tot 29 augustus jl. waren we  in Tanzania voor ons laatste 
bezoek aan de regio Tabora en het ziekenhuis in Ndala. Aldaar verzamelde ik weer 
de gegevens over de activiteiten van de stichting en de bestedingen door het lokale 
comité in 2016 en die van onszelf voor zover relevant voor de stichting. 
 Zoals gewoonlijk doe ik U hierbij de stukken toekomen die tezamen het 
jaarverslag van de activiteiten van de stichting betreffen. Evenals in 2016 heb ik 
de verslaggeving over alle ‘sociale’ activiteiten samengevoegd in “Steunprogramma 
in Ndala....” .  
1. Een kort samenvattend verslag over 2016.  

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”. 
 

2. De Balans en de Staat van Baten en Lasten per 31 december 2016.  
De toelichtingen geven een duidelijk beeld van de stand van zaken van de 
verschillende rekeningen (ING). Ter vergelijking de balans van 2015. Er is 
dit jaar opnieuw een negatief saldo (€ 11.378,-).  
Een financiële verantwoording van de lokale uitgaven in Tanzaniaanse 
shilling vanuit de lokale rekening bij de National Bank of Commerce (NBC 
branch Tabora) is te vinden op pagina 5 van het “Steun Programma”. Door 
telkens veranderende wisselkoersen is een volkomen sluitend overzicht niet 
te maken. Daarom wordt bij het omrekenen van shilling naar Euro en vice 
versa een gemiddelde koers gebruikt.  
 

3. Het Steunprogramma in Ndala en omliggende dorpen in 2016. 
- De in vorige jaren onder “Steun aan scholen en andere organisaties van 
sociaal belang in de regio Tabora” genoemde ‘projecten’ en bemiddeling 
kunnen  beter bekeken worden in het ‘korte verslag’(1.) en in de 
‘Toelichting Staat van Baten en Lasten’ (2.).  
 

Toekomstige ontwikkelingen in Ndala en de Regio Tabora. 
- Het is voor alle betrokkenen en met name voor de leden van het ‘lokale 
comité’ duidelijk dat mei-juni-juli 2017 het laatste bezoek zou zijn en dat de 
bestuurder en zijn echtgenote dan een afscheidsfeest willen aanbieden. Het 
lokale comité zal dan – na afwikkeling van lopende verplichtingen aan de 
leden – ophouden te bestaan en de activiteiten ervan worden na het laatste 



bezoek in 2017 en begin 2018 vanuit Nederland afgebouwd op geleide van 
een halfjaarlijks budget voor de nog lopende verplichtingen aan individuele 
gesteunde studenten.  
- De Stichting Tabora zal dus voorlopig blijven bestaan om lopende zaken 
– in principe vanuit Nederland – te kunnen blijven uitvoeren zoals: Het nog 
gedurende enkele jaren betalen van studiebijdragen aan enkele individuele 
studenten om hun studie te kunnen afronden. Het, in overeenstemming met 
de statuten, blijven bemiddelen bij de overmakingen van giften aan Ndala 
Hospital, het Health Office van het Aartsdiocees Tabora en specifieke 
projecten in de regio Tabora. Het afwikkelen van enkele 5 jarige – notarieel 
vastgelegde – financiële verplichtingen.  
- Sinds 2013 is er geen Nederlandse arts meer permanent in Ndala Hospital 
werkzaam en ook het administratieve management is nu geheel in 
Tanzaniaanse handen. Er zijn nu twee volledig universitair opgeleide 
Tanzaniaanse artsen met drie Assistant Medical Officers. 
- Advies aan het management van het ZH zal de komende jaren nog 
beschikbaar zijn vanuit de werkgroep “ex-Ndala artsen”.  
- De algemene economische ontwikkeling in Tanzania verloopt goed. De 
kloof tussen arm en rijk wordt daardoor wel groter maar de landelijke en 
regionale sociale verzekeringen groeien ook. De nieuwe president van 
Tanzania, John Magufuli, die in oktober 2015 werd gekozen heeft ook het 
(‘openbare’) middelbare onderwijs gratis gemaakt. De lokale charitatieve 
organisaties van de vele verschillende religieuze organisaties zijn sterker 
geworden. 

NB. Over de toekomst van de Stichting Tabora voor de langere termijn zal in de 
jaarvergadering verslag worden uitgebracht. 

 
Met hartelijke groet, 
 

 
George P.A. Joosten, 
Bestuurder 

 
 


