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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 2020: 
1.  Algemeen. 

De Raad van Toezicht (RvT), Paulus Lips, Katelijne Schmeink en Henk Post, kwam tengevolge van de 
corona crisis pas op 11 juli 2020 in Amsterdam bij elkaar om het jaarverslag over 2019 formeel vast te 
stellen. Adriaan Groen, wiens aftreden al in 2019 was aangekondigd, was ook aanwezig en droeg nu de 
leiding van de vergadering over aan Paulus Lips.  
De al veel eerder toegezonden - en becommentarieerde - vergader notulen en het Jaarverslag 2019, plus de 
financiële verantwoording in de vorm van de Balans, de Staat van Baten en Lasten en de bijbehorende 
Toelichtingen werden definitief vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.  
Omdat het jaar 2020 op het moment van de vergadering alweer half verstreken was, kwamen enkele nieuwe 
aanvragen vanuit Ndala Hospital ter sprake zoals: 
-  Een aanvraag voor de aanschaf van alle voor het laboratorium van Ndala Hospital noodzakelijke 

materialen en aanpassingen aan de beschikbare ruimten om bacteriologische kweken en resistentie-
bepalingen te kunnen en mogen uitvoeren (Culture&Sensitivity facilities). De geschatte kosten zouden 
minimaal € 10.000,- bedragen. Op deze aanvraag had de bestuurder al positief gereageerd. 

- Een aanvraag om steun bij de invoering van een Hospital Management/Information System, dat een eerste 
investering van eveneens meer dan € 10.000,- zou vergen. Enkele leden van de werkgroep hadden 
inmiddels contact opgenomen met leden van het MT van het hospital om de haalbaarheid hiervan op korte 
en lange termijn te onderzoeken en om eventueel andere steunorganisaties bij deze aanvraag te betrekken.  
De Stichting Tabora heeft hiervoor voorlopig geen budget en deelde dit het MT van Ndala mede. 

- Vervolgens was bericht ontvangen vanuit de Werkgroep dat een ambulance in Ndala (± €27.000,-) erg 
gewenst was. Als het aan het ziekenhuis zelf zou lukken van de Stichting MIVA een positieve reactie te 
ontvangen dan zou de Stichting Tabora misschien kunnen helpen bij de te verwachten lokale ‘eigen 
bijdrage’). 

NB. Al deze aanvragen hebben direct of indirect te maken met nieuwe eisen die door de Tanzaniaanse 
regering aan private ziekenhuizen worden gesteld om in aanmerking te (blijven) komen voor overheidssteun! 

Besloten werd aan alle eerder (december 2019) per post en e-mail benaderde “ex-Ndalagangers” al vóór het 
einde van 2020 vanuit de werkgroep een dankbericht te sturen voor de positieve reacties; een bericht 
vergezeld van een serie recente foto’s van Ndala Hospital. 

2. Steun aan Studenten. 

Er bleken in 2020 toch nog negen van de vele in het verleden bij hun studie gesteunde leerlingen/studenten 
een beroep op studiekosten te hebben gedaan. Dit om diverse redenen, waarbij (nog) niet geslaagd zijn, 
onverwachte extra stagekosten en diefstal van computer en/of huisraad, de belangrijkste waren. (Zie de 
Toelichting Staat van Baten en Lasten 2020).   
NB. Drie van hen hebben inmiddels een foto gestuurd van hun ‘graduation’ (2 x master en 1x bachelor)in 
toga met baret/cap: Ephrem Ligwa /sociology; Benedictar Ligwa/ judiciary en Hamisi Serekali/BA 
education. 



Steun aan Ndala Hospital. (zie ook de toelichting op de ‘Staat van Baten en Lasten’) 

- Vanuit het “Worker’s Children Education Fund” ontvingen in de eerste helft van het jaar 70 kinderen van 
53 werkers en in de tweede helft 69 kinderen van 54 werkers, een bijdrage van ongeveer € 50,- (per kind/
jaar) voor een vervolgopleiding. Deze bijdrage voor twee kinderen per gezin is erg geliefd omdat de 
kosten in de lokale munt van vervolgopleidingen ieder jaar hoger worden en de waarde van de Euro t.o.v. 
de shilling ieder jaar stijgt. De uitbetaling loopt via de administratie van het ziekenhuis en een comité van 
medewerkers houdt toezicht op de individuele aanmelding van de kinderen voor deze toelage. 

- Het overvloedige regenseizoen zorgde ervoor dat het volledig gerenoveerde wateropvang-systeem 
volledig werd benut. Een regionaal drinkwater distributie-systeem met water vanuit Lake Victoria is in 
aanleg maar heeft het dorp voorlopig nog niet bereikt en voor dat water zal zeker door afnemers betaald 
moeten gaan worden. Ook de renovatie van het aan het grote kerkdak gekoppelde half-ondergrondse 
reservoir van ± 250.000 liter werd voltooid. 

- Het uitbreiden van het laboratorium met faciliteiten voor het bacteriologisch kweken van urine, ontlasting, 
sputum, pus, bloed en hersenvocht en het bepalen van resistentie tegen antibiotica werd mogelijk gemaakt, 
alsmede de daaraan gekoppelde aanpassingen van reeds aanwezige gerenoveerde ruimten en extra 
instructie over de uitvoering van deze testen aan de gekwalificeerde lab-medewerkers. 

- Over de uitgaven met betrekking tot opleidingen, bijscholing, voorlichting over de COVID-19 pandemie, 
het ‘poor patient fund’ en de kosten van de gebruikte medicijnen in de wekelijkse ‘Epilepsy en Mental 
health clinic’ kan dit jaar niet erg gespecificeerd worden gerapporteerd o.a. ten gevolge van de corona-
crisis zowel in Tanzania als in Nederland bij de bestuurder en zijn familie. Bovendien maakt het in één 
transactie overmaken van verschillende bedragen, ter vermindering van de bankkosten, het ‘achteraf’ 
moeilijker bij de verslaglegging. De omschrijving van de doelen van de verschillende bedragen wordt wel 
steeds in een aparte email aan Sr. Florida (hospital administrator) meegedeeld en meestal wordt ook op die 
wijze - maar niet systematisch - door  haar over de (niet of andere) besteding gerapporteerd.  

- Uit de berichten vanuit Ndala blijkt niet dat het coronavirus een verstorende effect heeft op de gang van 
zaken in het ziekenhuis en de lokale bevolking. 

Het Financiële Jaarverslag. 

De ‘Balans’ en de ‘Staat van Baten en Lasten’, tezamen met de ‘Toelichtingen’ voldoet  ruim aan de door de 
overheid gestelde boekhoudkundige eisen aan een ‘het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’, maar is 
voor oningewijde lezers vaak verwarrend en moeilijk leesbaar. Opmerkelijk zijn: 
-  De zeer geringe totale rente (€ 10,20) van de beide spaarrekeningen (die tegenwoordig dus net zo goed 

samengevoegd kunnen worden). 
- Het opnieuw geslonken “Eigen Vermogen” (Kapitaal en reserves) van € 24.260,05 op 31-12-2019 naar 
€21.686,17 per 31-12-2020. 

- De stijging van de jaarlijkse “Baten” (inkomsten en donaties) van € 32.794,- naar € 47.876,29 ! 
- De gelijkgebleven “Lasten” (administratie en bankkosten)! 2,64% van de totale uitgaven die voor 0.1% uit 

administratiekosten bestaan en voor de rest uit onvermijdelijke bank- en transactiekosten. Bovendien komt 
een groot deel van de transactiekosten in feite nog ten bate van de steun aan Ndala Hospital en de 
individuele studenten omdat de Stichting Tabora deze kosten voor eigen rekening neemt. 

- Tenslotte is het voor de bestuurder plezierig te zien dat het onder Staat van Baten en Lasten vermelde 
nadelige saldo van € -2573,88  hetzelfde is als op de volgende pagina. “De Balans” blijkt dus te kloppen! 

Toekomstige Ontwikkelingen. 

Op grond van bovengenoemde gegevens en rekening houdend met een dalend aantal nog-niet-gediplomeerde 
individuele studenten en een gelijkblijvend aantal donateurs, kunnen in ieder geval de al enige jaren 
bestaande toezeggingen aan Ndala Hospital gestand worden gedaan en bovendien is er ruimte voor enkele 
niet al te grote nieuwe aanvragen voor steun. De Stichting Tabora wordt met adviezen, publiciteit 
(bijvoorbeeld via de website) en fondswerving (zogenaamde ‘meerjarige overeenkomsten’)  ondersteund 
door leden van de de Werkgroep “ex-Ndalagangers”. 

Op de website < www.stichtingtabora.nl > zal in de komende jaren -afgezien van dit jaarverslag wat meer 
oud en recent fotomateriaal te zien zijn. Iedereen wordt uitgenodigd bij te dragen aan de informatie op deze 
websiten in overleg met de beheerder Rob Mooij. 

George P.A. Joosten, bestuurder        februari 2021. 

http://www.stichtingtabora.nl



