
Beleidsplan Stichting Vrienden van Biharamulo Hospital 
 

 

Inleiding 

 

De Stichting Vrienden van Biharamulo Hospital  is in mei 2017 opgericht. De 

aanleiding was een ontmoeting met de huidige Tanzaniaanse arts ( medical officer 
in charge) die sprak op een congres dat in oktober 2016 werd georganiseerd door 

het Nijmegen Institute of International Health (NIIH) van het RadboudUMC. De 

aanleiding voor dit congres was het feit dat Nijmegen al 50 jaar coassistenten naar 
landen in ontwikkeling, met name Afrika, uitzendt voor stages van 3 maanden.  

In het Biharamulo hospital hebben er al meer dan 200 coassistenten gewerkt. 
Hun wens om iets voor het ziekenhuis te kunnen betekenen was  de aanleiding om 

een stichting op te richten, zodat hun giften op de juiste plaats terecht komen. Ook 

de Nederlandse artsen, die sinds de oprichting in 1969 daar gewerkt hebben, 
hebben behoefte om hun bijdragen op verantwoorde wijze te laten besteden.  

 

Missie 

 

De Stichting streeft naar een verbetering van de kwaliteit van zorg in het 
Biharamulo Designated District Hospital in Tanzania.  

 

Doelstelling 

De Stichting wil op bescheiden wijze structurele hulp aan het Biharamulo Hospital 

bieden om de  zorg voor patiënten te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. 
Dit doet de Stichting door verschillende projecten  te ondersteunen. Hiertoe werken 

wij open en transparant samen met het bestuur van het ziekenhuis.  

Werving en beheer van gelden 

De Stichting  zal studenten en artsen, die bekend zijn met het Biharamulo Hospital 

benaderen voor donaties ten behoeve van het ziekenhuis. Daarnaast zal gepoogd 

worden bij een breder publiek aandacht te vragen voor de noden van het 

ziekenhuis.  

Projecten 

De Stichting zal de verworven gelden besteden aan de volgende projecten: 

- Behandeling van ondervoede kinderen in de Nutrition Care Unit 

- Ondersteuning bij aanschaf en onderhoud van specifieke medische 

apparatuur 

- Financiële ondersteuning van getalenteerde ziekenhuismedewerkers voor het 

volgen van een opleiding of cursus  

 



Afwezigheid winstoogmerk 

De bestuursleden van de Stichting werken zonder vergoeding en garanderen dat 

donaties alleen zullen worden ingezet voor het ondersteunen van projecten 

Vermogen 

De Stichting houdt niet meer vermogen aan, dan redelijkerijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 15 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden 
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling als de doelstelling van de Stichting 

Beschrijving administratie 

De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester van de 

Stichting. De overige administratie is in handen van de secretaris 

Publicatieplicht 

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een website 

www.vriendenvanbiharamulo.org 

 

 

 

 


