Het doel van de stichting
Kwaliteitsverbetering van zorg
Wederzijds kennisuitwisseling en ontwikkeling
Materiële en financiëlesteun

OM DIT MOGELIJK TE MAKEN
VRAGEN WIJ UW STEUN.
Kabanga
Hospital

Word donateur
Handmatig overschrijven

(Na)scholing van studenten en personeel

U kunt donateur worden door uw gift over te maken op rek.nr
NL86RABO0119755483 (Rabobank) t.n.v.: st. Kabanga Hospital
Foundation in Groningen.
Wilt u vriend worden en jaarlijks een vast bedrag doneren?

Kabanga hospital foundation
De Kabanga Hospital Foundation is in 2010 opgericht met als doel het

Vermeld dan bij de transactie “Vriend van Kabanga Hospital”
Wilt u eenmalig een donatie geven voor een specifiek project?
Dan wordt u vriendelijk verzocht dit aan te geven bij de transactie.

verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het Kabanga Hospital in Tanzania.
Het bestuur van de stichting
Spoedeisendehulp verpleegkundige

Eenvoudig doneren met Tikkie

Rimkje Veenstra Secretaris

Anesthesie verpleegkundige

Snel en eenvoudig doneren

Martijn Vrugt

Penningmeester

Controller / administratief medewerker

Aukje Benning

Bestuurslid

Operatieassistent

Met onze code van Tikkie kunt u zelf eenvoudig

Jur Zandbergen

Bestuurslid

Bedrijfskundig adviseur

Arjan Konijn

Bestuurslid

Anesthesioloog

Gauke Kooistra

Voorzitter
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een gift overmaken naar het Kabanga Hospital

De Kabanga Hospital Foundation

Foundation. Scan deze code met uw mobiele

is opgericht in 2010 met als doel het

telefoon en maak hiermee een bedrag naar keuze

verbeteren van de kwaliteit van zorg
binnen het Kabanga Hospital

over naar stichting Kabanga.

in Tanzania.
Groningen
Oscar Wildestraat 43
9746 AR Groningen

Contact met ons
+ 31 640327371
www.kabangahospitalfoundation.org

Kabanga hospital
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DE KABANGA HOSPITAL FOUNDATION BIEDT HET
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Het Kabanga Hospital is een klein

de

en

“

die

“

HET ZIEKENHUIS TELT 190 BEDDEN,
DIE ZIJN VERDEELD OVER ZEVEN AFDELINGEN.

“

“

Het ontstaan van de stichting
van

studiebeurzen.

De

aanleiding

van

een

afstudeeropdracht

in

medisch gebied bemoeilijkt wordt.

faciliteiten komt de lokale bevolking

Het ziekenhuis telt 190 bedden en

in dit uitgestrekte gebied vaak van

met het ziekenhuis en moeten

Kabanga Hospital door twee HBO

De ervaring heeft geleerd dat als

is

ver naar het Kabanga Hospital voor

er na het voltooien van de studie

verpleegkunde

samen

men zelf eigenaar is van het project

de nodige medische zorg.

een periode werkzaam blijven. Dit

met de begeleidend docent. Samen

er meer sprake van succes is in dit

concept is inmiddels een bewezen

met de artsen en verpleegkundigen

soort ontwikkelingswerk. De stichting

effectief en door op deze wijze te

aldaar hebben zij na een intensieve

wil vanuit een ondersteunende rol

investeren probeert het ziekenhuis

samenwerking

moment

en door middel van projectmatig

het personeel te behouden.

in 2009 een volledig operationele

werken het Kabanga Hospital verder

oogafdeling

helpen.

voor

Tanzaniaanse begrippen

redelijk goed uitgerust met zeven
verpleegafdelingen, een polikliniek,

studenten

op

enig

opgezet.

Dit

eerste

succes was de directe aanleiding tot

