
 
 

  
 
 

 

 
 
Mogen wij u om een bijzondere gunst vragen? 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Een brief als deze schrijven wij niet vaak. En toch doen we het samen met Wilde Ganzen nu wél, 
omdat de situatie er om vraagt: Turiani Hospital in Tanzania, heeft dringend hulp nodig. 
 
Dit ziekenhuis steunen wij al jaren met kennis, netwerk en soms financieel. Velen van u hielpen 
daaraan mee t.b.v. de realisatie van de nieuwe kraamkliniek een jaar of 5 geleden. Het ziekenhuis 
liep goed en kon veel patiënten aan. Een deel van de patiënten betaalt voor de zorg, een deel is 
verzekerd, maar er is ook een groep patiënten die niet betaalt, omdat ze geen geld hebben. Zij 
krijgen gratis zorg omdat dat past bij de missie van dit ziekenhuis. 
 
Helaas is het ziekenhuis de afgelopen jaren door zwaar weer gegaan, met name door manage-
mentproblemen en financiële tegenslag. Daardoor nam ook het aantal patiënten en de kwaliteit 
van zorg af. Ook de gratis zorg, met name moeder- en kindzorg, kwam in het gedrang.  
 
Inmiddels bloeit het ziekenhuis weer op. Het staat onder leiding van een nieuw en kwalitatief goed 
management, de kwaliteit van zorg stijgt en het aantal patiënten en de inkomsten nemen weer 
toe. Er is echter nog meer nodig. Het ziekenhuis heeft een reëel plan opgesteld voor een duurzaam 
gezonde financiële huishouding. Een onderdeel van dit plan is de aanschaf en installatie van een 
nieuw röntgenapparaat (t.w.v. € 65.000). Het oude toestel is kapot en is inmiddels niet meer te 
herstellen. Het nieuwe röntgenapparaat biedt veel patiënten een goede diagnose en behandeling. 
De investering verzekert het ziekenhuis van een stevige permanente stroom extra inkomsten waar-
door evenwicht ontstaat tussen inkomsten en uitgaven. 
 
Dr. Joseph, directeur van het Turiani ziekenhuis, vertelt: 

“In dit ziekenhuis is iedereen welkom. Niet alleen patiënten die de rekening voldoen, maar ook 
bijvoorbeeld die zwangere vrouw die de kosten van haar consult niet kan opbrengen. Betalende 
patiënten, die ons bestaansrecht geven, verwachten een uitmuntende staf, en die hebben we, 
maar ze verwachten ook essentiële apparatuur, die we niet hebben... Een röntgenapparaat is le-
vensreddend voor de mensen én voor het ziekenhuis, omdat het ons van inkomen verzekert.” 

 
De Stichting ‘Vrienden van Turiani’ en ‘Wilde Ganzen’ willen er alles aan doen om het ziekenhuis 
zo snel mogelijk te kunnen helpen bij de financiering van het nieuwe röntgenapparaat. Doet u 
mee? 



Elke Euro die u voor dit doel doneert aan Vrienden van Turiani wordt door Wilde Ganzen ver-
dubbeld. Zo willen we samen zo snel mogelijk € 65.000, - bijeen brengen. 
 
Wij sturen u deze brief, omdat we weten dat u Turiani Hospital een warm hart toedraagt en we 
vaker op uw steun mochten rekenen. Zou u (opnieuw) één van de donateurs willen zijn die dit 
ziekenhuis steunt? 
 
Als u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte van 
de ontwikkelingen in het Turiani Hospital. Ook ontvangt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse 
vriendenbijeenkomst, waar u de verhalen uit Tanzania rechtstreeks kunt horen en uw vragen kunt 
stellen.  
 
Uw bijdrage kunt u overmaken via het bijgevoegde machtigingsformulier of via een eigen bank-
overboeking naar Vrienden van Turiani, IBAN NL60 RABO 0122 2642 74. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw steun. 
 
Hartelijke groet, mede namens Wilde Ganzen, 
Stichting Vrienden van Turiani 
 
 
P.S. Met uw hulp kan het ziekenhuis de aanschaf van het nieuwe röntgenapparaat financieren, 
wordt het ziekenhuis financieel onafhankelijk en kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig 
heeft. 
 
 
Ja, ik help Turiani Hospital met een gift! 
 
Hierbij machtig ik Vrienden van Turiani om het volgende bedrag eenmalig van mijn rekening af te 
schrijven: 

 
€  
 

Ik heb voorkeur voor een 5 jaars overeenkomst en ontvang daarvoor graag een Overeen-
komst tot periodieke gift van u. 

  
Dhr./mevr. …………………………………………………………………………… (voorletters + achternaam) 
 
E-mailadres…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rekeningnummer IBAN ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum ………………………………………. Plaats …………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dit formulier kunt u digitaal of in een envelop sturen naar 
Per post: Vrienden van Turiani, Oosterkade 8f, 9711RS Groningen 
Per email: w.boldewijn@kutano.nl 
 


