Activiteiten verslag over 2021 van de Stichting Vrienden van Bethsaida
Inleiding
Twee leden van het Stichtingsbestuur brachten zeven weken door in Tanzania en bezochten
regelmatig Bethsaida.
2021 stond in Tanzania in het teken van Corona en het overlijden op 17 maart van Corona ontkenner
President Magufuli.
Zijn opvolgster, vice-president Samia Suluhu Hassan heeft de strijd met Corona wel aangebonden. In juli
‘21 waren wij er getuige van dat gevaccineerd werd met het Johnson vaccin in een ziekenhuis, zij het nog
op bescheiden schaal. De rapportage over het vóórkomen van het virus is onvoldoende. De cijfers geven de
werkelijkheid niet weer. Voor de gezondheidszorg betekende dit dat tot in maart ‘21 geen “boekhouding”
over het virus werd gevoerd. Er werd wèl zorg verleend, er waren aparte corona ziekenhuisvoorzieningen
door regionale inspanningen.
Het gezondheidscentrum Bethsaida en de twee ziekenhuizen van de Tanzaniaanse Doopsgezinde kerk
(Kanisa la Mennonite) waren reeds in maart ’20 door gulle giften van doopsgezinde organisaties in
Nederland voorzien van beschermingsmiddelen voor de medewerkers. Een stimulerende rol hierbij
vervulde Dr. B.M. Chirangi, de medisch toezichthouder van Bethsaida en directeur van één van deze
ziekenhuizen. Zijn masters opleiding Public Health in Maastricht kwam nu goed van pas, hij begreep heel
goed wat er gaande was.
Onder president Magufuli was het investeringsklimaat in Tanzania verslechterd en de invloed van Corona
op de economische ontwikkeling was ook negatief. Hierdoor is de economische groei dramatisch
teruggevallen. Dat was voor Bethsaida merkbaar door geldtekort bij de belangrijkste zorgverzekeraar, die
in heel 2021 erg achterliep bij de betalingen aan Bethsaida en alle zorginstellingen in Tanzania. De Stichting
Vrienden van Bethsaida heeft daarom bijgedragen aan de exploitatie. De financiële zorgen zijn nog niet
voorbij, er zijn nog achterstanden in de salarisbetalingen aan het personeel. Maar doordat zorg verleend
kan worden, kan worden verdiend. Hopelijk zullen de betalingen van de zorgverzekeraar snel weer
betrouwbaar worden. Van de Tanzaniaanse bevolking leeft 49% nog onder de ‘extreme poverty line’ zoals
gedefinieerd door de Wereldbank van, omgerekend, € 1,70 per dag. Dat heeft zeker invloed op Bethsaida
omdat het werkgebied daarvan landelijk gebied is met weinig verdien mogelijkheden. Ongeveer driekwart
van de patiënten is bij de zorgverzekeraar verzekerd.
De steun die aan Bethsaida geleverd is, heeft het mogelijk gemaakt medicijnen te kopen en patiënten zorg
te verlenen. Er wordt jaarlijks aan 15 à 16 duizend patiënten zorg verleend. De twee meest voorkomende
ziektes zijn nu malaria en corona. Er werken 16 mensen in Bethsaida, waarvan vier artsen, vijf
verpleegkundigen, een laborant en overige ondersteuners.
Op aanvraag via ‘vriendenvanbethsaida@ziggo.nl’ is het Engelstalige jaarverslag van Bethsaida digitaal
beschikbaar zodra het klaar is.
Zie ook www.bethsaidachd.org voor het jaarverslag van Bethsaida en het jaarverslag en de financiële
verantwoording van de Stichting Vrienden van Bethsaida. Rest ons alle donoren hartelijk te danken voor
hun financiële steun. Deze steun is onmisbaar. Uw steun redt levens!
Bazaar op 25 september 2021
De bazaar voor Bethsaida in de kerk van de Doopsgezinde Den Haag (ook wel “Paleiskerk” genoemd) heeft
maar liefst € 1.617 opgebracht! Dankzij het werk van vele handen werd dit mogelijk gemaakt.

Wel 23 zusters en broeders hebben hieraan
meegewerkt, hetzij met klaarzetten, organiseren, alles
prijzen, en later die dag weer opruimen, de soep en het
brood. En dan de hele dag, of gedeeltes van die dag,
aanwezig
zijn en de spullen aan de man brengen.
Er is 32 keer gepind, vaak met een hoger bedrag dan wat
men kocht. De door een zuster geschonken Quilt is
verkocht voor € 400,00. Het was een geweldige dag.
Hiermee kon de medicijn kast van Bethsaida weer
goed aangevuld worden.

Nieuwbouw
Het werk aan de nieuwbouw, geheel gefinancierd door donoren, is in fasen voortgezet. Dat gaat goed
omdat de betalingen via een gekwalificeerd tussenpersoon aan de aannemer worden gedaan op basis van
begrotingen per bouwonderdeel. De tussenpersoon levert ook steeds verantwoordingen aan ons. Het
management van Bethsaida wordt daarover ook steeds geïnformeerd, zodat er openheid is gegarandeerd
over de werkzaamheden en de kosten. Financieel is het project conform de planning verlopen. Het werken
met deelprojecten en de financiering daarvan per deel maakte het aanbesteden overzichtelijk en de
financiering inzichtelijk. De hoge inflatie in Tanzania heeft geen grote rol gespeeld, wel hebben reis- en
vervoerbeperkingen door Corona een vertragend effect gehad. Al met al zijn wij zeer tevreden over de
manier waarop werd gebouwd. Het gebouw staat. Er is een overdekt en verlicht pad tussen de bestaande
gebouwen en de nieuwbouw aangelegd. Na het verven, het leggen van de tegelvloer en enkele kleinere
posten kan het gebouw in de eerste helft van 2022 opgeleverd worden en ingericht. In het jaarverslag van
Bethsaida worden meer foto’s opgenomen die in augustus ’21 zijn gemaakt. Sindsdien zijn nog de
septictank, de wastafels met kranen en de watertoevoer en -afvoer gerealiseerd.

Bestuur
Op 11 november 2021 vergaderde het voltallige bestuur.
Besproken werden de voortgang van de nieuwbouw, de gepresenteerde financiële cijfers en de toekomst
van Bethsaida in het licht van de veranderende omgeving door snel oprukkende verstedelijking.
______________________________

