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1. Inleiding
Stichting Mnero is een stichting die lokaal opereert in Tanzania en statutair gevestigd is
in Nederland. In het beleidsplan staan onze missie, visie en strategie voor de komende
jaren 2019-2021.
Achtergrond
Stichting Mnero is opgericht om hulp en ondersteuning te bieden aan de inwoners van
Mnero, Tanzania. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht geslacht, geloof of
politieke achtergrond, recht heeft op toegang tot goede gezondheidszorg.
Het gezondheidszorg system in Tanzania is langzaam aan het verbeteren. Op landelijk
gebied daalt de moeder en kind sterfte, hoewel dat met name komt door de daling
binnen de stedelijke gebieden waar meer (en privé) ziekenhuizen zijn. Op het
Tanzaniaanse platteland zet deze trend nog niet hard door. Hier zijn nog veel
missieziekenhuizen die de armste regio’s moeten voorzien van zorg. Zowel financieel als
logistiek hebben deze ziekenhuizen grote uitdagingen, vanwege beperkte financiële
middelen en ondersteuning van de overheid.
2. Huidige situatie
Mnero Diocesan Hospital ligt in Nachingwea District in Lindi regio, Tanzania en dit is
één van de armste regio’s van Tanzania. Het ziekenhuis voorziet in medische
voorzieningen voor Mnero en de omliggende dorpen, met een geschatte populatie van
100.000 personen. Het totale gebied waar patiënten vandaan komen is zelfs nog groter,
aangezien het ziekenhuis zelfs mensen ontvangt uit Ruangwa of Liwale (ruim 100 km
van Mnero).
De stichting is opgezet in 2019, geïnitieerd door de vorige tropenartsen die in Mnero
werkten (Maarten van der Deijl & Marlies Penning), samen met de huidige tropenarts
Fleur Gooren en management consultant Jos Rooijakkers.
3. Missie en visie
Missie
Ons doel is het ziekenhuis van Mnero te ondersteunen in de breedste zin van het woord,
op een duurzame manier. Bijvoorbeeld door medische apparatuur en het verbeteren van
de kennis van het personeel. We willen dit bereiken door ondersteunen bij het
renoveren en onderhoud van de gebouwen, voorzien in essentiële medische apparatuur
en training van personeel.
Visie
Wij zien graag een Tanzania met toegang tot goede gezondheidszorg voor iedereen, in
de breedste zin van het woord, te beginnen in Mnero.
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4. Doelstelling
De stichting heeft als doel, het ondersteunen, in de ruimste zin van het woord, van de
inwoners van Mnero (District Nachingwea, Tanzania) met name diegenen die in het
Mnero Diocesan Hospital zorg behoeven, en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
5. Strategie
We zullen geen lopende kosten van het ziekenhuis ondersteunen, maar we bieden
ondersteuning op basis van projecten. Deze projecten worden gesuperviseerd door de
Nederlandse tropenarts en management consultant die werken en wonen in Mnero.
Samen met de lokale staf zal zo worden gezorgd dat alle donaties op een goede manier
direct bij de projecten terecht zullen komen.
Om onze doelstelling (zie hierboven) te bereiken zijn er verschillende deeldoelstellingen
waar we ons de eerste twee jaar op willen richten:
1. Bevorderen van goede moeder/ kind zorg
2. Goede hygiëne
3. Goede gezondheidszorg voor iedereen
Hieronder staan de verschillende deeldoelstellingen, uitgewerkt in deelprojecten en
werkdoelen:
a. Bevorderen van goede moeder/ kind zorg
Goede zorg voor moeder en kind tijdens zwangerschap, bevalling en de eerste
jaren na de bevalling is essentieel. Afgelopen jaar zijn de verloskamers opgeknapt
en we willen graag doorgaan met verbetering van de zorg door:
- Goede monitoring van het ongeboren kind tijdens de bevalling
- Training van het personeel voor goede monitoring tijdens de bevalling
- Renovatie van de kinderafdeling. Op dit moment is de kinderafdeling vaak
overbezet, niet schoon en er is geen waterleiding. Een renovatie van de
afdeling met goede bedden en watervoorziening zou de zorg voor kinderen in
Mnero verbeteren.
- Een nieuw apparaat in het laboratorium: ‘full blood picture’ waarmee veel
meer onderliggende oorzaken van zieke moeders en kinderen kunnen
worden opgespoord en behandeld.
b. Goede hygiëne
Goede hygiëne is van groot belang op een plek als Mnero met nog steeds veel
infectieziekten. Op dit moment zijn er toiletten van ruw beton, wat het
schoonmaken niet bevorderd. Daarom zouden we graag
- Renovering willen van de toiletten en douches
- Twee was gedeelten met buiten gootstenen willen realiseren
- Na renovatie zouden we graag een training plannen over hygiëne en
wondzorg. Een training over handen wassen, steriliteit en goede wondzorg
zou de gezondheidszorg erg ten goede komen in Mnero. Vanwege de huidige
minder goede hygiëne zijn er nog altijd veel wondinfecties postoperatief,
maar na de training hopen we dat die ook af zullen nemen.
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Ook zouden we in het kader van betere hygiëne en wondzorg graag een
renovatie van de operatiekamer uitvoeren met onder andere nieuwe afzuig
apparatuur en coagulatie.
c. Goede gezondheidszorg voor iedereen
In Mnero zijn veel patiënten waarvoor het bijna onhaalbaar is om de kleinste
bijdrage te leveren voor een consult, opname of operatie. Als ziekenhuis en
stichting Mnero geloven we in betaalbare goede gezondheidszorg. Dat blijft
echter een uitdaging voor deze arme en kwetsbare groep patiënten die niets
kunnen betalen. We zouden ze graag ondersteunen.
Het fonds dat we willen opzetten zal worden aangestuurd door de dokter ‘in
charge’ samen met Jos Rooijakkers, de management consultant. Patiënten die
de behandeling niet kunnen betalen zullen zich wenden tot dit team. In
samenspraak zal bekeken worden welke bijdrage (hoe klein ook) de patiënt
wel kan leveren en hoeveel bijdrage vanuit ons fonds nodig is. Zo worden de
openstaande kosten vergoed door ons fonds.
Graag zouden we ook een nieuwe ziekenhuisauto willen. De huidige auto is
meer dan 15 jaar oud en gezien de ruige onverharde wegen erg aan
vervanging toe. Patiënten, ook de ernstig zieken, komen nu per brommer of
fiets naar het ziekenhuis. We hopen door een nieuwe ambulance betere
patiëntenzorg te kunnen leveren, ook aan de patiënten die erg afgelegen
wonen.

6. Organisatie
Gegevens van de stichting
Email: info@mnero.nl
Postadres: Burgermeesterlaan 21, 3971 CR Driebergen-Rijsenburg
Website: www.mnero.nl
KvK nummer: 74933833
Fiscale nummer: 860079429
Bankrekeningnummer: NL24 TRIO 0379734818
Bestuur
- Het bestuur bestaat uit drie personen.
- Het bestuur is onbezoldigd, zij ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
- Het bestuur is onafhankelijk en bestaat uit de volgende personen met de
onderstaande rolverdeling:
Voorzitter: Marlies Penning
Penningmeester: Henk Rooijakkers
Secretaris: Ildy Hol
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Het bestuur bij oprichting met v.l.n.r. Henk Rooijakkers, Ildy Hol en Marlies Penning
Werknemers
Stichting Mnero heeft geen werknemers in dienst.
7. Financiën
Werven van gelden
Wij werven geld vanuit fondswerving/ sponsorgelden, onder het publiek (ook via de
website en Instagram) en vanuit individuele initiatieven. Op de website zullen we
overzichtelijk bijhouden aan welke projecten de middelen worden besteed. De
benodigde middelen zal de stichting werven door
- Subsidieaanvragen
- Sponsoren/ donateurs
- Giften
- Verkrijgingen op grond van legaat of erfstelling
Beheer en besteding vermogen
Er is op dit moment geen opgebouwd vermogen. Mogelijk kan er in de toekomst
(beperkt) vermogen worden opgebouwd om zo een duurzame bijdrage aan de projecten
te kunnen leveren.
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