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OP WE G N A AR E E N ‘ UN I VE R SA L HE AL TH C OVE R A GE P LA N’ V O OR BA RI A D I
Én kortetermijnoplossingen bieden

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de
situatieanalyse die we lieten uitvoeren in het
Bariadi District. De aanbevelingen uit het rapport
gaan we projectmatig aanpakken in samenwerking
met het district. We streven naar een duurzame
oplossing voor problemen op het gebied van
leefomstandigheden en ziekten.
In deze nieuwsbrief berichten wij u over hoe we de
leefomstandigheden van onze vrienden in Bariadi
verder gaan helpen verbeteren.

Actiepunten en aanbevelingen

Het onderzoek leidde tot de volgende actiepunten en
aanbevelingen aan de Bariadi Council voor de duurzame
promotie van gezondheidszorg:
 Opname van hygiënische voorzieningen in het
UHC-plan;
 Toegang tot schoon en veilig water;
 Projecten in de gemeenschap opzetten en ze
leiden en managen;
 Capaciteit van de poliklinieken verbeteren;
 Verbeteren van diagnostische capaciteit
(laboratorium);
 Er zijn vijf ambulances waarvan er vier kapot
zijn. Deze moeten eerst gerepareerd worden;
 Meer aandacht voor de promotie van
gezondheidszorg;
 Nagaan waarom het Community Health Fund
niet werkt in dit district en oplossingen zoeken;
 Een logeerhuis bouwen voor zwangeren bij de
poliklinieken waar ze de bevalling kunnen
afwachten;
 Zorgen voor accommodatie voor de
medewerkers van de poliklinieken;
 Een moestuin aanleggen voor aanstaande
moeders die in het logeerhuis verblijven.

Update

We weten nu wat er nodig is om de gezondheidssituatie
in Tanzania te verbeteren. We hebben met de
gezondheidsmedewerkers gesproken over de uitkomsten

VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST!

van de situatie analyse en hun visie daarop. Het
management van het district staat achter het onderzoek
en de uitkomsten. We kunnen aan de slag met de
implementatie van de actiepunten. Hiervoor zijn we
bezig met het benaderen van partners zoals Unicef en
AMREF. In het District Bariadi heeft een
managementwisseling plaatsgevonden. Via Stephen
Nkonya zoeken we contact met de nieuwe District
Management Officer om onze samenwerking te
bespreken. Stephen checkt hoe de overdracht is gegaan
tussen de DMO’s.

Behaalde successen


Voor

Vorig jaar liep het dak van de Ditima primary
school stormschade op. In augustus werd
begonnen met de reparatie en na een paar
weken was het dak gerepareerd. Onze dank gaat
uit naar allen die hieraan bijgedragen hebben.
De kinderen en de docenten hebben nu weer
een veilige plek voor de lessen.

Na







In de vorige nieuwsbrief vroegen we uw hulp
voor Esther. Zij maakt de Dianapolikliniek in
Ditima schoon. Met uw hulp kunnen we haar
hiervoor voortaan een salaris betalen.
Helen kwam na het overlijden van haar man
Amos in de financiële problemen. Met een
financieel steuntje in de rug van de vrienden
van Bariadi kon Helen een kledingwinkel
starten. Het gekregen geld heeft ze gebruikt
voor de inkoop van doeken en de huur van een
winkel die voorheen dienst deed als container.
Twee vaste sponsoren maken het sinds 2014
voor 20 kinderen mogelijk vervolgonderwijs te
volgen. Daarnaast sponsort een aantal mensen
een specifiek kind. De komende jaren gaan ook
Heredy Joseph en Minza Malimi hun kansen op
een betere toekomst verbeteren.









Er is €2500 gedoneerd voor extra voedselhulp.
Het zag er naar uit dat hulp op korte termijn hard
nodig zou zijn. Gelukkig is het echter meer gaan
regenen waardoor het er weer een stuk beter
uitziet voor de voedselvoorziening.

NU HULP NODIG

Naast de strategische - en beleidsontwikkelingen blijven
operationele kwesties aan de orde van de dag.
 Er is geld nodig voor basismateriaal voor de
Diana dispenserie:

Uitzuigcatheters voor pasgeborenen per
stuk: 5 euro
o Steriel afdekmateriaal ( doek): 8 euro
o Bloeddrukmeter per stuk: 20 euro
o Stethoscoop, kosten per stuk: 13 euro
Deze materialen kunnen in Tanzania gekocht
worden.
Helen is erg blij met de steun die ze gekregen
heeft maar heeft als startende ondernemer
ondersteuning nodig in de bedrijfsvoering. Het
reserveren van omzet voor nieuwe
investeringen is een uitdaging. We zoeken een
manier om haar hierin te ondersteunen. Ook
willen we haar financieel ondersteunen bij
inkoop van nieuwe doeken (€200).
De accommodatie voor de medewerkers van de
primary school moet afgebouwd worden.
Datzelfde geldt voor de kinderopvang.
Er zijn nog ongeveer 300 extra schoolbankjes
nodig.
Het kost 50 (!) euro om een kind een jaar naar
school te sturen. Help een kind en sponsor het
om 4 jaar naar school te kunnen om een betere
toekomst tegemoet te zien!
o

Voor al deze zaken is geld nodig. Op onze website
leest u uitgebreider waarom uw hulp op
bovenstaande punten zo hard nodig is:
http://www.vriendenvanbariadi.org/ontwikkelingshulp/8/donaties.html

