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DIT DOET ZGT OVERZEE
ZGT Overzee draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg in derde wereld landen. Dit doet zij door 

zorgverleners in die landen met raad en daad bij te staan. Met adviezen, financiële hulp en met medische 

of verpleegkundige hulpmiddelen. Veelal gebeurt dit voor kleinschalige projecten, die soms zelfs door ZGT 

medewerkers zijn opgezet. 

ORGANISATIE
ZGT Overzee is een stichting en in 2009 opgericht door medici en niet-medici van ZGT. Zij komt voort uit de 

Derde Wereld Commissie van ZGT Almelo en de Commissie Externe Betrekkingen van ZGT Hengelo. De Stichting 

heeft geen betaalde bureaumedewerkers in dienst en is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers in ZGT. Haar 

werkkapitaal wordt gevormd door donaties. 

PROJECTEN
De afgelopen jaren werden diverse projecten financieel gesteund. Ook zijn hulpgoederen naar diverse projecten 

gestuurd. Denk hierbij aan medische instrumenten, diagnostische apparatuur, scharen, pincetten, bedden en 

rolstoelen. Kortom: teveel om op te noemen. ZGT Overzee is ook betrokken bij de “tropenopleiding” in Nederland. 

Deze opleiding bestaat uit twee jaar klinische stages in de vakgebieden chirurgie en obstetrie/gynaecologie of 

kindergeneeskunde en de Nederlandse Tropen Cursus. Diverse tropenartsen zijn na het volgen van de opleiding 

werkzaam geweest in de Derde Wereld.

DONATIES
ZGT Overzee wil zoveel mogelijk hulpprojecten en zorgverleners ondersteunen.Uw hulp is hierbij erg belangrijk. 

Wilt U ons steunen? Maak een gift over t.a.v.: Stichting ZGT Overzee, Hengelo

Raborekening 1183.54.043, IBANnr: NL42 RABO0118 3540 43

OPEN DAG VAN DE ZORG 2013
Ook ZGT Overzee was op zaterdag 14 maart 2013 vertegenwoordigd op de Open dag van de zorg.

Op beide locaties van ZGT waren vertegenwoordigers aanwezig en konden bezoekers allerlei informatie 

krijgen over het werk en het doel van onze stichting. 

Personeelsleden werden aangemoedigd lid te worden door maandelijks €1,- in te laten houden op hun 

salaris t.b.v. ZGT Overzee. Als extraatje kreeg elk nieuw lid een gastendoekje .

Het werd een succesvolle actie die het totaal aantal donateurs op 709 bracht. 

 

709
donateurs



Pagina

4

Stichting ZGT Overzee 2013

Jaarverslag

Pagina

5

Stichting ZGT Overzee 2013

Jaarverslag

HÔPITAL FRANCAIS ST. LOUIS, JERUSALEM
 

Het ziekenhuis St. Louis in Jeruzalem werd gesticht in 1851 door het Franse consulaat en  

ter beschikking gesteld aan de Latijnse Patriarch. De ziekenzorg werd overgedragen aan de  

Franse congregatie van de Sisters of St. Joseph of the Apparition, die in 1848 in het Heilig Land 

gekomen waren.

Dit ziekenhuis, gelegen in de buurt van de oude stad van Jeruzalem, heeft zich gespecialiseerd in palliatieve en 

geriatrische zorg voor patiënten; zonder onderscheid van ras, nationaliteit of godsdienst. De serene omgeving,  

de kwalitatieve zorg en het professionele personeel maken dit een echt uniek ziekenhuis. De zusters en  

60 medewerkers, met inbegrip van Joodse, Arabische,Christelijke en Islamitische artsen, verpleegkundigen, 

sociaal werkers, therapeuten, ondersteunend personeel en 25 vrijwilligers, geven hun tijd om in de behoeften  

van 52 chronisch zieke Palestijnse en Israëlische patiënten te voorzien.

De hoge levensonderhoudskosten in Jeruzalem, een beperkt budget en gedateerde voorzieningen bedreigen 

deze particuliere instelling. Zij zijn zeer afhankelijk van externe financiering en de pensioenen van de patiënten 

om de werkingkosten zoals salarissen, aankoop van geneesmiddelen of medische benodigdheden en het 

algemeen onderhoud te betalen.

De huidige directrice is Sr. Monika Dullmann, lid van de congregatie Sisters of St. Joseph of the Apparition. 

Als jonge vrijwilligster in het St. Louis Hôpital werd zij geconfronteerd met het lijden van de terminaal zieke 

patiënten. Zij is nooit meer weggegaan. Ze heeft geleerd dat ze nooit alle pijn kan verlichten, maar wel de 

patiënten kan helpen tijdens hun laatste en moeilijkste momenten, door haar eenvoudige aanwezigheid. 

Voldoen aan de eisen
In de afgelopen jaren kreeg het ziekenhuis verschillende tegenslagen te verwerken die de diensten en 

zorg voor de patiënten hebben beïnvloed:

-  De Israëlische National Insurance – een overheidsinstelling die de ouderdomspensioenen betaald, 

heeft herhaaldelijk geweigerd de pensioenen van de ziekenhuispatiënten, die zouden bijdragen aan  

de exploitatiekosten van het hospitaal, te verhogen.

-  Na een jaarlijkse inspectie van het ziekenhuis is door het Israëlische ministerie van Gezondheid 

recentelijk een aantal eisen gesteld. Als het ziekenhuis in 2016 niet voldoet aan deze eisen, wordt het 

ziekenhuis geconfronteerd met de dreiging van sluiting, omdat de licentie niet wordt vernieuwd als  

de faciliteiten niet voldoen aan de Israëlische gezondheidszorg normen.

Renovatie
De zusters hebben een strategisch plan voor de komende 5 jaar bedacht om het ziekenhuis uit te 

breiden en de faciliteiten te verbeteren zodat het Hôpital St. Louis voldoet aan de eisen van het 

Israëlische ministerie van Gezondheid. Deze renovatie helpt tevens exploitatiekosten te verlagen 

en tegelijkertijd de diensten van het ziekenhuis te verbeteren. Deze renovatie kan met moeite 

gerealiseerd worden, ondanks genereuze donaties. Noodzakelijke vervanging van medische apparatuur 

is derhalve niet mogelijk. 

Door schenkingen van hoognodige medische apparatuur, mede dankzij ZGT OVERZEE, kan zuster  

Monica goede zorg borgen. In 2013 zijn twee speciale rolstoelen voor meervoudig gehandicapten,  

twee loodschorten, zes infuus pompen en drie automatische bloeddrukmeters geschonken. Dr. E. Cornel, 

uroloog in ZGT, nam deze mee op zijn reis naar Israel.
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HAWASS UNIVERSITY REFERRAL HOSPITAL
Sinds 2005 heeft ZGT Overzee een samenwerking met het Hawassa University Referral hospital. Jaarlijks wordt 

Hawassa bezocht en is het ziekenhuis ondersteund met zowel materiaal als ook “on the job” training. Daarnaast 

hebben arts assistenten, in opleiding tot internationale geneeskunde, een stage gevolgd. Wij ondersteunen 

tevens de logistiek van het OK complex door de sterilisatiefaciliteiten op peil te houden. 

Voor het hele ziekenhuis proberen wij een oxygen-generator aan te schaffen. Hierin zijn wij al ver gevorderd  

en is een aanbetaling gedaan voor deze apparatuur.

2006  Twee containers met instrumentarium en apparatuur, “on the job’ training m.n. urologie en 

traumatologie tijdens jaarlijks bezoek en aanschaf sterilisatie apparaat.

2010  Eerste stage voor opleidingsassistenten internationale geneeskunde. Namens ZGT Overzee 

ondertekent Dr. Detlev van de Velde, chirurg ZGT, mede het “memorandum of understanding’  

tijdens een bezoek aan Hawassa in oktober. Ook vindt training plaats in traumatologie en urologie.

2011  Twee containers met ziekenhuisbedden en instrumentarium, 2de stage voor opleidingsassistenten 

internationale geneeskunde en een bezoek in november. 

2012  Twee containers met ziekenhuisbedden en apparatuur, 3de stage opleidingsassistenten  

internationale geneeskunde.

2013  Er vinden verdere onderhandelingen plaats over de aanschaf van een oxygenconcentrator  

voor Hawassa University en wordt er een aanbetaling gedaan van €51.000,- In oktober bezoekt 

een heel OK team vanuit ZGT, het ziekenhuis en start ook de 4de stage opleidingsassistenten 

internationale geneeskunde. 

Plannen voor 2014 
- het afronden van het oxygenconcentrator project samen met Hawassa University. 

- Opnieuw stage voor opleidingsassistenten intern. geneeskunde. 

- Formaliseren stageplaatsen voor het nieuwe curriculum voor de opleiding intern. geneeskunde.

- maken van een opleidingsplan.

- Bezoek in het najaar en opnieuw “on the job” trainingen. 

- Uitbreiden v.h. team met bv. Technicus, anesthesist, uroloog.

 

 

ACTIVITIES OF THE EGYPTIAN - 

DUTCH MEDICAL ASSOCIATION 2013 - 

MEDICAL MISSIONS

Vanwege de situatie in Egypte zijn diverse missies in 2013 uitgesteld.

Augustus 2013 South Valley University  Qena

Oktober 2013 National Heart Institute  Imbaba

November 2013 Suez Canal University Hospital  Ismalia
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OUR LADY’S HOSPITAL CHILONGA, ZAMBIA

Eind oktober 2013 kwamen Anja Meijnders en Franc Pots weer terug vanuit Chilonga in het Noorden van 

Zambia. Beiden hebben daar bijna 10 dagen gewerkt in het Our Lady’s Hospital, waar Pauline Borsboom 

(oud-assistent in het SMT in Hengelo)als tropenarts werkt. Franc kreeg van ZGT Overzee  

de mogelijkheid zijn kennis en kunde als medisch technicus in te zetten, Anja heeft als verpleegkundige 

kunnen assisteren door allerlei materiaal uit te zoeken op functionaliteit en instructie te geven  

aan verpleegkundigen.

Anja, die al 2x eerder in het ziekenhuis was, bracht het verzoek van Pauline over: “jaarlijks komt er wel een 

technicus, maar oh wat zou ik graag eens een hele week hier iemand hebben!! Er ligt zoveel defecte apparatuur 

waarvan de mensen van onze maintenance niet weten hoe ze het moeten repareren”. Het is niet voor niets 

geweest! Instructies aan de enige anesthesist over de patiënten- bewakingsmonitor, een klinisch les en 

workshop over het gebruik van diathermie én live-instructies tijdens de OK, controleren van instrumentarium 

met roestvlekken, “hoe gebruik je een hoge-drukzak”, en allerlei ad-hoc reparaties die soms met weinig moeite al 

weer konden worden verholpen. Bijvoorbeeld aan een zuigpomp, waar je dan in het binnenste een sticker ziet met 

daarop “olie verversen op 08-01-1988 :) Franc herkende meteen het handschrift van een oud-collega technische 

dienst. Of die vacuümpomp waar tijdens de bevalling tot 2x toe de zuigslang afschoot: wat fijn is het dan 

dat je een koffer vol schroefjes, moertjes, slangetjes en nippeltjes hebt meegenomen en er in ieder geval 

voor de volgende bevalling een goede set klaar ligt.

De inzameling van alle werkende én defecte tensiemeters van de afdelingen (wie kent nog de 

kwikmeters??) uit allerlei hoeken en gaten leverde 6 extra werkende bloeddrukmeters op.  

De maintenance medewerkers weten nu zelf hoe ze deze moeten controleren. De schoonmaak m.b.v. cola 

en ouderwetse “vim” (tegenwoordig een incidentmelding, ouderen weten dat het een schuurmiddel is ;) 

leverde blinkende OK-netten op en een tevreden dokter die een schaar nu goed open krijgt.

Al met al kijken we met veel voldoening terug op deze dagen. Over en weer was er veel interesse en 

respect voor elkaars kennis, mogelijkheden en culturele waarden. De medewerkers van de maintenance 

weten nu waar bepaalde apparatuur voor dient, wat verpleegkundigen en artsen er van verwachten 

en hoe ze kleine reparaties zelf kunnen uitvoeren. Verpleegkundigen en artsen weten nu dat ze deze 

mensen ook moeten betrekken bij hun werk en dat het veel meerwaarde oplevert voor hen beide. Er is 

geen foto van het moment dat Rambo, hoofd maintenance, voor het eerst zijn hart hoorde kloppen via de 

stethoscoop die Dr. Kongolo hem op de borst hield. Maar dit moment was geweldig!! 

Pauline heeft deze materiële en vooral ook morele support meer dan gewaardeerd. Het was voor ons de 

vakantieuren, de maaltijden met kool, kip en rijst en de lange reisdagen meer dan waard! 
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WELLINGARA COMMUNITY HEALTH CLINIC
Susan Nijmeijer, dochter van Gerdi Hamse, kinderverpleegkundige in Hengelo, bracht als vrijwilligster enkele 

weken door in het Wellingara Health Center en kon de medewerkers daar verrassen met enkele dozen vol 

materialen via o.a. ZGT Overzee. 

 

Wellingara Community Health Clinic (WCHC)
Wellingara East,

West Coast Region,

PO Box 1499, Banjul

The Gambia, West Africa

Tel: (+220) 8806157

11 July 2013

Dear Sir/Madam,

Wellingara Community Health Clinic is very happy to send you a feedback of the Medical Equipments 

received. The Clinic is now providing quality health service to the door step of the people of Wellingara 

Community and the surrounding villages. Thanking you for providing the donation to Wellingara 

Community Health Clinic the Gambia West Africa.

The Clinic use these Medical equipments as Follows:

- in the Antenatal services (Labour Services)

- in the General outpatients services

- in the infant services

- in the Weight of the Children

- in the immunization services

Thank you again.

Yours sincerely,

Ismaila Gray, Clinic Administrator
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De stichting heeft mij gevraagd of ik wilde vragen bj Twentse ziekenhuizen of die nog 3 verlosbedden 

over hadden voor de nieuwe verloskamers. 

Via mijn moeder ben ik in contact gekomen met de stichting ZTG overzee. Dankzij hen worden er 

binnenkort 3 verlosbedden en 6 CTG apparaten in een container naar Tanzania verscheept. Wanneer 

de bouw is afgerond, zal ik foto’s laten zien van het eindresultaat. Het streven is oktober 2014. 

Wie geïnteresseerd is in de projecten van Stichting ‘Vrienden van Turiani’ en de nieuwbouw wil volgen, 

kan terecht op hun site www.turiani-hospital.org. 

TURIANI HOSPITAL, TANZANIA
Imke Wieffer, dochter van Bernadet Wieffer (secr. poli Urologie ZGT) schreef voor ZGT Overzee:

Mijn naam is Imke Wieffer, 22 jaar en ik zit in het laatste jaar van mijn studie Verloskunde. Ik schrijf 

dit stukje naar aanleiding van het schenken van 3 verlosbedden en 6 CTG apparaten door ZTG overzee 

aan het ‘Turiani Hospital’ in Tanzania waar ik stage heb gelopen in december en januari j.l. In dit 

ziekenhuis heb ik samen met een medestudent vijf weken lang gewerkt op de verloskamers. Het was een 

indrukwekkende en bijzondere ervaring. 

Turin Hospital heeft 7 afdelingen en beschikt over ongeveer 180 bedden. De Labour Ward (verloskamers) heeft 

6 verlosbedden, twee reanimatieplekken om baby’s op te vangen met een zuurstofapparaat, dat alleen maar een 

hele lage flow kan geven. Intuberen of monitoren is niet mogelijk. Turiani Hospital is een district ziekenhuis, 

zwangere vrouwen worden hier naar toe verwezen vanuit kleinere ziekenhuizen waar geen keizersnedes kunnen 

worden gedaan. De populatie is laag opgeleid omdat er weinig geld is voor scholing en zwangeren moeten 

soms van heel ver komen voor hun bevalling in het ziekenhuis. Dit zorgt ervoor dat vrouwen soms te laat bij het 

ziekenhuis aankomen of thuis blijven om te bevallen.

Tijdens mijn verblijf in Turiani werd er gewerkt aan de nieuwbouw van verloskamers, een operatiekamer en twee 

kraamafdelingen in één gebouw (zie foto’s). De nieuwbouw is hard nodig, beide oude gebouwen zijn in slechte 

staat en de afstand naar de operatiekamer is te groot. 

Er is een Nederlandse stichting ‘Vrienden van Turiani’ die de nieuwbouw mogelijk maakt. Met inzet van vele 

vrijwilligers van de stichting zijn zij verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning en de hele organisatie 

rondom de bouw. 
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EEN BEDANKJE UIT AFGHANISTAN
Van Dr. Abdul Wahed Sidiqi , ass. prof. Cardiologie en CEO van het Ariana Hospital ontvingen we een uitgebreide 

bedankbrief, n.a.v. de donaties aan hen gedaan door ZGT Overzee. Al eerder, in 2010, kregen zij o.a. een postoel 

en rolstoelen. Nu werden zij verblijd met endoscopie monitoren.

Zoals Dr. Sidiqi schrijft:
“Being equipped with these medical aquipments, will go a long way in helping us  

to serve the Afghan people and your assistance has been invaluable in this.”  
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Bestuur ZGT Overzee
Het bestuur van ZGT Overzee bestaat uit de volgende medici en niet-medici die werkzaam zijn voor ZGT:

- Salah Said en Detlev van der Velde voorzitters

- Bert Kreuwel, penningmeester

- Hans André Schuppers

- Bertha ten Hove

- Peggy van der Lans

De bestuursleden zetten zich vanuit Nederland actief in voor de gezondheidszorg in 

ontwikkelingslanden. Eenmaal per jaar organiseert de stichting een jaarvergadering voor alle ZGT-leden. 

Ieder jaar geeft de stichting een jaarverslag uit.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten.

Contactpersonen:
Salah Said polikliniek cardiologie, telefoonnummer 074 - 290 52 88

Detlev vd Velde polikliniek chirurgie, telefoonnummer 0546 - 69 33 20

Postadres
ZGT locatie Almelo, postbus 7600, 7600 SZ Almelo

ZGT lokatie Hengelo, postbus 546, 7550 AM Hengelo 

Kijk ook op: 
www.zgt.nl/zgtoverzee


