
 

 

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van Bethsaida. 

Bethsaida 

Bethsaida is een niet winst beogend gezondheidszorgcentrum gelegen buiten het stadje 
Musoma in Tanzania, in een landelijk gebied aan het Victoria meer. Bethsaida is de enige 
gezondheidszorg voorziening die 7 dagen per week en 24 uur per dag open is. 
 
Het inkomen van 70% van de inwoners van Tanzania en dus ook in ons verzorgingsgebied, 
Kwangwa, ligt onder de armoede grens van de Wereldbank van US $ 2 per dag. 42 % van de 
kinderen jonger dan 5 jaar heeft een chronisch tekort aan eten en 16 % van de kinderen heeft 
ondergewicht.  
 
Het doel van Bethsaida is het geven van goede zorg aan deze arme bevolking.  
Aan hen die niet in staat zijn om, vanwege wat voor reden dan ook, naar Bethsaida toe te 
komen,  biedt Bethsaida zorg aan huis. De patiënten van Bethsaida zijn dus die mensen die 
leven aan de onderkant van de samenleving.  Bethsaida levert medische en paramedische zorg 
aan patiënten, zowel poliklinisch, als klinisch, als aan huis.  
 
Om deze zorg te kunnen leveren voldoet Bethsaida aan alle eisen die het Ministerie van 
Volksgezondheid in Tanzania aan Health Centers oplegt: opname capaciteit, een volledig 
geoutilleerd laboratorium, een operatiekamer voor kleine operaties met een sterilisatie ruimte, 
een wasserij, een Moeder- en kind zorg afdeling, verloskamers en een echografie kamer. Tot 
slot heeft Bethsaida een eigen apotheek. Al het relevante personeel, zoals voorgeschreven in de 
wet, is aanwezig.  
 
De Stichting Vrienden van Bethsaida 
 
Doel van de Stichting: het ondersteuning van Bethsaida. 
Om boven genoemde zorg te kunnen leveren aan hen die arm zijn, heeft Bethsaida aanvullende 
steun nodig, hetzij in de vorm van geld of materiaal hetzij in de vorm van (para)medisch 
personeel of andersoortige kennis zoals ICT kennis. 
Om dit doel te realiseren is in Nederland, waar een van de oprichters van Bethsaida Health 
Centre woont, de Stichting Vrienden van Bethsaida opgericht. 
 
Het beleid van De Stichting Vrienden van Bethsaida in Nederland is het ondersteunen van 
Bethsaida Health Center in Musoma in Tanzania in de breedste zin van het woord. 
 
 

 



 

De aktiviteiten zijn o.a.: 
 Het zoeken van sponsors 
 Het zoeken van vrijwilligers voor de diverse afdelingen van het Centrum 
 Het maken en geven van presentaties voor bekendheid en fondsenwerving 
 Het maken van promotiemateriaal zoals brochures 
 Het maken van bedankkaarten voor de donors 
 Het zoeken en transporteren van benodigd medisch materiaal.  
 Het ondersteunen van het managementteam in Bethsaida bij het maken van een 

jaarverslag, en een financieel jaarverslag naar de eisen van Nederlandse donoren 
 Het ontplooien van aktiviteiten ten behoeve van het relatie beheer waaronder de 

sponsors.  
 
Zakelijke gegevens 
Naam: Stichting vrienden van Bethsaida 
RSIN / Fiscaal nummer: 854412037 
Postadres en vestigingsadres: Arentsburghlaan 96, 227 TV Voorburg 
Telefoonnummers: 0703642606 / 0648707319 
Email: dequant1@ziggo.nl / vriendenvanbethsaida@ziggo.nl / friendsofbethsaida@ziggo.nl 
Website: www.bethsaidachd.org 
KvK-nummer: 61 60 92 77 

BANK: 
Name of the bank: ABN AMRO, PO Box 283, 1000 EA  Amsterdam 
BIC / Swift Code:  ABNANL2A 
IBAN / Bank account number:  NL47 ABNA 0823171299 
Name of the account:  Stichting Vrienden van Bethsaida 
 
Bestuurssamenstelling: 
Mw. E. de Quant- van Gelderen: voorzitter 
Mw. P.C. Biesiot: secretaris 
Hr. R. de Quant: penningmeester 
 
Beloningsbeleid: de functies worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Indien er sprake is van in de 
functie gemaakte kosten kunnen deze vergoed worden.  
 
De financiën worden beheerd door de penningmeester. De penningmeester is alleen bevoegd 
betalingen te verrichten met een ander bestuurslid samen. De bestuurders hebben inzagerecht 
in de bankgegevens. 
 
Financiële gegevens 
De Stichting heeft nog geen financiële transacties verricht. 
Het startkapitaal komt beschikbaar na opening van de bankrekening. 

 
 
Voorburg 28-4-2018 


