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"Onze missie: het terugdringen van moeder- en
kindersterfte in Afrika door hulp bij een gezonde

zwangerschap, bevalling, pre- en postnatale zorg".

www.drivingnurses.org



Stichting Driving Nurses (SDN) ziet een gezonde

toekomst voor alle moeders en kinderen in ruraal

Tanzania, waarin zij allen toegang hebben tot

basale gezondheidszorg zodat de cirkel van

armoede kan worden doorbroken. Dit doet ze

door lokale gezondheidswerkers en inwoners op

te leiden op het gebied van moeder- kindzorg en

gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Ze richt

zich hierbij op de eerste duizend dagen van een

mensenleven (van conceptie tot en met het

tweede levensjaar), waarin de impact van

interventies het grootst is. Ze draagt bij aan een

vroege detectie en een hogere verwijsgraad van

(levensbedreigende) aandoeningen en wil het

aantal te voorkomen overlijdens onder moeders

en baby’s terugdringen naar nul.

ONZE VISIE
 



SDN is een Nederlandse stichting, opgericht in 2017 (ANBI status in 2018

verkregen) nadat de voorzitter vijf jaar lang in het gebied ten zuiden van

Moshi, Lower Moshi, de moeder- kindzorg op zich heeft genomen. Lower

Moshi is het gebied ten zuiden van de stad Moshi in Noord Tanzania. Het

gebied wordt gedomineerd door de 16.000 hectare grote TPC

suikerrietplantage. Circa 75.000 mensen leven in het gebied rondom de

plantage. SDN laat zich bij haar interventies leiden door bewezen

effectieve acties, allen gecentreerd rondom het duizend dagen principe.

De eerste 1000 dagen in een mensenleven zijn cruciaal. Dit zijn de dagen

van conceptie tot aan de bevalling plus de dagen tot aan de 2e verjaardag

van het kind om interventies te kunnen plegen die een hoge impact

hebben. 

Er zijn verschillende interventies aangemerkt als effectief bewezen door de

wereld gezondheidsorganisatie om de sterfte onder moeders en kids te

doen verlagen. Aangeboden in een totaalpakket van maatregelen hebben

ze de meeste impact. Op basis van het duizend dagen principe is daarom

door SDN een pakket van maatregelen samengesteld: Vanaf dag nul

starten met seksuele voorlichting, naar educatieprogramma’s en prenatale

zorg voor zwangeren, tot bevallingspakketten en (borst)voeding en

tenslotte begeleiding van moeder, pasgeborene en peuter. Dit pakket

kunnen we alleen aanbieden door nauwe samenwerking met

verschillende (lokale) instanties.

1000 DAGEN 
 



Om bovenstaande doelen op een efficiënte manier te kunnen behalen,

heeft SDN in 2020 met verschillende partijen samengewerkt. Middels onze

samenwerking met Stichting Mount Meru, een stichting die zich richt op

mobiele echografie voor zwangeren, is de service op ons pakket uitgebreid

met echografie en zijn er afgelopen jaar 167 echo’s uitgevoerd op de Mama

Bus in Lower Moshi. In 2019 zijn wij ook een nauwe samenwerking

aangegaan met het Lutherian Hospital met als doel om middels een nieuw

Mama Bus project, 100.000 inwoners in het gebied Karatu van adequate

zorg te kunnen voorzien. Door de uitbraak van het Coronavirus zijn deze

plannen tijdelijk opgeschort, deze hopen wij te kunnen herpakken in het

tweede kwartaal van 2021. 

De uitbraak van het Coronavirus heeft wel andere deuren geopend. Driving

nurses heeft de handen ineengeslagen met Aisha & Friends, een stichting

die zich toelegt op het vergroten van ontwikkelingskansen van kwetsbare

kinderen. Stichting Driving Nurses heeft er dit jaar mede aan bijgedragen

dat een educatief boek over Corona verspreid kon worden in Lower Moshi

In 2021 zal deze samenwerking voortgezet worden. SDN biedt Aisha &

Friends een begeleidende rol bij de ontwikkeling en verspreiding van

educatieve programma's en tools voor kinderen in Tanzania. Verder zijn we

gestart met een samenwerking met TNO. Deze organisatie zal digitale

ondersteuning gaan bieden aan onze Mama Bus waamee huidige

processen verbeterd kunnen worden. 

SAMENWERKINGEN 
 



RESULTATEN 
 

In januari is SDN op missie geweest .Tijdens deze missie zijn de
processen van de Mama Bus verbeterd en hebben er voorbereidende
gesprekken plaatsgevonden voor het nieuwe Mama Bus project.

Stichting Driving Nurses heeft een educatief kinderboek over Corona
verspreid over een gebied van 80.000 inwoners.

Op de Mama Bus in Lower Moshi zijn in 2020 bijna 4000 aanstaande
moeders, pasgeborenen en jonge kids gecheckt en waar nodig
behandeld. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2019. 

In het afgelopen jaar zijn er 167 echo’s uitgevoerd op onze Mama Bus in
Lower Moshi waardoor problemen tijdig worden herkent en de datum
van bevalling nauwkeurig in beeld komt. Dit zorgt er weer voor dat
moeders tijdig in het ziekenhuis zijn voor een gezonde bevalling. 

De Mama Bus in Lower Moshi levert naast prenatale zorg, postnatale
zorg en voorlichting ook het landelijke vaccinatiepogramma. Afgelopen
jaar hebben 683 vaccinaties plaatsgevonden op de Mama Bus. 

In ChemChem, een dorp dat in tijden van regen volledig afgesloten
wordt, zijn noodpakketten uitgedeeld. Deze pakketten zorgen ervoor
dat vrouwen uit dit dorp ook tijdens het regenseizoen veilig kunnen
bevallen.

Bij verschillende foundations zijn contacten gelegd voor een
samenwerking in de regio Karatu.

In 2020 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om doelen te
bereiken, ideeën te genereren en mogelijkheden tot uitbreiding van onze
diensten te onderzoeken.



…. we nu hulp bieden aan 80.000 mensen in
Lower Moshi?

….. we dit bereiken door met de Mama Bus zorg
en hulp te bieden in de meest afgelegen dorpen
die vaak onbereikbaar zijn voor de gangbare
medische hulp

….. we dit in nauwe samenwerking met de
overheid en plaatselijke organities doen?

…. u al een moeder veilig kunt laten bevallen in
het ziekenhuis voor €10?

…. u daarmee zowel een pasgeborene als een
moeder zou kunnen redden?

…. dat we u onmetelijk dankbaar zijn voor uw
aandacht en steun?

WIST JE DAT



Onze dank gaat uit naar alle sponsoren individueel en en groupe. Zonder

jullie hulp kunnen wij ons werk niet doen. Ook dank aan iedereen die ons

blijft steunen in woord en gebaar, onze berichten deelt en positief praat

over SDN. Jullie ervaringen met ons en zienswijze op onze activiteiten

delen, helpt ons om beter in het voetlicht te komen. Dank gaat ook uit naar

onze partners, samen knokken we om het sterftecijfer onder moeders en

kids terug te dringen en om de gezondheid van beiden omhoog te krijgen.

Hartelijke groeten,

Bestuur Stichting Driving Nurses

Jaarverslag 2020

HARTELIJK DANK



"We hebben aan 4000 zwangeren, baby's en kids zorg verleent, een
recordaantal en dat tijdens een pandemie. We hebben de geleverde
zorg uitgebreid met vaccinaties, overheidsprogramma's voor jonge
kinderen en zwangerschapsechografie. In no time is hulp ter plekke
gekomen na de wereldwijde uitbraak, door het verspreiden van de
educatieve boekjes over hygiëne in tijden van Corona in samenwerking
met een nieuwe partner. Dat vervult me met ongelooflijke TROTS en
dankbaarheid. DANK aan onze Veronica Tamiro, nurse op de Mama Bus,
onze partners FTK, TPC, Mount Meru, Aisha & Friends, de trouwe donoren
en sponsoren zoals de 40 van Breda." 

- Suus Theuws, Voorzitter 

"Wijzelf hebben altijd al het volste vertrouwen gehad in onze aanpak
maar dat nu ook onze cijfers laten zien dat wat SDN doet écht het
verschil kan maken, dat maakt mij heel erg trots. 4000 check-ups, 197
echo's, 683 vaccinaties en 11 doorverwijzingen. Wat een cijfers en wat
een groei ten opzichte van vorig jaar. In één woord: WAUW! Vol  goede
moed ga ik dan ook weer aan de slag voor SDN zodat onze stichting ook
dit jaar net zo'n mooie cijfers neer kan zetten."

- Noortje Theuws, Secretaris

"Fijn dat wij eraan bij kunnen dragen dat wat voor ons de normaalste
zaak van de wereld is, ook normaal wordt op een andere plek in de
wereld."

- Ingrid van Eerd, Penningmeester


