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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.

!

WWW.DRIVINGNURSES.ORG
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1000 dagen aanpak
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.

Lorem & Ipsum

[Datum invoegen \ Uitgave]

SAMENWERKING
We hebben in 2018 verschillende activiteiten ondernomen om bovenstaande te kunnen implementeren
met als meest opvallende feit de nauwe samenwerking met de stichting Mount Meru (SMM), die zich richt
op mobiele echografie voor zwangeren. Zij hebben ons in contact gebracht met de Tanzaniaanse overheid
die ons dit jaar verzocht heeft samen met SMM naar een aangrenzend gebied te komen: Arusha Region
met circa 2 miljoen inwoners. In dit gebied werkten we zeer nauw samen met de medisch
verantwoordelijke van de overheid in de regio, dr. Wonanji.
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ACTIVITEITEN EN RESULTATEN
In 2018 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om de doelen te bereiken, ideeën te genereren, fondsen
aan te spreken en mogelijkheden tot uitbreiding van onze diensten te onderzoeken.
♦ De Mama Bus heeft weer een nieuw dorp, Mawalla genaamd, toegevoegd aan haar logistieke plan en bereikte
daarmee 24.000 inwoners!

♦ In samenwerking met SMM zijn twee projecten opgestart: mobiele
echografie op de Mama Bus in Lower Moshi en ontwikkeling van de Mama Bus
plus mobiele echografie in Arusha Region
♦ Bij verschillende foundations zijn contacten gelegd voor samenwerking in de
regio
♦ De Baby Box is gelanceerd met dank aan de Soroptimisten Friesland Noord.
De Baby Box is een stimulans om regelmatig naar de prenatale checks te gaan
en in het ziekenhuis te bevallen.
♦ De ANBI status is verkregen.
♦ Er hebben twee missies plaatsgevonden, waarvan een samen met SMM. We bezochten samen het nieuw te
ontginnen gebied gelegen ten Noorden en Zuiden van Arusha onder leiding van de medisch regionaal
verantwoordelijke, op wiens uitnodiging we aanwezig waren.
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TOT SLOT

Wist u dat…….
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…. we nu hulp bieden aan 24.000 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?

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 2018
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