
Zorg voor de 
allerarmsten



De status quo
Met slechts één arts per 50.000 inwoners is de 

kans op overlijden tijdens de bevalling in 

Oostelijk Afrika onaanvaardbaar hoog. Per dag 

sterven meer dan 250 kinderen onder de 5 aan 

vermijdbare en behandelbare ziekten zoals 

malaria, longontsteking en diarree. 

Er zijn ziekenhuizen in rurale gebieden waar niet 

eens één arts werkt en zelfs de nationale 

verwijscentra ontberen soms hoognodige 

specialisten.



Onze Visie
Goede gezondheidszorg wordt 
structureel beschikbaar en 
toegankelijk voor de 
allerarmsten, hetgeen hun 
bestaanszekerheid  en 
ontplooiingsmogelijkheden 

vergroot.



Onze Missie
Stichting Tweega Medica zendt 

gespecialiseerde artsen uit naar 

afgelegen ziekenhuizen in 

Oostelijk Afrika waar voor de 

allerarmsten chronisch te 

weinig medische zorgcapaciteit 

en kennis beschikbaar is.



Waarom Tweega Medica
verschil maakt
• Door tropenartsen voor minstens 2 jaar uit te zenden 

ontstaat goede aansluiting tussen lokale behoefte en de 

drive van veel tropenartsen om een blijvende bijdrage 

aan een kwetsbaar zorgsysteem te leveren.

• Onze artsen zijn gericht op lokale samenwerking, 

kennisoverdracht en structurele capaciteitsopbouw.

• Onze artsen komen in dienst van het partnerziekenhuis, 

Tweega Medica vult het salaris aan tot aanvaardbaar 

niveau en draagt zorg voor aanvullende 

arbeidsvoorwaarden zoals reiskosten en 

zorgverzekering.

• Tweega Medica heeft 14 jaar ervaring en ruim 30 

mensen uitgezonden.





Ons doel voor 
2020
Tweega Medica breidt het 

aantal uitzendingen uit 

van 4 (2018) naar 6 (2020) 

partnerziekenhuizen om 

tegemoet te komen aan 

de toenemende vraag naar 

tropenartsen voor ziekenhuizen 

in afgelegen gebieden van 

Oostelijk Afrika.



• Stichting Tweega Medica vraagt AFAS Foundation om voor de periode 

2019-2020 de geambieerde uitbreiding van de missie van onze 

stichting te financieren voor een totaalbedrag van EUR 154.010,-.

• Hiermee kan de stichting het aantal uitzendingen van tropenartsen 

(inclusief partner) uitbreiden van drie naar vijf. 



Hilde van Susante
Tropenarts
Uitgezonden naar Sengerema Hospital, 

Tanzania (2016 – 2018)

“

” 

Mijn patiëntje met zijn twinkelende ogen had 

geluk gehad. Hij kwam met zijn open 

onderbeensbreuk op onze afdeling terecht. 

Hij kreeg een externe fixateur en na een 

maand was de wond genezen en kon hij in 

het gips. Vandaag gaat hij naar huis en over 

een paar weken kan hij hoogstwaarschijnlijk 

weer voetballen.

Mijn hart maakt een klein sprongetje als hij 

me gedag zegt en de afdeling af hobbelt 

met zijn krukken, zijn voetbal goed 

verborgen in zijn tas.



Onze drive

Artsen in Malawi

20
per miljoen inwoners

Artsen in Nederland

2.860
per miljoen inwoners

Bevallen in Nederland

7
vrouwen overlijden per 100.000 

levendgeborenen

Bevallen in Malawi

630
vrouwen overlijden per 100.000 

levendgeborenen

Geen strijkstok
Pro bono zorgen wij dat uw 

geld alleen op de goede plek 
komt

Duurzaam
Geen vervanging van lokaal 

personeel maar aandacht voor 
scholing

Doeners
Onze artsen maken direct 

verschil tussen leven en dood

Focus Moeder en Kind
Uit onderzoek blijkt dat 

juist dit ontwikkeling 
creëert

Kenmerkend voor Tweega Medica

Kenmerkend voor Oost Afrika





De balans
• Tweega Medica heeft de kosten 

(uitzendingen) en opbrengsten (voornamelijk 
giften en inkomsten van nascholingsreizen) 
al jaren grosso modo in balans op basis van 4 
gelijktijdige uitzendingen naar 
partnerziekenhuizen.

• Steun – groot en klein – uit het Tweega
netwerk is en blijft een belangrijk onderdeel 
van deze balans.



Totale uitgaven per partnerziekenhuis 
voor een uitzending (arts met partner) voor een periode van 2 jaar

Kostenoverzicht Omschrijving Bedrag 

Tropenkeuring Travel clinic (voor vertrek en na thuiskomst) 1.747€               

Verzekeringskosten Ziektekosten, AOW compensatie, WAO, Aansprakelijkheid etc. 25.478€            

Taalcursus Swahili/Chichewa Language Course 2.950€               

Vaccinaties Inclusief Malaria profylaxe gebruik 1.300€               

Vliegtickets 2 maal retour Nederland plus 1 binnenlandse vlucht 4.800€               

Top-up van lokaal salaris Per persoon tot maximaal EUR 600 per maand 28.800€            

Administratiekosten Permits, visa, bankkosten etc. 4.930€               

Buffer onvoorzien Tegenvallers, wisselkoersschommelingen, etc. 7.000€               

Totale uitgaven voor 2 jaar 77.005€       

Dit overzicht is indicatief. De bedragen verschillen per land. Onze bijdrage aan de 

salariskosten in Malawi bijvoorbeeld ligt hoger dan in Tanzania, aangezien het lokale 

salaris in Malawi beduidend lager is. 



• Stichting Tweega Medica vraagt AFAS Foundation om voor de periode 

2019-2020 de geambieerde uitbreiding van de missie van onze 

stichting te financieren voor een totaalbedrag van EUR 154.010,-.

• Hiermee kan de stichting het aantal uitzendingen van tropenartsen 

(inclusief partner) uitbreiden van drie naar vijf. 



Mayke Franssen
Tropenarts
Uitgezonden naar Haydom Hospital, 

Tanzania (2013 – 2016)

“

” 

Het was een mooie ervaring om het 

artsenkader en het ziekenhuisbestuur mee te 

krijgen in het idee dat de receptie een 

spoedeisende hulp functie zou kunnen 

krijgen.

In de laatste maanden van onze uitzending 

mocht ik daar ook de basis voor leggen. Na 

ons vertrek heeft het ziekenhuis doorgezet 

en inmiddels staat er een volwaardige 

spoedafdeling.



Het Bestuur

Christian van Rij
Voorzitter, Huisarts

Wasso Hospital, Tanzania

Lara Schreuders
Secretaris

Uroloog

Cees Rustenhoven
Penningmeester, Econoom

Haydom Hospital, Tanzania

Floor Peters
Huisarts

Endulen Hospital, Tanzania

`
Jonas Rosenstok
Econoom

Haydom Hospital, Tanzania

Lennard Hiltermann
Huisarts

Wasso Hospital, Tanzania



Postadres Stichting Tweega Medica

Sarphatistraat 534

1018 AV Amsterdam

Bank Stichting Tweega Medica

Van Lanschot Bankiers, Amsterdam

IBAN: NL 65FVLB 0632620625

(BIC: FVLB NL 22)

Stichting Tweega Medica heeft ANBI status

KvK Nummer 34208763

RSIN Nummer 8135.11.033

Nieuwsbrief Inschrijving via de website (verschijnt minimaal 3 keer per jaar)

Website www.tweegamedica.com

Email info@tweegamedica.com

Social Media www.facebook.com/TweegaMedica

Contact

http://www.tweegamedica.com
mailto:info@tweegamedica.com
http://www.facebook.com/TweegaMedica

