Een 4 WD ambulance voor medisch transport
en spoedeisende hulp

Pemba, Mozambique
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Waarom hulp aan Mozambique?
Met één van de sterkst groeiende Afrikaanse economieën lijkt het Zuidoost-Afrikaanse
Mozambique het goed te doen. Toch zorgt die economische kracht niet voor een algemene
welvaart: met meer dan de helft van de bevolking die in armoede leeft, is het land nog
steeds één van de armste ter wereld. Op dit moment leeft 54,7 procent van de
Mozambikanen volgens de Wereldbank onder de armoedegrens, en bekleedt het land de
185ste plaats op de Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties.
Het merendeel van de Mozambikanen woont op het platteland. De gezondheidszorg schiet
daar ernstig te kort. De situatie is zo schrijnend dat voor heel veel boerenfamilies er geen
enkele zorg beschikbaar is. Dit leidt ertoe dat veel (eenvoudige) ziektes onbehandeld blijven,
met grote gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de dorpsbewoners. Hierdoor sterven
dagelijks onnodig vrouwen, mannen en kinderen. Met deze ambulance wordt acute en
mobiele medische verzorging mogelijk gemaakt en kunnen mensenlevens worden gered.
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Samenvatting
Situatie
Mozambique kent een dramatische kindersterftecijfer: 1 op de 7 kinderen sterft voor het
vijfde levensjaar. In Noord-Mozambique ligt dit nog hoger. Bovendien sterven er nog vele
moeders onnodig aan de gevolgen van complicaties tijdens de bevalling van hun kind. In
Pemba is in 2014 een algemeen ziekenhuis geopend voor de omringende arme
boerendorpen. Parallel aan het ziekenhuis is een geboortekliniek gebouwd, die recentelijk
is geopend. Door deze medische voorzieningen worden nu jaarlijks minimaal 15.000
mensen behandeld.
Probleem
Voor medische noodgevallen, zoals acute operaties, bloedtransfusies, etc., is de afstand
tussen de dorpen en het ziekenhuis en de geboortekliniek te groot om zelfstandig te
overbruggen. Deze patiënten dienen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te worden
gebracht. Als vervoersmiddel heeft het ziekenhuis een oude Landrover beschikbaar,
zonder brancard en medische faciliteiten. Medische behandelingen onderweg kunnen niet
worden uitgevoerd, waardoor hulp in vele gevallen te laat komt.
Doel
Een moderne 4 WD ambulance voorziet de arme plattelandsbevolking in medische
behandeling tijdens het transport en lokale spoedgevallen.
Resultaat
Het redden van jaarlijks minimaal 300 levens door snelle en mobiele medische
verzorging.
Locatie
Pemba, Mozambique (zie kaart).
Kosten
€ 66.550
Alle vervoerskosten, invoerbelastingen, transport, e.d. zijn inbegrepen in de prijs.
Tijd
2017 - 2018
Organisatie
Als ANBI-Stichting trekt Moving On zich het lot van kansarme kinderen aan. Onze
stichting focust zich op Afrika, meer specifiek Oeganda en Mozambique.
Contact
Bart Lindeman
Stichting Moving On
06 233 06 825

Galjoen 50
3904 SH Veenendaal
bartlindeman@gmail.com
www.stichtingmovingon.org
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1.

Projectinhoud

1.1.

Inleiding

Het is nog niet zo lang geleden dat er in Mozambique en andere Afrikaanse landen dit soort
ambulances rondreden (zie foto linksonder). Dit was natuurlijk zeer primitief. Maar zelfs
vandaag de dag zijn lokale spoedgevallen een grote uitdaging. De huidige ambulance (zie
foto rechtsonder) is oud en beschikt niet over de faciliteiten voor medische behandelingen
tijdens het transport. Daarnaast is deze ambulance niet geschikt voor de moeilijk
begaanbare (onverharde) wegen, vooral tijdens het regenseizoen.
We weten inmiddels dat bij noodgevallen, zoals een hartinfarct of ernstig bloedverlies, iedere
seconde telt. Een ambulance redt letterlijk levens. Met uw hulp wil Stichting Moving On
zowel het ziekenhuis als de geboortekliniek voorzien van een goed uitgeruste en moderne
4 WD ambulance. De verwachting is dat hierdoor minimaal jaarlijks 300 levens worden
gered.

Slechts enkele decennia geleden

Moeilijk terrein is geen uitzondering

1.2

De huidige ambulance

De dorpen liggen afgelegen

Een ambulance voor het ziekenhuis en geboortekliniek

Tot nu toe ontbraken de financiële middelen om een moderne ambulance aan te schaffen.
Een moderne 4 WD ambulance is uitgerust met beademingsapparatuur, materialen voor
ongevalsbehandelingen zoals (nek)spalken, enzovoorts. Daarnaast zijn allerhande
medicijnen beschikbaar die noodzakelijk zijn om problemen met hart, longen en bloedvaten
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direct te behandelen. Voor noodgevallen, zoals een plotselinge bloedtransfusie of hartaanval
dienen patiënten in de kortst mogelijke tijd naar het ziekenhuis te worden overgebracht.
De ambulance kan gezien worden als een rijdende spoedafdeling, waar een diagnose wordt
gesteld en een behandeling wordt gestart. Doel van de behandeling is de patiënt stabiel te
maken zodat deze veilig vervoerd kan worden naar het ziekenhuis, waar verdere
behandeling en herstel kan plaatsvinden.
De ambulance kan ook worden gebruikt om patiënten van het ene naar het andere
ziekenhuis te vervoeren. Dit gebeurt als een ander ziekenhuis beter gespecialiseerd is in
bepaalde behandelingen of operaties.

Een moderne 4 WD ambulance

1.3

Van alle faciliteiten voorzien

Ziekenhuis

Onze lokale partnerorganisatie heeft in 2014 een ziekenhuis geopend voor de vele
omringende arme boerendorpen. Sindsdien worden hier minimaal 15.000 mensen per jaar
behandeld. De medische zorg, die aan de lokale mensen wordt verleend, betreft
huisartsenzorg, pediatrische zorg en behandeling van veelvoorkomende ziekten als malaria,
HIV/Aids en soa’s. Dit ziekenhuis beschikt over behandelkamers, een apotheek, een
laboratorium en een tandartsunit. In het ziekenhuis werken diverse internationale artsen en
staf samen met lokale artsen en personeel. Het opleiden en trainen van lokale Afrikaanse
medici en personeel is een integraal onderdeel van dit ziekenhuis.

Jaarlijks worden 15.000 mensen behandeld

Eén van de behandelkamer
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1.4

Geboortekliniek Pemba: opvang en capaciteitsopbouw

Al snel na de opening van het ziekenhuis werk duidelijk dat er een enorme behoefte was
vanuit de dorpen om zwangere vrouwen op te vangen. Mozambique kent namelijk een hoog
baby- en moedersterfte bij de bevalling. Deze vraag bleek groter dan het ziekenhuis aankon.
Daarom is parallel aan het ziekenhuis een geboortekliniek opgezet voor pre- en postnatale
zorg. Deze kliniek is begin dit jaar in gebruik genomen.
Hiernaast is gestart met lokale voorlichting over hygiëne en gezondheid. Ook wordt
uitgebreid stilgestaan bij seksualiteit en voortplanting om het aantal tienerzwangerschappen
te reduceren. Vroegtijdige zwangerschap is namelijk een van de hoofdveroorzakers van de
hoge sterftecijfers bij geboorte.

De laatste werkzaamheden december 2016

1.5

Oplevering januari 2017

Onderhoud ambulance en kosten

Onze partnerorganisatie beschikt over een garage met ervaren monteurs voor het
onderhoud van het voertuig. Het onderhoud kan hier gebeuren. De lopende kosten van de
ambulance zullen uit de algemene middelen van onze partnerorganisatie worden betaald.
Medische benodigdheden worden gesponsord uit het buitenland of in Mozambique
aangekocht.
1.6

Begroting 4 WD Ambulance

Mozambique beschikt niet over veel
aankoopmogelijkheden van medische
benodigdheden. Ook is het niet mogelijk
om lokaal de 4 WB ambulance aan te
kopen. De beste optie is om de ambulance
in Nederland aan te schaffen en vanuit
Nederland te exporteren naar
Mozambique. Het importeren in
Mozambique brengt hoge invoerrechten
en onvoorziene kosten met zich mee. De
onderstaande kosten zijn begroot op basis
van de inschattingen van de directeur van
het ziekenhuis en onze lokale partner en is
op basis van offertes vanuit exporteurs uit
Nederland. Onze partnerorganisatie heeft ervaring met de invoer uit het buitenland.
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Begroting 4 WD Ambulance

Euro

Aanschafkosten en invoerrechten
4 WD Toyota Landcruiser Long Ambulance1
Exclusief BPM en BTW
Invoerrechten Mozambique
40 % Accijnzen en invoerrechten
Subtotaal 1

36.000
14.400
50.400

Transportkosten
Transport Nederland naar Mozambique
Verzekering, Douanescan, THC etc.

5.000
1.000

Transport van Maputo naar Pemba - 2300 km
Subtotaal 2

1.250
7.250

Onvoorziene kosten

4.500
2

Project- & administratiekosten
Totaal

2.

Stichting Moving On

2.1.

Over de stichting

4.400
€ 66.550

In 2008 besloten Bart en Tilleke, drie jaar na het eerste bezoek van Bart aan Oeganda, om
zich in te gaan zetten voor de oprichting van een school voor weeskinderen en voor
kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens. Zo stichtte Bart, samen met de lokale
Andrew Ssebidde en zijn broer Ammex, de Focus On Life Junior Academy in Bukula. Onze
inzet zorgt er al bijna tien jaar voor dat de allerarmste kinderen naar school kunnen.
Meer recent hebben wij onze ondersteuning in Oeganda lokaal uitgebreid met de thema’s
gezondheid en zelfredzaamheid. En, sinds kort zijn wij gestart in Mozambique, waarbij wij
ons focussen op gezondheidszorg, te beginnen met de aanschaf van de 4 WD ambulance
voor het plaatselijke ziekenhuis en geboortekliniek.
2.2.

ANBI status

Na bijna tien jaar als particulier initiatief te hebben geopereerd, hebben wij de stap gezet om
onze projecten onder te brengen in een non-profit stichting met de ANBI-status. Waarom?
Op de eerste plaats vanwege de groei van onze projecten, mede door onze samenwerking
met gelijkgezinde organisaties, en, ten tweede vanwege het feit dat er nog zoveel andere
kinderen zijn die onze steun hard kunnen gebruiken.

Een Toyota Landcruiser is verkrijgbaar in Nederland vanaf € 72.295,- inclusief BTW en BPM. Voor export
buiten de EU worden BPM en BTW niet geheven door de Nederlandse overheid. Daarentegen moeten er voor
Mozambique wel accijnsen en invoerechten worden betaald (minimaal 40%).
2 Hieronder vallen: voorbereidings- en monitoringskosten, wervingskosten, druk- en verzendkosten en een
evaluatiebezoek.
1
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2.3.

Samenwerking lokale organisatie

In dit project werkt Stichting Moving On samen met haar partnerorganisatie Iris. Iris heeft de
TOP-Rated Non Profit Award 2014 verkregen. Alleen organisaties die minder dan 10%
overheadkosten maken kunnen dit krijgen.

2.4.

Communicatie

Stichting Moving On informeert haar sponsors over de voortgang van het project. Hierover
wordt samen met de sponsor van te voren duidelijke afspraken gemaakt.
2.5.

Aanvullende informatie

Stichting Moving On
Galjoen 50
3904 SH Veenendaal
www.stichtingmovingon.org
KvK: 30169420
RSIN nummer: 810019048

Bankgegevens:
NL62 INGB 0005 3308 97
NL93 ABNA 0472 4519 36
Ten name van Stichting Moving On
Bestuur:
Secretaris/penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Voorzitter:

Maarten Haagen
Herbert D. Verwoord
Meredith A.C. Susana
Bart Lindeman

Beloningsbeleid
Iedereen bij Stichting Moving On werkt volledig op vrijwillige basis. Voor kantoorartikelen en
eventuele reiskosten kan in overleg een passende vergoeding toegekend worden.
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