
Jaarverslag Stichting Chagos 2020

Inleiding

De Stichting Chagos heeft in de periode 2016 tot en met 2019 (na enkele jaren van 
activiteiten rond het boek Brieven naar de groene hel) een wat ‘slapend’ bestaan gekend. Via 
een beperkt aantal donaties werd het werk van arts Frans Senff voor het Endulenziekenhuis 
conform de statuten van de stichting af en toe gesteund. Richting West-Papoea, het andere 
interessegebied van de stichting, zijn in die periode geen activiteiten ondernomen. In 2020 is 
de betrokkenheid en het activiteitenniveau met betrekking tot Endulen verhoogd. Daarmee is 
er aanleiding om tot een meer uitgebreide verslaglegging te komen. Dit verslag geeft een kort
overzicht van 2020.

Achtergrond

Stichting Chagos is in 2013 opgericht ter ondersteuning van de uitgave van het boek Brieven 
naar de groene hel. De inkomsten verkregen uit de verkoop van dit boek werden conform de 
statuten gedoneerd aan goede doelen in Tanzania en West-Papoea. De stichting heeft echter
ook een mandaat om op andere wijze projecten in genoemde landen te steunen. Zoals 
aangegeven is daarvan in de jaren 2016-2019 op beperkte schaal gebruik van gemaakt.

In 2020 is een nauwere samenwerking met Frans Senff aangegaan. Frans had zich al jaren 
ingezet voor het Endulenziekenhuis. Twee keer per jaar werkte hij daar zes tot zeven weken 
als vrijwilliger-arts en heeft het niveau van het ziekenhuis op een hoger plan gebracht. Met 
name ging dit om de moeder- en kindzorg en het uitvoeren van keizersneden.

Het ziekenhuis te Endulen is een missieziekenhuis gelegen in het noorden van Tanzania, 
binnen de Ngorongoro Conservation Area. Het is in 1975 opgericht door Dr Pater Hubert 
Watschinger uit Oostenrijk. De eigenaar van het ziekenhuis is het Catholic Archdiocese of 
Arusha. Het ziekenhuis geeft zorg aan een gebied van 8292 km2 waar meer dan 90.000 
arme Maasai wonen. Zij zijn een semi-nomadisch herdersvolk dat ver onder het 
bestaansminimum leeft. Zij zijn voor de medische zorg geheel afhankelijk van het Endulen 
hospital. De moeder-en kindsterfte is veel hoger dan het gemiddelde in Tanzania, waar de 
moeder –en kindsterfte in vergelijking met de westerse wereld ook reeds heel hoog is. Het 
ziekenhuis heeft 110 bedden.

Dr. Frans Senff is van 1985 tot 2013 huisarts geweest in Assen. In 2003 ging hij zich inzetten 
voor het Endulenziekenhuis. Dit deed hij door twee maal per jaar enkele weken naar het 
ziekenhuis te gaan om daar daadwerkelijk als arts te werken. Hij richtte zich vooral op het 
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verbeteren van de operatiecapaciteit van het ziekenhuis, de opleiding van personeel, 
fondswerving en het steunen van het algemeen management. Na zijn pensionering in 2013 
werden de werkperioden ter plekke langer, tot zo’n zeven weken per keer.

Activiteiten in 2020 voor Endulen

 In 2020 is Stichting Chagos Frans Senff gaan helpen met zijn activiteiten. Dit betrof:
• De financiële administratie rond zijn werkzaamheden
• Het beheren van de donaties
• Het opzetten van een website
• Het publiceren van rapportages met betrekking tot het werk voor het 

Endulenziekenhuis

Voor wat betreft de werkzaamheden van Frans Senff wordt verwezen naar de bijlagen waarin 
zijn per email uitgebrachte verslagen gedurende het jaar zijn opgenomen. Dit betreffen echter
dus activiteiten van Frans zelf, niet die van Stichting Chagos.

Activiteiten voor West-Papoea

Een tweede aandachtsgebied van Stichting Chagos is West-Papoea. Hierbij wordt 
samengewerkt met SDSP (Stichting Duurzame Samenleving Papoea-Barat). SDSP richt zich 
echter op de Vogelkop (van het eiland Nieuw-Guinea) en dientengevolge kijkt Stichting 
Chagos meer naar het gebied rond Jayapura en Sarmi. In 2019 is aan dit gebied een bezoek 
gebracht. Dit leidde tot plannen met betrekking tot de cacaoteelt maar tot daadwerkelijke 
activiteiten heeft dat in 2020 nog niet geleid.

Bestuur

In 2020 heeft een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Klaas Halbesma is teruggetreden 
als secretaris. De heer Henk Linstra te Assen is hem opgevolgd.

Het bestuur bestaat nu uit:

Henk Krijnen – Voorzitter
Henk Linstra – Secretaris
Kees van der Graaf - Penningmeester



Onderwerp: Endulen update februari 2020
Datum: Sun, 23 Feb 2020 19:48:56 +0100
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden,  

Op 13 maart a.s. vertrek ik weer voor een periode van 7 weken naar Tanzania om mij wederom in te zetten voor de 
medische zorg aan de arme Maasai bevolking. Ik ben dankbaar dat mijn gezondheid mij hiertoe nog steeds in staat stelt. De 
afgelopen 10 dagen heb ik 5 presentaties mogen geven in het kader van de fondsenwerving; de kritische, maar ook positieve
reacties stimuleren mij door te gaan met dit werk. 
Er is in deze dagen meer dan euro 1700,= opgebracht ! Het bedrag zal volledig ten goede komen aan levensreddende 
medicijnen, onderwijs en voeding voor zowel de ondervoede kinderen als de 2 Tanzaniaanse stafleden die hier onbezoldigd 
aan het werk zijn.

Zoals ik ook reeds in mijn december update schreef, functioneert het nieuwe röntgenapparaat goed, worden de outreach 
clinics met grote regelmaat bezocht, functioneert de bloedbank goed en is de operatiekamer altijd standby. Dit alles zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder uw financiële steun. Ook zijn de 2 patiëntmonitoren voor de kleine Intensive Care  Unit besteld. 
Geweldig wat jullie met z'n allen voor de Maasai bevolking hebben mogelijk gemaakt. En vergeet ook niet de blijdschap die 
de truitjes, mutsjes en sokken hebben gebracht aan de vele kinderen en hun moeders.

Heel fijn dat de donaties in de afgelopen periode gebruikt konden worden om levensreddende medicijnen aan te schaffen. 
Tot juli 2020 zal er helaas niets worden verstrekt door de NCAA en de Tanzaniaanse regering.. De apotheek is nu nog 
redelijk voorzien - dankzij jullie donaties - maar het is nog een eind te gaan tot juli 2020. Nu afwachten betekent indirect een 
genocide voor de Masaai bevolking....

Ik blijf dan ook een beroep op jullie doen om de Maasai bevolking te blijven steunen. Het lijkt op dweilen met de kraan open, 
maar elk leven dat we kunnen redden is er een. Op dit moment is de medicatieverstrekking de bottle neck in de logistiek om 
een ziekenhuis draaiende te houden.
De medische staf probeert de NCAA - de organisatie voor het 5 sterren natuurgebied waar het ziekenhuis zich in bevindt - 
voortdurend te aciveren....Destijds zijn er beloften gedaan naar de Maasaibevolking dat, als ze hun land afstaan i.c. dat ze er
niet meer mogen wonen, medische zorg, onderwijs en voedsel zouden worden verstrekt, maar niets dus van dit alles.

Door mijn betrokkenheid sedert 2003 kan ik niet meer "wegkijken". hopelijk doet u dit ook niet...

Uw donatie wordt in dankbaarheid aanvaard en kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv Endulen hospital.

Mocht het aantrekkelijk voor u zijn om uw donatie fiscaal af te trekken (indien u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen 
aan goede doelen doneert), dan kan uw donatie worden overgemaakt naar:
Stichting Chagos bankrekeningnummer NL45INGB0006224282 ovv F.A. Senff Endulen hospital.
Ook dan komt uw gift volledig ten goede aan het Endulen hospital.

Namens de Maasai bevolking mijn hartelijke dank voor uw donaties in het verleden en uw donaties in de toekomst,

Asante san, kwa heri, 

Frans Senff, tropenartsvrijwilliger Endulenhospital, oud-Asser huisarts.
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Onderwerp: Endulen update maart 2020
Datum: Mon, 30 Mar 2020 09:20:48 +0300
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden, 

Momenteel zit ik ruim 2 weken in Tanzania. 
Het coronavirus slaat wereldwijd enorm toe en óók in Tanzania worden strenge maatregelen genomen om de verspreiding 
van het virus te beteugelen. Alle scholen tot en met de universiteiten zijn gesloten en er zijn nauwelijks openbare 
bijeenkomsten. Tot nu toe zijn er 12 patiënten met het coronavirus opgenomen en is hun conditie stabiel. Allen Tanzanianen 
die uit Europa zijn teruggekeerd. Laten we hopen en bidden dat de situatie wereldwijd zal gaan luwen en dat het virus zich 
niet zal verspreiden binnen Afrika. 

Intussen ben ik in het Endulen hospital weer volop aan het werk en richt ik mij op de medische zorg híer. Veel gevallen van 
ernstige ondervoeding, meningitis, tuberculose, malaria. Ook de kraamafdeling ligt vol. De maand vóór mijn komst waren de 
door mijn donors geleverde medicijnen op en waren er in ons kleine ziekenhuis meer dan 20 sterfgevallen door het 
ontbreken van levensreddende medicijnen. 
Samen met Endulen e.V. hebben we voor euro 7500,=  aan levensreddende medicijnen kunnen leveren. In overleg met het 
ziekenhuisbestuur hebben we besloten nu wél een bijdrage te vragen van de patiënten. Het heeft mij véél overredingskracht 
gekost om tot dit besluit te komen. Op deze manier kunnen we hopelijk de aankoop van medicijnen regenereren. 
Het blijft noodzakelijk diverse processen in het ziekenhuis aan te sturen, zoals de bloedbank, het laboratorium en het 
functioneren van diverse afdelingen door het personeelstekort. Gelukkig kan ik er de energie voor opbrengen. Ook de 
prachtige gebreide mutsjes, truitjes en sokjes maken de mensen enorm gelukkig. De 2 jaar geleden gedoneerde Toyota Hilux
en het in september afgelopen jaar gedoneerde röntgenapparaat doen het nog steeds goed en zijn een waardevolle 
aanvulling voor de medische zorg. De 2 patiëntmonitors zijn besteld maar door het coronavirus is de aflevering vertraagd. 
Het lukt me om de spirit in het ziekenhuis op te krikken en de sfeer positiever te maken. 
Sinds mijn komst en daardoor ook de levensreddende medicijnen is er tot nu toe gelukkig niemand overleden...
De mensen die een opleiding volgen doen het goed. Daarmee wordt ook in de toekomst geïnvesteerd in de zorg die het 
ziekenhuis kan leveren aan de arme Maasai bevolking. 
Blijft u een plek voor hen in uw hart houden ondanks de enorme impact van het coronavirus op jullie sociale en zakenleven ?
Uw donatie wordt met dankbaarheid aanvaard op bankrekeningnummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A Senff onder vermelding van Endulen hospital. 
Mocht het voor u aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken (indien u meer dan 1% van uw inkomen aan goede 
doelen doneert), dan kan uw donatie worden overgemaakt naar:
Stichting Chagos bankrekeningnummer 
NL45INGB0006224282 ovv F.A. Senff Endulen hospital. Ook dan komt uw gift volledig ten goede aan het Endulen hospital.

Namens de Maasai bevolking mijn hartelijke dank voor uw donaties in het verleden en uw donaties in de toekomst. 

Hier in het ziekenhuis wordt door het personeel veel over corona gesproken maar lijkt het nog ver weg. Laten we nogmaals 
hopen dat Tanzania waar een enorm artsentekort is, er voor behoed zal blijven. 

Asante sana, kwa heri,

Frans Senff, tropenarts vrijwilligers, oud-Asser huisarts.

Bijlage: Rapportages van Frans Senff



Onderwerp: Endulen update april 2020v
Datum: Thu, 23 Apr 2020 22:42:49 +0300
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>, Alie Karssens <alie@karssens.nl>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden, 
 
Gelukkig lijkt het tot nu toe mee te vallen met het aantal corona patiënten in Tanzania en het aantal mensen dat eraan is 
overleden. Laten we hopen dat de pandemie gaat luwen en dat Afrika van een corona epidemie mag worden gespaard 
alhoewel de epidemiologen een andere mening hebben. 

Naast het drukke medische werk ook zonder corona patiënten heb ik in deze 6 weken vooral processen moeten aansturen. 
De bestelde patient monitors hebben een vertraging opgelopen als gevolg van de corona crisis. Ze worden nu per boot 
vervoerd en zullen op 2 mei in de haven van Dar es Salaam aankomen. Het regenereren van de gedoneerde medicijnen 
verloopt goed. De patienten zijn bereid een bijdrage te leveren en daardoor kunnen we op tijd medicijnen bestellen en zijn de
medicijnen op voorraad. Een heerlijke manier van werken. Dankzij een donatie van Endulen e.V. kan het laboratorium weer 
vele testen doen. Het laten repareren moest wel goed worden aangestuurd. Hetzelfde geldt voor de bloedbank. Dankzij het 
aansturen van pastoor Albano is de bloedbank weer goed vol en hebben we door bloedtransfusies heel wat levens kunnen 
redden. Ook de hoognodige  renovatie van de operatiekamer en de Tuberculose vleugel kan nu beginnen, dankzij de 
donaties van Silvia van der Aa, een enthousiaste wijkverpleegkundige die vorig jaar oktober hier als vrijwilligster heeft 
gewerkt, Dr Thomas, een orthopedisch chirurg vrijwilliger en dankzij jullie donaties. Kosten euro 8000,=. Asante sana. Al 
deze processen hebben heel wat besprekingen gekost. Momenteel probeer ik vooral het onderhoud van het röntgenapparaat
en de laboratorium apparatuur aan te sturen. Deze bedragen ongeveer euro 8000, = per jaar.  Door de corona crisis zijn de 
toeristen inkomsten voor Tanzania tot praktisch nul gereduceerd. Daardoor zal ook de steun van de regering en de 
Ngorongoro Crater Conservation Area enorm teruglopen. Hoe we dit inkomsten verlies kunnen opvangen is nog een grote 
vraag. Ik verwacht dan ook dat het ziekenhuis de onderhoudskosten niet zelf zal kunnen opbrengen. Uw financiele 
ondersteuning blijft hard nodig om de Maasai bevolking medische hulp te kunnen geven. 

Daarnaast is het druk in het ziekenhuis met het medische werk. Lichtpunt voor de patiënten zijn de prachtige mutsjes, truitjes
en sokjes en de fleece dekentjes voor de zwaar ondervoede kinderen en te vroeg geboren babietjes. Asante sana . 😇
Afgelopen weekend nog 3 kinderen verloren aan  resp. Tuberculose en zware ondervoeding,  antrax van het 
maagdarmkanaal door het eten van bedorven vlees door voedselschaarste en een babietje als gevolg van 
zwangerschapsvergiftiging. De 2 jongetjes waren  2 en 6 jaar oud. Deze gevallen blijven je bij...
Mijn aanwezigheid hier blijft zinvol....

Mijn terugvlucht is nu al 4x geannuleerd door de corona crisis. Ik hoop nu op 10 mei weer op Schiphol te landen. 

Hopelijk hebt u - ondanks de corona crisis - in uw hart nog ruimte om de Maasai bevolking te willen helpen. 

Uw donatie wordt met dankbaarheid aanvaard op rekening nummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A Senff ovv Endulen hospital. 
Mocht het aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken, dan kan uw donatie worden overgemaakt naar de Stichting 
Chagos bankrekeningnummer 
NL45INGB0006224282 ovv F.A. Senff Endulen hospital. Ook dan komt uw donatie volledig ten goede aan het 
Endulenhospital. 

Op 29 april word ik door Flying Medical Service opgehaald en wacht dan op de missiepost in Olkakola op de terugvlucht naar
Nederland. Mijn planning is om half september weer richting Tanzania te vertrekken zo God het behaagt...

Namens de Maasai bevolking, asante sana, kwa heri, 
Frans Senff, tropenarts vrijwilliger Endulen hospital, oud-Asser huisarts. 

Bijlage: Rapportages van Frans Senff



Onderwerp: Endulen update mei 2020
Datum: Tue, 12 May 2020 21:50:20 +0300
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>, Ipie Bijma <ipie@live.nl>, ali engberts <ali.engberts@ziggo.nl>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden, 

Na mijn vertrek uit het Endulen hospital op 29 april jongstleden verblijf ik op de missiepost van Flying Medical Service in 
Olkokola bij Arusha in afwachting van mijn terugvlucht naar Nederland. Die staat nog steeds gepland op 24 mei a.s.
Alleen zijn er nog steeds géén uitgaande en binnenkomende vluchten. 

Intussen help ik bij medische hulpvluchten binnen Tanzania van Flying Medical Service en op de medische hulppost hier. 

Endulen hospital verkeert momenteel  in grote financiële problemen. Als gevolg van het wegvallen van het toerisme in 
Tanzania als gevolg van de corona pandemie en de wereldwijde lockdown heeft de Ngorongoro Crater Conservation Area 
besloten de financiële ondersteuning aan het ziekenhuis stop te zetten. Salarissen kunnen daardoor niet betaald worden. Het
is moeilijk om het ziekenhuis personeel gemotiveerd te houden. 
Gelukkig loopt de patiëntenzorg nog wel. Doordat de patiënten nu een minimale bijdrage voor medicijnen betalen zijn de 
geneesmiddelen wel op voorraad. Afgelopen week is er door Dr Thomas nog een keizersnee met succes uitgevoerd. 
Omdat de universiteiten gesloten zijn werkt Benson Mukoya, de gesponsorde medische student tijdelijk in het ziekenhuis om 
bij te springen. 
Deze week bezoekt Dr Frida Mokiti van het Archdiocese van Arusha het ziekenhuis om te praten met het ziekenhuis 
personeel over de problematische financiële situatie van het ziekenhuis. Met de renovatie van de TB afdeling is een aanvang
gemaakt. 

Intussen zijn er brieven onderweg naar diverse potentiële donororganisaties.
Zo is er een brief geschreven aan de bisschop van bisdom Münster met de vraag of hij via het Archdiocese of Arusha het 
ziekenhuis zou willen adopteren om de medische zorg aan 90.000 Maasai te kunnen continueren en het ziekenhuis 
maandelijks zou willen ondersteunen in verband met de corona pandemie. 
Laten we hopen en bidden dat God met ons en met de Maasai bevolking is.

Voorlopig gaat de medische zorg door.
Het röntgenapparaat en ook de laboratorium apparaten vergen regelmatig onderhoud. Hiervoor is een jaarlijks bedrag nodig 
van euro 8000,=
De onderhoudscontracten moeten in september verlengd worden. 

Helpt u mee aan de realisering ervan?

Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv Endulen hospital. 

Mocht het voor u aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken dan kunt u uw donatie overmaken naar Stichting 
Chagos bankrekeningnummer 
NL45INGB0006224282 ovv F.A Senff Endulen Hospital. 
Ook dan komt u donatie volledig ten goede aan het Endulen hospital voor de zorgbehoevende Maasai bevolking. 

In afwachting van mijn terugvlucht blijf ik mij inzetten hier op de missiepost en processen aansturen in het Endulen hospital. 

Asante sana, kwa heri, may God be with you and with us in deze corona crisis, 

Frans Senff, tropenarts vrijwilliger Endulen hospital , oud-Asser huisarts.

Bijlage: Rapportages van Frans Senff



Onderwerp: Endulen update juli 2020
Datum: Fri, 10 Jul 2020 08:29:34 +0200
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden,  

Afgelopen donderdag 2 juli ben ik weer veilig geland in Nederland. Als gevolg van de lockdown is mijn terugvlucht 2 
maanden uitgesteld na diverse annuleringen. In deze 2 maanden ben ik mij blijven focussen op de patiëntenzorg. Ik verbleef 
afwisselend op de missiepost van Flying Medical Service (FMS) in Olkokola bij Arusha en in het Endulen hospital.

Bij FMS heb ik me nuttig gemaakt op de medische hulppost en ben ik als begeleidend arts diverse keren mee geweest met 
evacuatievluchten van ernstige patiënten.

Als gevolg van de wereldwijde lockdown is het toerisme naar Tanzania volledig in elkaar gezakt. Daardoor heeft de 
Ngorongoro Crater Conservation Area besloten alle financiële steun aan het ziekenhuis, zijnde euro 10.000,= per maand, 
volledig stop te zetten sedert 1 april j.l. tot in ieder geval eind 2020.
Dit betekent dat dan alle medische zorg aan de Maasai gemeenschap, 90.000 mensen, niet meer kan worden verleend. Dit 
bericht kregen we pas begin juni. Het ziekenhuispersoneel heeft dan 2 maanden géén salaris ontvangen. Toch zijn ze aan 
het werk gebleven !!  Petje af !!
Een snelle fundraising begin juni van Thomas Mueller, een van de vrijwilliger piloten van FMS,  en van mijzelf heeft het 
bestuur van het Endulen hospital in staat gesteld het ziekenhuispersoneel het salaris over de maand april te betalen teneinde
het elan goed te houden....
Samen met het ziekenhuis bestuur zijn we toen brieven gaan schrijven naar diverse potentiële donoren.. Gelukkig hebben de
Watschinger en Pro-Watschinger Foundation evenals Endulen e.V. positief gereageerd. Hierdoor kunnen de salarissen 
hopelijk tot eind 2020 worden uitbetaald en kan ook de voedselverstrekking aan de opgenomen patiënten doorgaan. We 
hebben weer even lucht.....
Toekomst gericht proberen we de duurzaamheid van de medische zorg te garanderen door het ziekenhuis te laten adopteren
door het bisdom van Münster via het Aartsbisom van Arusha. Onderhandelingen hierover zijn nog lopende.... we blijven 
positief. Het streven is om binnen 3-5 jaar het ziekenhuis autonoom te laten functioneren.
Intussen is het ziekenhuis gelukkig nog steeds in staat goede medische zorg te verlenen.
Het röntgenapparaat bewijst zijn enorme nut. Ook de 2 nieuwe patientmonitoren zijn in het ziekenhuis aangekomen en volop 
in gebruik voor de postoperatieve zorg en kritieke patiënten.
De bloedbank is goed gevuld en ook de operatie kamer is 24/7 standby. 
Doordat de patiënten een bijdrage betalen voor de noodzakelijke medicijnen zijn we in staat medicijnen te regeneren en 
direct optimale medische zorg te verlenen. Alle noodzakelijke medicijnen zijn nu op voorraad. Asante sana donoren en 
Endulen e.V voor jullie gezamelijke donatie van TSH 15 miljoen (euro 6000,=) afgelopen maart om essentiële medicijnen te 
kunnen inkopen.
Dames van de diverse breiclubs blijf s.v.p. doorgaan; jullie creaties scheppen een stukje hemel op aarde voor de pasgeboren
babies en hun moeders en voor de ondervoede en zieke kinderen.
Op dit moment richt ik mijn pijlen op de onderhoudskosten van het waardevolle röntgenapparaat en de medische apparatuur 
in het laboratorium. Zoals ik in mijn update van mei j.l. schreef bedragen die euro 8000,=. Momenteel hebben we nog euro 
5000,= nodig. 
Ik weet dat de lockdown wereldwijd heel veel mensen in financiële problemen heeft gebracht. Toch hoop ik dat u in uw hart 
een plekje open hebt gehouden voor de 90.000 arme Maasai die volledig afhankelijk zijn van de zorg verleend wordt door het
ziekenhuis.
De onderhoudskosten moeten in september verlengd worden. Mag ik nog steeds op uw steun rekenen ?
Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv 
Endulen hospital. 

Mocht het voor u aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken, dan kunt u uw donatie overmaken naar Stichting 
Chagos bankrekeningnummer NL45INGB0006224282 ovv F.A Senff Endulen Hospital. 
Ook dan komt u donatie volledig ten goede aan het Endulen hospital voor de zorgbehoevende Maasai bevolking. 

Mijn volgende terugreis is op 24 september a.s. voor een periode van ruim 7 weken als er hopelijk niet opnieuw een 
lockdown zal plaatsvinden.

Asante sana, kwa heri, may God bless you all in deze moeilijke COVID-19 periode,

Frans Senff, tropenarts vrijwilliger Endulen hospital, oud-Asser huisarts.

Bijlage: Rapportages van Frans Senff



Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden,  

Intussen heb ik mijn terugvlucht naar Tanzania geboekt en vertrek ik op donderdag 24 september weer voor een periode van 
7 weken naar het Endulen hospital om daar de medische zorg te ondersteunen.

Als gevolg van de wereld lockdown heb ik de vorige periode bijna 4 maanden in Tanzania doorgebracht. Elk nadeel  heeft 
gelukkig ook weer zijn voordeel.

Door mijn gedwongen langer verblijf kon ik processen aansturen waardoor de sluiting van het ziekenhuis kon worden 
voorkomen als gevolg van de grote financiële problemen waarin het ziekenhuis terecht kwam door de lockdown. Praktisch 
alle support van de Ngorongoro Crater Conservation Area kwam te vervallen evenals de steun van de overheid..

Laat ik vooral eerst de positieve zaken op een rij zetten.

Allereerst de komst van Dr Magdalene Anthony Utouh die in de plaats is gekomen van Dr John Nelson als geneeskundig 
directeur. Zij wijdt zich vol overgave aan haar taak het ziekenhuis in alle opzichten draaiende te houden. May God continue 
to guide her.

Dankzij de financiële ondersteuning van de Pro- and Watschinger Foundation en Endulen e.V. kunnen de salarissen dit jaar 
worden betaald en kan ook de voedselvoorziening aan de arme en ondervoede patiënten doorgaan in 2020.
Doordat de patiënten een minimale bijdrage betalen voor de medicijnen zijn we in staat deze te regenereren en goede 
medische zorg te verstrekken. Dankzij de inspanning van Dr Magdalene functioneert de bloedbank nog steeds goed.
Ook de onderhoudskosten van het röntgenapparaat zijn dankzij jullie donaties bijeengebracht !!! Geweldig wat jullie samen 
hebben gedoneerd. Daardoor kan het apparaat zijn uiterst noodzakelijke diensten blijven verrichten.

Onze 2 medische studenten, Goodluck Noah en Benson Mukoya, studeren in september af en kunnen dan beginnen aan 
hun co-schappen. Over 1 jaar zullen ze dan medische zorg komen verlenen in het Endulen hospital

De operatiekamer functioneert goed, maar helaas vertoonde het plafond grote gebreken waardoor de vleermuizen overal in 
de operatiekamer ontlasting achterlieten.
Dankzij donaties van Kuehn Foundation Orthopedic Surgery for Africa, Silvia van der Aa, een nederlandse verpleegkundige, 
en mijn privé-donoren kon er een start worden gemaakt met de renovatie van de tuberculose-afdeling en ook de broodnodige
renovatie van de operatiekamer. Deze laatste had de hoogste prioriteit en is inmiddels ook afgerond. Operaties kunnen nu 
weer onder goede steriele omstandigheden worden uitgevoerd. Intussen zijn er reeds 2 keizersnedes verricht.  Asante sana !

Als gevolg van de corona crisis zijn de prijzen voor bouwmaterialen helaas gestegen. Voor de vergevorderde renovatie van 
de tuberculose afdeling zijn daardoor donaties nog hard nodig. Er is nog een bedrag nodig van euro 3500,=.

Laten we onze tuberculose-patiënten letterlijk en figuurlijk alstublieft niet in de kou staan doordat o.a. de meeste ramen 
gebroken zijn.In de bijlage treft u foto's aan van de gerenoveerde operatiekamer en de vergevorderde renovatie van 
tuberculose-afdeling.

Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv Endulen hospital. 

Mocht het voor u aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken, dan kunt u uw donatie overmaken naar Stichting 
Chagos bankrekeningnummer 
NL45INGB0006224282 ovv F.A Senff Endulen Hospital. 
Ook dan komt u donatie volledig ten goede aan het Endulen hospital voor de zorgbehoevende Maasai bevolking. 

Daarnaast is het Aartsbisdom van Arusha nog steeds aan het onderhandelen met het bisdom van Münster om het ziekenhuis
te laten adopteren waardoor hopelijk ook in 2021 en de jaren erna het Endulen hospital medische zorg kan blijven verlenen 
aan 90.000 Maasai.

Namens de Maasai gemeenschap, asante sana aan alle donoren voor uw enorme steun in het verleden en in de toekomst 
waardoor nog steeds goede medische zorg kan worden verleend door het Endulen hospital. may God bless you all, kwa heri,

Frans Senff, tropenartsvrijwilliger Endulen hospital, Tanzania en oud-Asser huisarts.



Onderwerp: Endulen update oktober 2020
Datum: Sun, 11 Oct 2020 15:04:42 +0300
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden,  

Het is alweer ruim 2,5 week geleden dat ik naar Tanzania ben vertrokken en inmiddels ben ik volop aan het werk in het 
ziekenhuis.

Gelukkig valt er in Tanzania niets van corona te merken. Er zijn geen maatregelen en iedereen gedraagt zich zoals vóór het 
coronatijdperk. Een enorme zegen.

De kraamafdeling begint weer vol te lopen na een grote terugval aan patiënten na de corona uitbraak met wereldwijde 
maatregelen in maart j.l. 
Zo kwamen er de eerste dagen na mijn terugkeer 4 ecclampsia (zwangerschapsvergiftiging) patiënten binnen. Bij de eerste 
heb ik samen met Dr Kelvin, een nieuwe pas afgestudeerde arts, na stabilisatie van de patiënte een keizersnede moeten 
uitvoeren. Op de echo bleek dat het kind een afwijking had in de vorm van een waterhoofd en niet normaal geboren kon 
worden. Het was fijn om hem te assisteren, zodat hij vertrouwen kreeg en tevens kennis en handvaardigheden over te 
dragen. Het kindje bleek naast een waterhoofd ook nog een gespleten gehemelte te hebben. Het kindje moet nog een heel 
traject doorlopen. Eén patiënte beviel spontaan. Een andere patiënte bleek pas 24 weken zwanger te zijn. Haar kindje bleek 
te zijn overleden bij de bevalling. De 4e patiënte bleek als gevolg van de stuipen in het vuur te zijn gevallen en had daardoor 
ernstige brandwonden opgelopen. Haar kindje bleek bij aankomst te zijn overleden. Gelukkig kon ze spontaan bevallen van 
het dode kindje en ze wordt nu intensief 
behandeld voor haar brandwonden. 

Ook lag er een patiënte met een tweeling zwangerschap op de afdeling. Het eerste kindje lag in stuitligging en het 2e kindje 
in hoofdligging. Een keizersnee is dan onvermijdelijk. Vroeg in de ochtend werd ik erbij geroepen omdat ze sterke weeën 
had. Het kindje bleek nu in hoofdligging te liggen waardoor een spontane bevalling mogelijk was. Het eerste kindje werd vlot 
geboren. Het 2e kindje bleek nu een handpresentatie te hebben en zou dus alsnog middels een keuzersnee geboren moeten
worden. Met veel moeite lukte het mij om alsnog het armpje langs het nog niet volledig ingedaalde hoofdje terug te duwen 
waardoor het kindje via de normale weg kon worden geboren. De moeder uit Olpeiro, 6 uur lopen hier vandaan, heeft er nu 
een gezonde dochter en zoon bij.
Nu ligt er nog een patiënte met een voorliggende placenta op een keizersnee te wachten. Gelukkig functioneert de pas 
gerenoveerde operatiekamer en het OK team goed.

Een uitgebreid verloskundig verslag voor met name de medisch geschoolden onder ons.

Onze verpleegkundige Julius Zacharias heeft inmiddels zijn anesthesie opleiding voltooid waardoor we nu 3 anesthesie 
verpleegkundigen standby hebben. Een veilig gevoel. 
Ook de bloedbank is goed gevuld en Dr Magdalene werkt hard aan de logistiek om dit zo te houden. Het is fijn om haar als 
geneeskundig directeur te hebben. 
Er hangt een goede sfeer in het ziekenhuis nu sedert april de salarissen door Oostenrijkse donoren worden betaald na het 
wegvallen van de financiële ondersteuning door de regering en de NCAA. Hopelijk tot eind dit jaar. Intussen wordt er achter 
de schermen gewerkt aan een oplossing voor 2021 en hopelijk langer.....
Onze 2 gesponsorde studenten Benson Mukoya en Goodluck Noah zijn afgestudeerd en starten in november met hun co-
schappen en we kunnen hen dan volgend jaar november verwelkomen. 
De renovatie van de tuberculose-afdeling wordt deze maand voltooid. De patiënten kunnen dan rekenen op "goede" 
accommodatie. 
Ook de apotheek is door de bijdrage van de patiënten goed gevuld en gelukkig kan die meestal worden opgebracht. Toch 
houden we ons aan "patient care first".
Ook het onderhoudscontract voor het röntgenapparaat is betaald. 
Zonder uw donaties zou dit allemaal niet mogelijk zijn geweest. Namens de Maasai gemeenschap asante sana, may God 
bless you all.
De bijeenkomsten met de traditonele vroedvrowen vinden nog steeds maandelijks plaats. Er wordt o.a. aandacht gegeven  
aan vrouwenbesnijdenis. 

Om goede zorg te bieden is voldoende verpleegkundig personeel nodig. Omdat het ziekenhuis zo afgelegen is, moet het 
personeel op het ziekenhuis terrein worden ondergebracht. Er is reeds begonnen aan de bouw van accommodatie in de 
vorm van 4 simpele wooneenheden. Door de corona epidemie is de bouw helaas gestagneerd. Daarom doe ik voor de 
zoveelste maal een beroep op uw goedhartigheid....
Er is nog een bedrag nodig van euro 8000,=  Een fors bedrag maar wie weet..
Ik blijf op God vertrouwen zowel tijdens mijn werk, maar ook bij de fondsenwerving. Er blijft geen eurocent aan de strijkstok 
hangen.

Bijlage: Rapportages van Frans Senff



Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv Endulen hospital. 

Mocht het voor u aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken, dan kunt u uw donatie overmaken naar Stichting 
Chagos bankrekeningnummer 
NL45INGB0006224282 ovv F.A Senff Endulen Hospital. 
Ook dan komt u donatie volledig ten goede aan het Endulen hospital voor de zorgbehoevende Maasai bevolking. 

Asante sana, kwa heri, may God bless you,

Frans Senff, tropenartsvrijwilliger Endulen hospital, oud-Asser huisarts. 



Onderwerp: Endulen update november 2020
Datum: Thu, 5 Nov 2020 18:00:17 +0300
Van: Frans Senff <franssenff@gmail.com>
Aan: Frans Senff <franssenff@gmail.com>

Beste familie, vrienden, bewoners van Beilerholt, medeparochianen en andere belangstellenden,    

Intussen ben ik aan mijn laatste week in het Endulen hospital begonnen. De afgelopen 5 weken waren enerverende weken. 
Het was druk in het ziekenhuis zowel op de algemene afdeling als op de kraamafdeling. Ook 's  nachts werd er regelmatig 
een beroep op mij gedaan en ik ben dankbaar dat mijn gezondheid mij daartoe in staat stelt. Afgelopen nacht nauwelijks mijn
bed gezien in verband met een patiënte met ernstige zwangerschapsvergiftiging die aan het bevallen was. Na reanimatie 
deed het babietje het gelukkig goed en aansluitend nog een onverwachte stuitbevalling. Ook deze moeder mocht zich 
verheugen op een gezonde dochter. De staf die er is, is toegewijd bezig. Helaas onttrekt de regering personeel die door hen 
betaald worden, waardoor het overgebleven personeel extra diensten moeten draaien zonder extra vergoeding. Een 
zorgelijke situatie. 

Toch zijn we nog steeds in staat goede medische zorg te verlenen. De bloedbank wordt op peil gehouden, maar het kost veel
moeite donoren te vinden. De operatiekamer functioneert goed. De afgelopen weken zijn er met succes 6 keizersnedes 
uitgevoerd. Fijn om kennis en ervaring over te kunnen dragen. De operatiekamer en de gerenoveerde tuberculose afdeling 
zien er nu picobello uit. Asante sana donoren !
Ook de 2 medische studenten Goodluck Noah en Benson Mukoya hebben hun medische opleiding afgerond en helpen mee 
medische zorg in het ziekenhuis te verlenen in afwachting van hun co-schappen die eind deze maand zullen beginnen, 
beiden in Arusha. Goodluck Noah is nu ruim 3 weken hier. Hij vertrekt morgen. Het was heel prettig samenwerken met hem. 
Hij heeft oog voor de psychosociale aspecten van de opgenomen patienten, een enorme aanvulling. 
Het röntgenapparaat is geserviced en het onderhoudscontract is getekend en betaald. 
De intensive care ligt voortdurend vol en de gedoneerde patient monitoren bewijzen elke dag hun nut. 
De gebreide mutsjes, truitjes en sokjes vinden met graagte hun weg.
Ook de 29 buitenpoliklinieken worden druk bezocht. 
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder jullie donaties. Asante sana namens de 90.000 Maasai die afhankelijk zijn van het 
Endulen hospital. 

Het ziekenhuis MOET  blijven bestaan. Achter de schermen wordt gewerkt aan adoptiemogelijkheden. 

Doordat de regering om politieke redenen personeel in regeringsdienst onttrekt aan het ziekenhuis dreigt er een 
personeelstekort. 
Ik hoop dat het lukken zal om 2 verpleegkundigen te betalen vanuit de donaties. Kosten euro 550,= per maand. Het andere 
project is het afbouwen van huisvesting voor het personeel. 
Van de benodigde euro 8000,= is er nu euro 3000,= opgehaald 

Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 
NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv Endulen hospital. 

Mocht het voor u aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken, dan kunt u uw donatie overmaken naar Stichting 
Chagos bankrekeningnummer 
NL45INGB0006224282 ovv F.A Senff Endulen Hospital. 
Ook dan komt u donatie volledig ten goede aan het Endulen hospital voor de zorgbehoevende Maasai bevolking. 

Intussen wordt hard gewerkt aan de website van Stichting Chagos. Terug in Nederland zal ik deze aanvullen met verhalen en
meer informatie over het ziekenhuis. 
Neemt u alvast een kijkje. 

https://stichtingchagos.nl/

Het plan is om 11 maart a.s. weer voor 7 weken naar Tanzania af te reizen. 

Namens de Maasai gemeenschap mijn hartelijke dank voor uw ondersteuning in welke vorm ook,

May God bless you in deze moeilijke coronaperiode. Overigens in Tanzania totaal geen corona of corona maatregelen. 

Frans Senff, tropenartsvrijwilliger Endulen hospital, oud-Asser huisarts. 

Bijlage: Rapportages van Frans Senff


