
 
“…een bijdrage voor jonge bekwame collega’s 
zodat er medische zorg kan worden gegeven  
daar waar de nood het grootst is … juist nu”  
 
Met Uw steun helpt SANO deze collega’s al bijna 50 jaar 
 
 
 
                        oktober 2017 
Beste Collega, 

 
In Nederland bestaat sinds 2014 een opleiding tot een al even uniek artsen profiel:  

Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Deze opleiding bereidt artsen voor 

op werk in de internationale gezondheidszorg en vervangt daarmee de oude ‘tropenopleiding’. Het 

werk van onze collega’s AIGT is vergelijkbaar met hun voorgangers. In de verste uithoeken van de 

wereld leveren deze goed opgeleide artsen met hun kennis en vaardigheden een belangrijke bijdrage 

aan gezondheid, capaciteitsopbouw en veiligheid van de lokale populatie.  Zij helpen daar waar de nood 

het hoogst is. Bijvoorbeeld epidemieën, zoals de recente ebola epidemie, maar ook om zorg in 

gebieden geteisterd door natuurgeweld zoals de aardbeving in Mexico, de tornado op St Maarten of 

bedreigd door conflicten zoals de Rohingya-vluchtelingen in Myanmar.  

Daarnaast zijn er uitzendingen om structurele zorg in de armste gebieden van de wereld te verbeteren.  

 

Deze artsen verdienen ondersteuning. Stichting Artsen naar Ontwikkelingslanden (SANO) ondersteunt 

hen middels financiële suppletie waardoor zij hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast verstrekt SANO 

renteloze leningen voor het volgen van relevante vervolgopleidingen en verleent zij financiële 

ondersteuning voor de start van het intensievere opleidingstraject voor de AIGT. SANO ondersteunt 

ook de tweemaal per jaar georganiseerde Nationale Tropen Cursus aan het Koninklijk Instituut van de 

Tropen middels financiële garantstellingen. 

 

De wereld verandert, maar de vraag naar deze goed opgeleide, generalistisch werkende artsen blijft 

onverminderd bestaan. Wel verandert de laatste jaren het karakter van de uitzendingen. De opleiding 

past zich aan, maar de honorering past bij de locatie. Het lokaal salaris is maandelijks soms slechts €100 
zonder sociale voorzieningen en verzekeringen. Hier kan SANO hen ondersteunen. 

 

SANO is in 1969 opgericht door de KNMG en de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropische 

Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg) en verwerft haar inkomsten grotendeels van uw 

donaties. Soms ontvangt zij ook een legaat of krijgt zij de genereuze opbrengst van een feest van een 

collega. Zo hebben velen van u in de afgelopen jaren SANO gesteund. Hiervoor zijn wij u zeer 

erkentelijk, met deze steun kan SANO voortbestaan. 

U hebt hiermee niet alleen bijgedragen aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het 

behoud van kennis van tropische geneeskunde in ons eigen land.   

 
Wij hopen ook voor dit jaar  op uw steun. U kunt uw gift overmaken op  NL36ABNA0622389645 
t.n.v. SANO.  SANO is opgenomen in het ANBI register (fiscaalnr: 815520268) 
 
 

Met collegiale groet, 
 
  A.W.J. Teunissen, voorheen tropenarts 

Voorzitter bestuur SANO, www.stichtingsano.nl  
 

 
Indien U zowel via bestand KNMG als NVTG deze brief ontvangt, wordt U verzocht één brief als niet verzonden te beschouwen.  
Wilt U geen e-mails meer ontvangen van SANO? Klik dan hier om uzelf af te melden. 

http://www.stichtingsano.nl/

