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Geachte collega,   

 

SANO heeft een nieuw logo. Met de slogan ‘Supporting Global Health Professionals’ gaan we mee 
met de tijd. Op 24 november jl. vond het jaarlijkse NVTG-symposium plaats met als onderwerp 
Decolonising Global Health. De verandering van SANO past in deze ontwikkelingen. Zie de website 
voor meer informatie over onze koers en uitbreiding van de doelgroep! 

Velen van u hebben in de afgelopen jaren SANO gesteund. Veel dank daarvoor. U heeft hiermee 
bijgedragen aan het ondersteunen van de gezondheidszorg in de armste landen. Met uw hulp 
ondersteunt SANO al meer dan 50 jaar artsen om dáár te werken waar de nood het hoogst is. In 
kleine afgelegen ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of in oorlogsgebieden maken deze 
gezondheidswerkers het verschil. Vaak werken ze met een lokaal contract, dus een klein salaris. 
SANO maakt hun aanwezigheid dan toch mogelijk met een financiële suppletie.  

In de afgelopen jaren is Nederland in een crisis beland door de COVID19 pandemie en sinds begin dit 
jaar is er ook nog oorlog in Oekraïne. Onze eigen gezondheidszorg piept en kraakt. Vele 
zorgmedewerkers raken overbelast. In een low resource setting of crisissituatie zijn onzekerheid, 
onveiligheid, crisis en chaotische werkomstandigheden altijd al aan de orde van de dag. Velen van u 
als oud-tropenarts, AIGT of werkzaam in internationale context kunnen hierover meepraten. Health 
professionals met ervaring in een low resource setting zijn in deze moeilijke tijden in Nederland dan 
ook van grote toegevoegde waarde gebleken, zowel in de ziekenhuizen, als bij de GGD en in het AZC.  

Wij hopen ook dit jaar op uw steun. SANO verwerft haar inkomsten grotendeels uit uw donaties. 
Soms ontvangt zij ook een legaat of krijgt zij de genereuze opbrengst van een sponsoractie of feest.  
U kunt uw gift overmaken op: NL 36 ABNA 0622389645 t.n.v. SANO, 
via onze website  www.stichtingsano.nl/doneren of heel eenvoudig via onderstaande QR-code.  
SANO is opgenomen in het ANBI-register (fiscaalnummer: 815520268).  
Uw gift is dus belasting aftrekbaar!   
  

Met collegiale groet,  

 
 
Wim Heres 
Voorzitter SANO 

 

 

Scan deze code met de camera van uw mobiel of 
via een QR-scanner app om eenvoudig te doneren 


